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 موجز
 

  األعضاء على ما أحرز يف عام  2018يُطلع التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة )التقرير التوليفي( لعام
استنادًا إىل إطار املنظمة  2019-2018من تقدم يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية املتفق عليه للفرتة  2018

اخلاص بالرصد والقائم على النتائج للعمل باالستعانة جبميع مصادر التمويل املتاحة.  كما يعرض معلومات عن 
مدى سري املنظمة يف االجتاه الصحيح لتنفيذ املخرجات قياًسا إىل املؤشرات والغايات احملددة، ويسّلط الضوء 

 ملستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.على اإلجنازات احملّققة على ا
 

  يف حني األهداف االسرتاتيجية هلذا العاميف املائة( من غايات خمرجات  74) 32 كاملشكل  ب قتقد حتقّ و ،
مقارنة  2019يف املائة(. ومت بشكل عام تغيري مسار الغايات باجتاه عام  26غاية ) 11 بشكل جزئي حتّققت
 بداًل  سنتني، من زمنية فرتة ضمن النتائج جتميع يف واملتمثل للمنظمة االسرتاتيجي اراخلييؤكد  ، ممّا2018بعام 
 لعام احملددة الرتاكمية الغايات إىل قياًسا احملرز التقدمويتماشى . واحدة سنة مدهتا أقصر زمنية لفرتة إجنازات من

 .التخطيط توقعات مع 2019
 

  وتسري مؤشرات األداء الرئيسية يف االجتاه الصحيح لتوفري اجلودة الفنية واخلدمات، مبا يف ذلك بالنسبة إىل
 14املواضيع الشاملة اليت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية. وعلى وجه اخلصوص، مت بشكل منتظم تنفيذ 

ا من معيارً  13اصة بتعميم املساواة بني اجلنسني، واستيفاء لسياسة املنظمة اخل 15ـالـا من أصل املعايري الدنيا معيارً 
يف خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني والواردة املطبقة على املنظمة  16أصل معايري األداء الـ
 اجلنسني ومتكني املرأة.

 
  حتت إطار األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة اليت  31ـالـا من أصل مؤشرات األداء الرئيسية مؤشرً  28ويسري

يف االجتاه الصحيح، ومن املتوقع حتقيق مجيع مؤشرات األداء الرئيسية حبلول هناية  2018جرى قياسها يف عام 
 .2019عام 
 

  ت بتسخريها املبادرات اإلقليمية السبع عشرة ورّحب ،2018هتا املنعقدة يف عام ايف دور  ،ت املؤمترات اإلقليميةأقرّ و
 القدرات واملهارات واملوارد من خمتلف أحناء املنظمة وتوفريها نقطة دخول هامة لتعزيز الشراكات.

 
 وحتسني أساليب  ،وتعّززت الرتتيبات اخلاصة بإدارة الربامج بزيادة قدرات الفرق االسرتاتيجية املعنية بإدارة الربامج

الربامج اإلقليمية للمساعدة على الرتكيز وضمان تنفيذ العمل. وأنشئت يف كل مكتب إقليمي وظيفة قادة 
 الربامج وحتقيق النتائج املنشودة على املستوى القطري.

 
  ّاالتفاقات بشأن مستوى اخلدمات اليت حتّدد املنتجات واخلدمات اليت ينبغي تقدميها للمسامهة يف حتقيق  زتوتعز

االحتياجات املتعلقة بالدعم الفين واالتفاق لى ع الوقوف املخرجات وختصيص املوارد، مبا يف ذلك من أجل
 .توفريه على
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  وتعترب إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية خطوة مهمة باجتاه جعل األمم املتحدة شريًكا أكثر فعالية
، 2030ام وجتاوبًًا لدعم الدول األعضاء يف األمم املتحدة وهي حتّدد األهداف واملقاصد الوطنية لتنفيذ خطة ع

 وتساهم املنظمة بنشاط يف حوكمة عملية إعادة التنظيم هذه.
 

 سري يف تو العام األول من فرتة السنتني، ، وه2018توفري موارد االعتمادات الصافية يف عام عملية  توكان
 يف املائة من املوارد املدرجة يف امليزانية. 49 هذه املوارد لتاالجتاه الصحيح حيث شكّ 

 
  مليون  58.3من مشاريع برنامج التعاون التقين مبا قيمته  307املوافقة على  ،2018خالل عام  ،متتكما

يف املائة من اعتمادات برنامج التعاون  43، أي ما ميثل 2019-2018دوالر أمريكي مقابل اعتمادات الفرتة 
يف املائة منها للدعم  84ختصيص أيًضا جرى و املتاحة للموافقة على املشاريع. و لفرتة السنتني املخّصصة التقين 

، بالنسبة إىل 2018يف املائة ملساعدة الطوارئ. وبلغ تنفيذ برنامج التعاون التقين يف عام  16اإلمنائي و
 مليون دوالر أمريكي. 64.1 على حد سواء، 2019-2018والفرتة  2017-2016اعتمادات الفرتة 
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 لبرنامج والماليةاإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب لجنتي ا
 

 من اللجنتني القيام مبا يلي: يرجى 
 .استعراض التقدم احملرز يف حتقيق النتائج ويف التنفيذ املايل وإسداء املشورة هبذا الشأن 
 لعناية لجنة البرنامج: 
  2018القسم الثاين الذي يقدم معلومات عن التقدم احملرز قياًسا إىل غايات املخرجات احملددة لعام 

فضالً  3و 2و 1باملالحق ، مدعومة 6واإلجنازات بالنسبة إىل كل هدف من األهداف االسرتاتيجية واهلدف 
وبشأن األولويات اإلقليمية  4عن التقدم احملرز واإلجنازات احملققة يف جمال املساواة بني اجلنسني ضمن امللحق 

 .5امللحق من خالل املبادرات اإلقليمية الواردة يف 
 لجنة المالية:لعناية  
  القسم الثالث الذي يقدم معلومات عن التقدم احملرز قياًسا إىل مؤشرات األداء الرئيسية وأوجه التحسن

املسجّلة يف العمليات اخلاصة بالعمل بالنسبة إىل األهداف الوظيفية وبرنامج التعاون التقين واألبواب اخلاصة، 
 ؛3بامللحق مدعومة 

  معلومـــات عـــن إدارة التنفيـــذ واملـــوارد، مبـــا يف ذلـــك التنفيـــذ املـــايل باالســـتعانة جبميـــع القســـم الرابـــع الـــذي يقـــدم
 مصادر التمويل املتاحة، فضاًل عن برنامج التعاون التقين.
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 مقدمة -أوالا 
 

 نطاق التقرير
 
األعضـــاء علـــى مـــا أحـــرز يف  2018يُطلـــع التقريـــر التـــوليفي الســـتعراض منتصـــف املـــدة )التقريـــر التـــوليفي( لعـــام  -1
اســتناداً إىل إطــار املنظمــة اخلــاص  2019-2018مــن تقــدم يف تنفيــذ برنــامج العمــل وامليزانيــة املتفــق عليــه للفــرتة  2018 عــام

بالرصد والقائم على النتائج للعمل باالستعانة جبميع مصادر التمويل املتاحة. كما يعرض معلومات عن مدى سري املنظمة 
إىل املؤشــرات والغايــات احملــددة، ويســّلط الضــوء علــى اإلجنــازات احملّققــة علــى  يف االجتــاه الصــحيح لتنفيــذ املخرجــات قياًســا

 .املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية
 
 مـــــــــن أجـــــــــل إعـــــــــداد تقريـــــــــر تنفيـــــــــذ الـــــــــربامج للفـــــــــرتة 2019يف هنايـــــــــة عـــــــــام  التـــــــــوليفيسرتشـــــــــد بـــــــــالتقرير وسيُ  -2

ا إىل مؤشـرات وغايـات املخرجـات والنـواتج ازات قياًسـقتـه املنظمـة مـن إجنـالذي سـيقدم معلومـات عّمـا حقّ  2018-2019
 احملددة لفرتة السنتني، فضاًل عن أدائها التشغيلي واملايل.

 
 2021-2018حملة عامة عن إطار املنظمة اخلاص بالنتائج للفرتة 

 
عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصده كل سـنتني يف برنـامج  2021-2018يوّجه إطار املنظمة اخلاص بالنتائج للفرتة  -3

 2017العمل وامليزانية. وقد وضعت عمليتا ختطيط العمل ورصده يف إطار التعـديالت الـيت أدخلـت يف ديسـمربوكانون األول 
 .2019-2018على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 
لــذي يــربط بــني األهــداف واملخرجـات والنــواتج كمــا هــو مبــنّي ويسـتند إطــار النتــائج إىل منــوذة اسلســلة النتـائجا ا -4
. وهــو يشــمل: )أ( أســة أهــداف اســرتاتيجية مشــفوعة مبؤشــرات ونــواتج وغايــات )لســنتني وألربــع ســنوات( 1الشــكل  يف
؛ 2019-2018، وخمرجــــــات مشــــــفوعة مبؤشــــــرات وغايــــــات ســــــنوية لفــــــرتة الســــــنتني 2021-2018األجــــــل املتوســــــط  يف
واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة، نواتج مشفوعة مبؤشرات أداء رئيسية وغايات )لسـنتني  6وبالنسبة إىل اهلدف  )ب(

 وألربع سنوات( وخمرجات.
 
ويف حـــني مت تصـــميم اإلطـــار باتبـــاع هنـــج تنـــازيل، أي مـــن خـــالل تصـــميم النـــواتج الالزمـــة لتحقيـــق كـــل هـــدف،  -5

ط عملية حتقيق النتائج املنشودة وتطبيقها جيريان باتبـاع هنـج تصـاعدي، حبيـث أن واملخرجات لتحقيق كل ناتج، فإن ختطي
مجيع مستويات املنظمة )وحدات املقر الرئيسي، واملكاتب اإلقليميـة واإلقليميـة الفرعيـة واملكاتـب القطريـة( تسـهم يف إجنـاز 

 خمرجات املنظمة.
 
نظمــة يف النــواتج يف سلســلة النتــائج. وهــي متثــل النتــائج الــيت وتشــّكل املخرجــات املســامهة املباشــرة الــيت تقــّدمها امل -6

صـــورة مباشـــرة علـــى املســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة مـــن خـــالل التنفيـــذ امللمـــو  بختضـــع املنظمـــة للمســـاءلة عنهـــا 
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مـن املخرجـات  40لتدخالت املنظمة عرب املسامهات املقررة والطوعية. وتوجـد حتـت إطـار األهـداف االسـرتاتيجية اخلمسـة 
ـــة للقيـــا . وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن قـــادة الـــربامج االســـرتاتيجية هـــم  43و مـــن مؤشـــرات املخرجـــات الـــيت تقـــوم علـــى منهجي

 املسؤولون عن رصد مؤشرات املخرجات اخلاصة باألهداف االسرتاتيجية.
 
د عــدد مــن مؤشــرات األداء الرئيســية والغايــات الــيت جيــري رصــدها وقياســها مــن قبــل ر ســاء الوحــدات دّ ُحــقــد و  -7

 واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة. 6املسؤولني بالنسبة إىل اهلدف 
 
 .1امللحق وميكن االطالع على عملية رصد املخرجات يف  -8
 

 : نموذج سلسلة نتائج منظمة األغذية والزراعة1الشكل 
 

 
 

 دليل الوثيقة
 
 2018ا إىل الغايــات احملــددة لعــام معلومــات عــن التقــدم احملــرز علـى مســتوى املخرجــات قياًســ ثانيـًـاالقســم  يعـرض -9

فضـاًل عـن التقـدم  3و 2و 1بـاملالحق ، مدعومـة 6واإلجنازات بالنسبة إىل كل هـدف مـن األهـداف االسـرتاتيجية واهلـدف 
وبشأن األولويات اإلقليمية من خالل املبادرات  4امللحق احملرز واإلجنازات احملققة يف جمال املساواة بني اجلنسني الواردة يف 

 ا معروضة على جلنة الربنامج للنظر فيها.وهي مجيعه ،5امللحق اإلقليمية يف 
  

 هااستخدامو  لموارد الطبيعيةاإدارة 
 مستدامعلى نحو 

 األهداف العالمية
 عدام األمن الغذائينوا الجوع علىالقضاء 

 وسوء التغذية
 القضاء على الفقر من خالل التقدم

 للجميع االقتصادي واالجتماعي

: 5الهددددف االسدددتراتيجي 
علدددددددددى الصدددددددددمود أمدددددددددام زيددادة قدددرة ساددبل العددي  

 التهديدات واألزمات

: 2 الهدددددددددف االسدددددددددتراتيجي
زيادة وتحسين تدويير السدلع 
والخدددددددددمات يددددددددي الزراعددددددددة 
والغابددات ومصددايد األسددما  

 مستدامة بطريقة

: 3 الهدددددددف االسددددددتراتيجي
 الحد من الفقر يي الريف

: 1الهددددددددف االسدددددددتراتيجي 
المساهمة يدي القضداء علدى 
الجددددددددوع وانعدددددددددام األمدددددددددن 

 الغذائي وسوء التغذية

: 4 الهددددددددددددف االسدددددددددددتراتيجي
تمكدددين ناظدددم زراعيدددة وغذائيدددة 

 أكثر سموالا وكفاءة

  النواتج  النواتج  النواتج  النواتج  النواتج

 املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات

 

 

 

 

 للمنظمة البيئة التمكينية

اإلمنائيــــة  النــــواتجمؤشــــرات 
تقـــي   التقـــدم والـــيتلرصـــد 
األجـــــل  الطويلـــــة التـــــأثريات

ــــــــواتج الــــــــيت تســــــــاهم  يف الن
 .حتقيقها

لقيــــــــا   النـــــــواتجمؤشـــــــرات 
 عــــــــــــن الناشــــــــــــئةالتغــــــــــــريات 
 املنظمـــة خمرجـــاتاســـتخدام 
 مجلة أمور أخرى. من بني

 

الّتمكينّيــــــــة الوظـــــــائف 
لتحســني أداء املنظمـــة 

ـــــــــذي  ـــــــــتم ال رصـــــــــده ي
 مؤشــــــــــــراتبواســــــــــــطة 

 األداء الرئيسية.

لقيـــا   مؤشـــرات النـــواتج
ـــــائج املنشـــــودة لرصـــــد  النت
 إجنازات املنظمة.

: اإلدارة 11اهلدف الوظيفي  : التواصل8اهلدف الوظيفي 
 ة والفعالةفؤ الك

: 9اهلدف الوظيفي 
 تكنولوجيا املعلومات

: حوكمة 10اهلدف الوظيفي 
 واإلشراف والتوجيه املنظمة

اإلحصاءات  واملعارف واخلدمات مبا يف ذلك اجلودة الفنية عن 6اهلدف 
  (تغري املناخو املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية  :واملواضيع املشرتكة

وانعدام األمن  الجوع القضاء على
 وسوء التغذيةالغذائي 

 القضاء على الفقر من خالل التقدم
 للجميع االقتصادي واالجتماعي

 هالموارد الطبيعية واستخداماإدارة 
 مستدامعلى نحو 
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معلومات حول التقدم احملرز قياسا إىل مؤشرات األداء الرئيسية وأوجه التحّسن املسـّجل  ثالثًاالقسم بينما يعرض  -10
 3 بـامللحقيف العمليات اخلاصة بالعمل بالنسبة إىل األهداف الوظيفيـة وبرنـامج التعـاون التقـين واألبـواب اخلاصـة، مدعومـة 

 وهي مجيعها معروضة على جلنة املالية للنظر فيها.
 
فيتناول إدارة التنفيذ واملوارد، مبا يف ذلك التنفيذ املايل باستخدام مجيع مصـادر التمويـل املتاحـة،  رابعًاالقسم وأما  -11

 فضاًل عن برنامج التعاون التقين، وهي مجيعها معروضة على جلنة املالية للنظر فيها.
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 6األهداف االستراتيجية والهدف  - المحّققة التقدم المحرز واإلنجازات -ثانياا
 

 لمحة عامة عن التقدم المحرز
 

 األهداف االستراتيجية
 

قــد وافــق  املــؤمتر كــانالــذي   2019-2018بربنــامج العمــل وامليزانيــة للفــرتة  2018عمــل املنظمــة يف عــام  شــداسرت  -12
. وجيــري رصــد التقــدم 2017اجمللــ  يف ديســمربوكانون األول صــادق عليهــا التعــديالت الــيت بو  2017يف يوليوومتــوز عليــه 
ألهـداف ايف إطار نتـائج الواردة املؤشرات والغايات  بواسطة بشكل سنويحتقيق خمرجات األهداف االسرتاتيجية  احملرز يف

توقعـــات اليف حتقيـــق غايـــات املخرجـــات و ن تقـــدم مـــ 2018عـــام  ّمـــا أحـــرز خـــاللحملـــة عامـــة عأدنـــاه رد تـــو  1االســـرتاتيجية.
  .2019 عامل
 
 م اإلمجايلدالتق
 

، تواصـل تعزيـز إطـار 2017-2014باالستناد إىل الدرو  املستخلصة أثناء إعداد اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـرتة  -13
ومؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة ومـن  مقاصـدمـن خـالل إدراة  2021-2018النتائج للخطـة املتوسـطة األجـل للفـرتة 

ددة احملــ 40الـــ املسـّجل قياًســا إىل املخرجــاتخـالل إجــراء تنقيحــات علــى مســتويي النـواتج واملخرجــات. ويــتم رصــد التقــدم 
التقـــدم احملـــرز عنـــد هنايـــة  2وامللحـــق  1اجلـــدول عـــرض وي .ات املخرجـــاتمؤشـــر مـــن  43مـــن خـــالل  2021-2018للفـــرتة 
  .2018 عام
 

 2018عام  مخرجاتالغايات الخاصة بمؤشرات قياساا إلى : التقدم المحرز 1الجدول 
 
 2018التقدم المحرز يي ضوء غايات عام  
عدد الغايات  

 المنجزة بالكامل
عدد الغايات 
 المجموع المنجزة جزئياا 

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

 43 11 32 المجموع
  

                                                 
 www.fao.org/pwb التايل: على العنوان األهداف االسرتاتيجية والوظيفية - 2019-2018إطار النتائج للفرتة ميكن اإلطالع على   1

يي المائة  74إنجاز 
من األهداف إنجازاا  

 كامالا 

http://www.fao.org/pwb
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 نسـبة منجـزة حـني بلغـتخرجـات غايـات مؤشـرات امل اعتـربت ،2017-2016الفرتة وكما هو احلال بالنسبة إىل  -14
قد حتققت بشـكل  غاية  32، كانت 2018في هناية عام فيف املائة على األقل. وعلى هذا األسا ،  100حتقيقها الفعلي 
غايـة  11للعام، فيمـا حتققـت بشـكل جزئـي احملددة  43املخرجات الــ مؤشرات  اتأصل غاي يف املائة( من 74كامل )أي 

 يف املائة(. 26)أي 
 

 جتميـعاملتمثـل يف و اخليـار االسـرتاتيجي للمنظمـة  2019و 2018 عـامياملقـررة يف  غايـاتلويؤكد التوزيع السنوي ل -15
ـــائج ضـــمن فـــرتة زمنيـــة مـــن ســـنتني، بـــداًل  أقصـــر مـــدهتا ســـنة واحـــدة، مـــع التخطـــيط إلجنـــاز زمنيـــة فـــرتة ات ل مـــن إجنـــاز النت

ل تعزيـز الرتكيـز (. وقد تيّسر حتديـد الغايـات لفـرتة السـنتني مـن خـال1)امللحق  2019املائة من الغايات خالل عام  يف 72
، وحتســـني 2021-2018إىل خطــة الفــرتة  2017-2014علــى سلســلة نتــائج املنظمــة مــن اخلطـــة املتوســطة األجــل للفــرتة 

 املشاركة يف كل املواقع.  ختطيط العمل مع
 

مؤشـراً  35بلـغ إذ  ،مع توقعـات التخطـيط 2019لعام احملددة الغايات الرتاكمية احملرز قياًسا إىل التقدم ويتماشى  -16
نظر إىل بـــاللفـــرتة الســـنتني. و احملـــددة يف املائـــة أو أكثـــر مـــن الغايـــات الرتاكميـــة  30يف املائـــة( نســـبة  81)أي  43مـــن أصـــل 

 مـع حـثّ  ،حثيـثبشـكل طـط عملهـم خ، سيواصل قادة الـربامج االسـرتاتيجية رصـد 2019لعام ددة الغايات الطموحة احمل
 التزاماهتا لفرتة السنتني. الوفاء بستباقية من أجل اإجراءات الوحدات واملكاتب على اختاذ 

 
زيـد مـن التفاصــيل يف مبو  أدنــاه كـل هــدف اسـرتاتيجي بشـكل مـوجزاحملـرز يف حتقيـق  التقــدم كـن االطـالع علـى ميو  -17

 . القسم التايل
 

انعــدام القضــاء علــى اجلــوع و املتمثــل يف  1أســة مــن أصــل ســبعة خمرجــات للربنــامج االســرتاتيجي  حققــتوقــد  -18
فـرتة السـنتني.  غايـاتحتقيـق حنـو الصحيح كّلها تسري يف االجتاه ، و 2018لعام احملددة غاياهتا التغذية سوء األمن الغذائي و 

فضــاًل  مبزيــد مــن االهتمــام، (2-1-1) املســاءلةاألمــن الغــذائي والتغذيــة يف األطــر القانونيــة وأطــر  أهــدافإدراة  حظىوسـي
 .(2-3-1)متينة  رصدنظم تطبيق عن مواصلة الدعوة إىل زيادة املوارد احلكومية من أجل 

 
( 2 )اهلـدف االسـرتاتيجي ة واسـتدامةيـجعل الزراعة والغابات ومصايد األمسـاك أكثـر إنتاجاهلادف إىل  العمليسري و  -19

، 2019يف عـام وتـرية اإلجنـاز توقـع تسـارع ي. و 2018بالنسبة إىل مثانية من أصل املؤشرات التسعة يف عـام يف االجتاه الصحيح 
ولوضـــع  ،(اءبـــ-1-1-2أجـــل توســـيع نطـــاق اســـتخدام التكنولوجيـــات واملمارســـات املبتكـــرة بطريقـــة مســـتدامة )مـــن ال ســـيما 

 (.1-4-2منتجات معرفية عاملية )
 

 2018( تقــدًما مرضــًيا يف عــام 3)اهلــدف االســرتاتيجي حلــد مــن الفقــر يف الريــف مــن أجــل ا وأحــرز عمــل املنظمــة -20
ــــامج  .)أســــة مــــن أصــــل تســــعة( 2018معظــــم غايــــات مؤشــــرات املخرجــــات احملــــددة لعــــام  بالنســــبة إىل وقــــد واجــــه الربن
أدخلــت  سـبب التغيـريات الـيتص التنبـؤ بدقـة بعــدد النتـائج الـيت يتوقـع حتقيقهــا بيـبعـ  التحـديات يف مــا  3االسـرتاتيجي 
إعـادة تنظـيم  ( وما يقابل ذلـك مـن4-3لفرتة السنتني هذه، مبا يف ذلك إضافة ناتج جديد ) اخلاص به لنتائجاعلى إطاره 

( 1-1-3العمــــل اجلمــــاعي ) ومنصــــاتدعــــم إضــــايف إىل املنظمــــات الريفيــــة قــــد  ســــيتم ت ،2019للمخرجــــات. ويف عــــام 
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جمــاالت  ( فضــاًل عــن تعزيــز التــ زر بــني2-2-3و 1-2-3والعمــل الالئــق ) ةاملنتجــعمالــة والبلــدان مــن أجــل تعزيــز فــرص ال
 (. 2-3-3مبا يف ذلك تغري املناخ ) ،راعة وإدارة املوارد الطبيعيةز احلماية االجتماعية والتغذية وال

 
الغايـات احملـددة ( 4)اهلـدف االسـرتاتيجي  متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفـاءةالرامي إىل العمل  وحّقق -21
لسـنة األوىل بالنسـبة إىل ا وسـيطةوعلـى الـرغم مـن حتديـد غايـات  .سة من أصل تسعة مؤشـراتبالنسبة إىل أ 2018 عامل
 2019البية النتائج خالل النصف الثاين من فرتة السنتني. وستتضمن جماالت الرتكيز يف عام إجناز غ(، من املتوقع 2018)
لبلـــدان املقـــدم علـــى االـــدعم وتـــرية شـــراكات اســـرتاتيجية رئيســـية تشـــمل القطـــاعني العـــام واخلـــاص، مـــن أجـــل تســـريع مـــة إقا
ستتسـارع باإلضـافة إىل ذلـك، و . (2-1-4)وضـع وتنفيـذ اتفاقـات جتاريـة وخطـوط توجيهيـة طوعيـة  ألجهزة اإلقليميـة يفاو 

(. وسيستوجب ذلـك 1-3-4للطلب املتنامي )جابة مستدامة استيمة السل قلدعم البلدان يف جمال تطوير س وترية العمل
مثل الفاقـد واملهـدر  ،يف جماالت أخرى جلارينية وتعزيز الروابط بالعمل افتعبئة املوارد وإعادة تركيز عمل بع  الوحدات ال

يــد مــن اجلهـود لزيــادة تنميــة ز يتعني بـذل املاألغذيــة واالســرتاتيجيات القطاعيـة واالســتثمار والتمويــل الـريفيني. وأخــرياً، ســ مـن
املسـاواة بـني مـن خـالل تركيـز أقـوى علـى اعتبـارات  ،سالسل القيمة الغذائية املراعيـة للمسـاواة بـني اجلنسـنيتطوير الزراعة و 
 اإلبـال  عـن اإلجنـازات عنـد ددةاملسـاواة بـني اجلنسـني احملـوقيـا  أدق جلوانـب  ،لـدى دعـم تطـوير سلسـلة القيمـة اجلنسني
(4-3-1) . 
 

)اهلــدف  زيــادة قــدرة ســبل العــيش علــى الصــمود أمــام التهديــدات واألزمــاتمــن أجــل املضــطلع بــه العمــل  وأمــا -22
يسري يف ، كما 2018عام احملددة لالتسعة كافة املخرجات مؤشرات بالنسبة إىل الصحيح فيسري يف االجتاه ( 5االسرتاتيجي 

الـــدعم مـــن أجـــل تـــوفري حاجـــة إىل زيـــادة كون هنـــاك . وســـت2019نهايـــة عـــام احملـــددة ل غايـــاتاللتحقيـــق االجتـــاه الصـــحيح 
وإضـــفاء الطـــابع ملخـــاطر وإدارة األزمـــات اخلاصـــة باحلـــد مـــن امـــن البلـــدان يف صـــياغة اســـرتاتيجياهتا عـــدد أكـــرب مســـاعدة 

واعتمـاد معـايري  ،(1-2-5تعزيز تنفيذ اإلنذار املبكر )ل تهديداتوحتسني آلياتونظم رصد ال ،(1-1-5)املؤسسي عليها 
 (.1-4-5قطاعات حمددة ) طوارئ يفاالت ممارسات للتأهب للمخاطر وحلو وخطوط توجيهية 

 
 6الهدف 

 
)النــاتج  املواصــفات وضــع جمــال ويف ومعيــاري فــين عمــل مــن املنظمــة بــه تقــوم مــا وكمــال جــودة 6 اهلــدف يضــمن -23

(، 3وتنســـيق املواضـــيع املشـــرتكة لقضـــايا املســـاواة بـــني اجلنســـني )النـــاتج (؛ 2)النـــاتج عاليـــة اجلـــودة (؛ وتـــوفري إحصـــاءات 1
(. ومن املتوقع أن يؤدي العمل واملـوارد املتاحـة إىل حتقيـق 6 املناخ )الناتج (، وتغرّي 5(، والتغذية )الناتج 4واحلوكمة )الناتج 

 االسرتاتيجية.دعم إجناز األنشطة الفنية للمنظمة واألهداف لهذه النواتج الستة احملددة 
 

مجيعها و  ؛ؤشراً من مؤشرات األداء الرئيسيةم 11 من خاللتقّدم وإجنازات من النواتج الستة ما حترزه قيا  ويتم  -24
 التقـدم ومعـدل 2018عـام احملّققـة يف جنـازات تفاصـيل اإل 3مللحـق قدم ايو  .2019ا حنو بلو  غايات عام جيدً  تقدماً حيرز 
قياًسا إىل ) نياجلنساملساواة بني املعايري الدنيا لسياسة املنظمة بشأن تعميم منظور من  14ا جمموعه مت الوفاء مبوقد . احملرز
مـن معـايري األداء املتعلقـة  طـة العمـل علـى نطـاق املنظومـة  معيـاراً  13، وُأجنز أيضـاً (14احملددة لفرتة السنتني، وهي غاية ال
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الغاية احملددة لفرتة السنتني(، وذلك على حنو ما يـرد يف امللحـق أصاًل يتجاوز مبا بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )
تنفيــذ ووأو مواصــلة بلــورة املكونــات مــن أجــل  بلــًدا 55 املنظمــة تدعمــويف إطــار عمــل املنظمــة يف جمــال تغــري املنــاخ،  .4

 (.2019)مبا يتجاوز البلدان األربعني املستهدفة لعام  مبوجب اتفاق باري  االزراعية ملسامهاهتا احملددة وطنيً 
 

 المبادرات اإلقليمية
 

سـاهم يف حتقيـق األهـداف االسـرتاتيجية، ت ،لضمان التنفيذ الفعال وإحداث األثر ةتشكل املبادرات اإلقليمية آلي -25
األولويـــات القطريـــة.  بـــنيكة إلجـــراءات املنظمـــة علـــى املســـتوى القطــري، مـــن خـــالل مواضـــيع مشـــرت  امتماســـكً  اتــوفر إطـــارً و 
يف ، مــن إجنــازات 2019-2018ملــؤمترات اإلقليميــة لفــرتة الســنتني قّرهتــا االــيت أ ،17 املبــادرات اإلقليميــة الـــمــا حقّقتــه  أمــاو 
 . 5امللحق د يف ري ف 2018 عام
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 : المساهمة يي القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1الهدف االستراتيجي 
 

علـى هتيئـة بيئـة متكينيـة للقضـاء لـي  فقـط علـى اجلـوع وانعـدام األمـن الغـذائي  1ينصب تركيز الربنامج االسرتاتيجي  -26
ط ونقص التغذية، بل وأيضاً ملعاجلة املشاكل املتصلة بالنظم الغذائية غري املتوازنـة تغـذوياً، واألغذيـة غـري املأمونـة، واملتنـاول املفـر 

وتســاهم املنظمــة يف حتقيــق هــذا اهلــدف عــن طريــق العمــل يف شــراكة مــع احلكومــات وغريهــا مــن اجلهــات  مــن الطاقــة الغذائيــة.
الفاعلة يف جمال التنميـة علـى املسـتويات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة، مبـا يف ذلـك الوكـاالت الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا وغريهـا 

اســاتية واملؤسســاتية والقــدرات الضــرورية للقضــاء بطريقــة مســتدامة علــى مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، مــن أجــل هتيئــة البيئــة السي
 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل ما يلي:

 
 االلتـــــــزام السياســـــــي الصـــــــريح الـــــــذي يتخـــــــذ شـــــــكل سياســـــــات وبـــــــرامج وخطـــــــط عمـــــــل وأطـــــــر قانونيـــــــة )أ(

 (؛2-1-1و 1-1-1)املخرجان 
تعزيز احلوكمة وآليات التنسيق والشراكات لتحسني املشاركة والتنسيق عرب القطاعات وأصحاب املصلحة  )ب(

 (؛1-2-1)املخرة 
العمليـــات السياســـاتية القائمـــة علـــى األدلـــة الـــيت تـــدعمها معلومـــات أفضـــل عـــن حـــاالت األمـــن الغـــذائي  )ة(

 (؛2-3-1و 1-3-1األثر )املخرجان والتغذية، وتعزيز القدرات على الرصد والتقييم وحتسني تقييم 
ضمان ختصيص ما يكفي من املوارد املالية واستخدامها للقضاء على اجلوع وانعـدام األمـن الغـذائي ومجيـع  )د(

أشـــكال ســـوء التغذيـــة وتعزيـــز قـــدرات املؤسســـات املشـــاركة يف تنفيـــذ اإلجـــراءات اخلاصـــة بـــاألمن الغـــذائي 
 (.2-4-1و 1-4-1والتغذية )املخرجان 

 
 المحّققة اإلنجازات

 
 ، غايــات2امللحــق ، كمــا هــو مبــنّي يف 1مــن خمرجــات الربنــامج االســرتاتيجي  7خمرجــات مــن أصــل  5قــت لقــد حقّ  -27
بشـأن السياسـات  1-1-1يف االجتاه الصحيح لتحقيـق الغايـات احملـددة لفـرتة السـنتني. فـاملخرة تسري كّلها هي  و  2018عام 

بشـــأن األطـــر القانونيـــة الغايـــة احملـــددة. ويعـــزى ذلـــك  2-1-1والـــربامج حيّقـــق يف معظمـــه الغايـــة املقـــررة بينمـــا يتجـــاوز املخـــرة 
املقـام األول إىل تزايـد التـزام الربملـانيني بتبــين قضـايا الـنظم الغذائيـة الصـحية واحلــق يف الغـذاء واحلمايـة االجتماعيـة. ويتواصــل  يف
دعم قوي لكي ترتجم اخلطوط التوجيهية العاملية وغريها مـن الصـكوك، مثـل اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن احلوكمـة  تقد 

املســـــؤولة حليـــــازة األراضـــــي ومصـــــايد األمســـــاك والغابـــــات يف ســـــياق األمـــــن الغـــــذائي الـــــوطين واخلطـــــوط التوجيهيـــــة الطوعيـــــة 
األمــن الغــذائي والقضــاء علــى الفقــر، إىل سياســات وبــرامج وأطــر  اســتدامة مصــايد األمســاك صــغرية النطــاق يف ســياق لضــمان

 قانونية وطنية.
 

حتّققـت النتـائج املنشـودة بالكامـل.  ،ويف جمال احلوكمة وآليات التنسيق والشراكات من أجل األمن الغذائي والتغذيـة -28
عــن تســجيل املزيــد مــن التقــدم علــى املســتوى وقــد أســفر التقــدم احملــرز علــى املســتويني العــاملي واإلقليمــي خــالل فــرتة الســنتني 

احلـوار والتعـاون، . وتدعم املنظمة احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة الوطنيني من أجل تكثيف 2018القطري يف عام 
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واعتمـــاد وتكييـــف الصـــكوك العامليـــة الـــيت تضـــع املعـــايري واملواصـــفات، ورفـــع مســـتوى االلتـــزام السياســـي لضـــمان هتيئـــة بيئـــة 
، حنــو زيــادة مشــاركتها مــع حتالفــات 2018ية ومؤسســاتية مواتيــة للحــق يف الغــذاء. وقــد انتقلــت املنظمــة، يف عــام سياســات

الربملـانيني واجلبهـات ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى هبـدف إدراة السـلطات التشـريعية يف مكافحـة اجلـوع ومجيـع أشــكال 
 سوء التغذية.

 
قــد رّكــزت و ا يف االجتــاه الصــحيح. القــرارات باالســتناد إىل األدلــة تســري عموًمــ قــة يف جمــال صــنعقّ وإن النتــائج احمل -29

النتــائج املتعلقــة باألخــذ بالتحليــل الشــامل حلالــة األمــن الغــذائي والتغذيــة يف عمليــات السياســات علــى إعــداد األدلــة بشــأن 
ائيـة القائمـة علـى األغذيـة ولكـن أيضـا أمهية النظم الغذائية الصحية مـن خـالل تطبيـق اخلطـوط التوجيهيـة بشـأن الـنظم الغذ

وباإلضـافة إىل ذلـك، دعمـت املنظمـة البلـدان  من خالل إعداد أدلة حمددة بشأن النظام الغـذائي للبحـر األبـي  املتوسـط.
حول مقيا  املعاناة من  2-1-2بشأن معدل انتشار نقص التغذية و 1-1-2يف إدراة مؤشري أهداف التنمية املستدامة 

يف التخطـيط الـوطين ألهـداف مـا ن الغذائي يف التحليل الشامل لألمن الغـذائي والتغذيـة مـن أجـل االسرتشـاد هبانعدام األم
وعـــالوة علـــى ذلـــك، اســـتمرت املنظمـــة يف تنميـــة القـــدرات مـــن أجـــل تطبيـــق بعـــ  املنتجـــات املعياريـــة  التنميـــة املســـتدامة.

مـن الغـذائي علـى الصـعيد القطـري، وكـذلك املشـاركة يف اجلهـود مثل املقيا  املزمن للتصـنيف املتكامـل ملراحـل األ ،الرئيسية
املشــرتكة بــني الوكــاالت الراميــة إىل رصــد السياســات واالجتاهــات اإلقليميــة إلعــداد االستعراضــات اإلقليميــة اخلاصــة بــاألمن 

م بشـأن ربـط األدلـة بعمليـة إصـالي السياسـات علـى املسـتويني ل فيـه تقـدّ الغذائي والتغذية ونشرها. ويف الوقت الـذي ُسـجّ 
 يـنقص فيـه ختصـيص املـوارد مـن جانـب جمـااًل ذلك يظل  تقييم أثرفإن  ،والتقييمتنفيذ نظم فعالة للرصد و  والوطيناإلقليمي 

 احلكومات ويتطلب املزيد من الدعم، ال سيما على الصعيد القطري.
 

سـيما يف جمـال مسـاعدة  ، الالية واسـتخدامها الغايـات احملـددةجمال ختصيص املوارد امل قة يفوجتاوزت النتائج احملقّ  -30
البلـدان علــى صـياغة خطــط اسـتثمار خاصــة بالتنميـة الزراعيــة والريفيــة. كمـا انصــب تركيـز العمــل علـى مســاعدة البلــدان يف 

لة يف ختصيص املوارد. كما جتاوزت النتائج املسـجّ العام على األمن الغذائي والتغذية ويف حتليل فعالية خيارات إلنفاق تتبع ا
جمايل املـوارد البشـرية والتطـوير التنظيمـي الغايـات احملـددة، خاصـة علـى املسـتويني القطـري واإلقليمـي يف جمـال بنـاء القـدرات 

ر ومؤشــ 2-1-2و 1-1-2رصـد تنفيــذ أهـداف التنميــة املسـتدامة مــن خـالل مؤشــري أهـداف التنميــة املسـتدامة مـن أجــل 
احلد األدىن من التنوع الغذائي بالنسبة إىل النساء؛ ولتحسني قدرات التنفيذ يف البيانات عن االستهالك الغـذائي واخلطـوط 

يتعلـق بالزراعـة املراعيـة للتغذيـة والـنظم الغذائيـة  التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية؛ وتنمية القدرات يف ما
 الصحية.

 
 قة على الصعيد العالميرزة للنتائج المحقّ المعالم البا

 
كـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، علـى و ، بالتعـاون مـع شـركاء إمنـائيني آخـرين و 2018قت املنظمـة يف عـام حقّ لقد  -31

  .بع  اإلجنازات الرئيسية يف عمليات السياسات العاملية، حنو ما هو وارد أدناه
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مـــن خـــالل االرتقـــاء  همـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وتنفيـــذ 2الـــدعم مـــن أجـــل رصـــد اهلـــدف قـــدمت املنظمـــة و -32
)مؤشـر التوجـه الزراعـي للنفقـات احلكوميـة( إىل مسـتوى الفئـة األوىل، فضـال عـن االسـتمرار يف  1-ألف-2مبستوى املؤشر 

مـن أهـداف  2اء لتحقيق غايات اهلدف رفع مستوى الوعي جبدوى مؤشر احلد األدىن من التنوع الغذائي بالنسبة إىل النس
 التنمية املستدامة.

 
متت صياغة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية حتت إشراف جلنة األمن الغـذائي العـاملي. و  -33

الغذائيــة وتوســع نطــاق قاعــدة املعلومــات لــدعم مناقشــات السياســات العامليــة  صــوص الــنظم الغذائيــة املســتدامة والــنظم 
الصحية من خالل املؤمتر املشرتك بني املنظمة واملعهد الـدويل لبحـوث السياسـات الغذائيـة حـول تسـريع وتـرية القضـاء علـى 
اجلـوع وســوء التغذيـة، واملنتــدى املشــرتك بـني املنظمــة واملعهــد الـدويل لبحــوث السياسـات الغذائيــة عــن الـنظم الغذائيــة للحــد 

اإلرادة السياسـية العامليـة واحلوكمـة بغيـة االسـتفادة  تز أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. كما تعـزّ  من البدانة والوزن الزائد يف
 .ل مؤمتر قمة الربملانيني العاملين تنفيذ السياسات من خالمن التشريعات وامليزانيات الوطنية وحتسّ 

 
عامليــة وقاعــدة معلومــات بشــأن الشــراكات ، برعايــة جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي، منتجــات معارفيــة ضــعتو كمــا  -34

ا سـّلط الضـوء علـى مسـامهة قطـاع املتعددة أصحاب املصلحة من أجل دعم التنفيـذ علـى املسـتويني اإلقليمـي والقطـري، ممّـ
الثـــروة احليوانيـــة يف أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وســـاهم يف النقـــان بشـــأن أمهيـــة إدراة األمـــن الغـــذائي يف ختطـــيط املنـــاطق 

 .2018ية خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام احلضر 
 

اجلديـدة  ة، يف تنفيـذ اخلطـة احلضـري4ومت توفري الدعم لنظم األغذية احلضرية، بالتعـاون مـع الربنـامج االسـرتاتيجي  -35
 2وميثــاق ميالنــو بشــأن السياســات الغذائيــة يف املــدن، وتوســيع نطــاق الشــراكات مــع شــبكات املــدن واحلكومــات احملليــة،

ز احلــوار خــالل عمليــات التبــادل بــني املــدن. وتعــزّ و يف ذلــك مــن خــالل التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي  مبــا
  .افيلمن ديربان وبراز  منتديني انعقدا يف كل  

 
النهوض بإدراة أهداف األمن الغـذائي والتغذيـة، مبـا يشـمل ، سعًيا منها إىل وباإلضافة إىل ذلك، أعدت املنظمة -36

االعتبارات املتعلقة بالوزن الزائد والبدانـة واألمـراض غـري املعديـة، إسـهامات اسـرتاتيجية يف شـّل العمليـات العامليـة وشـاركت 
ة مصــايد األمســاك وجلنــة الغابــات وجلنــة الزراعــة وجلنــة األمــم املتحــدة الدائمــة املعنيــة بالتغذيــة مبــا يف ذلــك جلنــ ،فيهــا بنشــاط

واحلركة املعنية بتعزيز التغذية وحتـدي القضـاء علـى اجلـوع والتحـالف العـاملي بشـأن الزراعـة الذكيـة مناخيـا، وعقـد العمـل مـن 
اجلديـدة، وعمـل كورونيفيـا املشـرتك بشـأن الزراعـة التـابع  ةأجل التغذية، من خالل تسهيل شبكات العمل، واخلطـة احلضـري

 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.
  

                                                 
شــــبكة املــــدن املتحــــدة و للمبــــادرات البيئيــــة احملليــــة  الــــدويلاجمللــــ  و  احلصــــر، فريــــق قيــــادة املــــدن األربعــــني املعــــين باملنــــاخال نهــــا، علــــى ســــبيل الــــذكر م  2

 احمللية. واحلكومات
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 المعالم البارزة للنتائج المحّققة على الصعيدين اإلقليمي والقطري
 

واإلقليميـــة الفرعيـــة يف تـــرد أدنـــاه النتـــائج املنبثقـــة عـــن التعـــاون مـــع خمتلـــف املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة اإلقليميـــة  -37
 .2018 عام
 

لقد تعززت قدرات املؤسسات اإلقليمية والوطنية املعنية باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة خالل سلسلة  -38
مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة يف ســياق مرفــق املســاعدة يف جمــال السياســات التــابع اليــة اتــأثري األمــن الغــذائي والتغــذوي 

باالشـرتاك مـع االحتـاد األورو  يف أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب  )مرفق املسـاعدة( واملرونة واالستدامة والتحولا
 وآسيا واحمليط اهلادئ.

 
تعزيـــز تنميـــة قـــدرات املؤسســـات الوطنيـــة علـــى تشـــجيع امللكيـــة القطريـــة للمنهجيـــات اخلاصـــة إىل  نظمـــةبـــادر املوت -39

، أجريــت حلقــات عمــل إقليميــة 2018نقــص التغذيــة ومقيــا  املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذائي. ويف عــام  مبعــدل انتشــار
وإقليمية فرعية ووطنية مشلت منطقة اجلنوب األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

  .افحة اجلفاف يف منطقة الساحل واملنظمة العربية للتنمية الزراعيةواللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبك
 

ا، القــدرات علــى حتقيــق أفريقيــجمموعــة مــن إجــراءات تنميــة القــدرات يف إقلــيم اختــاذ مــن خــالل  ،وعــززت املنظمــة -40
الرخاء املشرتك وحتسـني االتساق يف إطار الرصد والتقييم إلعالن ماالبو بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل 

من أهداف التنمية املستدامة. كما قدمت الـدعم لتحسـني قـدرات املنظمـات اإلقليميـة الفرعيـة يف  2سبل املعيشة واهلدف 
جمـايل احلوكمــة والتنســيق، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنشــاء جمموعـة العمــل املعنيــة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة يف اهليئــة احلكوميــة 

ة بالتنمية، ومنرب تنسيق اجملتمع املدين املعين مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اجلماعة االقتصادية لـدول الدولية املعني
 غرب أفريقيا )منرب اجلهات الفاعلة غري احلكومية للصيد احلريف وتربية األحياء املائية يف غرب أفريقيا(.

 
يــة يف اجليــل الثــاين مــن اخلطــط الوطنيــة لالســتثمار الزراعــي وطرائــق وتواصــل إدراة أولويــات األمــن الغــذائي والتغذ -41

تنميـة خاصـة ب، وحظيـت اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا بالـدعم لصـياغة اسـرتاتيجية 3التنفيذ يف عدد مـن البلـدان
القــدرات، ومت اإلبـــال  عــن التقـــدم احملــرز يف سياســـات األمــن الغـــذائي والتغذيــة والسياســـات ذات الصــلة يف التقريـــر العـــام 

خلـق هبـدف واملناصـرة  لـدعوةلنشـطة أل ،3، بالتعـاون مـع الربنـامج االسـرتاتيجي نُفـذتكما   .2018اإلقليمي ألفريقيا لعام 
بشــأن الشــباب يف الزراعــة، روانـدا(، ودعــم الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا فـرص عمــل للشــباب )املــؤمتر اإلقليمــي 

  .لوضع خطط عمل وطنية لعمالة الشباب بتمويل من حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا 4)نيباد(
 

                                                 
 بيساو وليسوتو وموزامبيق ورواندا والسنغال وتوغو.-غانا وغينيا  3
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنرب تنسـيق اجملتمـع املـدين املعـين مبصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة و  الدولية املعنية بالتنميةاهليئة احلكومية   4

الشـراكة اجلديـدة مـن و ا( )منرب اجلهات الفاعلة غري احلكومية للصيد احلريف وتربية األحياء املائية يف غرب أفريقي يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 . أجل تنمية أفريقيا )نيباد(
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اجلـوع، ، كتكملـة لوضـع خطـط عمـل للقضـاء علـى 2018ويف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، انصب الرتكيز يف عام  -42
على تعميم التنويع يف تنفيذ السياسات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية من خالل األغذية الذكية املستقبلية يف شراكة مـع 

 نظام اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية واألوساط األكادميية.
 

ألقــاليم املائــة اخلاليــة مــن اجلــوعا باعتبارهــا طريقــة ويف أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، أقــّرت املنظمــة مبــادرة اا -43
التنفيذ الرئيسية خلطة األمن الغذائي والتغذية جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مع الرتكيز على األقاليم 

ر الوطنيــة للتغذيــة األشــد ضــعفا. ودعمــت املنظمــة الــرتويج للرخــاء التغــذوي والتثقيــف الغــذائي والتغــذوي مــن خــالل األطــ
 يف استعراض سياسات قطاع الزراعة اخلاص به. الكارييباملدرسية يف اإلقليم، وكذلك مصرف التنمية 

 
مبـا  5ز التعاون األقاليمي بني اجلبهات الربملانية اإلقليمية اليت تعمل بشأن قضـايا األمـن الغـذائي،يعز واصل تكما ت -44

. ومت دعـم ذلـك 2018باستضافة مؤمتر قمة عاملي للربملانيني ملكافحة اجلوع يف عام  أدى إىل التزام جمل  الشيوخ اإلسباين
بإنشــاء حتالفــات وطنيــة للربملــانيني عــرب األقــاليم يف بلــدان، مــن قبيــل البلــدان العشــرين الــيت لــديها جبهــات وطنيــة ملكافحــة 

 أوغندا وسرياليون ومجهورية الكونغو.وإسبانيا والسنغال و  6اجلوع يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

بلــــداً بتعمــــيم األمــــن الغــــذائي والتغذيــــة يف السياســــات والــــربامج القطاعيــــة ووأو وضــــع أطــــر  35وقــــام أكثــــر مــــن  -45
ويف بلــدان مثــل بوتســوانا وروانــدا والســنغال وباكســتان  ت بشــأن األمــن الغــذائي والتغذيــة.القطاعــاسياســات مشــرتكة بــني 

والسودان، مت تعزيز قدرات احلكومة وأصحاب املصلحة على تفعيل الروابط بني حيازة األراضي ومصايد األمساك واملسـاواة 
 بني اجلنسني والنظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية يف السياسات والربامج املعتمدة.

 
االعتبــارات أفضــل أدرجــت السياســات القطاعيــة واملشــرتكة بــني القطاعــات بصــورة  ،مرفــق املســاعدةومــن خــالل  -46

اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املراعية للتغذية وبقضايا املساواة بني اجلنسني يف النيجر وإثيوبيـا وتشـاد وباكسـتان 
مان. كما عّزز املرفق آليات التنسيق يف اجلماعة االقتصادية لدول وميامنار وهندورا  وغواتيماال وفيجي وفانواتو وجزر سلي

 غرب أفريقيا، والنيجر والضفة الغربية وقطاع غزة وغواتيماال وتيمور ليشيت.
 

ا فـــرص وصـــول أكثـــر أمًنـــلن وضـــع وتطبيـــق أطـــر قانونيـــة داعمـــة للحـــق يف الغـــذاء و ابلـــد 10مـــا يزيـــد عـــن تـــوىل وي -47
عــداد خطــط اســتثمار لتنفيــذ اســرتاتيجياهتا إلالــدعم مــن مــن البلــدان  15أكثــر مــن اســتفاد واألصــول. و ا إىل املــوارد وإنصــافً 

دعـم عمليــات اسـتعراض اإلنفــاق العــام إضــافة إىل القطاعيـة الــيت تـدرة قضــايا الفقــر املـدقع واحلمايــة االجتماعيـة والتغذيــة، 
 ملشرتكة بني القطاعات.لتحليل امليزانيات املخصصة لربامج األمن الغذائي والتغذية ا

 

                                                 
ربملــان اإلقليمــي الفرعــي حتــالف برملــانيي عمــوم أفريقيــا، واجلبهــات الربملانيــة ألمريكــا الالتينيــة، والربملــان اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، وال  5

 واالحتاد الربملاين العر  اإلقليمي، والتحالف األورو  ملكافحة اجلوع.لدول األنديز، وبرملان السوق املشرتكة اجلنوبية، 

اراغوا وبنمــا األرجنتــني وبوليفيــا والربازيــل وشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا وغرينــادا وإكــوادور والســلفادور وغواتيمــاال وهــاييت وهنــدورا  واملكســيك ونيكــ  6
 نسنت وجزر غرينادين وأوروغواي.وباراغواي وبريو واجلمهورية الدومينيكية وسانت ف
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ومتت تنمية القدرات الوطنية على رصد بيانات ومعلومات األمن الغذائي والتغذية ذات الصلة وحتليلها واإلبـال   -48
بلـدا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تعزيـز  40عنها واستخدامها بصورة أفضـل مـن أجـل حتسـني عمليـة صـنع القـرار يف أكثـر مـن 

مثــل التصــنيف املتكامــل ملراحــل األمــن الغــذائي واخلطــوط التوجيهيــة بشــأن الــنظم الغذائيــة  ،القــدرات علــى اســتخدام أدوات
ضـافة إىل تـوفري دعـم حمـدد لوضـع أطـر باإلالقائمة على األغذية وبيانات استهالك األغذية وأدوات رصـد أسـعار األغذيـة، 
 .اخلطط الوطنية اخلاصة بالزراعةونظم لرصد وتقييم أهداف التنمية املستدامة والسياسات واالسرتاتيجيات و 

 
 المعالم البارزة يي مجال تعميم القضايا الشاملة

 
عـن وقـد اسـتخدمت املـذكرة التوجيهيـة  مرفق املسـاعدة.عمل يشكل تعميم املساواة بني اجلنسني جانبا هاما من  -49

سياســات املســاواة بــني اجلنســني، الــيت أعــدهتا املنظمــة بالتعــاون مــع االحتــاد األورو ، لتشــجيع إدراة قضــايا املســاواة بــني 
املــــوظفني األمن الغــــذائي والتغذيــــة مــــن خــــالل تعزيــــز قــــدرات الوطنيــــة املتعلقــــة بــــســــرتاتيجيات االسياســــات و الاجلنســــني يف 
وشــاركت املنظمــة أيضــا يف   جمــال التحليــل املتعلــق باملســاواة بــني اجلنســني.يفيف مرفــق املســاعدة سياســات الاملســؤولني عــن 

تيســري مشــاورات متعــددة أصــحاب املصــلحة وإعــداد بيانــات ومعــارف بشــأن صــياغة أطــر السياســات الوطنيــة الــيت تــدرة 
املرفق، هذا من خالل  ،ةاملنظم قدمت كمامن بوتسوانا وسري النكا.   منظورات متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني يف كل  

وزارة الزراعة والثروة احليوانية واألغذية يف غواتيمـاال، مـن خـالل لسياسة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني اليف تطبيق املساعدة 
زيـز تيسري إدراة هنج للمساواة بـني اجلنسـني يف الربنـامج الـوطين لتعزيـز الزراعـة األسـرية )برنـامج الزراعـة األسـرية مـن أجـل تع

اقتصاد املزارعني( وإدراة الوحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني لدى الوزارة يف اهليئة الفنية لربنـامج الزراعـة األسـرية مـن أجـل 
 تعزيز اقتصاد املزارعني.
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 : جعل الزراعة والغابات ومصايد األسما  أكثر إنتاجية واستدامة2الهدف االستراتيجي 
 

وممارسات إنتاة أكثر إنتاجية واستدامة يف جماالت الزراعة والغابات ومصايد األمساك بإدارة إن االنتقال إىل نظم  -50
مستدامة للموارد أمر ال غىن عنه إلطعام عامل تطاله آثار تغري املنـاخ. وتسـاند املنظمـة البلـدان يف عمليـة االنتقـال هـذه مـن 

ع القــرار، ووضــع أو اســتعراض االســرتاتيجيات والسياســات خــالل إســداء املشــورة الفنيــة، وحتســني إدارة املعــارف ودعــم صــن
 وبرامج االستثمار املنفذة من خالل آليات حوكمة شاملة.

 
، تقــّدم املنظمــة الــدعم إىل البلــدان باالســتعانة باملبــادئ اخلمســة املرتابطــة يف 2ومــن خــالل الربنــامج االســرتاتيجي  -51
 لضمان حتقيق ما يلى: 7بينها واخلاصة باستدامة األغذية والزراعة ما
 

متكــن املنتجــني مــن زيــادة اإلنتــاة واإلنتاجيــة بطريقــة مســتدامة مــع مراعــاة املقايضــات التجاريــة وأوجــه التــ زر  )أ(
 (؛2-1-2و 1-1-2)املخرجان 

قيـــام البلـــدان بوضـــع سياســـات وخطـــط اســـتثمار وبـــرامج وآليـــات حوكمـــة مناســـبة بشـــأن اســـتدامة الزراعـــة  )ب(
 (؛2-2-2و 1-2-2والغابات ومصايد األمساك )املخرجان 

تعزيز البلدان لعملية تنفيذ السياسات، مبا يف ذلك من خالل الصكوك الدوليـة واإلقليميـة املتعّلقـة باسـتدامة  )ة(
 ومصايد األمساك؛ الزراعة والغابات

قيام البلدان بتشجيع استخدام املعارف واملعلومات يف عملية صنع القرار، مبا يف ذلك رصد أهـداف التنميـة  )د(
 (.2-4-2و 1-4-2املستدامة )املخرجان 

 
 اإلنجازات المحّققة

 
. 2018مــن أصــل تســعة تســري يف االجتــاه الصــحيح يف عــام  ، هنــاك مثانيــة مؤشــرات2امللحــق هــو مبــنّي يف كمــا  -52

فـرتة السـنتني، بينمـا حيتـاة مؤشـران اثنـان إىل املتابعـة  مبقاصـدوعالوة على ذلك، توجد سبعة مؤشرات متقدمة جدا مقارنة 
 .2019-2018الفرتة  مقاصدعن كثب لضمان حتقيق 

 
نطــاق جمموعــة كبــرية مــن املمارســات الزراعيــة الــيت تتســم بلــدا بالــدعم يف جتريــب وتوســيع  32وقــد زّودت املنظمــة  -53

مبســتوى أكــرب مــن اإلنتاجيــة واالســتدامة. وتضــمن ذلــك جتريــب ابتكــارات يف جمــال الزراعــة اإليكولوجيــة بقيــادة املــزارعني، 
وانصــب تركيــز  وإنتــاة العلــف املتــأل مــن الزراعــة املائيــة، وتطبيــق التكنولوجيــات الشمســية وجتميــع امليــاه بطريقــة مســتدامة.

خــاص علــى توســيع نطـــاق اســتخدام التكنولوجيــات واملمارســات املبتكـــرة، مبــا يشــمل مجلــة أمـــور منهــا توســيع رقعــة تربيـــة 
 -األمساك يف حقول األرز، واعتماد تكنولوجيـات الـري الصـغرية النطـاق، وإعـادة اسـتخدام قشـور األرز، وتكنولوجيـا التنبـؤ

 عة احلرجية.األعالف، واستصالي األراضي والزرا
 

                                                 
( وإدارة املــوارد الطبيعيــة والــنظم اإليكولوجيــة بشــكل 2( حتســني كفــاءة اســتخدام املــوارد؛ )1املبــادئ اخلاصــة باســتدامة األغذيــة والزراعــة هــي كــاال: )  7

قــدرة النــا  واجملتمعــات احملليــة والــنظم اإليكولوجيــة علـــى ( وتعزيــز 4( ومحايــة وحتســني ســبل العــيش الريفيــة والرفــاه االجتمــاعي يف الريـــف؛ )3مســتدام؛ )
 ( والنهوض ب ليات مبتكرة وفعالة ورشيدة لكل من النظم الطبيعية والبشرية.5الصمود؛ )
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ا من أجل تعزيز واعتماد ممارسات أكثر تكامال بلدً  30ما ُقدم الدعم لتعزيز قدرات املؤسسات والشبكات يف ك -54
ومشــوال لعــدة قطاعــات وتشــجيع االبتكــار، مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلــق بــالتكّيف مــع تغــري املنــاخ والتخفيــف مــن وطــأة آثــاره، 

انيــة، والزراعــة اإليكولوجيــة، والزراعــة احلرجيــة، واإلنتــاة املســتدام لــألرز، وتربيــة األحيــاء املائيــة واملــوارد الوراثيــة النباتيــة واحليو 
املســتدامة، والصــيد غـــري القــانوين دون إبــال  ودون تنظـــيم )الصــيد غــري القـــانوين(. وأتــيح الــدعم أيضـــا للشــبكات العامليـــة 

ة مناخيـــا واملنـــاطق احملميـــة واحليـــاة الربيـــة ومقاومـــة مضـــادات واإلقليميـــة بشـــأن خـــدمات الـــنظم االيكولوجيـــة والزراعـــة الذكيـــ
 امليكروبات والغابات احلضرية وشبه احلضرية.

 
ا بلـدً  16ُقدمت مسـاعدات مرّكـزة إىل  2017،8-2016وباالستفادة من الدرو  املستخلصة خالل فرتة السنتني  -55

بلـدا إضـافيا  16لوضع سياسات وبرامج استثمار وآليات حوكمة تتعلق باستدامة الزراعة والغابـات ومصـايد األمسـاك، وإىل 
 .وخطط تنفيذ املسامهات احملددة وطنيا 2030من أجل إعداد اسرتاتيجيات وبرامج أكثر تكامال ذات صلة  طة عام 

 
، إسـهامات مهمـة يف آليـات احلوكمـة الدوليـة الـيت تركـز علـى اسـتدامة الزراعـة 2018ووفرت املنظمة، خـالل عـام  -56

والغابــات ووأو مصــايد األمســاك، مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلــق بالتقــارير الرئيســية املرفوعــة إىل عمــل كورونيفيــا املشــرتك بشــأن 
يـة التنـوع البيولـوجي. كمـا قـدمت املنظمـة الـدعم تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، وإىل اتفاقالالزراعة التابع 

بلــدا يف جمــال تنفيــذ السياســات والصــكوك الدوليــة الــيت تعــزز اإلنتــاة املســتدام وتعــاو مســألة تغــري املنــاخ وتــدهور  16إىل 
م أســفرت عــن نتــائج جيــدة يف تعزيــز قــدرات منظمــات القطــاع العــا 2018البيئـة. ويف حــني أن اإلجــراءات املتخــذة يف عــام 

على تعبئة املوارد املالية واالستثمارات، جيب بذل املزيد من اجلهود يف تنفيذ السياسات واحلوكمة عرب القطاعات، ال سيما 
 واتفاق باري  واتفاقية التنوع البيولوجي. 2030هبدف تطبيق خطة عام 

 
ية، مثـل الزراعـة اإليكولوجيـة ، منتجات معارفية عامليـة هامـة بشـأن مواضـيع رئيسـ2018ونشرت املنظمة، يف عام  -57

والتنــوع البيولــوجي وتلــوث الرتبــة والتكّيــف املســتند إىل الــنظم اإليكولوجيــة وحســاب انبعاثــات غــازات الدفيئــة وإدارة امليــاه. 
فعلـى ســبيل املثـال، مت خــالل حـدث للجنــة األمـن الغــذائي إصـدار املطبــوع املعنـون، الثــروة احليوانيـة يف العــامل: حتويـل قطــاع 

 ثــروة احليوانيــة مــن خــالل أهــداف التنميــة املســتدامة، والــذي يعــاو مســامهات الثــروة احليوانيــة يف أهــداف التنميــة املســتدامةال
بلــدا بالــدعم مــن أجــل  22وتفاعالهتــا معهــا. وباإلضــافة إىل ذلــك، زّودت املنظمــة عــددا مــن املؤسســات يف  الســبعة عشــر

ذ القــرارات بشـــأن اإلنتـــاة املســتدام وتغـــري املنــاخ وتـــدهور البيئــة، مبـــا يف ذلـــك مجــع البيانـــات وحتليلهــا واإلبـــال  عنهــا الختـــا
 أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

 
 على الصعيد العالمي المعالم البارزة للنتائج المّحققة

 
متـــت قيـــادة جهـــود املنظمـــة اهلادفـــة إىل األخـــذ بـــنهج عـــاملي بشـــأن التنميـــة املســـتدامة للزراعـــة والغابـــات ومصـــايد  -58

األمســاك مــن خــالل نشــر املطبــوع املعنــون، حتويــل األغذيــة والزراعــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وهــو جمموعــة مــن 
للبلــدان للعمــل مــن أجــل تعمــيم اســتدامة األغذيــة والزراعــة يف خطــة  اإلجــراءات املرتابطــة يف مــا بينهــا الــيت هــي مبثابــة دليــل
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على حنو متكامل، وهو ما عّزز الدعم الـذي أتاحتـه املنظمـة للمنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة  2030 عام
 Sustainableعنـون، ، الكتاب املElsevier. ونشرت املنظمة، باالشرتاك مع مؤسسة 2018املستدامة الذي نُظم يف عام 

Food and Agriculture: An Integrated Approach (الـذي يسـتفيد مـن اسـتدامة األغذيـة والزراعـة: هنـج متكامـل )
حـات اخلاصـة باسـتدامة األغذيـة اخرباء رائدين من خمتلف التخصصات لتوفري حملة عامة شاملة عن أحدث األفكـار واالقرت 

مـــن مؤشـــرات أهـــداف التنميـــة  9 1-4-2قيـــادة عمليـــة اإلعـــداد املنهجـــي للمؤشـــر  والزراعـــة. كمـــا أخـــذت املنظمـــة بزمـــام
مـــن املســـتوى الثالـــث إىل املســـتوى الثـــاين،  1-4-2املســـتدامة، وهـــو األمـــر الـــذي أدى إىل إعـــادة تصـــنيف رمســـي للمؤشـــر 

 يؤكد وضع منهجية دولية. ممّا
 

والنــــدوات الدوليــــة واألحــــداث املتعــــددة أصــــحاب ا مــــن املــــؤمترات ، عــــددً 2018ونظمــــت املنظمــــة، خــــالل عــــام  -59
دور الوساطة يف إقامـة شـراكات بشـأن مواضـيع تشـمل مجيـع القطاعـات  تاملصلحة لتبادل املعارف وإقامة الشبكات ولعب

الزراعية. وعلى وجه اخلصوص، شهدت االندوة دولية بشأن االبتكار الزراعي للمزارعني األسرينيا، اوالندوة الدولية بشأن 
وســيع نطــاق الزراعــة اإليكولوجيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامةا، اواحلــوار املتعــدد أصــحاب املصــلحة حــول تعمــيم ت

التنوع البيولوجي يف القطاعـات الزراعيـةا، اواملـؤمتر الـدويل عـن العمـل عـرب القطاعـات مـن أجـل وقـف إزالـة الغابـات وزيـادة 
 عــن احلكومــات واجلهــات الفاعلــة غــري ممــثاًل  750و 250وحــت مــا بــني مســاحة الغابــاتا، مســتويات مشــاركة عاليــة، ترا

 احلكومية واملؤسسات البحثية ووكاالت األمم املتحدة األخرى.
 

 واإلقليمي القطريالمعالم البارزة للنتائج المحّققة على الصعيدين 
 

بلــدا عــرب األقــاليم اخلمســة، ويســّلط الضــوء أدنــاه  74، إىل أكثــر مــن 2018قــدمت املنظمــة الــدعم، خــالل عــام  -60
 على بع  من اإلجنازات الرئيسية احملّققة، املهمة بشكل خاص نظرا إىل ما تنطوي عليه من طابع ابتكاري أو أثر.

 
 ، مت إنشــاء أو تعزيــز شــبكات إقليميــة تركــز تركيــزًا قويًــا علــى الزراعــة الذكيــة مناخًيــا يف خمتلــف2018فخــالل عــام  -61

األقــاليم. ففــي أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، أطلــق التحــالف الريفــي للقــدرة علــى الصــمود أمــام تغــري املنــاخ يف أوائــل 
هبـــدف التشـــجيع علـــى اعتمـــاد السياســـات واالســـرتاتيجيات وااليـــات إضـــافة إىل احللـــول االجتماعيـــة والبيئيـــة  2018 عـــام

التكّيــف مــع تغــري املنــاخ والقــدرة علــى الصــمود أمامــه. ويف شــرق أفريقيــا، أتاحــت واالقتصــادية والتكنولوجيــة للــرتويج لزيــادة 
الشـرق األدىن ومشـال أفريقيـا،  إقلـيم املنظمة قدرات تنظيمية لتفعيل منصة شرق أفريقيا اخلاصة بالزراعـة الذكيـة مناخيًـا. ويف

قــة بالزراعــة الذكيــة مناخيــا والــيت تتناســب مــع يّســرت املنظمــة تبــادل املعــارف املتعلقــة بشــأن املمارســات والسياســات املتعل
خمتلف النظم الزراعية وسبل املعيشة اإلقليمية. ويف آسيا، قدمت املنظمة الدعم لألخذ بالزراعة الذكية مناخًيا، مبا يف ذلك 

يكولوجيـــة عـــرب املالمـــح القطريـــة بشـــأن هـــذا املوضـــوع الـــيت مت إعـــدادها مـــع الشـــركاء الرئيســـيني، وتقســـيم منـــاطق الزراعـــة اإل
 باكستان. يف
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ا يتعلــق بالقــدرات التنظيميــة والفنيــة مــن أجــل حتديــد مواقــع نظــم الــرتاث الزراعــي ذات كمــا وفــرت املنظمــة دعًمــ -62
مواقـع إعداد اقرتاحات  صـوص األمهية العاملية، مبا يف ذلك املوقعان األوروبيان األوالن يف الربتغال وإيطاليا، باإلضافة إىل 

ني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة وإيـران واليابـان. وأعـد كـل مـن الربازيـل واملكسـيك واملغـرب اقرتاحـات جديدة يف الص
أحيلت إىل اجملموعة العلمية االستشارية التابعة لنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية. واستفادت املواقع املعينة اجلديـدة 

ظم الـــرتاث الزراعـــي ذات األمهيـــة العامليـــة، تعمـــل بشـــكل كامـــل يف أوروبـــا وأمريكـــا واحلاليـــة مـــن إنشـــاء شـــبكات إقليميـــة لـــن
  .الالتينية والبحر الكارييب

 
، قامــت مبــادرة النمــو األزرق، يف اجملتمعــات الســاحلية والبلــدان اجلزريــة، بــالرتويج بشــكل متزايــد 2018ويف عــام  -63

طحالب البحرية أو باستخدام جلد األمسـاك لصـنع املالبـ . وعـرض  لالبتكار، من قبيل اجلمع بني صيد األمساك وإنتاة ال
كل من مؤمتر االقتصاد األزرق املستدام يف كينيا ومنتدى الدول املطلة على احمليطـات بشـأن النمـو األزرق يف مالطـة بعـ  

وارد البحريـة يف قطـاع هذه األمثلة ورّوجا للشراكات مع القطاع اخلاص مـن أجـل زيـادة توسـيع النطـاق. فزيـادة اسـتخدام املـ
األزياء ميكنها أن تعزز استدامة كل من الصناعات البحرية وقطاع األزيـاء مـن خـالل تـوفري مصـادر دخـل إضـافية لصـيادي 
األمساك وعن طريق تزويد قطاع األزياء ببدائل عن إنتاة القطـن الكثـري الطلـب علـى امليـاه أو أثوابـه االصـطناعية الـيت تطلـق 

 يف احمليطات. جزيئات بالستيكية
 

وتواصلت األنشطة الرامية إىل تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـيد غـري القـانوين دون  -64
إبــال  ودون تنظــيم وردعــه والقضــاء عليــه )االتفــاق( منــذ دخولــه حيــز النفــاذ. ونشــرت املنظمــة خطوطــا توجيهيــة فنيــة عــن 

ير حجـم الصـيد غـري القـانوين وأثـره وزّودت البلـدان بالـدعم إلعـداد اسـرتاتيجيات وخطـط عمـل املنهجيات واملؤشرات لتقـد
وطنيــة بشــأن هــذا االتفــاق. وتلقــت مؤسســات يف جــزر البهامــا، وشــيلي، وكوســتاريكا، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، وغــابون، 

دين، وترينيـداد وتوبـاغو املسـاعدة مـن أجــل وغيانـا، وجامايكـا، وبـاالو، وبـابوا غينيـا اجلديـدة، وسـانت فنســنت وجـزر غرينـا
 تعزيز اسرتاتيجياهتا وأطرها القانونية يف هذا اجملال.

 
ا لتحسـني قـدرات بلـدً  16إىل املسـاعدة تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، منها لـدعم ا سعيً ، كما قدمت املنظمة -65

، مبـا يف ذلـك مـن أجـل التصـدي لتغـري املنـاخ تكـاماًل احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع اسرتاتيجيات وبرامج أكثـر 
وتدهور البيئة. فعلى سبيل املثال، عملت املنظمـة بصـورة وثيقـة مـع وزارة الزراعـة والصـناعات احليوانيـة ومصـايد األمسـاك يف 

. 2018الثــاين  أوغنـدا لصـياغة برنـامج إدمـاة الزراعـة يف خطـط التكيّــف الوطنيـة الـذي مت إقـراره وإصـداره يف نوفمربوتشـرين
وبفضــل الــدعم املقــدم مــن املنظمــة، أجريــت عــدة مشــاورات متعــددة أصــحاب املصــلحة، شــاركت فيهــا خمتلــف الــوزارات 
التنفيذية واجلهات الفاعلة من غري احلكومات واملؤسسات األكادميية والبحثية لتحديد أولويات التكيف مـع تغـري املنـاخ يف 

 القطاعات الزراعية.
 

وعملـت املنظمــة مـن أجــل تعزيـز قــدرات البلـدان علــى مجــع البيانـات وحتليلهــا هبـدف حتســني عمليـة صــنع القــرار.  -66
فقــد قــدمت املنظمــة الــدعم يف جمــال مجــع البيانــات إىل بــيالرو  لالضــطالع بإحصــائها الزراعــي، وبــدأ العمــل يف جورجيــا  

تكنولوجيــات جديــدة، مبــا يف ذلــك برجميــات جديــدة لرســم كبلــد جتــرييب يف مشــروع املســح الزراعــي املتكامــل. كمــا مت طــري 
خــرائط رقميــة للرتبــة واجلمــع اايل للبيانــات املتعلقــة بالرتبــة يف أفغانســتان، واســتخدام احملاســبة املائيــة والربجميــات املصــاحبة 
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ــAquaR Portaلــذلك يف مصــر، ونظــام  ب مصــايد ، وهــو منصــة إلكرتونيــة قائمــة علــى نظــام للمعلومــات اجلغرافيــة ملكت
 األمساك واملوارد املائية يف الفلبني.

 
 المعالم البارزة يي مجال تعميم القضايا الشاملة

 
يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة إحداث تغيري حتويل يف جمال احلوكمـة. وينبغـي معاجلـة األهـداف املرتابطـة  -67

ة مــن أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص بطريقــة متكاملــة، كمــا ينبغــي حشــد املــوارد وإشــراك جمموعــة واســع
واجملتمـع املـدين، علــى مجيـع املســتويات، مـن املســتوى العـاملي إىل الــوطين إىل احمللـي. وقــد اسـتمرت املنظمــة يف تعزيـز عملهــا 

الــوطين  هبــدف تعمــيم مســأليت األغذيــة والزراعــة يف عمليــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. وُقــدم الــدعم علــى الصــعيدين
والوطين الفرعي إىل عدد كبري من البلدان، واخنرطت املنظمة بقـوة علـى املسـتويني اإلقليمـي والعـاملي مـن أجـل الـرتويج هلـذه 

 التغيريات يف جمال احلوكمة، الضرورية إلحراز تقدم يف أهداف التنمية املستدامة.
 

واخلـدمات والعمالـة الالئقـة ووصـوهلا إىل املؤسسـات  ا منها على حصول املرأة علـى املـواردوبادرت املنظمة، حرصً  -68
احمللية ولتحقيق الزراعة املستدامة، إىل الرتويج للممارسـات املراعيـة للمسـاواة بـني اجلنسـني يف الزراعـة اإليكولوجيـة، وتعمـيم 

املوفرة لليد العاملـة؛ وعملـت  التنوع البيولوجي، والزراعة الذكية مناخًيا. كما دعمت املنظمة امليكنة الزراعية والتكنولوجيات
مـن الشـركاء علـى  11مع مدار  املزارعني احلقلية ونوادي ادمييرتاا لتعزيز قدرات املـزارعني ومتكـني املـرأة الريفيـة؛ وسـاعدت 

طــط التكّيــف الوطنيــة واســتحداث آليــات وبــرامج للتمويــل املتعلــق باملنــاخ تراعــي خإدراة الزراعــة واملســاواة بــني اجلنســني يف 
ملساواة بني اجلنسني من خالل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ. ووضعت منتجات توجيهية جديدة، مبا يف ا

ذلك دورة إلكرتونية عن ااملساواة بـني اجلنسـني يف مشـاريع الزراعـة الذكيـة مناخيًـاا، بالتعـاون مـع البنـك الـدويل والصـندوق 
لتوجيهية العملية لتحسني املساواة بني اجلنسني يف القضايا املتعلقـة باألراضـيا؛ ووحـدة الدويل للتنمية الزراعية؛ اواخلطوط ا

ــا؛ وجمموعــة مــن املمارســات اجليــدة  خمصصــة معنيــة باملســاواة بــني اجلنســني يف الــدليل املرجعــي بشــأن الزراعــة الذكيــة مناخًي
 .جنبا إىل جنب مع منظمة اكريا الدوليةاملتعلقة بالزراعة الذكية مناخًيا واملراعية للمساواة بني اجلنسني، 
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 : الحد من الفقر يي الريف3الهدف االستراتيجي 
 

يف املائة تقريبا من سكان العـامل تعـيش يف فقـر  10رغم ما أحرز من تقدم يف جمال احلد من الفقر، ما تزال نسبة  -69
الفقـراء يف املنـاطق الريفيـة ويعتمـد علـى الزراعـة لكسـب مدقع وما يزال انعدام املساواة منتشـراً. ويعـيش السـواد األعظـم مـن 

عيشه. ويف حني أن النمو املراعي ملصاحل الفقراء يبدأ يف الزراعة، فإن احلد من الفقر يف الريف يتطلب هنجاً واسعاً ومتعدد 
البشــرية. ويســتخدم برنــامج  األبعـاد لزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة وخلـق فــرص العمــل والتنويــع االقتصــادي واالسـتثمار يف املــوارد

  املنظمة االسرتاتيجي بشأن احلد من الفقر يف الريف اسرتاتيجيات حمددة السياق لدعم البلدان يف القيام مبا يلي:
 

تعزيــــز املنظمــــات واملؤسســــات الريفيــــة، وتيســــري العمــــل اجلمــــاعي للفقــــراء يف الريــــف؛ ووضــــع اســــرتاتيجيات  )أ(
وسياســات وخطـــوط توجيهيـــة وبـــرامج لتحســـني وصـــول الفقـــراء يف الريـــف إىل اخلـــدمات والتمويـــل واملعـــارف 

  الـــدعم يف جمـــال والتكنولوجيـــات واألســـواق واملـــوارد الطبيعيـــة يف ظـــل تغـــري املنـــاخ، وحتكمهـــم فيهـــا؛ وتقـــد
السياسات، وتنمية القدرات وتوليد املعرفة إلسـراع وتـرية املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة الريفيـة اقتصـادياً 

 (.3-1-3و 2-1-3و 1-1-3)املخرجات 
تعزيــز فــرص العمــل الالئــق يف الريــف، وتنظــيم املشــاريع وتنميــة املهــارات، خاصــة للشــباب والنســاء؛ وتعزيــز  )ب(

تطبيــــق معــــايري العمــــل الدوليــــة يف املنــــاطق الريفيــــة مــــن أجــــل حتســــني جــــودة الوظــــائف وســــالمتها، خاصــــة 
يتعلـق بعمالـة األطفـال والعمـل القسـري مـن خـالل تـوفري الـدعم يف جمـال السياسـات وتنميـة القـدرات  ما يف

 (؛2-2-3و 1-2-3)املخرجان 
ميــة القــدرات، والــدعوة إىل توســيع نطــاق تغطيــة احلمايــة دعم يف جمــال السياســات وتوليــد املعرفــة وتنالــ تقــد  )ة(

االجتماعيــة لتشــمل الفقــراء يف الريــف، مبــا يف ذلــك يف الســياقات اهلشــة واإلنســانية؛ وإىل تعزيــز أوجــه التــ زر 
ـــــــــاخ ـــــــــك تغـــــــــري املن ـــــــــة، مبـــــــــا يف ذل ـــــــــة والتغذيـــــــــة والزراعـــــــــة وإدارة املـــــــــوارد الطبيعي  بـــــــــني احلمايـــــــــة االجتماعي

 (؛2-3-3و 1-3-3)املخرجان 
تعزيز القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج شـاملة ومراعيـة للمسـاواة بـني  )د(

اهلجــرة وتغـــري كــل مــن اجلنســني ومتعــددة القطاعــات للحــد مــن الفقــر يف الريـــف، مبــا يف ذلــك يف ســياق  
 ييمهـــــــــا ورصـــــــــد تقـــــــــدمهااملنـــــــــاخ؛ وتـــــــــوفري البيانـــــــــات واملعـــــــــارف واألدوات الالزمـــــــــة للـــــــــرتويج هلـــــــــا وتق

 (.2-4-3و 1-4-3)املخرجان 
 

 اإلنجازات المحّققة
 

تقــدًما مرضــًيا بالنســبة إىل  2018لقــد أظهــر العمــل الــذي تضــطلع بــه املنظمــة للحــد مــن الفقــر يف الريــف يف عــام  -70
بعــــ   3. وقــــد واجــــه الربنــــامج االســــرتاتيجي 2018غايــــات ملؤشــــرات املخرجــــات احملــــددة لعــــام  9غايــــات مــــن أصــــل  5

التحديات يف التنبؤ بدقة بعدد النتـائج الـيت يتوقـع حتقيقهـا بسـبب التغيـريات الـيت أدخلـت علـى إطـار نتائجـه لفـرتة السـنتني 
، سيقدم دعم 2019( وما يقابل ذلك من إعادة تنظيم للمخرجات. ويف عام 4-3هذه، مبا يف ذلك إضافة ناتج جديد )
. وحتظى البلـدان والُشـع ب باملسـاعدة مـن أجـل توجيـه من أجل القيام بعمل مجاعيلريفية إضايف إىل املنظمات واملنتديات ا



25 PC 126/2 - FC 175/7 

أوجــه التــ زر يف مــا بــني احلمايــة االرتقــاء بفــرص العمــل املنــتج والعمــل الالئــق و ســني مســامهة املنظمــة بصــورة أفضــل هبــدف حت
 املناخ.االجتماعية والتغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف يشمل تغري 

 
العمـل اجلمـاعي للفقــراء يف  وقـدمت املنظمـة الـدعم إىل سـبعة بلـدان لتعزيـز املنظمــات واملؤسسـات الريفيـة وتيسـري -71
مـان والسـودان مـن أجـل اسـتعراض األطـر التشـريعية . فعلى سـبيل املثـال، عملـت املنظمـة مـع حكومـات الكونغـو وعُ الريف

املضــطلع بــه حتــت إطــار هــذا املخــرة أيضــا املزيــد مــن املبــادرات الراســخة، مــن  . ويــدعم العمــلهاوحتســين ملنظمــات املــزارعني
 قبيل نوادي دميرتا ومدار  املزارعني احلقلية.

 
ا وإقليمـني اثنـني لوضـع سياسـات واسـرتاتيجيات لصـاحل الفقـراء وتنفيـذها بلـدً  14كما قـدمت املنظمـة الـدعم إىل  -72

لتكنولوجيـات واملعـارف واملـدخالت واألسـواق. وتشـمل املعـامل البـارزة هلـذا من أجل حتسـني سـبل وصـول فقـراء الريـف إىل ا
العمل دعم خطط االستثمارات اخلاصة باملياه مع الرتكيز على احلـد مـن الفقـر يف مدغشـقر ومـايل والنيجـر وروانـدا؛ وتعزيـز 

ة علـى اجملتمعـات احملليـة واملنشـ ت احلرجيـة األعمال التجارية الزراعية يف الصني وإثيوبيا وغينيا وكينيا؛ ودعـم احلراجـة القائمـ
 الصغرية النطاق يف الكامريون وزامبيا واإلقليم الفرعي لوسط أفريقيا.

 
ثالثــــة بلــــدان وإقليمــــني اثنــــني باملشــــورة يف جمــــال السياســــات وتنميــــة القــــدرات مــــن أجــــل وضــــع  ةاملنظمــــوزّودت  -73

. ففــي نيبــال، عملــت املنظمــة هبــدف ملســاواة بــني اجلنســنياســرتاتيجيات للتنميــة الريفيــة املســتدامة واحلــد مــن الفقــر تراعــي ا
رأة يف الزراعـة يف سـياق هجـرة الـذكور وتعمـيم املسـاواة زيادة الدخل واألمن الغذائي للمرأة الريفية وأسرهتا وحتسني متكني املـ

 بني اجلنسني بصورة أفضل يف قطاع الغابات يف البلد.
 

وقّدمت املنظمة الدعم إىل ثالثة بلدان وإقليم واحد لتعزيز فرص العمل الالئق يف املناطق الريفية وتنظيم املشاريع  -74
، اسـتمرت 2018، مـع الرتكيـز بشـكل كبـري علـى أفريقيـا. ويف عـام الدوليـة هـوض بتطبيـق معـايري العمـلوتنمية املهارات وللن

املنظمة يف العمل مع شبكة الشباب املناصرين ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية )اليونيـدو( 
لوضع إطار وخارطـة طريـق لتعزيـز اخنـراط واملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 

الشباب يف الزراعة كأسا  متني للقضاء على الفقر من خالل توفري فرص عمل الئق للشباب. كما دعمت املنظمـة مـايل 
والسـنغال وأوغنــدا، مـع الرتكيــز علـى بعــ  اجملــاالت، مثـل آثــار اهلجـرة علــى عمالــة الشـباب وفــرص العمـل الــذال للشــباب 

 هنية.والسالمة امل
 

، الــدعم يف جمــال السياســات وأنشــطة لتوليــد 2018وأتاحــت املنظمــة ألربعــة بلــدان ومؤسســتني اثنتــني، يف عــام  -75
املعرفة وتنمية القدرات والـدعوة هبـدف توسـيع نطـاق تغطيـة احلمايـة االجتماعيـة لتشـمل الفقـراء يف الريـف، مبـا يف ذلـك يف 

ذلـك، وفـرت الـدعم ألربعـة بلـدان ومؤسسـة إقليميـة واحـدة مـن أجـل النهـوض  السياقات اهلشة واإلنسـانية. وباإلضـافة إىل
. الطبيعيـــة، مبـــا يشـــمل تغـــري املنـــاخ بأوجـــه التـــ زر يف مـــا بـــني قطاعـــات احلمايـــة االجتماعيـــة والتغذيـــة والزراعـــة وإدارة املـــوارد
هنج متعـدد القطاعـات ويف معاجلـة  واستمر العمل الذي تضطلع به املنظمة يف جمال احلماية االجتماعية يف تشجيع اعتماد

العالقــات املشــرتكة القائمــة بــني احلمايــة االجتماعيــة والزراعــة ونــوع اجلــن  والقــدرة علــى الصــمود والصــدمات االقتصــادية.  
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دعمت املنظمة إدراة أبعاد احلماية االجتماعية يف خطط االستثمارات الوطنية لكل من كوت ديفوار والضـفة الغربيـة  كما
ة وســـاندت توســـيع نطـــاق نظـــم احلمايـــة االجتماعيـــة لتشـــمل الفقـــراء مـــن خـــالل وضـــع ســـجالت للمـــزارعني يف وقطـــاع غـــز 

 ليسوتو ولبنان.
 

مـن  2021-2018( للخطة املتوسطة األجل للفـرتة 4-3ومت تصميم الناتج اجلديد للربنامج االسرتاتيجي )الناتج  -76
والرتويج هلا. وأثبت الناتج اجلديد أنه واعـد جـدا، وقـد جتـاوزت النتـائج ج متعددة القطاعات للحد من الفقر أجل وضع هنُُ 

قــة يف الســنة األوىل مــن تنفيــذه التوقعــات األوليــة. وقــدمت املنظمــة الــدعم إىل تســعة بلــدان ومكتــب إقليمــي واحــد مــن احملقّ 
عيــة للمســاواة بــني اجلنســني أجــل تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى تصــميم وتنفيــذ سياســات واســرتاتيجيات وبــرامج شــاملة ومرا

اهلجــرة وتغــري املنــاخ. وعــالوة علــى ذلــك، كــل مــن ومتعــددة القطاعــات للحــد مــن الفقــر يف الريــف، مبــا يف ذلــك يف ســياق  
هلا وتقييمها ورصـد  للرتويجدعمت املنظمة أربعة بلدان ومكتبا إقليميا واحدا لتحسني البيانات واملعارف واألدوات الالزمة 

هم هـذا العمـل بشـكل كبـري يف احلـد مـن الفقـر وطابعـه املتعـدد اجلوانـب، مـع الرتكيـز علـى بعـ  اجملـاالت . وقـد أسـتقدمها
الكوارث وتغـري املنـاخ والفقـر )بـنغالديش وفييـت نـام(، واهلجـرة والفقـر )املكتـب اإلقليمـي ألمريكـا بني مثل العالقة القائمة 

اد الفقــر متعــددة األبعــاد )بوليفيــا وكينيــا(، والعوامــل االقتصــادية مثــل الالتينيــة والبحــر الكــارييب(، وتطبيــق أداة لتحليــل أبعــ
 سالسل القيمة والشراكات بني القطاعني العام واخلاص )بنن(.

 
 على الصعيد العالميالمعالم البارزة للنتائج المّحققة 

 
ركـز الـدويل للتـدريب التـابع ملنظمـة املقامت املنظمة ببناء القدرات بشأن الضمان االجتماعي من خالل التعـاون مـع  -77

العمــل الدوليــة ومــن خــالل تيســري تبــادل املعــارف عــرب أنشــطة التعــاون يف مــا بــني بلــدان اجلنــوب. وأســفر التعــاون مــع أكادمييــة 
ـــة لتحقيـــق األمـــن الغـــذائي  املركـــز الـــدويل للتـــدريب بشـــأن الضـــمان االجتمـــاعي عـــن تنظـــيم اجتمـــاع عـــن ااحلمايـــة االجتماعي

مـن صـانعي السياسـات واملسـؤولني  100، شـارك فيـه أكثـر مـن 2018ي واحلد من الفقـر يف الريـفا يف سـبتمربوأيلول والتغذو 
احلكـــوميني، إضـــافة إىل عـــدة دورات تدريبيـــة بشـــأن احلمايـــة االجتماعيـــة. وفضـــال عـــن ذلـــك، قـــدمت املنظمـــة حتلـــيال متعمقـــا 

ألســـريني مـــن أصـــحاب احليـــازات الصـــغرية لتحســـني فهـــم احلمايـــة للظـــروف االقتصـــادية واالجتماعيـــة للفقـــراء مـــن املـــزارعني ا
 االجتماعية واألسباب الكامنة وراء ضرورة تصميمها مبا يتناسب وسبل عيش السكان املستضعفني يف الريف وخصائصهم.

 
ا بـاهلجرة جنبًـنظمة جهة رائدة يف قضـايا اهلجـرة العامليـة، حيـث تشـرتك يف رئاسـة اجملموعـة العامليـة املعنيـة املوتظل  -78

مــن  22إىل جنـب مـع املنظمـة الدوليــة للهجـرة. وتولـت املنظمـة، باعتبارهــا رئيسـا مشـاركا يف هـذه اجملموعــة، تنسـيق جهـود 
الوكـاالت األعضـاء يف اجملموعـة زّودت ، و ذلـكودافعـت عـن  عد التنمية الزراعية والريفيـةالوكاالت األعضاء، وأبرزت أمهية بُ 

االتصاالت بشأن الرسائل اإلجيابية لالتفـاق العـاملي مـن أجـل اهلجـرة اامنـة واملنظمـة والنظاميـة، وسـامهت الدعم يف جمال ب
يف املدخالت الفنية املقدمـة إىل اإلحاطـات بشـأن الـدعوة الصـادرة عـن اجملموعـة  صـوص اهلجـرة واألمـن الغـذائي والتنميـة 

يف أوضــــاع هشــــة. وباإلضــــافة إىل ذلــــك، أتاحــــت املنظمــــة جلــــوالت الزراعيــــة والريفيــــة، والتحــــويالت املاليــــة، واملهــــاجرين 
جهــود ا بُــذل مــن املفاوضـات احلكوميــة الدوليــة لالتفـاق العــاملي مــن أجـل اهلجــرة الــدعم الفــين ويف جمـال الــدعوة. ونتيجــة ملـ
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منطلقــات مهمــة الــدعوة مــع البلــدان األعضــاء واجلهــات الفاعلــة األخــرى، تضــمن الــنص النهــائي لالتفــاق العــاملي جمــال  يف
 .20و 13و 2خاصة بالتنمية الزراعية والريفية بالنسبة إىل الدعم الذي تقدمه املنظمة لتنفيذ أهداف االتفاق العاملي 

 
 واإلقليمي القطريالمعالم البارزة للنتائج المحّققة على الصعيدين 

 
من املنتجـني  50 000أفادت مبادرة ااحلد من الفقر من خالل التنمية الزراعيةا املنفذة يف سري النكا أكثر من  -79

 ملعاجلـة الفقـر يف الريـف، مبـا يف ذلـك ا متكـاماًل يف املائة منهم من النساء. وقـد طبقـت هـذه املبـادرة هنًجـ 30املستضعفني، 
إىل اخلــدمات واألســواق والبنيــة  ،ملــؤهلني للحصــول علــى ائتمانــات رمسيــةغــري ا ،زيــادة فــرص وصــول املنتجــني املستضــعفني

التحتية اإلنتاجيـة. وعملـت املنظمـة مـع املسـتفيدين مـن أجـل زيـادة اإلنتاجيـة والتنويـع ولتحسـني ممارسـات مـا بعـد احلصـاد 
 مات املنتجني احمللية. والروابط باألسواق. وباإلضافة إىل ذلك، عززت املنظمة قدرات كل من املؤسسات العامة ومنظ

 
رفـع مسـتوى وعـي أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني بالسـالمة والصـحة املهنيتـني يف إىل املنظمـة  عمـدتويف أوغندا،  -80

قطــاع الزراعــة وتنميــة قــدراهتم هبــذا الشــأن، خاصــة يف مــا يتعلــق حبمايــة األطفــال والعمــال الشــباب مــن التعــرض ملبيـــدات 
 اافات.
 

تينية، سامهت املنظمة يف جدول أعمال إقليمي مشرتك بني القطاعـات حـول احلمايـة االجتماعيـة ويف أمريكا الال -81
واإلدمــاة املنــتج ملنظومــة تكامــل أمريكــا الوســطى، وهــي تعمــل اان مــع احلكومــات مــن أجــل وضــع خطــط تنفيــذ وطنيــة 

، طـــوال هـــذه العمليـــة، حبمـــالت باالســـتناد إىل جـــدول األعمـــال هـــذا. وقامـــت املنظمـــة ومنظومـــة تكامـــل أمريكـــا الوســـطى
مشـــرتكة خللـــق املعرفـــة ونشـــرها، وبقيـــادة حـــوار سياســـي وفـــين، وبتنظـــيم دورة تدريبيـــة عـــن الفقـــر يف الريـــف واألمـــن الغـــذائي 

مــن املــوظفني العمــوميني، وباملشــاركة مــع  60والتغذيــة ونظــم احلمايــة االجتماعيــة الشــاملة يف أمريكــا الوســطى بالنســبة إىل 
املتحدة األخرى وصناديق التعاون الـدويل مـن أجـل تشـجيع عمليـات املسـاعدة واحلـوار بشـأن قضـايا حمـددة  وكاالت األمم

 .مدرجة يف جدول األعمال اإلقليمي
 

ويف كولومبيـــا، واصــــلت املنظمــــة عملهــــا مـــع اجملتمعــــات الريفيــــة هبــــدف حتســـني حصــــول أفرادهــــا علــــى األراضــــي  -82
االجتماعيـة ولتيسـري احلـوار بـني منظمـات اجملتمـع املـدين والسـكان الـريفيني. وعـززت  ووصوهلم إىل األسواق وتدابري احلمايـة

املنظمـة مركزهـا كمشـارك نشـط ورئيســي يف عمليـة السـالم، كمـا عـززت القــدرات املؤسسـية للوكـاالت الوطنيـة اجلديـدة الــيت 
أتاحـت مات اإلرشاد وحيـازة األراضـي. و التنمية اإلقليمية وخد ،على سبيل الذكر ال احلصر ،تقود أنشطة يف جماالت منها

النظــام الــوطين ملــنح احلــق يف ة تــدابري احلمايــة االجتماعيــة را دإلحكومــة مــن أجــل الــدعم لاملنظمــة، يف إطــار هــذه اجلهــود، 
 ن من حركات املزارعني.و ممثلانضوى حتت لوائها نظمة ااملنتدى الوطين للمجتمع املدينا اليت مبا يف ذلك ملالغذاء،  يف
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 الشاملة القضايا تعميم مجال يي البارزة المعالم
 

يف إثيوبيـــا، دعمـــت املنظمـــة احلكومـــة بالعمـــل التحليلـــي عـــن حتليـــل ااثـــار املتصـــلة بالتغذيـــة وسياســـات احلمايـــة  -83
االجتماعيـــة املراعيـــة للتغذيـــة. كمـــا تـــدعم املنظمـــة تكييـــف برنـــامج شـــبكات األمـــان اإلنتاجيـــة مـــن برنـــامج شـــبكة األمـــان 

 نتاجية مع املناطق الرعوية، مبا يعزز سبل كسب العيش ونواتج األمن الغذائي والتغذية.اإل
 

، قدمت املنظمة الدعم إىل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا يف إعـداد توقعـات إقليميـة 2018وخالل عام  -84
الصـياغة الالحقـة خلطـة عمليـة قـد أفـاد التقريـر يف فرعية بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني وتقرير النظم الغذائية الزراعيـة. و 

ا عمــل بشــأن قضــايا املســاواة بــني اجلنســني والزراعــة بالنســبة إىل إقلــيم اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا وأتــاي فرًصــ
 لالرتقاء مبستوى الوعي وتشجيع احلوار بشأن السياسات.

 
توليد أدلة جديدة بشأن العالقة القائمة بني الكوارث وتغـري املنـاخ فييت نام وبنغالديش، بادرت املنظمة إىل يف و  -85

دعم يف جمــال السياســات يتعلــق باتســاق السياســات والــنهج الرباجميــة بــني قطاعــات بــاملؤسســات احلكوميــة زّودت والفقــر و 
وزارة الزراعـة ووزارة إىل ظمـة املنقـدمت احلد من الفقر والزراعة والبيئة وإدارة املخاطر واالستجابة للكوارث. ويف فييت نـام، 

املوارد الطبيعية والبيئة الدعم من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الصادرة عن املنظمة بشـأن خطـط التكيـف الوطنيـة بالنسـبة 
قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك. ويف بنغالديش، دعمت املنظمة أربع وزارات ومؤسستني اثنتني من مؤسسات 

اإليكولوجيـة  ةالزراعيـإجراء دراستني قطريتني وتقييم تدابري التكيف مـع تغـري املنـاخ يف قطـاع الزراعـة يف املنـاطق البحوث يف 
 يف بنغالديش.
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 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالا وكفاءة: 4الهدف االستراتيجي 
 

اعتمـاد حلـول مؤسسـاتية وسياسـاتية متكاملـة يتطلب حتقيق هدف إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفـاءة  -86
ومتسقة تستند إىل حتلـيالت شـاملة حتـّدد املعوقـات األساسـية وترتبهـا حبسـب األولويـة وتعاجلهـا، وتطبـق مـن خـالل تنسـيق 
ت جهــود القطــاعني اخلــاص والعــام ومنظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات واملنتــديات اجملتمعيــة االقتصــادية اإلقليميــة واملنظمــا

الدولية. وتساهم املنظمة يف متكني نظـم زراعيـة أكثـر مشـوال وكفـاءة مـن خـالل معاجلـة أربعـة جمـاالت عمـل حامسـة األمهيـة، 
 وهي:
 

دولية لسالمة األغذية والصحة النباتيـة والصـحة احليوانيـة؛ ومواصفات دعم البلدان يف وضع واعتماد معايري  )أ(
واتفاقـات جتاريـة إقليميـة ومتعــددة األطـراف؛ وخطـوط توجيهيــة طوعيـة تسـاهم كّلهــا مًعـا يف احلوكمـة العامليــة 
للــنظم الزراعيــة والغذائيــة وتــوفّر اإلطــار الــذي تقــوم ضــمنه البلــدان بوضــع وتنفيــذ سياســات ولــوائح تــوثّر يف 

 (؛2-1-4و 1-1-4النظم )املخرجان تطوير 
النهوض مبواءمة أفضل مشرتكة بني القطاعات للسياسـات واالسـرتاتيجيات الوطنيـة عـن طريـق تعزيـز قـدرات  )ب(

منظمــات القطــاع العــام علــى وضــع وتنفيــذ سياســات ولــوائح، وخطــط اســتثمار، إىل جانــب تعزيــز الرتتيبــات 
 (؛2-2-4و 1-2-4التشغيلية اليت تيّسر دمج صغار اجلهات الفاعلة على حنو أكرب )املخرجان 

تعزيـز القـدرات اإلداريــة والفنيـة للجهــات املشـاركة يف أنشــطة سلسـلة القيمــة، وملقـدمي خــدمات الـدعم مثــل  )ة(
 (؛2-3-4و 1-3-4والتمويل )املخرجان  االستثمارات

تعزيز مجع البيانـات واسـتخدامها لـدعم عمليـات اختـاذ القـرارات القائمـة علـى األدلـة علـى مجيـع املسـتويات،  )د(
ـــــــوطين يف جمـــــــال رصـــــــد السياســـــــاتمبـــــــا   يغطـــــــي التحليـــــــل العـــــــاملي لألســـــــواق والعمـــــــل علـــــــى الصـــــــعيد ال

 (.2-4-4و 1-4-4)املخرجان 
 

 اإلنجازات المحّققة
 

أن حيقـــق بشـــكل كامـــل الغايـــات احملـــددة لعـــام  ، مـــن2امللحـــق مبـــنّي يف ، كمـــا هـــو 4 ياالســـرتاتيجلقـــد متكـــن اهلـــدف  -87
مــن أصــل تســعة، وأمــا غالبيــة النتــائج املنشــودة لفــرتة الســنتني فهــي تســري يف االجتــاه خمرجــات بالنســبة إىل أســة مؤشــرات  2018
 الصحيح.

 
ويسري عمل املنظمة يف ما يتعلق باملعايري واملواصفات واالتفاقات الدوليـة واخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة يف االجتـاه  -88

ضع واعتماد معايري ومواصفات خاصة بسالمة األغذية وجودهتا الصحيح. فقد أحرز تقدم أكرب ممّا كان متوقعا يف جمايل و 
مــن املعــايري واملواصــفات الدوليــة ذات الصــلة اجلديــدة أو املنقحــة الــيت مت  103وبالصــحة النباتيــة، حيــث أحــرز تقــدم بشــأن 

دية اإلقليميــة النظــر فيهــا، أو اعتمــدت. كمــا يســجل عمــل املنظمــة اهلــادف إىل تعزيــز قــدرات البلــدان واجلماعــات االقتصــا
تفاقــات جتاريــة دوليــة وخطــوط توجيهيــة طوعيــة تقــدما جيــدا حبيــث مت دعــم ســبعة بلــدان وأجهــزة إقليميــة مــن اعلــى صــياغة 

 أصل مثانية مستهدفة.
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وقــّدمت املنظمـــة املســاعدة إىل عـــدد أكــرب ممّـــا كـــان مســتهدفا مـــن البلــدان واألجهـــزة اإلقليميــة يف جمـــايل تصـــميم  -89
جيات وأطر تنظيمية وخطط استثمار دعما لتطوير نظم زراعية وغذائية شـاملة وكفـوءة، مـا يعكـ  تزايـد سياسات واسرتاتي

اهتمـــام البلـــدان خاصـــة ردا علـــى عوامـــل مســـتجدة مـــن قبيـــل النمـــو الســـكاين الســـريع والتوســـع احلضـــري واهلجـــرة وبطالـــة 
اص علـى تصـميم وتنفيـذ ترتيبـات مؤسسـية تـدعم الشباب. كما حيّقق العمـل الرامـي إىل تعزيـز قـدرات القطـاعني العـام واخلـ

 الشمول والكفاءة يف النظم الزراعية والغذائية، تقدما حيث تلقت ستة بلدان )من أصل تسعة بلدان مستهدفة( الدعم.
 

ويسري العمـل الـذي تقـوم بـه املنظمـة لتزويـد اجلهـات الفاعلـة يف سلسـلة القيمـة بالقـدرات الفنيـة واإلداريـة الالزمـة  -90
بلــدا.  18لتطـوير سالسـل قيمـة غذائيـة وزراعيـة تتسـم بالشـمول والكفـاءة واالسـتدامة، يف االجتـاه الصـحيح حيـث مت دعـم 

القـدرات علـى تطــوير سالسـل قيمـة تراعــي املسـاواة بـني اجلنســني   ولكـن عـدد البلــدان الـيت حظيـت بالــدعم مـن أجـل تعزيــز
كان أقل ممّا كان متوقعـا، وهـو مـا يقتضـي املزيـد مـن االهتمـام لضـمان أن جوانـب املسـاواة بـني اجلنسـني يف العمـل املتعلـق 

ا بلـدً  18ا )مقابـل بلـدً  16بتطوير سلسلة القيمـة تظهـر بشـكل صـريح ويبلّـغ عنهـا تبعـا لـذلك. وقـدمت املنظمـة الـدعم إىل 
 مبـا يشـّدد علـىا( لزيادة االستثمارات املسؤولة أو لتصميم وتنفيذ صكوك وخدمات مالية وآليات إلدارة املخاطر، مستهدفً 

 التعاون اجليد والشراكات اجليدة مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء ااخرين مثل مؤسسة ارابوبنكا.
 

نظمة بشأن إعداد ونشـر األدلـة حـول تطـوير الـنظم الزراعيـة والغذائيـة يف االجتـاه ويسري العمل الذي تضطلع به امل -91
ا، وهــو مــن املعلومــات عــن األســواق واملنتجــات املعارفيــة والتحليليــة أكــرب ممّــا كــان مســتهدفً  م  الصــحيح، حيــث مت نشــر كــ

لــدان مــن أجــل وضــع نظــم لرصــد يعكــ  ارتفــاع الطلــب علــى هــذا النــوع مــن املنتجــات. كمــا أن الــدعم املقــدم إىل الب مــا
وحتليل آثار السياسات التجارية والغذائية والزراعية على نظم األغذية والزراعة الوطنيـة يسـري يف االجتـاه الصـحيح، حبيـث مت 

 توفري الدعم إىل ستة بلدان )من أصل سبعة بلدان مستهدفة(.
 

، بتصـــميم خمرجـــات خصيصـــا للتـــدخالت علـــى 4وأدت عمليـــة إعـــادة صـــياغة إطـــار نتـــائج الربنـــامج االســـرتاتيجي  -92
املســتوى القطــري، إىل تيســري تنســيق الــدعم املقــدم مــن الوحــدات الفنيــة وإدراة احتياجــات البلــدان إىل الــدعم ضــمن خطــط 
عملهــا. كمــا أفضــت إعــادة الصــياغة هــذه إىل خمرجــات ونــواتج ســهلت اعتمــاد هنــج أكثــر تكــامال يف تشــخيص القيــود الــيت 

 لغذائية والتخفيف من وطأهتا على املستوى القطري.تواجهها النظم ا
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 على الصعيد العالمي المعالم البارزة للنتائج المّحققة
 

قّدمت املنظمة املشورة العلمية بشأن وضع مواصفات غذائية وتعزيز قدرات البلدان الناميـة علـى املشـاركة بفعاليـة  -93
الدوليــة لوقايــة النباتـات والدســتور الغــذائي. واعتمــد ثالثــون مــن املعــايري  يف عمليـات وضــع املواصــفات واملعــايري يف االتفاقيــة

واملواصفات املتفق عليها دوليا بشأن صحة احليوان والصحة النباتية وسالمة األغذية وجودهتـا، مبـا يف ذلـك مواصـفة بشـأن 
وكــوالت تشــخيص آفــات نباتيــة الكينــوا؛ واحلــدود القصــوى ملخلفــات جمموعــات خمتلفــة مــن مبيــدات اافــات والســلع؛ وبروت

 شّل؛ ومواصفات متعلقة بتوسيم األغذية املعبأة مسبقا من خالل حتديد التاريخ.
 

كمـــا قـــّدمت املنظمـــة معلومـــات وبيانـــات حديثـــة ويســـهل الوصـــول إليهـــا عـــن األســـواق والتجـــارة العامليـــة هبـــدف  -94
عامليــة واإلقليميــة واحملليــة، مبــا يف ذلــك الطبعــة الرابعــة عشــرة الــرتويج لألســواق الشــفافة وتعزيــز الفــرص التجاريــة والتســويقية ال

الصــادر بالتعــاون بـــني منظمــة التعــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصــادي واملنظمـــة؛  2018-2018لتقريــر التوقعــات الزراعيـــة 
ا الـيت تـوفر استعراًضـ ا حول خمتلف السلع األساسية؛ ونشـرة توقعـات احملاصـيل وحالـة األغذيـةا حديثً ونشرات تعرض منظورً 

ا لبلــدان العجــز الغــذائي ذات الــدخل املــنخف  وقائمــة ا خمّصًصــألحــدث حالــة األغذيــة حبســب اإلقلــيم اجلغــرايف، وقســمً 
 بالبلدان اليت حتتاة إىل مساعدة خارجية يف جمال األغذية.

 
 والقطري المعالم البارزة للنتائج المحّققة على الصعيدين اإلقليمي

 
ـــة، مثـــل منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي للبحـــر األســـود بشـــأن تشـــجيع جتـــارة وفـــرت  -95 املنظمـــة الـــدعم لألجهـــزة اإلقليمي

األغذيــة الزراعيــة يف اإلقلــيم، وعاجلــت طائفــة واســعة مــن اجلوانــب الــيت تشــمل تنظــيم التجــارة وتيســريها وتشــجيع الصــادرات 
م واخلـاص واألوسـاط األكادمييـة؛ ورابطـة تكامـل أمريكـا الالتينيـة وبالتعاون مع أطراف فاعلة خمتلفة، مبا يف ذلك القطاعان العا

مــن أجــل حتســني فــرص وصــول املــزارعني األســريني وأصــحاب املؤسســات الصــغرية إىل األســواق وإلضــفاء الطــابع الــدويل علــى 
 مر يف اإلقليم.عروضهم التجارية؛ واملنظمة العربية للتنمية الزراعية يف وضع إطار اسرتاتيجي لسلسلة قيمة خنيل الت

 
بلــدا بالــدعم مــن أجــل تصــميم وتنفيــذ سياســات واســرتاتيجيات وأطــر  25وحظيــت منظمــات للقطــاع العــام يف  -96

تنظيمية وخطط استثمار وطنية. ومشل ذلك: )أ( حتسني التنسيق الشامل للقطاعات يف كوستاريكا وتنزانيـا وزامبيـا؛ ووضـع 
ألغذيــة يف إثيوبيــا وتــون  وجــزر ســليمان؛ ودعــم لــوائح ســالمة األغذيــة وتــدابري اســرتاتيجيات ملعاجلــة الفاقــد واملهــدر مــن ا

مراقبــة اجلــودة يف بــنغالديش. كمــا قــدمت املنظمــة الــدعم لعــدة بلــدان يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب هبــدف 
 .احليوان ومنظمة الصحة العاملية معاجلة مقاومة مضادات امليكروبات، من خالل حتالف إقليمي مع املنظمة العاملية لصحة

 
ووفّــرت املنظمــة دعمــا كبــريا لتطــوير سالســل قيمــة مســتدامة يف عــدد مــن البلــدان عــرب األقــاليم كافــة، مثــل تنفيــذ  -97

سلســـلة قيمـــة اجلــــذور  ومبـــادرةخمطـــط التوســـيم التشـــاركي ملبـــادرة منتجـــات شـــراكة اجلبــــال يف كوبـــا وقريغيزســـتان ونيبـــال، 
 وي وأوغندا ويف بلدان البحر الكارييب.والد رنات يف مال

 



PC 126/2 - FC 175/7 32 

ويف اهلنـــد، أتاحـــت املنظمـــة الـــدعم لصـــياغة مشـــروع جديـــد للبنـــك الـــدويل يرّكـــز علـــى تعزيـــز جمموعـــات املنتجـــني  -98
وتشجيع تنظيم املشاريع. ويف طاجيكستان، قدمت املنظمة، جنبا إىل جنب مـع الصـندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة والبنـك 

م لتنفيذ عدة عمليات استثمار يف القطاعات الفرعية للثروة احليوانية. كما وفرت املنظمة، بالتعـاون مـع البنـك الدويل، الدع
األورو  لإلنشــاء والتعمــري، الــدعم يف جمــايل االســتثمار والسياســات لتطــوير سالســل القيمــة بالنســبة إىل الزيتــون يف املغــرب 

 وبالنسبة إىل احلبوب يف مصر.
 

 زة يي مجال تعميم القضايا الشاملةالمعالم البار 
 

أسفرت اجلهود اليت بذلتها املنظمة لتعميم املساواة بني اجلنسني يف تطوير النظم الغذائية والزراعيـة علـى املسـتويني  -99
القطري واإلقليمي عن إجراءات حمددة تستهدف إدراة املرأة يف خمتلف جماالت العمل وتشجع ذلـك. فعلـى سـبيل املثـال،  

الــدعم املقــدم يف جمــال السياســات لضــمان نظــم غذائيــة مســتدامة ولتطــوير كــان أكثــر مــن ثلــث النتــائج احملّققــة حتــت إطــار 
سلسلة القيمة ينطوي على حمور تركيز ملمـو  يتعلـق باملسـاواة بـني اجلنسـني. علـى املسـتوى العـاملي، مت إعـداد دورة للـتعّلم 

وتنفيذ تدخالت تتعلـق بسلسـلة  اإللكرتوين وتطبيقها لدعم املمارسني وصناع القرار من القطاعني العام واخلاص يف ختطيط
 على قدم من املساواة.بالنفع النساء والرجال مبا يعود على القيمة وتراعي املساواة بني اجلنسني 
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 : زيادة قدرة سبل كسب العي  على الصمود أمام التهديدات واألزمات5الهدف االستراتيجي 
 

خلــربات املكتســبة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة املفاجئــة تقــّدم املنظمــة، باالســتفادة مــن الــدرو  املستخلصــة وا -100
والبطيئــة الظهـــور واافـــات واألمــراض النباتيـــة واحليوانيـــة العـــابرة للحــدود ويف حالـــة األزمـــات والنزاعــات املمتـــدة، خـــربة فنيـــة 

مكونـــات وتشــغيلية متعـــددة التخصصـــات، تســاعد البلـــدان علـــى احلــد مـــن املخـــاطر واألزمــات املتعـــددة، وهـــو مــا يشـــكل 
أساســـية ملكافحـــة اجلـــوع والتخفيـــف مـــن وطـــأة الفقـــر وزيـــادة قـــدرة ســـبل العـــيش علـــى الصـــمود مـــن أجـــل حتفيـــز التنميـــة 

املنظمة يف جمال الصمود مسامهة مباشرة يف املقاصد احملددة حتت إطار األهـداف العمل الذي تقوم به املستدامة. ويساهم 
البلـــدان املنظمـــة زّود ويف مـــا يتعلـــق ببنـــاء القـــدرة علـــى الصـــمود، تـــ .مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 15و 13و 11و 2و 1
 الدعم يف أربعة جماالت تكميلية هبدف حتقيق ما يلي:ب
 

التحكم يف املخاطر واألزمات من خالل فهم طبيعة املخاطر وديناميتها بشـكل أفضـل وتطبيـق نظـم قانونيـة  )أ(
اعتمادها، مبا يف ذلك آليات التنسيق وتعبئة املوارد من أجل احلد من املخـاطر وإدارة وسياساتية ومؤسسية و 
 (؛2-1-5و 1-1-5األزمات )املخرجان 

املراقبـــة ألغـــراض الوقايـــة مـــن خـــالل إصـــدار ونقـــل اإلنـــذارات املبكـــرة بشـــأن التهديـــدات احملتملـــة واملعروفـــة  )ب(
 1-2-5واملستجدة، وكذلك الرتويج ملعايري لتحليل األسـباب البنيويـة ألزمـات األغذيـة والتغذيـة )املخرجـان 

 (؛2-2-5و
 1-3-5املعيشــية واجملتمــع احمللــي )املخرجــان  احلــد مــن املخــاطر وقابليــة التعــرض هلــا علــى صــعيدي األســرة )ة(

 (؛2-3-5و
 (.2-4-5و 1-4-5التأهب للكوارث واألزمات ومواجهتها )املخرجان  )د(

 
 اإلنجازات المحّققة

 
يف االجتـاه  زيـادة قـدرة سـبل كسـب العـيش علـى الصـمود أمـام التهديـدات واألزمـاتيف جمـال  ةاملنظمـيسري عمل  -101

 الصحيح بالنسبة إىل مجيع مؤشرات املخرجات التسعة.
 

دة قــة بشــأن السياســات واالســرتاتيجيات واخلطــط القطاعيــة أو املتعلقــة باملخــاطر الغايــة احملـــدّ بلغــت النتــائج احملقّ  -102
من البلدان واملؤسسات اإلقليمية بصياغة اسرتاتيجيات وخطط للحد من املخاطر وإدارة األزمات. ومت دعم  14حبيث قام 

مـن املنتجـات املعياريـة العامليـة واإلقليميـة،  24صياغة هذه االسرتاتيجيات واخلطط وتعزيزها بوضـع اللمسـات األخـرية علـى 
ت مــن أجـل اإلبــال  عــن ااثــار النامجــة عــن األخطــار الــيت تشــمل مثـل منهجيــة املنظمــة لتقيــيم الضــرر واخلســارة الــيت وضــع

ـنداي 2 حتقيـق الغايـة جـيم يفالتقـدم احملـرز مجيع القطاعات الفرعية الزراعية، ولرصد  للحـد مـن خمـاطر  مـن غايـات إطـار سا
ليـة تنسـيق وضـع وتنفيـذ آ جـرىمن مقاصـد أهـداف التنميـة املسـتدامة. كمـا  5-1قصد ملوا 2030-2015الكوارث للفرتة 

 من البلدان واألقاليم. 22واسرتاتيجيات خاصة بتعبئة املوارد للحد من املخاطر وإدارة األزمات يف 
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مـن البلـدان واألقـاليم حّسـنت نظـم رصـد املخـاطر  15وتشري النتائج بشأن رصد التهديدات واإلنـذار املبكـر إىل أن  -103
معلومات عـن األمـن الغـذائي والزراعـة، التابع للمنظمة العمل املبكر  -نظام اإلنذار املبكر تيح لتعزيز القيام باإلنذار املبكر. وي

ويصــنف املخــاطر حبســب احتمــال وقوعهــا وأثرهــا احملتمــل وحيــدد أفضــل التــدخالت. وقــد دعمــت املنظمــة البلــدان واألقــاليم 
 من البلدان واألقاليم. 19لتأثر يف لتحسني قدراهتا على االضطالع بتحاليل القدرة على الصمود ومدى قابلية ا

 
وجتاوز الدعم الذي قّدمته املنظمة لتحسني القدرات والتدابري يف جمايل الوقاية والتخفيف الغاية احملددة، فقد نفذ  -104
تمعـات بلـداً تـدابري اجتماعيـة واقتصـادية للحـد مـن قابليـة تـأثر اجمل 18بلدا تدابري فنية للوقاية والتخفيـف يف حـني طبّـق  14

احمللية املعرضة خلطر التهديدات واألزمات. ودعمت منصة تبادل املعرفة يف جمال القدرة على الصمود عملية االستفادة من 
مــن النــدوات اإللكرتونيــة لعــرض ومناقشــة الــدرو  املستخلصــة واخليــارات  17املمارســات اجليــدة ونشــرها، وتســهيل تنظــيم 

 جمال بناء القدرة على الصمود.احملددة السياق والقابلة للتكرار يف 
 

مـن الـدعم الـذي  بلـدان مثانيةاستفاد حيث وفاقت النتائج احملقّقة يف ما يتعلق بالتأهب حلاالت الطوارئ التوقعات،  -105
قّدمتــه املنظمــة لألخــذ باملعــايري واخلطــوط التوجيهيــة واملمارســات يف جمــال التأهــب حلــاالت الطــوارئ. ووفــرت املنظمــة مســاعدة 

مــن البلــدان واألقــاليم املتضــررة مــن أزمــة مــؤثرة علــى الزراعــة.  17آنيــة ومراعيــة للمســاواة بــني اجلنســني يف حــاالت األزمــات يف 
ماليني شخص ببذور احملاصيل واخلضار ومعـدات الصـيد وأدوات إنتـاة  5املنظمة املساعدة إىل أكثر من  ففي اليمن، قدمت

الدواجن، والـدعم النقـدي ومـن خـالل محـالت لتحصـني احليوانـات وعالجهـا. ويف مدينـة كـوك  بـازار يف بـنغالديش، كانـت 
يفة وكـــذلك الالجئـــني، وكـــان ذلـــك أمـــرا حامســـا يف زت علـــى دعـــم اجملتمعـــات املضـــاجلهـــات الفاعلـــة الـــيت رّكـــ ىحـــدإاملنظمـــة 

( 2دم املنظمة مسـاعدة واسـعة النطـاق إىل مليـوين )الصومال، تقّ  التخفيف من حدة التوترات ودعم التالحم االجتماعي. ويف
الربنـامج الـذي ينطـوي اعتمـاد مـن سـكان الريـف مـن خـالل تـوفري مسـاعدة فنيـة، وتوزيـع مـدخالت، و  200 000من الرعاة و

الدعم يف جمال صحة احليوان. ويف جنـوب السـودان، إتاحة ، و (+cash) على التحويالت النقدية وتوفري املدخالت والتدريب
مليون شخص من تدخالت الطوارئ اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة القدرة على الصـمود. ويف مشـال شـرق  3.1استفاد حنو 
ا علـى أزمـة رعويـة ردً  ،ه املنظمة حلملة موسم األمطار. واستهدفت املنظمةشخص الدعم الذي قّدمت 790 000نيجرييا تلقى 

شــخص وزّودهتــم مبســاعدات نقديــة ومــدخالت زراعيــة وبالــدعم يف جمــايل  680 000يف الســاحل بســبب اجلفــاف، أكثــر مــن 
علف احليوانـات وصـحة احليـوان. وأعـّدت املنظمـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة )اليونيسـف( وبرنـامج األغذيـة العـاملي بيـان 

لقيــام  االسرتشــاد بــه يف امت منطقــة الســاحلا، االعمــل املبكــر وتعزيــز االســتجابة حلــاالت الطــوارئ يفموقــف مشــرتك بعنــوان 
 بتدخالت منسقة يف املنطقة.

 
 المعالم البارزة للنتائج المّحققة على الصعيد العالمي

 
اشــرتكت املنظمــة مــع املنظمــة العامليــة لصــحة احليــوان واالحتــاد األورو  يف تنظــيم املــؤمتر العــاملي عــن طــاعون اجملــرتات  -106

ا علـــى االلتـــزام السياســي الـــدويل بالقضــاء علـــى طـــاعون اجملــرتات الصـــغرية، باعتبــاره مســـامهة حيويـــة يف الصــغرية للتأكيـــد جمــددً 
مكافحة الفقر يف املنـاطق الريفيـة وضـمان األمـن الغـذائي والتغـذوي وتعزيـز قـدرة صـمود اجملتمعـات احملليـة. وضـمن إطـار نظـام 

كــر وتقيــيم املخــاطر بشـأن األمــراض احليوانيــة والنباتيــة العاليــة التــأثري، الوقايـة مــن األزمــات، أصــدرت املنظمــة تقـارير لإلنــذار املب
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مثــل إنفلــونزا الطيــور وفــريو  إيبــوال ومحــى وادي الريفــت )الــوادي املتصــدّع( ودودة احلشــد اخلريفيــة وغــري ذلــك مــن األمــراض.  
وبائيـــة تهديـــدات النـــامج الفيـــذ بر األمـــراض احليوانيـــة العـــابرة للحـــدود، تنملكافحـــة من إطـــار مركـــز الطـــوارئ اســـتمر، ضـــ كمـــا

بلــدا يف أفريقيــا وآســيا هبــدف تعزيــز قــدرات اخلــدمات البيطريــة  20والربنــامج العــاملي لألمــن الصــحي يف أكثــر مــن املســتجدة 
للوقاية من األمراض احليوانية واملعدية الناشئة والكشف عنها. واعتمد مركز إدارة حاالت طوارئ الصحة احليوانيـة، الـذي يـوفر 

مــن  2022-2018تنســيق لتعزيــز القــدرات القطريــة واإلقليميــة والدوليــة، اســرتاتيجيته للفــرتة و منصــة وأدوات ودعــم ا يلــزم مــن مــ
 أجل توفري منصة دولية مستدامة وشاملة للحد من أثر حاالت طوارئ الصحة احليوانية بالتعاون الوثيق مع الشركاء.

 
خطوات حامسة األمهية من أجل تشـغيل الشـبكة العامليـة ملكافحـة األزمـات الغذائيـة،  2018اختذت يف عام كما  -107

ملنظمــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي واالحتــاد األورو  يف مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اهــا توهــي مبــادرة متعــددة الشــراكات أطلق
ت الغذائيـة مـن خـالل الصـالت القائمـة حلـول مسـتدامة للتصـدي لألزمـااعتمـاد ، هبدف تشـجيع 2016اإلنساين يف عام 

بني العمل اإلنسـاين والتنميـة والسـالم. كمـا وقعـت املنظمـة مـع االحتـاد األورو  ابرنـامج الشـراكة للشـبكة العامليـة ملكافحـة 
 العـاملي والقطــري. وقـد صــدر ىاملسـتو كـل مــن وهــو مسـامهة ماليـة كبــرية للـرتويج لعمـل الشــبكة علـى   -األزمـات الغذائيـةا 

 من أجل إطالع اجملتمع العاملي على حالة انعدام األمن الغذائي احلاد يف العامل. تقرير العاملي عن األزمات الغذائيةال
 

 المعالم البارزة للنتائج المحّققة على الصعيدين اإلقليمي والقطري
 

اسـتخدام مضـادات امليكروبـات ومكافحـة مقاومـة مضـادت امليكروبـات علـى املسـتوى الـوطين شيد تعمل املنظمة لرت  -108
ا. ومت تطبيـــق أداة املنظمـــة اخلاصـــة بـــالتقييم للمختـــربات ونظـــم مراقبـــة مضـــادات امليكروبـــات بالنســـبة إىل بلـــدً  20يف أكثـــر مـــن 

وســـطى. كمـــا تقـــدم املنظمـــة الـــدعم مـــن أجـــل وضـــع بلـــدا يف آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا وآســـيا ال 18قطـــاعي األغذيـــة والزراعـــة يف 
ضـع مسـار إدارة اسرتاتيجيات مراقبة وطنية وإقليمية خاصة مبقاومة مضادات امليكروبـات واسـتخدام مضـادات امليكروبـات. ووُ 

ان ومنظمـة تدرجيي بالنسبة إىل مقاومة مضادات امليكروبات حتت إطار الشراكة الثالثية للمنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليو 
 الصحة العاملية ومع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وسيجري اختباره يف عدة بلدان خالل األشهر املقبلة.

 
وعملـت املنظمـة مــع الشـركاء مـن أجــل بلـورة ر يــة مشـرتكة حـول احلمايــة االجتماعيـة والقـدرة علــى الصـمود، مــع  -109
ســـامهة يف الوقـــت ذاتـــه يف العمليـــات العامليـــة، مبـــا يف ذلـــك الصـــفقة الكـــربى بشـــأن متويـــل األنشـــطة اإلنســـانية والصـــالت امل

القائمة بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم. وسامهت املنظمة يف تعزيز منظور سـبل العـيش يف بـرامج احلمايـة االجتماعيـة 
الصــلة باملنــاخ واهلشاشــة القصــوى والنــزوي القســري. وتشــمل األمثلــة علــى  والقــدرة علــى الصــمود، يف ســياق املخــاطر ذات

، يف شراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة تقد  الدعميلي: )أ(  ما الدعم الذي أتاحته املنظمة
للعمليـــات األوروبيـــة للحمايـــة املدنيـــة وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي واالســـرتاتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث واملديريـــة العامـــة 

لتعزيـز قابليـة االسـتجابة للصـدمات يف ويف جمـال السياسـات برنامج إقليمي لتـوفري خيـارات تشـغيلية إىل ، ةواملعونة اإلنساني
بشـــأن احلمايـــة االجتماعيـــة  اســـرتاتيجية نظـــم احلمايـــة االجتماعيـــة يف بلـــدان رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا؛ )ب( ووضـــع

يف وضــــع املســــامهة ألغــــراض احلــــد مــــن الفقــــر وبنــــاء القــــدرة علــــى الصــــمود إلقلــــيم الشــــرق األدىن ومشــــال أفريقيــــا؛ )ة( و 
علــــى نطــــاق األمــــم املتحــــدة ملواءمــــة مبــــذول االســــرتاتيجية الوطنيــــة للحمايــــة االجتماعيــــة يف الصــــومال؛ )د( ودعــــم جهــــد 

http://www.fao.org/3/a-i6540a.pdf
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اقرتاحــات إعــداد   بــازار يف بــنغالديش؛ ) ( و و إلنســانية مــع نظــم احلمايــة االجتماعيــة الوطنيــة يف مدينــة كــز التــدخالت ا
لدعم الوصول إىل خيـارات احلمايـة االجتماعيـة وسـبل العـيش بالنسـبة إىل الالجئـني السـوريني واجملتمعـات املضـيفة يف تركيـا 

ج برناجمها اخلاص بشـبكات األمـان القائمـة علـى األنشـطة اإلنتاجيـة ولبنان واألردن؛ )و( ودعم حكومة إثيوبيا يف تعزيز هن
  .للمجتمعات الرعوية

 
يف املنــــاطق القاحلـــــة عـــــالف ألل نشــــاء خمزونـــــات ورصــــيدإوبــــادرت املنظمــــة إىل بنـــــاء قــــدرات احلكومـــــات علــــى  -110
احلـد مـن املخـاطر ومعاجلـة  -اجلافـة يف أفريقيـاإثيوبيا وكينيا. ومت نشـر املطبـوع املعنـون، الرعـي يف األراضـي  القاحلة يف وشبه

مــواطن الضــعف وتعزيــز القــدرة علــى الصــمود، لــدعم بــرامج القــدرة علــى الصــمود يف جمــال الرعــي علــى املســتوى القطــري. 
يف منطقـة القـرن األفريقـي ومنطقـة  تالسياسـاويف جمـال  الفـين ىوعقدت حلقات عمل واجتماعات للمشاركة على املسـتو 

أدى التعـاون بـني و ف توطيد التعـاون عـرب احلـدود يف جمـال صـحة احليـوان حتـت إطـار مبـادرة اصـحة واحـدةا. الساحل هبد
التجـارة بإىل تسـهيل حركـة احليوانـات يف مـا يتعلـق املوقعـة، مبوجـب مـذكرة التفـاهم  ،إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا

القــرن  يتوحظيــت املــدار  احلقليــة الرعويــة بالــدعم يف منطقــواملراعــي، خاصــة خــالل الفــرتات العجــاف وموجــات اجلفــاف. 
الســـاحل واســـتمرت يف دعـــم املبـــادرات املتعلقـــة باإلنتـــاة احليـــواين والتجـــارة والســـالم، ال ســـيما يف املنـــاطق الـــيت و األفريقـــي 

ت مرموقـة لتحليـل تتجاوز احلدود الوطنية. ومت تعزيز توليد املعارف من خالل الدراسات اليت أجريت يف شـراكة مـع جامعـا
االجتاهات املومسية والطويلة األجل يف النزاعات وسوء التغذية احلـاد واملتغـريات البيئيـة يف تشـاد والسـودان وجنـوب السـودان 

وباالستناد إىل ما اكتسب من خـربة وأجـري مـن حبـوث يف كينيـا، مت وحتول سبل العيش يف أعقاب النـزاعات يف كاراموجا. 
تـــوافر العلـــف والتغذيـــة. وســـامهت املنظمـــة،  -شـــأن نظـــام اإلنـــذار املبكـــر التنبـــؤي اخلـــاص باملاشـــية العمـــل بتوســـيع نطـــاق 

األمــني العــام يادهتــا قأخــذ بزمــام باالشــرتاك مــع مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ومنطقــة الســاحل، يف املناقشــات الــيت 
ويف املطبـوع املعنـون، الرعـي واألمـن  ،ريقيـا ومنطقـة السـاحللألمم املتحدة بشأن النـزاعات بني املـزارعني والرعـاة يف غـرب أف

 .يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل
 

 2030اإلطــــار املؤسســــي لــــدعم الســــالم املســــتدام يف ســــياق خطــــة التنميــــة لعــــام  2018صــــدر يف مــــار وآذار و  -111
الـــربامج املراعيـــة للنزاعــــات. أجـــل توجيـــه تــــأثري حتـــويل ومـــدرو  بدرجـــة أكــــرب بشـــأن إدامـــة الســـالم ولتحســــني وضـــع  مـــن
، قُـــدم الــدعم إىل املكاتـــب امليدانيــة )العــراق واألردن وكينيـــا ولبنــان وموريتانيـــا Interpeaceخــالل شـــراكة مــع منظمــة  ومــن

ونيجرييا والصومال والسودان وسوريا وتركيا والضفة الغربية وقطاع غزة، والفريق املعين بالقدرة علـى الصـمود التـابع للربنـامج 
يف شرق أفريقيا، واملكتب اإلقليمـي للشـرق األدىن( للمشـاركة يف وضـع أدوات وتوجيهـات ودورات تدريبيـة  5سرتاتيجي اال

علــى مســـتوى املنظمــة يف جمـــال حتليــل النزاعـــات وســرعة التـــأثر هبــا. ومت إبـــراز الــنهج املراعيـــة للنزاعــات يف عـــدد متزايــد مـــن 
حــة األزمــات الغذائيــة ومشــاريع صــندوق األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم يف منطقــة الــربامج، مبــا يف ذلــك الشــبكة العامليــة ملكاف

 2417،10ن بقــرار جملــ  األمــالســاحل. واســتمرت املنظمــة يف تعزيــز مركزهــا يف املناقشــات العامليــة، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق 
 من خالل فعاليات متنوعة.الذي تضطلع به  دورلاستقطاب الدعم ل ويف

  

                                                 
 اجلوع والنـزاعات املسلحة. بشأن 2417 قرار جمل  األمن 10

https://www.securitycouncilreport.org/wp-content/uploads/s_res_2417.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/wp-content/uploads/s_res_2417.pdf
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 المعالم البارزة يي مجال تعميم القضايا الشاملة
 

توجيهــات فنيــة واســرتاتيجية بشــأن تعمــيم احلــد مــن خمــاطر الكــوارث والقــدرة علــى  5يــوفر الربنــامج االســرتاتيجي  -112
 2015الصمود أمام تغري املناخ يف قطاعات الزراعة، ويدعم عملية حتديـد األولويـات وتنفيـذ جـداول األعمـال العامليـة لعـام 

بصـــورة أكثـــر تكـــامال ضـــمن  2030احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث وتغـــري املنـــاخ وخطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام بذات الصـــلة 
القطاعات الفرعية الزراعيـة، وتعزيـز االتسـاق عـرب املسـتويات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة ودون الوطنيـة. ومشلـت التـدخالت 
الرئيســية علــى املســتوى القطــري تقــد  الــدعم يف وضــع وتنفيــذ اخلطــط الوطنيــة ودون الوطنيــة واإلقليميــة اخلاصــة باحلــد مــن 

لكوارث ووأو إدارة خماطر طبيعية حمددة بالنسبة إىل الزراعة، مثل خطة عمـل الزراعـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث يف خماطر ا
دراجهــا يف التنميــة القطاعيــة الشــاملة واســرتاتيجيات احلــد مــن خمــاطر الكــوارث الوطنيــة، وكــذلك إضــفاء إميامنــار لضــمان 

ـنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث بشـأن ااخلسـارة النامجـة عـن  من إطار 2املؤشر جيم ا على بلدً  15الطابع املؤسسي يف  سا
الكوارث يف قطاع الزراعةا. ومشلـت املنتجـات العامليـة  صـوص احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والقـدرة علـى الصـمود أمـام تغـري 

ة حول منافع ممارسات احلد من آثار الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائي، ودراساملناخ تقرير املنظمة الثاين عن 
، واملسـامهة يف عائـدات االسـتثمارات يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث -خماطر الكوارث على مستوى املزرعة يف قطاع الزراعة 

وثيقة عمل و أداة تقيـيم بشـأن اإدارة منظـورات احلوكمـة وعواملهـا يف عمليـة التقـارب بـني احلـد مـن خمـاطر الكـوارث إعداد 
املكـر  للقـدرة علـى الصـمود يف وجـه  2018 وتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعـامتغري املناخا، والتكيف مع 

تغري املناخ، من خالل إعداد فصل عن االعمل حنو حتقيق اتساق بني السياسات والـربامج واملمارسـات مـن أجـل التصـدي 
يف املســامهة يف مبــادرة  5إىل ذلــك، اســتمر الربنــامج االســرتاتيجي  لتقلبــات املنــاخ واألحــوال املناخيــة القصــوىا. وباإلضــافة

ا إىل جنــب مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وأصــحاب مصــلحة آخــرين، ويف املرونــة إزاء املنــاخ التابعــة لألمــم املتحــدة جنًبــ
 صياغة توجيه مشرتك لألمم املتحدة بشأن القدرة على الصمود.

 
مــن البلــدان باملشــورة الفنيــة ويف جمــال السياســات ملعاجلــة مــواطن ضــعف الرجــال والنســاء، ا وزّودت املنظمــة عــددً  -113

ومــوفرة لليــد العاملــة وذكيــة مناخيــا، تــدر دخــال جديــدا  وتعزيــز قــدراهتم، مــن خــالل تطبيــق تكنولوجيــات مراعيــة للمخــاطر
معــات احملليــة، واحلمايــة مــن العنــف وتســتهدف احتياجــات النســاء. ودعمــت أيضــا اعتمــاد تنميــة إقليميــة قائمــة علــى اجملت

يف البنيــــة  5القــــائم علــــى أســــا  نــــوع اجلــــن ، واالســــتغالل اجلنســــي واإلســــاءة اجلنســــية. واســــتثمر الربنــــامج االســــرتاتيجي 
األساســية الريفيــة، وقــام بتحليــل قضــايا املســاواة بــني اجلنســني يف ممارســات الوقايــة والتخفيــف، وبتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة 

 املخـــــــــاطر احملدقـــــــــة بالنســـــــــاء والفتيـــــــــات. وعمـــــــــدت نـــــــــوادي دميـــــــــرتا، وصـــــــــناديق القـــــــــدرة علـــــــــى الصـــــــــمود للحـــــــــد مـــــــــن
(caisses de résilience) العمـل، ومبـادرة الوصـول اامـن إىل الوقـود والطاقـة، إىل تعزيـز القـدرات  لقـاء، ومشـروع النقـد

دامــة الســالم، وإعــادة بنــاء البنيــة األساســية وســبل الفنيــة واالجتماعيــة واملاليــة للســكان املستضــعفني علــى إدارة املخــاطر وإ
اجلن  يف النزاعات، وإدارة خماطر الكـوارث واإلنـذار املرتبطة بنوع عيش ريفية قادرة على الصمود. ورصدت املنظمة ااثار 

ع اجلــن  اجلــن  يف تقــدير االحتياجــات ومجــع البيانــات املصــنفة حبســب نــو املرتبطــة بنــوع املبكــر، وقامــت بتحليــل اجلوانــب 
 لغرض حتليل مدى قابلية التأثر والقدرة على الصمود.
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 : الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة6الهدف 
 )تغيّر المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 
توفرهــا  املنظمــة، كفالـةضــمان اتبــاع هنــج قــوي وعملــي يســتند إىل النتــائج يف مجيــع أعمــال ل ،يتعـني علــى املنظمــة -114
تحقيق النتـائج املنشـودة. ففـي سـياق تـزداد فيـه الالمركزيـة، يصـبح مـن األمهيـة مبكـان الالزمة لداخلية الفنية القدرات على ال

احلفاظ على كمال العمل الفين للمنظمة، وبناء قدراهتا على تبسيط وظائفهـا الفنيـة الرئيسـية مبـا يتجـاوز احلـدود املؤسسـية. 
(؛ 1 جمـــال وضـــع املواصـــفات )النـــاتج جـــودة وكمـــال مـــا تقـــوم بـــه املنظمـــة مـــن عمـــل فـــين ومعيـــاري ويف 6ويضـــمن اهلـــدف 

(، واحلوكمـة 3 (؛ وتنسـيق املواضـيع املشـرتكة لقضـايا املسـاواة بـني اجلنسـني )النـاتج2إحصاءات عالية اجلودة )الناتج  وتوفري
هــذه  (. ومــن املتوقــع أن يــؤدي العمــل واملــوارد املتاحــة إىل حتقيــق6(، وتغــري املنــاخ )النــاتج 5(، والتغذيــة )النــاتج 4)النــاتج 

 النواتج الستة احملددة اليت تدعم إجناز األنشطة الفنية للمنظمة واألهداف االسرتاتيجية.
 

إن مؤشــراً مــن مؤشــرات األداء الرئيســية. و  11 مــن خــاللتقــّدم وإجنــازات مــن النــواتج الســتة مــا حتــرزه قيــا  ويــتم  -115
اإلجنــازات عــن تفاصــيل  3امللحــق ويقــدم . 2019ا حنــو بلــو  غايــات عــام ا جيــدً تقــدمً حيــرز مؤشــرات األداء الرئيســية مجيــع 
 ومعدل التقدم احملرز. 2018قة يف عام احملقّ 
 

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

إن تعزيــز جــودة وكمــال عمــل املنظمــة الفــين واملعيــاري أمــر ال غــىن عنــه لتنفيــذ اإلطــار االســرتاتيجي علــى حنــو فعــال.  -116
نائـب املــدير العـام )املنـاخ واملــوارد الطبيعيـة(، بضـمان متيـز املعــارف الفنيـة مـن خــالل  هتنسـيق، الــذي يتـوىل يتحقـق هـذا النـاتجو 

الئمة للربامج؛ وتعزيـز الـروابط بـني املقـر الرئيسـي املالقيادة الفنية الرئيسية لإلدارات الفنية؛ والشبكات الفنية وتوفري اخلربة الفنية 
تقــدم يف إحــراز مــن خــالل الصــندوق املتعــدد التخصصــات؛ و ســتجدة امل واملكاتــب اإلقليميــة؛ والقــدرة علــى مواجهــة القضــايا

 مواجهة التحديات األساسية يف التخصصات الرئيسية عن طريق اللجان الفنية؛ وإعداد املطبوعات الرئيسية احلديثة. 
 

األداء مـــن خـــالل مؤشـــر واحـــد مـــن مؤشـــرات للتقيـــيم جـــودة وكمـــال العمـــل الفـــين واملعيـــاري للمنظمـــة ختضـــع و  -117
عــــة مــــن دراســــتني استقصــــائيتني ال جيــــري فيهمــــا ذكــــر األمســــاء. الرئيســــية، وهــــو مقيــــا  جتميعــــي لفــــرادى التصــــورات اجملمّ 

 مع جودة القيادة الفنية للمنظمة. 11يف املائة من اجمليبني 6.68نسبة ، اتفقت 2018 عام ويف
 

 ما يلي: 2018وتشمل املعامل البارزة يف عام  -118
 

عقــدت اللجــان الفنيــة )جلنــة مصــايد األمســاك وجلنــة الغابــات وجلنــة الزراعــة وجلنــة مشــكالت الســلع( دوراهتــا  )أ(
وتغـــري املنـــاخ والتنـــوع  2030الـــيت تعقـــد كـــل ســـنتني، ونظـــرت أيضـــاً يف القضـــايا الشـــاملة املتعلقـــة  طـــة عـــام 

                                                 
 (.2018اجمليبون من املنظمة واجمليبون اخلارجيون )املشاركون يف اللجان الفنية للمنظمة يف عام   11
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ة بالنســبة إىل املنظمــة وقــدمت دت هــذه اللجــان القضــايا املســتجدة واألولويــات اجلديــدالبيولــوجي. وقــد حــدّ 
 توجيهات بشأن اجلدوى العاملية للسياسات والربامج.

 
 الغـــذائيإعـــداد أســـة مطبوعـــات رئيســـية )تقـــارير حالـــة األغذيـــة والزراعـــة، وحالـــة األمـــن  2018شــهد عـــام  )ب(

العـامل، وحالــة  يفابـات والتغذيـة يف العـامل، وحالـة املـوارد الســمكية وتربيـة األحيـاء املائيـة يف العــامل، وحالـة الغ
، يستند كـل تقريـر منهـا إىل حتليـل أساسـي ألهـداف التنميـة املسـتدامة، مـن خـالل 12أسواق السلع الزراعية(

رصــد جمموعــة واســعة مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ودراســة الــروابط املتبادلــة القائمــة بــني مقاصــد 
 هــذه املنتجــات املعارفيــة كانــت مهمــة للغايــة بالنســبة إىل أهــداف التنميــة املســتدامة. وإن األدلــة اجملّمعــة يف

مشــاركة املنظمــة يف منتــديات السياســات العامليــة وهــي تقــدم تقييًمــا شــامال للتقــدم العــام احملــرز باجتــاه إجنــاز 
 .2030خطة عام 

 
شـــاركت املنظمـــة بشـــكل نشـــط يف منتـــديات السياســـات العامليـــة الرئيســـية ذات الصـــلة بالواليـــة امللقـــاة علـــى  )ة(

عاتقهــا، ال ســيما، علــى ســبيل الــذكر ال احلصــر، الــدورة الرابعــة والعشــرون ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم 
طـــراف يف االتفاقيـــة املتعلقـــة بـــالتنوع املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغـــري املنـــاخ، واالجتمـــاع الرابـــع عشـــر ملـــؤمتر األ

البيولـــوجي، واملنتـــدى السياســـي الرفيـــع املســـتوى املعـــين بالتنميـــة املســـتدامة والعمليـــات املتصـــلة بـــه، واملنتـــدى 
دعمـت املنظمـة، كمـا العاملي للمياه، واجلمعية السادسة ملرفق البيئة العاملية، واجلمعية العامة لألمـم املتحـدة.  

 املنتديات، احلوار الفين ويف جمال السياسات على املستوى العاملي.عرب كل 
 
يــتم تعزيــز الشــبكات الفنيــة الســبع عشــرة الــيت تغطــي جمموعــة واســعة مــن التخصصــات واملواضــيع األساســية  )د(

يـد واليت تستمر يف توفري منصة لتبادل املعلومـات واملعـايري الفنيـة عـرب مسـتويات املنظمـة كافـة، مبـا يكفـل حتد
املمارســات اجليــدة واالتســاق يف السياســات والــنهج املعتمــدة. وأتاحــت الشــبكات الفنيــة أيضــا قنــاة للتعــاون 
مع األوساط األكادميية والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، وهـو مـا انطـوى 

ملنظمـــة واخلــرباء مــن هــذه املنظمـــات أيضــا علــى تبــادل البحــوث وجتـــارب الــربامج أو املشــاريع بــني مــوظفي ا
 الشريكة، ال سيما هذه الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.

 
من أجـل التخصصات واحلدود التنظيمية خمتلف التعاون عرب وطيد يوفر الصندوق املتعدد التخصصات وسيلة لتو  -119
يف فعاليـة الالكفـاءة و  ةدازيـؤدي إىل اخلالقـة الـيت تـ ع التـدابريينظمـة يف جمـاالت العمـل ذات األولويـة، وتشـجاملفعاليـة زيادة 

لقـادة الـربامج  2019-2018 يف الفـرتة صـت مـوارد الصـندوق املتعـدد التخصصـات. وقد خصّ ورصدهانظمة املتنفيذ برامج 
سـتفادة مـن بااللقطـري، سـتوى ادعم املبادرات اإلقليمية وعمل الربامج االسـرتاتيجية علـى املهبدف االسرتاتيجية واإلقليمية 

 اتعـــرب ســـبعة مواضـــيع رئيســـية: السياســـوارد املاليـــة املتاحـــة ان. وتســـتخدم املـــاملوجـــودة ا ةترتيبـــات إدارة الـــربامج املوحـــد

                                                 
علـى الـروابط القائمـة بـني  حالة األمن الغـذائي والتغذيـة يف العـاملعلى اهلجرة والتنمية الزراعية والريفية؛ ويشدد تقرير  األغذية والزراعةحالة يركز تقرير   12

الضـوء علـى إسـهام هـذا  حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائيـة يف العـاملالقدرة على الصمود أمام تغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية؛ ويسلط تقرير 
حالـة أسـواق السـلع مسـامهة الغابـات يف التنميـة املسـتدامة؛ ويقـّيم تقريـر  حالـة الغابـات يف العـاملالقطاع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وحيّلل تقريـر 

 الروابط القائمة بني التجارة يف املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي. الزراعية
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صـــحة هنـــح او  األغذيـــة يف املنـــاطق احلضـــرية؛جـــدول أعمـــال و اهلجـــرة؛ و ؛ تغـــري املنـــاخو احلمايـــة االجتماعيـــة؛ و واالســـتثمار؛ 
 ؛ وسبل العيش الرعوية.اةواحد
 

 (2-6)الناتج  لدعم اتخاذ القرارات باالستناد إلى األدلة هاتخدامتحسين جودة إحصاءات المنظمة واس

 
إن اإلحصـــاءات العاليـــة اجلـــودة أمـــر ال غـــىن عنـــه لتصـــميم واســـتهداف سياســـات ترمـــي إىل احلـــّد مـــن اجلـــوع وســـوء  -120

تركــز اجلهــود املبذولــة، حتــت إطــار هــذا النــاتج، الطبيعيــة. و  التغذيــة والفقــر يف الريــف وإىل الــرتويج لالســتخدام املســتدام للمــوارد
دعــم ذلــك علــى تعزيــز قــدرات البلــدان علــى مجــع البيانــات وحتليلهــا ونشــرها واســتخدامها لــدعم عمليــات صــنع القــرار. ويــتم 

دارات املعنيـة ضع ملسؤولية مكتب كبري اإلحصائيني، بدعم من مجاعة العمـل املشـرتكة بـني اإلخت ،إلحصاءاتداخلية لوكمة حب
باإلحصاءات، وتتضمن إقرار املعايري اإلحصائية للمنظمة واستعراض تنفيذها لضمان اتساق العمـل الفـين واملعيـاري الـيت تقـوم 

 به املنظمة وجودته واكتماله.
 

 المحّققة اإلنجازات
 

يتـوىل . الرئيسـية األداء مؤشـراتمؤشـرين اثنـني مـن  خـالل مـن 2-6احملّققـة حتـت إطـار النـاتج  اإلجنـازات تعقـب يتم -121
أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت تعتـرب  مؤشـرات نسـبة عن طريـق تقيـيم النواتج اإلمنائية، رصد على البلدان قيا  قدرات أحدمها

 عـام ويف. الرمسيـة لإلحصـاءات األساسـية للمبـادئ وفًقـا الـوطين، الصـعيد مت اإلبـال  عنهـا علـى املنظمة اجلهة الراعية هلـا والـيت
 أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت تتـوىل املنظمـة مؤشـرات مـن فقـط املائـة يف 32الوطين عن  املستوى جرى اإلبال  على ،2018
كـون   يف املقـام األول إىل ويعـزى ذلـك يف املائـة(، 40 هـي السـنتني الرئيسـية خـالل فـرتة األداء ملؤشـرات)الغاية احملـّددة رعايتها 
 اواملنهجيــات املتفـق عليهــا دولًيــ هــي يف الوقــت احلـايل جديــدة باملنظمـة الصــلة تنميـة املســتدامة ذاتأهــداف ال مؤشــرات غالبيـة

 مؤشــرات بالنســبة إىل ســتة املقرتحــة للمنهجيــة ولكــن بفضــل اإلقــرار األخــري. لتجميعهــا مــا زالــت مل تضــع يف صــيغتها النهائيــة
مــن املتوقــع حتقيــق  الوطنيــة، اإلحصــاءات الزراعيــة نظــم تعزيــز قــدرات علــى ألهــداف التنميــة املســتدامة واســتمرار تركيــز املنظمــة

 .2019 لعاماحملّددة الغاية 
 

 ضــمان إطــار باســتخدام للمنظمــة واملخرجــات اإلحصــائية جــودة العمليــات بينمــا يقــوم مؤشــر األداء ااخــر بتقيــيم -122
ــــذي أشــــار 2018 ملعــــا والتخطــــيط اجلــــودة ضــــمان وباالســــتناد إىل مســــح. املنظمــــة إحصــــاءات جــــودة ــــر أن إىل ال  مــــن أكث

 .2019 لعاماحملّددة لبلو  الغاية  تسري يف االجتاه الصحيح فإن املنظمة جودة جيدة، ذات املائة منها تعترب يف 80
 

 ما يلي: 2018البارزة لعام  املعاملتشمل و  -123
 

اهلـام  املنهجـي للعمـل املسـتدامة، نتيجـة التنميـة أهـداف مبؤشـرات املعين الوكاالت بني املشرتك اخلرباء فريق وافق )أ(
 وعلـــى إعـــادة املنظمـــة اقرتحتهـــا الـــيت اجلديـــدة ، علـــى املنهجيـــات2018 خـــالل عـــام قامـــت بـــه املنظمـــة الـــذي
  1-3-2أهــــداف التنميــــة املســــتدامة ) الثــــاين املســــتوى الثالــــث إىل فئــــة مــــن املســــتوى مؤشــــرات ســــتة تصــــنيف

عمليـة  لبـدء استخدامها ميكن أنه يعين وهو ما (،1-ب-14و 1-6-14و 1-3-12و 1-4-2و 2-3-2و
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 يصـنف يـزال ما واحد من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة باملنظمة وهناك مؤشر. البيانات مجع
 الثالث. على أنه من املستوى

 أهـداف التنميـة املسـتدامة،ذات الصـلة ب الفنيـة اجلديـدة واملعـايري اإلحصـائية من اخلطـوط التوجيهيـة 13 مت نشر )ب(
 أخـذت بزمـام قيادهتـا املنظمـة لتحسـني الـيت كمـا تضـمنت املبـادرات.  جوهري إىل البلـدان منهجي دعم وتقد 

 للتعـداد العـاملي للربنامجا التشغيلية اخلطوط التوجيهيةا 2الصيغة النهائية للمجلد  وضع الوطنية جودة البيانات
. العامليــــة االســــرتاتيجية حتــــت إطــــار الفنيـــة والتقــــارير اخلطــــوط التوجيهيــــةمــــن  21ونشــــر  ،2020 لعــــام الزراعـــي
 تصـــــنيف واألربعـــــني، املتحـــــدة، يف دورهتـــــا التاســـــعة لألمـــــم اإلحصـــــائية أقـــــرت اللجنـــــة ذلـــــك، إىل وباإلضـــــافة
 .الغرض حسب الفردي االستهالك

 معّمقــة تدريبيــة حلقــة 28 مــةبفضــل إتاحــة املنظ اإلحصــاءات الوطنيــة املقــدم إىل مؤسســات لقــد تعــزز الــدعم )ة(
قـــدرات  مـــن أجـــل تعزيـــز املباشـــرة الفنيـــة القطريـــة مـــن بعثـــات املســـاعدة 30و واإلقليمـــي املســـتويني العـــاملي علـــى
 لرصــد وحســنة التوقيــت موثوقــة علــى إعــداد بيانــات اإلحصــاءات الوطنيــة اإلحصــاءات الوطنيــة ونظــم مكاتــب
 دورة 12 أطلقـت ذلـك، إىل ضـافةإلوبـا. اجلهـة الراعيـة هلـا املنظمةأهداف التنمية املستدامة اليت تعترب  مؤشرات
 .املستدامة التنمية أهداف على مؤشرات تدريبية تتضمن مواد اإلنرتنت على

 وعمليات املسـح باسـتخدام الزراعية ما يتعلق بالتعدادات يف القدرات يف جمال تنمية بالدعم بلدا 17 كما ُزواد )د(
 االســرتاتيجية مــن األوىل وقــد انتهــت املرحلــة. 2020 لعــام الزراعــي للتعــداد العــاملي للربنــامج اخلطــوط التوجيهيــة

 املمتــازة النتــائج إىل واســتناداً . لعمليــة التنفيــذ الثالثــة املكونــات مجيــع يف ملحوظــة نتــائج وحّقــق املشــروع العامليــة،
 الربنامج. من ثانية على مرحلة 2018 عام هناية يف العاملية التوجيهية وافقت اللجنة املسّجلة،

 1 672 840 ُســجلت وإتاحتهــا للبلــدان كافــة، دولًيــا للمقارنــة وقابلــة اجلــودة عاليــة يــص إعــداد بيانــات يف مــا ) (
 مقارنـة املائـة يف 6.6 بنسـبة زيـادة ميثـل وهو مـا املنظمة، يف املوضوعية اإلحصائية البيانات زيارة لصفحة قاعدة

 األشـهر متت زيـارة الصـفحة اإللكرتونيـة اخلاصـة بإحصـاءات املنظمـة، خـالل ذلك، وعالوة على. 2017 بعام
 .زيارة 520 000 مرة بينما سّجلت بوابة أهداف التنمية املستدامة 1 340 000 اإلثين عشر املاضية،

 إىل هتـــدف جديـــدة إحصـــائية معـــايري ثالثـــة اإلدارات املعنيـــة باإلحصـــاءات بـــني املشـــرتكة العمـــل أقـــرت مجاعـــة )و(
 اجلـــودة ضـــمان مســـح أجـــري ذلـــك، إىل وباإلضـــافة. املنظمـــة واتســـاقها جـــودة عمليـــة إعـــداد بيانـــات حتســـني
 املوقــع منشــورًا علــى الــذي بــات اان 2019-2018للفــرتة  برنــامج العمــل اإلحصــائي إعــداد لــدعم والتخطــيط

 10 وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة اإلحصــائية، مــن األنشــطة 208 جمموعــه ومت اإلبــال  عّمــا. اإللكــرتوين للمنظمــة
 .2016 بعام ةمقارنً  املائة يف
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خدمات ذات نوعية جيّدة ونداهاج متماسكة للعمل بشأن المسداواة بدين الجنسدين وتمكدين المدرأة، تدؤدي إلدى 
تعزيدز القدددرات القطريددة علددى صددياغة سياسددات وبددرامج تتدية يرصدداا متسدداوية للرجددال والنسدداء، وعلددى تنفيددذها 

 (3-6ورصدها )الناتج 
 

للنهــوض بواليــة  ةحامســمهيـة  جمــال الزراعــة ومتكـني املــرأة الريفيــة أالقضــاء علــى عـدم املســاواة بــني اجلنسـني يف يكتسـي -124
املنصـوص عليـه يف و  اعـدم تـرك أي أحـد خلـف الركـباا مع التعهد املتمثل يف املنظمة يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، متاشيً 

األعضــاء، وتعــزز قــدراهتا علــى صــياغة  . ولــذلك، تقــدم املنظمــة املشــورة الفنيــة إىل البلــدان2030خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
 سياسات وبرامج توفر للنساء والرجال فرصاً متساوية لالستفادة من التنمية الزراعية والريفية، وعلى تنفيذها ورصدها.

 
بالنسبة إىل والية املنظمة، كموضوع شامل يف اإلطار ورية حمسألة ويُعاو  موضوع املساواة بني اجلنسني، بوصفه م -125
واسـرتاتيجيات وهنـج متماسـكة لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني، والتـدخالت  ذات نوعيـة جيّـدةسرتاتيجي، لتوفري خـدمات اال

الـــيت تســـتهدف املـــرأة يف إطـــار الـــربامج االســـرتاتيجية. ويتـــوىل فريـــق مـــن اخلـــرباء يف قضـــايا املســـاواة بـــني اجلنســـني يف شـــعبة 
املكاتـب اإلقليميـة اخلمسـة، تنسـيق العمـل املتصـل باملسـاواة بـني اجلنســني،  السياسـات االجتماعيـة واملؤسسـات الريفيـة ويف

 .بدعم من شبكة من جهات تنسيق املسائل اجلنسانية على نطاق املنظمة
 

 اإلنجازات المحّققة
 

 تضــمنوي .م احملــرز يف حتقيــق هــذا النــاتج مــن خــالل مؤشــرين اثنــني مــن مؤشــرات األداء الرئيســيةيــتم قيــا  التقــدّ  -126
 هبذا اخلصوص:  املزيد من التفاصيل 4 امللحق
 

لتعمـيم املسـاواة بـني اجلنسـني والتـدخالت الـيت تسـتهدف  15ألف إىل املعايري الدنيا الـ -3-6يستند املؤشر  )أ(
، مت تنقــيح 2018حمــّدد يف سياســة املنظمــة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني. ويف عــام مــا هــو املــرأة، علــى حنــو 
الرئيســي لرصــد لــي  فقــط وضــع آليــات مؤسســية لتعمــيم قضــايا املســاواة بــني اجلنســني، ولكــن مؤشــر األداء 

أن الغايـة احملـددة لفـرتة املـنقح مؤشـر األداء الرئيسـي خالل عة من أيضا تطبيقها املنتظم. وتبنّي البيانات اجملمّ 
مــن املعــايري  15مــن أصــل  معيــارا 14املؤشــر قــد حتّققــت بالفعــل، إذ جيــري تنفيــذ هــذا الســنتني بالنســبة إىل 
 الدنيا بشكل منتظم.

 
باء، الذي يستند إىل مؤشرات أداء خطة العمـل علـى نطـاق املنظومـة بشـأن املسـاواة -3-6مت تنقيح املؤشر  )ب(

إلدخـال معـايري أداء جديـدة، ممّـا أدى إىل زيـادة عـددها اإلمجـايل  2018بني اجلنسني ومتكني املرأة، يف عـام 
، أو جتاوزت 2018يف هناية عام  ،قت املنظمةحقّ  قدرا، واالرتقاء مبستوى القائم منها. و معيا 17إىل ليصل 
ـــ مؤشــرً  13 الغايــة فــوق ، مبــا ي)مؤشــر واحــد منهــا ال ينطبــق علــى املنظمــة( 17ا مــن أصــل مؤشــرات األداء ال

 .2019مؤشرات بالنسبة إىل عام  10احملددة لفرتة السنتني، وهي 
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ا إىل هذين املؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية جنـاي جهـود املنظمـة اهلادفـة إىل وضـع آليـات قياسً ويؤكد األداء  -127
مؤسســية فعالــة واحلفــاظ عليهــا وإىل تعزيــز قــدرات املــوظفني مــن أجــل دعــم املبــادرات القطريــة الراميــة إىل معاجلــة املســاواة 

 اجلنسني. بني
 

موظفا. ومتثل هذه الشبكة  140نسيق املسائل اجلنسانية تضم قرابة ، كانت شبكة جهات ت2018ويف هناية عام  -128
قضـايا املسـاواة بـني ب املعـينفريـق ال، أعـاد 2018آلية مؤسسية رئيسية لتنفيذ العمل املتعلق باملساواة بـني اجلنسـني. ويف عـام 

بتنميـة القـدرات والتوجيـه بالنسـبة  اجلنسني يف شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية تنظـيم اسـرتاتيجيتها اخلاصـة
إىل جهات تنسيق املسائل اجلنسانية، مع توفري دعم أكثر انتظاما وفرص حصـول متسـق علـى األدوات واخلطـوط توجيهيـة 

 ومواد تنمية القدرات اليت وضعت على مدى السنوات القليلة املاضية.
 

مــن حلقــات العمــل والنــدوات الفعليــة واحللقــات الدراســية اإللكرتونيــة مــن  38، نظمــت 2018وعلــى مــدى عــام  -129
وعـي املـوظفني وفهمهـم ملسـألة املسـاواة بـني اجلنسـني يف جمـاالت فنيـة خمتلفـة تعـاو حتـت إطـار الـربامج مسـتوى أجل تعزيـز 

إدارة املـوارد الطبيعيـة، وحقـوق املـرأة االسرتاتيجية، مبا يف ذلك تغري املناخ، وتطوير سالسل القيمـة، واحلمايـة االجتماعيـة، و 
اخلاصة باألراضي، واالبتكارات التكنولوجية، وإدارة خماطر الكـوارث، واحلمايـة مـن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـن . وأحـد 

ا مـــع التوصـــيات األمثلـــة علـــى ذلـــك الـــدورة التدريبيـــة بشـــأن املســـاواة بـــني اجلنســـني واحلراجـــة الـــيت انعقـــدت يف لبنـــان متاشـــيً 
من أجل رفع مسـتوى وعـي املـوظفني باملسـاواة  2018الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن يف دورته املعقودة يف عام 

ــــني اجلنســــني يف املشــــروع املتعلــــق بســــبل العــــيش الزراعيــــة املســــتدامة  بــــني اجلنســــني يف القطــــاع احلرجــــي، وإدراة املســــاواة ب
 املناطق اهلامشية. يف
 

مــن مؤشــرات األداء الرئيســية مــن خــالل عمليــة تشــاورية مكثفــة، وأتــاي  3-6عمليــة تنقــيح املؤشــر كمــا أجريــت  -130
إىل تنقــيح أو حباجــة ذلــك فرصــة ممتــازة للوقــوف علــى آليــات تعمــيم املســاواة بــني اجلنســني املعمــول هبــا ولتحديــد تلــك الــيت 

رفع تقريـر عـن إدراة األهـداف املرتبطـة باملسـاواة بـني اجلنسـني  2018تعزيز. فعلى سبيل املثال، استطاعت املنظمة يف عام 
يف نظــام تقيــيم وإدارة األداء جلهــات تنســيق املســائل اجلنســانية، وتُبــذل يف الوقــت احلــايل جهــود لتوســيع نطــاق املتطلبــات 

فتش العام واخلطـوط لتشمل فئات أخرى من املوظفني. كما استعرضت املنظمة منهجية املراجعة اليت يستخدمها مكتب امل
التوجيهية املتعلقة بالتقرير السنوي للمكاتب القطرية، وذلـك لتعمـيم متطلبـات املسـاواة بـني اجلنسـني وزيـادة تسـليط الضـوء 

 على هذه املسألة يف آليات املنظمة ذات الصلة باإلبال .
 

ىل إمـن أجـل ضـمان املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة  مواتيـةبيئة مؤسسية هتيئة وأدت اجلهود الرامية إىل حتفيز  -131
 م إىل البلدان األعضاء حتت إطار الربامج االسرتاتيجية.متهيد الطريق لتعزيز الدعم الفين املقدّ 

 
 ما يلي: 2018وتشمل املعامل البارزة يف عام  -132
 

قـد واصـلت فعـة واألمـن الغـذائي والتغذيـة: توسيع قاعدة األدلة بشأن املساواة بـني اجلنسـني يف جمـاالت الزرا (أ)
املنظمــة دعــم إعــداد ونشــر البيانــات املصــّنفة حســب نــوع اجلــن  لتوثيــق حالــة املــرأة الريفيــة يف خمتلــف أحنــاء 
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تقييمــات قطريــة  16، أجنــزت 2018العــامل وبنــاء قاعــدة أدلــة لوضــع السياســات وصــياغة الــربامج. ويف عــام 
 تزويــد احلكومــات والشــركاء يف التنميــة مبالمــح جنســانية حمدثــة لقطــاع جديــدة للمســاواة بــني اجلنســني، ومت

الزراعــة وســبل العـــيش يف املنــاطق الريفيــة. وتســـىّن للمكتــب اإلقليمـــي ألفريقيــا، بالتعــاون الوثيـــق مــع االحتـــاد 
عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب: متكــني النســاء الريفيــات يف أفريقيــا مــن أجــل األفريقــي، إعــداد املطبــوع حــول 

مـن التقييمـات  42، وهـو جمموعـة مـن النتـائج املستخلصـة مـن قضاء على اجلـوع وحتقيـق االزدهـار املشـرتكال
ضـــعت بالتعـــاون مـــع اجلماعـــات االقتصـــادية قطريـــة للمســـاواة بـــني اجلنســـني واملالمـــح اجلنســـانية القائمـــة، وُ ال

سب استعراضا للبيانات املصّنفة حباإلقليمية األفريقية. وأجرى املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا 
نوع اجلن  يف جمال التنمية الزراعية والريفية يف مثانية بلدان )مصر ولبنـان واألردن وتـون  واملغـرب وموريتانيـا 

وانتهــى تقريــر جتميعــي مــن عــرض توصــيات لتعزيــز إعــداد واســتخدام البيانــات املصــّنفة  ،والعــراق والســودان(
اخلطــوط التوجيهيــة بشــأن مجــع ســاواة بــني اجلنســني. كمــا نقحــت املنظمــة حبســب نــوع اجلــن  ومؤشــرات امل

البيانـــات املصـــنّفة حبســـب نـــوع اجلـــن  واملؤشـــرات اخلاصـــة باملســـاواة بـــني اجلنســـني يف املســـوحات الزراعيـــة 
، مــن أجــل حتــديث املنهجيــة املتعلقــة جبمــع وحتليــل البيانــات عــن األنشــطة املرتبطــة باحملاصــيل والثــروة الوطنيــة
 يوانيـة. ووضــعت املنظمـة، بصــفتها اجلهـة القيّ احل

ُ
مـن مؤشــرات أهــداف  2-أ-5نــة بالنسـبة إىل املؤشــر عيّ مــة امل

األراضــي، منهجيــة ملســاعدة البلــدان يف رصــد املتســاوية يف مــا يتعلــق بالتنميــة املســتدامة حــول حقــوق املــرأة 
تطبيــق لــًدا بالــدعم بشــأن كيفيــة ب 25حظــي ، 2018. ويف عــام اإلبــال  عنــهالتقــدم احملــرز يف هــذا املؤشــر و 

ويف آســيا واحملــيط اهلــادئ، قامــت املنظمــة، يف  .املنهجيــة اخلاصــة جبمــع البيانــات واإلبــال  عــن هــذا املؤشــر
لالســرتاتيجية العامليــة لتحســني اإلحصــاءات الزراعيــة والريفيــة، واملعهــد اإلحصــائي  اشــراكة مــع مكتــب آســي

بلـدا علـى تفصـيل البيانـات املصـّنفة حبسـب نـوع  13اء وطنيني مـن اسيا واحمليط اهلادئ، بتعزيز قدرات خرب 
 من أهداف التنمية املستدامة. 5اجلن  وجتميعها من أجل اإلبال  عن مؤشرات اهلدف 

 
بـــادرت املنظمـــة، يف شـــراكة مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة األخـــرى والشـــركاء  توليـــد املعرفـــة وتنميـــة القـــدرات: (ب)

اإلمنائيني الدوليني والـوطنيني ومؤسسـات البحـوث، إىل إعـداد عـدة منتجـات معارفيـة ومـواد لتنميـة القـدرات 
بعنـــوان، كتيـــب جديـــد شـــر  ، نُ 2018تتعلـــق باجملـــاالت الفنيـــة الـــيت تعاجلهـــا الـــربامج االســـرتاتيجية. ويف عـــام 

Empowering rural women, powering agriculture – FAO’s work on gender ( متكـني النسـاء
، كجــزء مــن سلســلة مــن املطبوعــات (عمــل املنظمــة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني -الريفيـات، متكــني الزراعــة 

صــة أدوات خمصّ عــن جمــاالت فنيــة خمتلفــة. وبالنســبة إىل مــواد تنميــة القــدرات، اســتحدثت املنظمــة جمموعــة 
لدعم تعميم أبعاد املساواة بني اجلنسني يف تصميم برامج احلماية االجتماعية وتنفيذها ورصدها، مع الرتكيز 

التحويالت النقديــة واألشــغال العامــة. وأمــا السلســلة املتعلقــة بتطــوير املتعلقــة بــربامج الــبشــكل خــاص علــى 
عــن كيفيــة معاجلــة الشــواغل اخلاصــة جديــدة  ع نطاقهــا بوضــع خطــوط توجيهيــةفقــد توّســ ،سالســل القيمــة

باملساواة بني اجلنسني يف صياغة وتنفيذ التدخالت يف جمـال سالسـل القيمـة واسـرتاتيجيات احلـد مـن الفاقـد 
، وضــعت املنظمــة الصــيغة النهائيــة ألداة تقيــيم اخلــدمات االستشــارية الريفيــة 2018مــن األغذيــة. ويف عــام 

املصــــــّممة لـــــدعم مقــــــدمي اخلـــــدمات االستشــــــارية الريفيــــــة  ،(GRAST) ومســـــائل املســــــاواة بـــــني اجلنســــــني
ا إىل دعــــم العمــــل املتعلــــق يبذلونــــه مــــن جهــــود لوضــــع بــــرامج تراعــــي املســــاواة بــــني اجلنســــني. وســــعيً  مــــا يف
منتجات معارفية ذات أهداف حمددة من أجـل توحيـد املمارسـات اجليـدة والـدرو   تاملناخ، استحدث بتغري
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ا، والتكنولوجيـات املـوفرة لليـد العاملـة وتكنولوجيـا املنظمـة بشـأن الزراعـة الذكيـة مناخيًـاملستخلصة مـن عمـل 
املعلومـــــات واالتصـــــاالت، واالســـــتثمارات القائمـــــة علـــــى األراضـــــي. كمـــــا مت، بالتعـــــاون مـــــع البنـــــك الـــــدويل 

ل مشـــاريع والصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة، وضـــع دليـــل تـــدرييب ودورة تدريبيـــة إلكرتونيـــة ذات صـــلة حـــو 
أدوات وأمثلـــة ذات الصـــلة تتعلـــق باملســـاواة بـــني  اناملســـاواة بـــني اجلنســـني يف الزراعـــة الذكيـــة مناخيـــا، يعرضـــ

املعنونـــة، رفـــع مســـتوى وعـــي الشـــباب يف املنـــاطق الريفيـــة، أعـــدت الوثيقـــة لاجلنســـني وتغـــري املنـــاخ والزراعـــة. و 
Enabling young rural women to participate in rural transformation in East and Southern 

Africa (متكــني النســاء الريفيــات الشــابات مــن املشــاركة يف التحــول الريفــي يف شــرق أفريقيــا وجنوهبــا) والــيت ،
احلــــايل، وحتــــدد  الوقــــتتعــــرض اخلصــــائص الرئيســــية للتحــــول الريفــــي وحيــــاة النســــاء الريفيــــات الشــــابات يف 

متسـاوية لالسـتفادة مـن التنميـة الزراعيـة والريفيـة املسـتدامة. وعلـى  اإلجراءات الرئيسية لكـي تتـاي هلـن فـرص
بشــأن اســتعراض  املســتوى اإلقليمــي، قــّدمت املنظمــة مســامهات فنيــة يف تقريــر منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ

 A quantitative assessment ofاملعنـون،  البيانات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ

gender inequality and its impact on children and adolescents ( تقييم كمـي النعـدام املسـاواة بـني
بقيـــــادة منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للطفولـــــة، ويف مطبـــــوع اللجنـــــة  (اجلنســـــني وأثـــــره علـــــى األطفـــــال واملـــــراهقني
 Pathways to influence – The SDGs andاملعنـون،  اهلـادئاالقتصـادية واالجتماعيـة اسـيا واحملـيط 

women’s Transformative Leadership in Asia and the Pacific ( أهداف التنمية  -مسارات التأثري
 .(املستدامة والقيادة التحولية للمرأة يف آسيا واحمليط اهلادئ

 
لرائــدة يف قضــايا املــرأة حتظــى املنظمــة بــاالعرتاف علــى أهنــا وكالــة األمــم املتحــدة ا الــدعوة وحــوار السياســات: (ة)

مــة لتشــجيع إدراة هــذه األبعــاد يف عمليــات السياســات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة الريفيــة وتعمــل كجهــة منظ  
الــيت خصّصــت  ة، خــالل الــدورة الثانيــة والســتني للجنــة وضــع املــرأ2018بــاألمن الغــذائي والتغذيــة. ويف عــام 

ملوضـــوع االتحـــديات والفـــرص يف جمـــال حتقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني النســـاء والفتيـــات الريفيـــاتا، 
اشرتكت املنظمة مع وكاالت األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية اسيا واحمليط اهلادئ يف تنظـيم 

ســبيل الــذكر ال احلصــر حقــوق املــرأة املتعلقــة مــن األحــداث اجلانبيــة حــول مواضــيع منهــا علــى  14أكثــر مــن 
باألراضي، واملساواة بني اجلنسـني وتغـري املنـاخ، والتمكـني االقتصـادي للمـرأة الريفيـة، واملسـاواة بـني اجلنسـني 

مكانـة موضــوع املسـاواة بــني اجلنســني يف  رفــعاالتصـاالت. كمــا سـامهت املنظمــة يف و وتكنولوجيـا املعلومــات 
غذائي العاملي، عن طريق تنظيم عدة أحداث جانبية لعرض املمارسات اجليـدة والـدرو  سياق جلنة األمن ال

املستخلصة، مثل التقدم احملـرز يف تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف غواتيمـاال. 
أفريقيــا يف إعــداد ا إىل اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب ا فنًيــوعلــى الصــعيد اإلقليمــي، قــّدمت املنظمــة دعًمــ

تقرير عن التوقعات اإلقليميـة الفرعيـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ونظـم األغذيـة الزراعيـة، وخطـة عمـل عـن 
املسـاواة بـني اجلنسـني يف الزراعـة. وســيتم تكييـف خطـة العمـل هـذه مــع خطـة االسـتثمارات الزراعيـة الوطنيــة 

يف أدوات التخطــيط الزراعــي اإلقليمــي للبلــدان يف لكــي تــدرة مســألة املســاواة بــني اجلنســني بشــكل منهجــي 
بالتعــاون مــع املعهــد الــدويل للتنميــة  ،إقلــيم اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا. كمــا دعمــت املنظمــة

 املعنيةلجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا التابعني ل نييربملانالاملستدامة ومنظمة أوكسفام، إطالق شبكة 
اجلنســـني واالســـتثمارات يف الزراعـــة واألمـــن الغـــذائي؛ ومـــن ل تشـــجيع الربملـــانيني علـــى وضـــع املســـاواة بـــني ب
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تشــريعات وسياســات فعالــة وتبــادل املمارســات اجليــدة مــن أجــل إحــداث تغيــري حتــويل. ويف أمريكــا الالتينيــة 
ســاواة بــني اجلنســني والبحــر الكــارييب، اســتمرت املنظمــة يف تــوفري دعــم فــين لتنفيــذ االســرتاتيجية املتعلقــة بامل

لتحقيـــق األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة  2025خلطـــة مجاعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب لعـــام 
أجـل القضـاء علـى والقضاء على اجلوع. كمـا دعـم اإلقلـيم محلـة عامليـة لتمكـني نسـاء الشـعوب األصـلية مـن 

رفيـع املسـتوى لنسـاء الشـعوب األصـلية يف مدينـة اجلوع، وقـام، بـدعم مـن حكومـة كنـدا، بتنظـيم حـوار إقليمـي 
 .مكسيكو من أجل النهوض بر ية مشرتكة بني الثقافات لتحقيق السالم واالزدهار

 
خدمات ذات نوعية جيدة من أجل زيادة شمولية ويعالية القواعد واآلليات والمؤسسدات المتعلقدة بالحوكمدة 

 (4-6برامج األهداف االستراتيجية )الناتج  على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ويي

 
هتـدف املنظمــة، مـن خــالل العمـل الرباجمــي املضـطلع بــه يف مـا يتعلــق باملوضـوع الشــامل املتصـل باحلوكمــة، إىل تعزيــز  -133

جمـال احلوكمـة فعالية عملها بشأن السياسات واحلوكمة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. ويشمل العمـل الرباجمـي يف 
وضـع مفـاهيم وأسـاليب وأطـر، وتقـد  املشـورة والـدعم االسـرتاتيجيني إىل الـربامج االسـرتاتيجية اخلمسـة، واألنشـطة اهلادفــة إىل 
تعزيــز أثــر منظــورات املنظمــة املتعلقــة بالسياســات واحلوكمــة يف آليــات احلوكمــة العامليــة الرئيســية. وحيظــى عمــل املنظمــة بــدعم 

تار من البلدان، مبا يف ذلك من خالل املبادرات اإلقليمية. وتشارك شـبكة مـن املـوظفني مـن خمتلـف إدارات مباشر يف عدد خم
 املنظمة يف العمل املتعلق باحلوكمة على مجيع املستويات.

 
مـع شـبكة  احلوكمة والسياسـات يف إدارة التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، بالتعـاون الوثيـقدعم ويتوىل الفريق املعين ب -134

فنيــة معنيــة بــدعم احلوكمــة، تنســيق العمــل الــذي تقــوم بــه املنظمــة حتــت إطــار املوضــوع الشــامل املتصــل باحلوكمــة. ويــتم تعقــب 
النواتج يف جمال احلوكمة من خالل مؤشرين اثنني مـن مؤشـرات األداء الرئيسـية، أحـدمها يتعلـق باخلـدمات والقيـادة الـيت توفرهـا 

 العاملية الرئيسية يف حني يتصل ااخر مبعاجلة قضايا احلوكمة يف الربامج الوطنية واإلقليمية.املنظمة اليات احلوكمة 
 

 المحّققة اإلنجازات
 

حيــرز العمــل املقــرر لفــرتة الســنتني تقــدًما وفًقــا للخطــة املوضــوعة، وتســري الغايــات احملــّددة ملؤشــري األداء بشــأن نتــائج  -135
 بالنسبة إىل فرتة السنتني.احلوكمة يف االجتاه الصحيح 

 
دة يف دعـم دّ احملـ هـدافوتتمثـل األ ،ليات احلوكمة العاملية املسـتهدفةوتضطلع املنظمة بدور قيادي يف ثالث من آ -136

علـــى  2030تنفيـــذ األعضـــاء ألهـــداف التنميـــة املســـتدامة. ومشـــل ذلـــك املســـامهة يف عمليـــيت متابعـــة واســـتعراض خطـــة عـــام 
الصـــعيدين اإلقليمـــي والعـــاملي بوضـــع مســـائل األغذيـــة والزراعـــة والتحـــول الريفـــي كعوامـــل رئيســـية لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

لضــمان أن أمهيــة  ،كجــزء مــن جهــود إصــالي األمــم املتحــدة  ،. وعملــت املنظمــة أيضــا بنجــاي2030املســتدامة وخطــة عــام 
والتوجيهـــات بشـــأن السياســـات الـــيت توضـــع علـــى املســـتوى العـــاملي،  مســـامهات الوكـــاالت املتخصصـــة يف القواعـــد واملعـــايري

مــا و ، تفهـم وتـدرة بشـكل جيـد. 2030ذلـك املنظـورات السياسـاتية املعنيــة باألغذيـة والزراعـة املدرجـة يف خطـة عــام  يف مبـا
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شـراكات مـع الكيانـات ا يف طائفـة مـن الا قياديًـ، دورً 4الربنـامج االسـرتاتيجي  إطـارحتت  ،خذ على عاتقهاأفتئت املنظمة ت
التابعــة لألمــم املتحــدة وتلــك غــري التابعــة هلــا، مبــا يف ذلــك التحالفــات مــن أجــل العمــل مــع مركــز التجــارة الدوليــة، وشــبكة 

دعا إليها  اليت 13التمويل واالستثمار يف أصحاب احليازات الصغرية واملشروعات الزراعية الغذائية الصغرية واملتوسطة احلجم
مـن شـركاء التمويـل واالسـتثمار. وتـؤدي هـذه الشـراكات إىل متكـني  40للتنمية الزراعية مبشاركة أكثر مـن  الصندوق الدويل

احلوار بشأن السياسـات هبـدف الـرتويج لتعزيـز االسـتثمار يف سالسـل القيمـة والتنميـة اإلقليميـة حيـث تتبـوأ الزراعـة األسـرية 
 راجة مكانة بارزة.وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك والرعي واحل

 
كمــا أســفرت مواصــلة الرتكيــز علــى جوانــب احلوكمــة واالقتصــاد السياســي يف االلتزامــات اإلقليميــة والقطريــة عــن  -137

 مـن التـدخالت تشـمل مجيـع الـربامج االسـرتاتيجية 10حتسني فعالية العمل الذي حيظى بدعم املنظمة. فقد اسـتفاد حـوايل 
من هُنج انصب تركيزها على جوانب احلوكمة، مبا يف ذلك اتساق السياسات وأثر السياسات القطاعيـة علـى إدارة  اخلمسة

(، وتعزيز التنسيق املشرتك بني القطاعات مـن أجـل حتقيـق األمـن 2 املياه بطريقة مستدامة يف املغرب )الربنامج االسرتاتيجي
(، 4 (، والــتعّلم مــن التحــول الزراعــي يف ماليزيــا )الربنــامج االســرتاتيجي1 يجيالغــذائي والتغذيــة يف تشــاد )الربنــامج االســرتات

ة التحســينات يف ملعاجلــة قضــايا األغذيــة والزراعــة، خاًصــ 2030واالطّــالع علــى التجــارب القطريــة يف اســتخدام خطــة عــام 
(، 3 والربنــامج االســرتاتيجي 2 اتيجيمـداخيل املــزارعني األسـريني وإنتــاجيتهم يف كولومبيـا ومــايل والسـودان )الربنــامج االسـرت 

وتقــد  التوجيهــات مــن أجــل حتليــل حوكمــة الفــرص والقيــود لغــرض حتقيــق التقــارب وتكامــل العمــل بــني احلــد مــن خمــاطر 
 (.5 الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف جمال الزراعة )الربنامج االسرتاتيجي

 
 ما يلي: 2018وتشمل املعامل البارزة يف عام  -138
 

استمرت املنظمة يف تقد  املساعدة الفنية وتعزيز القدرات ودعم مجـع البيانـات وحتليلهـا، باإلضـافة إىل وضـع  )أ(
. كمــا قـــدمت الــدعم لوضـــع إطـــار 2030السياســات والـــربامج مبــا يتناســـب والتطّلعــات التحوليـــة خلطــة عـــام 
. وأخــذت بزمــام قيــادة اجلهــود اإلقليميــة وأولويــات ملناقشــة أهــداف التنميــة املســتدامة يف مجيــع اللجــان الفنيــة

( وخطــة عــام 2063الراميــة إىل حتقيــق االتســاق بــني األطــر اإلمنائيــة اإلقليميــة )كخطــة االحتــاد األفريقــي لعــام 
، مبا يف ذلك عن طريق مواءمة املقاصد وتبسيط أطر الرصد، مع الرتكيـز بشـكل خـاص علـى املقاصـد 2030

 الزراعة.واملؤشرات ذات الصلة باألغذية و 
أدى الرتكيــز علــى قضــايا احلوكمــة إىل زيــادة فعاليــة الــدعم الــذي تــوفره املنظمــة يف جمــال السياســات والعمــل  )ب(

الــذي تقــوم بــه علــى املســتوى القطــري. ففــي تشــاد، علــى ســبيل املثــال، ويف إطــار بشــأن تــأثري األمــن الغــذائي 
دعم إىل احلكومـة مــن أجـل تعزيــز نظـام املعلومــات والتغـذوي واملرونـة واالســتدامة والتحـول، قــدمت املنظمـة الــ

 واإلنذار املبكر يف البالد وتأمني املوارد املالية الالزمة لعمله بكفاءة. الغذائيعن األمن 
ة لطلــب مــن البنــك الــدويل بــأن تســتخلص بالنســبة إىل البلــدان األخــرى التجــارب أعــدت املنظمــة، اســتجابً  )ة(

مسـامهة أصـحاب لبحـث يف ماليزيـا، عـدة دراسـات تسـتند إىل األدلـة ل والـدرو  ذات الصـلة مـن التحـول يف

                                                 
تدى متعدد أصحاب املصلحة لتعميق قاعدة املعارف، وتشجيع التنسيق واحلوار يف جمال السياسات، وربـط أصـحاب احليـازات الصـغرية واملشـاريع من  13

 الريفية الصغرية واملتوسطة احلجم باملبادرات والشركاء امللتزمني بتنمية أصحاب احليازات الصغرية على خمتلف املستويات.
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، مــع الرتكيــز علــى اخليــارات السياســاتية الــيت متكاــن مــن حتقيــق ة يف منــو الــبالد الســريع واملطــرداحليــازات الصــغري 
يف التحول الشامل بقيادة أصحاب احليازات الصغرية، واحلد من الفقـر، وترتيبـات احلوكمـة مـن أجـل الفعاليـة 

 التنسيق وتقد  اخلدمات.
االقتصاد السياسي املسؤولني عن السياسـات املعينـني قطريًـا علـى تطبيـق حتليـل يف جمال  ساعد مرفق التدريب )د(

احلوكمــة واالقتصــاد السياســي يف عمليــات تقيــيم فعاليــة السياســات الــيت بــدأها برنــامج تــأثري األمــن الغــذائي 
مــــن خمططــــات تقيــــيم  14تحــــول يف البلــــدان املشــــاركة. واســــتعرض املرفــــق والتغــــذوي واملرونــــة واالســــتدامة وال

السياســات، ونظــم دورات تدريبيــة جملموعــات صــغرية مــن املســؤولني عــن السياســات، وأعــّد مــذكرة توجيهــات 
 عن اإدراة االقتصاد السياسي يف عمليات تقييم فعالية السياساتا.

ـــة قويـــة ومتناميـــة لـــدعم احلوك ) ( مـــة يف تقـــد  دعـــم األقـــران الفـــين وإســـهامات إىل مـــوظفي اســـتمرت شـــبكة فني
املنظمة. وبناًء على طلب الربامج االسرتاتيجية والشعب الفنية، نظمت الشبكة عدة حلقات دراسـية للحـوار 

 بشأن احلوكمة.
الشـــامل احلوكمــة  موضــوع صـــوص  نظمــةاملوضــع إطــار عـــام لعمــل اهلـــادف إىل العمــل أحــرز ، 2018يف عــام و  -139

شــبكة دعــم احلوكمــة، التشــاور مــع الــيت أعــدت باإلطــار، ثيقــة و وتقــدم . 2019عــام مطلــع املتوقــع يف  هإجنــاز تقــدًما باجتــاه 
العامليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة ودون ســـتويات واالقتصـــاد السياســـي علـــى امل ةكمـــو دوات لتحليـــل احلاألســـاليب و األفـــاهيم و امل

بشـــأن دورة تدريبيـــة إلكرتونيـــة حـــول ، بـــدأ العمـــل 2018فـــي أواخـــر عـــام فلـــك، (. وباإلضـــافة إىل ذقاليميـــةالوطنيـــة )أو األ
اإلطــار والــدورة التدريبيــة علــى بنــاء فهــم مشــرتك ثيقــة و وستســاعد دراســات حالــة. مشــفوعة بواالقتصــاد السياســي  ةكمــو احل

علــى مســـتوى ا تظاًمــتقيــيم أكثـــر انإجــراء ومؤسســات أكثــر فعاليـــة، ودعــم إىل حوكمــة  التوصـــليف  هــاوعملاملنظمــة لــدور 
 اجلديدة. يةوالسياسات الفنية لتدخالتاحلوكمة ل

 
ضددمان جددودة واتسدداا عمددل المنظمددة بشددأن التغذيددة مددن خددالل تعمدديم التغذيددة يددي األهددداف االسددتراتيجية 

 (5-6لتغذية )الناتج لوتعزيز مساهمة المنظمة يي الهيكل الدولي 
 

متكــني املنظمــة مــن تعمــيم التغذيــة يف الــربامج االســرتاتيجية وتأكيــد  أدى جعــل مســألة التغذيــة موضــوًعا شــامال إىل -140
املكانة االسرتاتيجية للمنظمة كجهة رائدة يف املبادرات العاملية وآليـات احلوكمـة لتحسـني التغذيـة. ويتـوىل تنسـيق هـذا املوضـوع 

 رين اثنني من مؤشرات األداء الرئيسية.الشامل مدير شعبة التغذية والنظم الغذائية يف حني يتم قيا  األداء من خالل مؤش
 

عقـد العمـل مـن  2025-2016الفـرتة إىل إعـالن ، 2016اجلمعية العامة لألمم املتحـدة، خـالل عـام قد بادرت و  -141
أجـل التغذيــة هبــدف إســراع وتـرية تنفيــذ االلتزامــات الــيت مت التعهـد هبــا يف املــؤمتر الــدويل الثـاين املعــين بالتغذيــة )املــؤمتر الــدويل 

، 2025الثاين( وحتقيق غايات التغذية العاملية والغايات اخلاصة باألمراض غـري السـارية املرتبطـة بالنظـام الغـذائي حبلـول عـام 
 .2030سهام يف إعمال أهداف التنمية املستدامة حبلول عام واإل
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 اإلنجازات المحّققة
 

دعيـــت املنظمـــة ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة إىل العمـــل كأمانـــة لعقـــد التغذيـــة. ويهـــدف املؤشـــر األول مـــن مؤشـــرات  -142
وإسهامها يف خطة التغذية العاملية. بينما يرمـي املؤشـر للتغذية يكل الدويل اهلاألداء الرئيسية إىل قيا  وجود املنظمة ضمن 

برامج املنظمة القطرية واملراعية للتغذية إىل جانب تنميـة القـدرات البشـرية الداخليـة الذي تسجله تعقب التحسن إىل الثاين 
 مقاصد فرتة السنتني.أن املنظمة تسري يف االجتاه الصحيح لبلو   2018يف جمال التغذية. ويؤكد األداء احملّقق يف عام 

 
 ما يلي: 2018وتشمل املعامل البارزة يف عام  -143

 
 1-5-6حتت إطار املخرة 

 
لتغذيــة ويف النهــوض  طــة التغذيــة الــدويل ل يكــلاهل، يف 2018ســامهت املنظمــة بطريقــة مستفيضــة، يف عــام  )أ(

العامليــة، ال ســيما بالعمــل كأمانــة لعقــد التغذيــة ومــن خــالل املســامهة يف عمليــات التقــارب بــني السياســات 
ملســار عمــل جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي يف جمــال التغذيــة باستضــافة اللجنــة الدائمــة للتغذيــة التابعــة ملنظومــة 

 سيق عمل أمانة اللجنة الدائمة للتغذية.الدعم لتنوتوفري األمم املتحدة 
تنفيــذ اضــطلعت املنظمــة، باالشــرتاك مــع منظمــة الصــحة العامليــة، بــدور رئيســي يف إعــداد التقريــر األول عــن  )ب(

وأحالــه  2018الــذي صــدر يف أبريلونيســان  (2025-2016عقــد األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة )
 األمني العام إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

، االجتمــاع األول الشــبكة العمــل العامليــة املعنيــة باألغذيــة املســتدامة 2018يّســرت املنظمــة، يف يوليوومتــوز  )ة(
 املتأتية من احمليطات واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةا الذي نظمته النرويج.

بإسهام من املنظمة، يف إنشاء شـبكتني مـن شـبكات العمـل حتت مسؤولية وزارة الصحة و ا، الربازيل قدمً متضي  )د(
ــــة )الــــرئي  ــــاخلطوط التوجيهيــــة الغذائيــــة القائمــــة علــــى األغذي ــــة اخلمــــ : إحــــدامها معنيــــة ب املشــــارك:  اإلقليمي

 املشاركان: كوستاريكا وكولومبيا(.بتخفي  املتناول من امللح )الرئيسان تعىن األخرى  يف حني أنأوروغواي( 
 

 2-5-6حتت إطار املخرة 
 
دليل موارد للبلدان باالستناد إىل التوصيات بشـأن السياسـات  تعزيز عمل التغذية:مت إعداد الوثيقة املعنونة،  ) (

، باالشــرتاك بــني املنظمــة ومنظمــة الصــحة العامليــة ملســاعدة الصــادرة عــن املــؤمتر الــدويل الثــاين املعــين بالتغذيــة
البلــدان علــى اســتعراض مــدى مالءمــة كــل توصــية مــن التوصــيات الطوعيــة الســتني الصــادرة عــن املــؤمتر مــن 

ـــــدويل الثـــــاين خـــــالل إطـــــار عمـــــل املـــــؤمتر  ـــــربامج ال ـــــة والسياســـــات وال يف ضـــــوء احتياجاهتـــــا وظروفهـــــا الوطني
 .واالستثمارات القائمة فعال
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 3-5-6حتت إطار املخرة 
 
مـــــن تعزيـــــز الرتكيـــــز  املنظمـــــةأدى وضـــــع هنـــــج علـــــى مســـــتوى املنظمـــــة يف جمـــــال تعمـــــيم التغذيـــــة إىل متكـــــني  )و(

 ،االســـرتاتيجي ملنتجاهتـــا وخـــدماهتا يف آليـــات التنفيـــذ مـــن أجـــل هنـــج لـــنظم األغذيـــة أكثـــر مراعـــاة للتغذيــــة
 اللجان الفنية.يف املطبوعات الرئيسية للمنظمة و إدراة الشواغل املتعلقة بالتغذية يف السماي بو 

أفضـــــــــت شـــــــــبكة جهـــــــــات االتصـــــــــال املعنيـــــــــة بتعمـــــــــيم التغذيـــــــــة التابعـــــــــة للمنظمـــــــــة عـــــــــرب خمتلـــــــــف الـــــــــربامج  )ز(
ـــــــى  ـــــــيم عل ـــــــد التحـــــــديات والفـــــــرص الشـــــــاملة واخلاصـــــــة بكـــــــل إقل ـــــــة إىل حتدي ـــــــب امليداني االســـــــرتاتيجية واملكات

املنظمــــــــــــة، علــــــــــــى تطــــــــــــوير العمــــــــــــل املعيــــــــــــاري  وانصــــــــــــب تركيــــــــــــز اجلهــــــــــــود، كإحــــــــــــدى أولويــــــــــــات حــــــــــــدة.
التوجيهـــــــات الفنيـــــــة والتشـــــــغيلية إلدراة التغذيـــــــة يف أطـــــــر الربجمـــــــة القطريـــــــة للمنظمـــــــة ودورة املشـــــــاريع،  )مثـــــــل

وأدوات حتليـــــل السياســـــات وقواعـــــد البيانـــــات ذات الصـــــلة، واملطبوعـــــات الفنيـــــة والنـــــدوات( وبنـــــاء القــــــدرات 
 مواد توجيهية(، وكذلك أنشطة االتصاالت.)مثل وضع وحدات للتعّلم اإللكرتوين و 

 
ضددمان جددودة وتماسددا عمددل المنظمددة بشددأن تغيددر المندداخ تماشدديا مددع االسددتراتيجية الخاصددة بتغيددر المندداخ 

خدددالل تعمددديم تغيدددر المنددداخ يدددي األهدددداف االسدددتراتيجية وتعزيدددز مسددداهمة المنظمدددة يدددي الهياكدددل الوطنيدددة  مدددن
 (6-6واإلقليمية والدولية المتعلقة بتغير المناخ )الناتج 

 
يضــمن املوضــوع الشــامل بشــأن تغــري املنــاخ، الــذي يتــوىل تنســيقه مــدير شــعبة املنــاخ والبيئــة، القيــادة الفنيــة لعمــل  -144

املنظمـــة مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة ملعاجلـــة تغـــري املنـــاخ والزراعـــة، وحتســـني إدراة اعتبـــارات األمـــن الغـــذائي والزراعـــة 
. ويـتم قياسـه مـن خـالل مؤشــرين اثنـني مـن مؤشـرات األداء الرئيسـية، يســري والغابـات ومصـايد األمسـاك يف احلوكمـة الدوليــة

 يف االجتاه الصحيح. 2019حتقيق كليهما يف عام 
 

قد تبوأ العمل بشأن تغري املناخ مكانـة بـارزة يف فـرتة السـنتني احلاليـة، واقـرتن ذلـك بطلـب متزايـد علـى اعتبـارات و  -145
املسـتقبل يف البلـدان األكثـر عرضـة اثـار يف تغري املناخ يف مجيع قطاعات عمل املنظمة تقريبـا، واإلقـرار بـأن األمـن الغـذائي 

، اإلطـــار 2017اســـرتاتيجية املنظمـــة اخلاصـــة بتغـــري املنـــاخ، الـــيت اعتمـــدت يف عـــام تغـــري املنـــاخ جيـــب معاجلتـــه اان. وتعتـــرب 
إجراءات تساهم يف التكيف مع من عرب املنظمة ما يتخذ عمل املنظمة يف جمال تغري املناخ، فهي تربط لالتوجيهي الرئيسي 

 تغري املناخ والتخفيف من وطأة آثاره.
 

 اإلنجازات المحّققة
 

تغــري املنــاخ وتــأثريه علــى عمــل املنظمــة  وهــو ،2019-2018لمنظمــة لفــرتة الســنتني لوضــوع الرئيســي امللقــد أثــار  -146
، مبـا يف ذلـك املـؤمترات اإلقليميـة واللجـان 2018وأنشطتها، مناقشات جمدية يف اجتماعات األجهزة الرئاسـية كافـة يف عـام 

تقـارير حالـة األمـن الغـذائي والتغذيـة يف العـامل وحالـة  نكبـتا حبيـثالفنية، وتبوأ مكانة بارزة يف مجيع املطبوعات الرئيسية، 
لــى حتليـل ااثــار احلاليـة واحملتملــة لتغــري املنـاخ علــى انعـدام األمــن الغــذائي عالغابـات يف العــامل وحالـة أســواق السـلع الزراعيــة 

 والزراعة والتجارة على التوايل.
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 ما يلي: 2018وتشمل املعامل البارزة يف عام  -147
 

ا بلـدً  11إدمـاة الزراعـة يف خطـط التكيّـف الوطنيـة، الـدعم إىل  املعنـون، قدمت املنظمة، من خـالل برناجمهـا )أ(
 يف الوطنية اخلاصة هبا وربطها باملسامهات احملددة وطنيا.كمن أجل وضع خطط الت

حتـت مظلـة الشـراكة قدمت املنظمة، من خـالل برنـامج التخفيـف مـن وطـأة تـأثريات تغـري املنـاخ يف الزراعـة و  )ب(
بلــدا يف عمليــات التحليــل والتخطــيط واإلبــال  املتعلقــة  29ىل إاخلاصــة باملســامهات احملــددة وطنيــا، الــدعم 

إطـــار اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  املعـــزز املنشـــأ مبوجـــبباملســـامهات احملـــددة وطنيـــا، مبـــا يف ذلـــك إطـــار الشـــفافية 
 اإلطارية بشأن تغري املناخ.

بلدا )غرينادا، وغيانا، وقريغيزستان، ولبنان، وليسوتو، ومالوي، وموزامبيق، وصـربيا،  12ىل قدمت املنظمة إ )ة(
وســانت كيــت  ونيفــي ، وســورينام، وأوكرانيــا، وزامبيــا( الــدعم يف جمــايل التكيــف مــع تغــري املنــاخ واحلــد مــن 

تقيـــيم الشــــامل المبـــا يف ذلـــك تنميـــة القـــدرات علــــى تقيـــيم املخـــاطر ومـــواطن الضـــعف، و  ،خمـــاطر الكـــوارث
لمخاطر على املستوى الوطين، وبرنامج التدريب على اخلدمات الزراعية املناخية، وتنفيذ املمارسات اجليـدة ل

املتعلقــة بــالتكيف واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وإعــداد اقرتاحــات مشــاريع، واالســرتاتيجيات الوطنيــة اخلاصــة 
 بالتكيف مع تغري املناخ.

دة اقرتاحات للصندوق األخضر للمناخ خاصة بالتأهـب، متـت املوافقـة علـى عشـرة مت املنظمة إعداد عدعّ  )د(
علـــى اقرتاحـــني اثنـــني كـــاملني مـــن  2018منهـــا يف تســـعة بلـــدان وبـــدأ تنفيـــذها. كمـــا متـــت املوافقـــة يف عـــام 

حات التمويل للصندوق األخضر للمناخ )السلفادور وباراغواي من أجل دعم تنفيـذ املسـامهات احملـددة ااقرت 
ـــــون دوالر أمريكـــــي. وزُ  220وطنيـــــا اخلاصـــــة هبمـــــا(، بلغـــــت قيمتهمـــــا مـــــا جمموعـــــه  ـــــدان و  ملي دت أربعـــــة بل

وكوبـــا، ونيكـــاراغوا، وســـري النكـــا( بالـــدعم للحصـــول علـــى التمويـــل الـــالزم لتحســـني قـــدراهتا  ،)بـــنغالديش
القــدرات مــن أجــل اتفــاق بــاري  مــن خــالل نافــذة مبــادرة بنــاء املنشــأ مبوجــب يتعلــق بإطــار الشــفافية  مــا يف

 ماليني دوالر أمريكي. 3.5ا أدى إىل تأمني مبلغ الشفافية التابعة ملرفق البيئة العاملية، ممّ 
ويف سامهت املنظمة بنشاط وشاركت يف عدة اجتماعات التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،  ) (

حتديـــد إجـــراءات التكيـــف واإلبـــال  عنهــــا يف عـــدد مـــن االجتماعـــات اإلقليميـــة الـــيت تـــوفر التـــدريب علـــى 
علـى الزراعـة واألمـن الغـذائي وتغـري املنـاخ،  تالبالغات الوطنية، وعدة اجتماعات عاملية وإقليمية أخرى ركز 

مبا يف ذلك على حنو ما نظمه البنك الـدويل ومصـارف التنميـة اإلقليميـة والصـندوق األخضـر للمنـاخ ومرفـق 
الشـريكة األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة، مبـا فيهـا اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واملنظمـة  البيئة العاملية واملنظمات
 العاملية لألرصاد اجلوية.

عقدت املنظمة حوارين اثنني من حوارات كورونيفيا لدعم وضع مقرر عمل كورونيفيا املشـرتك بشـأن الزراعـة  )و(
موضــع  يــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخوالعشــرين لألطــراف يف اتفاق الثالــثالصــادر عــن املــؤمتر 

طــط التكي ــف الوطنيــة يف الفلبــني وبنمــا، وحــوار خلدعم العــاملي الــتنفيــذ، إضــافة إىل حــوارين اثنــني لربنــامج ال
للمجموعــة املعنيــة بــدعم املســـامهات احملــددة وطنيــا التابعـــة ملبــادرة املنــاخ الدوليـــة بشــأن التكيــف يف تايلنـــد، 

 ليمي عن املسامهات احملددة وطنيا اسيا والدول العربية.وحوار إق
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لة بالنســـــــبة إىل شـــــــرق أفريقيـــــــا حتلـــــــيالت إقليميـــــــة مفّصـــــــإجراء ا بـــــــاســـــــتمر حتليـــــــل املســـــــامهات احملـــــــددة وطنيًـــــــ -148
إىل تيســــــري حتليــــــل الثغــــــرات ودعــــــم تنفيــــــذ املســــــامهات احملــــــددة وطنيــــــا أدت  ،وجنــــــوب شــــــرق أوروبــــــا وآســــــيا الوســــــطى

األنشـــــــطة املتعلقـــــــة باملنــــــاخ يف البلـــــــدان املعنيـــــــة. وتعكـــــــف املنظمـــــــة علــــــى إنشـــــــاء املركـــــــز املعـــــــين باملنـــــــاخ وحشــــــد متويـــــــل 
ـــــــ ،واألرض، وهـــــــو منصـــــــة إلكرتونيـــــــة لتبـــــــادل املعـــــــارف واملعلومـــــــات لـــــــدعم تنفيـــــــذ املســـــــامهات احملـــــــددة وطنيـــــــا ا إىل جنًب

أن تصــــميم املنصــــة ووظائفهــــا مــــن البلــــدان الــــيت ســــامهت يف مشــــاورة خارجيــــة ألصــــحاب املصــــلحة بشــــ 31جنــــب مــــع 
 .2018يف مار وآذار نظمت 
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 األهداف الوظيفية - األداء -اثالثا 
 

 األهداف الوظيفية واألبواب الخاصة – لمحة عامة عن األداء -ألف
 

يف حتقيـــق األهــــداف الوظيفيـــة )التواصـــل، وتكنولوجيــــا املعلومـــات، وحوكمــــة املســـّجلة جيـــري قيـــا  التحســــينات  -149
املنظمة، واإلشراف والتوجيه، واإلدارة الكفؤة والفعالة( واألبواب اخلاصة )برنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسايل واألمـين( 

الصـــلة. ويســـتخدم ر ســـاء الوحـــدات  مـــن مؤشـــرات األداء الرئيســـية والغايـــات ذاتمؤشـــرًا  33 مـــن خـــاللواإلفـــادة عنهـــا 
تقيـيم األداء، وهـو مـا يضـع لاملسؤولة عن العمل املنهجيات املعمول هبا جلمـع البيانـات اخلاصـة مبؤشـرات األداء الرئيسـية و 

 .3امللحق يف  2018لة يف عام النتائج املسجّ ميكن االطالع على الستعراض املشرفني ومصادقتهم. و 
 

 مؤشراً بالنسبة إىل األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة: 33من أصل مؤشرات األداء الرئيسية البالغ عددها و  -150
 

ومـــن املفـــرتض أن حتقـــق  2018مـــن املؤشـــرات الـــيت كانـــت تســـري يف االجتـــاه الصـــحيح يف عـــام  28هنـــاك  )أ(
 ؛2019غاياهتا الرتاكمية احملددة لنهاية عام 

ألــف(، وتســليم وثــائق -1-7) مؤشــرات، تتعلــق مبعــدل املوافقــة علــى مــوارد برنــامج التعــاون التقــين 3مثــة و  )ب(
واجلودة وضمن  ،ألف( ونسبة مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت نفذت يف موعدها-1-10األجهزة الرئاسية )
ع أن حتقـق الغايـات ، ولكن من املتوق2018ألف( مل تبلغ املستوى املتوقع يف عام -1-13حدود امليزانية )
 . 2019احملددة لنهاية عام 

مؤشــران اثنــان بشــأن زيــارة املســتخدمني للموقــع اإللكــرتوين للمنظمــة ومســتوى رضــا العميــل علــى وهنــاك  )ة(
 هناية فرتة السنتني. يفاخلدمات اإلدارية، سيتم قياسهما 

 
م هــــذا القســــم معلومــــات عــــن نتــــائج مؤشــــرات األداء الرئيســــية وإجنازاهتــــا بالنســــبة إىل األهــــداف الوظيفيــــة ويقــــدّ  -151

 التقدم احملرز يف برنامج التعاون التقين. الرابعواألبواب اخلاصة. بينما يتناول القسم 
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 : التواصل8الهدف الوظيفي 
 

األســا  لقيــا  وظــائف التواصــل يف املنظمــة، مبــا يف ذلــك الشــراكات والــدعوة وتنميــة  8يتــيح اهلــدف الــوظيفي  -152
القــدرات والتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب؛ واالتصــاالت؛ وتعبئــة املــوارد. والوحــدات املســؤولة عــن هــذه الوظــائف هــي، علــى 

 املوارد. تعبئةنظمة؛ وشعبة التوايل: شعبة الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، ومكتب االتصاالت يف امل
 

 ويسرتشد العمل املتعلق هبذا اهلدف بثالث أولويات رئيسية، وهي: -153
 

إشــراك طائفـــة مـــن الشــركاء غـــري احلكـــوميني لتعزيـــز نطــاق الـــربامج االســـرتاتيجية ونتائجهــا، مبـــا يف ذلـــك مـــن  )أ(
خــالل التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي، مــع املســامهة يف الوقــت ذاتــه يف حتســني قــدرات الــدول 

 من أهداف التنمية املستدامة؛  17األعضاء على األجل الطويل؛ مبا يتماشى مع اهلدف 
اسرتاتيجية وحمّددة األهداف للمساعدة على تعبئة الدعم الالزم للـربامج االسـرتاتيجية مرنة و إجراء اتصاالت  )ب(

 ؛2030وغريها من املبادرات اليت تركز على النتائج على املستوى القطري وضمن خطة عام 
 مواءمــــــة املســــــامهات الطوعيــــــة مــــــع اإلطــــــار االســـــــرتاتيجيتوســــــيع قاعــــــدة املــــــوارد وتنويعهــــــا مــــــع حتســـــــني  )ة(

 .2030وخطة عام 
 

 اإلنجازات المحّققة
 

 14تسري املنظمة يف االجتاه الصحيح لتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية الثمانية لفرتة السنتني املتعلقة بالتواصل. -154
 

قياســا إىل الغايــة احملــددة لفــرتة الســنتني،  15شــراكة اســرتاتيجية 36، ودعمــت 2018يف عــام  ،أقامــت املنظمــةقــد و  -155
مــن خــالل إشــراك الربملــانني واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة واملــزارعني وذلــك اســرتاتيجية،  20وهــي 

األســريني ومنظمــات الشــعوب األصــلية، وغــري ذلــك مــن اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة. واســتندت الشــراكات مــع القطــاع 
 يشـملص إىل البيانات واألدوات والتكنولوجيات لدعم األهداف االسـرتاتيجية علـى املسـتويني اإلقليمـي والقطـري، مبـا اخلا

ا يف أمريكــا الالتينيــة وشــركة اُغوغــلا بالتعــاون مــع اتفاقيــة األمــم Telefónicaا يف نيجرييــا ومؤسســة اENIمــع مؤسســة ا
 ،ا مـن مبـادرة التبـادل بـني املـزارعني يف قضـايابلـدً  67ا مـن أسـريً  مزارًعا 1 150 املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. واستفاد

قياسـا من قبيل الزراعة األسرية والزراعة اإليكولوجية وحيازة األراضـي والرعـي. ونفـذت أـ  عشـرة مبـادرة خاصـة بالـدعوة 
ا االسـرتاتيجية مـن خـالل االتصـاالت لغـرض لدعم أنشطة املنظمة وبراجمهـ اتمبادر  8الغاية احملددة لفرتة سنتني، وهي إىل 

 التنمية وخدمات التنمية الريفية على املستوى القطري.
  

                                                 
 .2019يف عام  سيتم قيا  أحدها  14
 JM 2018.2/4الوثيقة   15
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املنظمة على القنوات الرقمية لزيادة نشر املعلومات واألخذ هبا يف خمتلف أرجـاء العـامل. ومت تواصل وتواصل تعزيز  -156
يف املائـة مقارنـة  83مـرة )بزيـادة نسـبتها  740 000تصفح املوقـع اإللكـرتوين اجلديـد للمنظمـة اخلـاص بيـوم األغذيـة العـاملي 

ظمـة وجممـل وجودهـا يف وسـائل التواصـل االجتمـاعي، مبـا يف (. كما استمر تعزيز العالمـة التجاريـة الرقميـة للمن2017بعام 
 3ا يف شـــبكة إنســـتغرام. وبلـــغ عـــدد املتـــابعني يف وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي FAO@ذلـــك مـــن خـــالل اســـم املســـتخدما

( قياســـا إىل الغايـــة احملـــددة لفـــرتة 2018شـــخص جديـــد يف عـــام  750 000ماليـــني شـــخص علـــى املســـتوى العـــاملي )مـــع 
، وهـو مقيـا  رئيسـي جديـد لقيـا  16اShare of Voiceمليـون شـخص. وأظهـر منـوذة اإلعالنـات ا 2.2ي السـنتني، وهـ

 .17يف املائة من حمادثات # القضاء على اجلوع 79أثر العمل الرقمي للمنظمة أن هذه األخرية متلك 
 

زيــادة التســويق اخلــاص باجلهــات املــؤثرة والتواصــل الرقمــي مــن خــالل إقامــة شــراكات مــع املنافــذ  اســتمرتكمــا  -157
مشــاهدة شـريطي الفيـديو القصـريين بشــأن القضـاء علـى اجلــوع وتغـري املنـاخ مــن  تالرقميـة وتعزيزهـا. فعلـى ســبيل املثـال، متـ

الوجـــود يف وســـائل اإلعـــالم، ســـجلت املنظمـــة  ( مشـــاهد علـــى التـــوايل. ويف مـــا يتعلـــق مبســـتوى2ماليـــني ومليـــوين ) 4قبـــل 
زيـــارة. وحظيـــت النشـــرات  23 000زيـــارة يف الشـــهر قياســـا إىل الغايـــة احملـــددة لفـــرتة الســـنتني، وهـــي  20 250املتوســـط  يف

تغطيـة يف وســائل  243 000يقـل عـن  باريـة املنشـورة علـى شــبكة اإلنرتنـت وااراء مبـا الخاإلخباريـة للمنظمـة والقصـص اإل
اإلعــالم املطبوعــة واإللكرتونيــة يف خمتلــف أحنــاء العــامل، ومــع مراعــاة املقــابالت والتغطيــة يف اإلذاعــة والتلفزيــون، جتــاوز عــدد 

( شخص. ويف ما يص املطبوعات، مت إعداد كل املطبوعات الرئيسية اخلم  للمنظمـة 1اجلمهور احملتمل اإلمجايل مليار )
 يشـملارها يف نف  الوقت. كما أنشئ موقع جديد مصغر لتقارير احلالة جبميـع اللغـات الرمسيـة، مبـا باللغات الست وإصد

 1 097مــن املطبوعــات و 768د مــا جمموعــه ع ــ، أُ 2018جتديــد املواقــع وتنســيقها بالنســبة لكــل مطبــوع رئيســي. ويف عــام 
 من الكتب اإللكرتونية. 100الكتيبات و من
 

 ماليـــني دوالر أمريكـــي مـــن املســـامهات الطوعيـــة 978.4نـــت املنظمـــة مـــن تعبئـــة وارد، متكّ وبالنســـبة إىل حشـــد املـــ -158
ا إلطارهــا االســرتاتيجي، وتســري املنظمــة بثبـــات يف دعًمــ (2018األول  كانونوديســمرب هنايــة املتاحــة يفاألوليــة البيانــات )

ا من يف املائة تقريبً  80مليار دوالر أمريكي. وتأتت نسبة  1.7االجتاه الصحيح لتحقيق غايتها احملددة لفرتة السنتني، وهي 
يف املائــة مــن الشــركاء اخلمســة  52مــن شــركاء املنظمــة العشــرين األهــم يف املــوارد، منهــا  2018يف عــام  تاملــوارد الــيت حشــد

كتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية االحتــاد األورو  ومرفــق البيئــة العامليــة ومو الواليــات املتحــدة األمريكيــة الرئيســيني يف املــوارد )
(. وبـالرغم مـن ذلـك، توسـع نطـاق الشـراكات املتعلقـة بـاملوارد مـع شـركاء جـدد مثـل واململكـة املتحـدة التابع لألمم املتحـدة

والصــندوق باألنشــطة اإلضــافية خلفــ  االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها صــندوق غيانــا لالســتثمار املتعلــق 
 دعم االستعداد واألنشطة التحضريية(، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.لخ )األخضر للمنا 

 
يف املائــة، واملكتــب اإلقليمــي  41قــد اجتــذب املكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا أن ويبــنّي التوزيــع اإلقليمــي للمســامهات  -159

يف املائــة، واملكتـب اإلقليمــي  12يف املائـة، واملكتــب اإلقليمـي ألمريكــا الالتينيـة والبحــر الكـارييب  14اسـيا واحملـيط اهلــادئ 
ع ييف املائة. وشّكلت الربامج واملشار  2يف املائة، واملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى  10للشرق األدىن ومشال أفريقيا 

                                                 
 النسبة املئوية من احملادثة اليت متلكها منظمة بشأن موضوع معني.  16
 يف املائة(. 1يف املائة(، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ) 8يف املائة(، وبرنامج األغذية العاملي ) 12ة باألمم املتحدة )مقارنً   17
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االسـرتاتيجية  األهـدافبالنسـبة إىل الـيت حشـدت مجالية. وكانت نسـبة املـوارد يف املائة من احلصة اإل 21األقاليمية والعاملية 
، 2 يف املائــة بالنســـبة إىل اهلـــدف االســـرتاتيجي 26، و5يف املائـــة بالنســبة إىل اهلـــدف االســـرتاتيجي  57علــى النحـــو اال: 

املائـة بالنسـبة إىل اهلـدف  يف 3، و4يجي بالنسـبة إىل اهلـدف االسـرتات 5، و3يف املائة بالنسبة إىل اهلدف االسـرتاتيجي  7و
بلغـــت املســـامهات الطوعيـــة لـــربامج القـــدرة علــــى  ،2018ويف عـــام . 6يف املائـــة بالنســـبة إىل اهلـــدف  1، و1االســـرتاتيجي 

مليــون دوالر أمريكــي. وتســىّن بفضــل  463مبــا يف ذلــك حــاالت الطــوارئ،  ،5الصــمود حتــت إطــار اهلــدف االســرتاتيجي 
هــذه املســامهات تلبيــة االحتياجــات يف بلــدان تشــهد أزمــات ممتــدة تواجــه خطــر اجملاعــة، وهــي الصــومال  يف املائــة مــن 50

وجنــوب الســودان والــيمن. ومــن بــني الشــركاء الرئيســيني يف املــوارد لتمويــل أنشــطة القــدرة علــى الصــمود الواليــات املتحــدة 
 نرويج واململكة املتحدة والسويد.األمريكية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واالحتاد األورو  وال

 
ائــة مــن جممــوع يف امل 6مليــون دوالر أمريكــي ) 60، اجتــذبت حســابات األمانــة املتعــددة الشـركاء 2018ويف عـام  -160

وذلك بفضل االيات املتعددة الشركاء املتجددة، مثل آلية الشـركاء املتعـددين املرنـة التابعـة للمنظمـة،  ،املسامهات الطوعية(
ا بدرجــة أكــرب، وإجـراءات حمّســنة خاصــة باحلوكمـة وختصــيص املــوارد واإلبـال . وباإلضــافة إىل ذلــك، ا براجميًـالـيت تتــيح هنًجــ

يف املائــة مــن  8قيــا. ومثلــت حســابات األمانــة األحاديــة اجلانــب أعــادت املنظمــة إطــالق حســاب األمانــة للتضــامن مــع أفري
مليـون دوالر أمريكـي مـن املبـالغ املوافـق عليهـا يف  66، واليت بلغت 2018يف عام  تإمجايل املسامهات الطوعية اليت حشد

وتـؤدي هـذه املـوارد احملليـة  قت أكرب عمليات املوافقة بكل من: الربازيل وكولومبيا وتشاد وباكستان وميامنار.ا. وتعلّ بلدً  23
إىل متكني البلدان من االستفادة من اخلربة الفنية للمنظمة لتلبية احتياجاهتا اإلمنائية وإىل دعـم التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب. 

مـن  16لتحـاق إ 2018عـام  حيث شهدتعبئة املوارد من خالل خطة املوظفني الفنيني املعاونني،  2018واستمرت يف عام 
 أضاف قدرات فنية ولوجستية قيمة للمنظمة.ممّا ، نبلدا 6من اجلدد ني الفنيني املعاونني املوظف
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 : تكنولوجيا المعلومات9الهدف الوظيفي 
 

على توفري حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات حسنة التوقيت ورفيعـة اجلـودة  9ينص اهلدف الوظيفي  -161
وفعالــة وذات كفــاءة مــن حيــث الكلفــة وموجهــة حنــو العمــالء، وتعــاو احتياجــات املنظمــة يف خمتلــف املواقــع، حتــت قيــادة 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات. وجيرى حتقيق ذلك من خالل ثالثة خمرجات:
 

العمليات املتعلقـة بأسـاليب العمـل يف املنظمـة لـدعم فّعـال مـن خـالل تـوفري منتجـات وخـدمات فعالـة تلقي  )أ(
 (؛1-1-9من حيث الكلفة وحسنة التوقيت )

حتديد وتطبيـق سياسـات وهياكـل ومعـايري يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات يف املنظمـة متّكـن مـن تقـد  حلـول  )ب(
 (؛ 2-1-9ل تكنولوجيا املعلومات عرب خمتلف إدارات املنظمة )ناجعة وكفوءة بطريقة فّعالة يف جما

محايــة أصــول املعلومــات الدقيقــة وذات الصــلة مــن إمكانيــة الوصــول إليهــا بطــرق غــري مــرّخص هلــا، وإتاحتهــا  )ة(
 (.3-1-9للموظفني املخّولني يف املنظمة لتيسري العمل الذي يقومون به لصاحل املنظمة )

 
 اإلنجازات المحّققة

 
ايـات احملـددة لفـرتة السـنتني بالنسـبة إىل مؤشـرين اثنـني مـن مؤشـرات غة يف االجتاه الصحيح لتحقيق المتسري املنظ -162

 األداء الرئيسية.
 

يف املائـــة مـــن العمـــالء عـــن رضـــاهم الكامـــل يف مـــا يتعلـــق بتـــوفري حلـــول تكنولوجيـــا املعلومـــات،  75فقـــد أعـــرب  -163
ألـف( مـن خـالل أداة التعقيبـات اإللكرتونيـة علـى -1-9يف املائـة ) 70يتجاوز الغاية احملـددة لفـرتة السـنتني، املتمثلـة يف  مبا

الطلبات اخلاصة حبلول تكنولوجيا املعلومات لقيا  درجة رضا العميل. وبلغت جـودة األصـول الرقميـة املتاحـة لالسـتخدام 
بــاء(. -1-9يف املائـة ) 75ا إىل الغايـة احملـددة لفـرتة السـنتني، وهـي  املائـة قياًسـيف 47مـن قبـل املنظمـة دعمـاً لعملهـا نسـبة 

وتلقــت العمليــات املتعلقــة بأســاليب العمــل يف املنظمــة دعمــاً فّعــااًل مــن خــالل تــوفري منتجــات وخــدمات فعالــة مــن حيــث 
بدأ العمل من أجل كما السحابية،   ع وترية استخدام خدمات احلوسبةا سر إ، 2018كلفة وحسنة التوقيت. ومت، يف عام تال

 .Office 365استخدام البنية األساسية وخدمات احلوسبة السحابية على حد سواء بعد التنفيذ الناجح لربجميات 
 

  :يليما  2018وتشمل اإلجنازات احملددة احملّققة يف عام  -164
 

الرئيســـي للمنظمـــة إىل منصـــة احلوســـبة إجـــراء عمليـــة نقـــل ضـــخمة لـــنظم املعلومـــات مـــن مركـــز بيانـــات املقـــر  )أ(
)املوقـع اإللكـرتوين للمنظمـة  ةسـتخدمملالسحابية خلدمات أمزون ويب، مبا يف ذلك نظم معلومات املنظمـة ا

  ؛وقاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة(
 ؛توقيع اتفاق تعاقدي مع شركة اغوغلا من أجل بدء استخدام منصة احلوسبة السحابية )ب(
عمـــل بشـــأن وضـــع منـــوذة إلثبـــات بال، الرقمـــي يف جمـــال االبتكـــار ،شـــعبة تكنولوجيـــا املعلومـــات الرقميـــةقيـــام  )ة(

خر مهـم يتمثـل يف الـرتويج لتحـديات آوهناك إجناز  ،لعمليات الداخلية وتنفيذ الربامجاملفاهيم بغية حتسني ا
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الشــباب مــن أجــل معاجلــة مســألة  تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يف صــفوف مطــوري التطبيقــات مــن
 عمالة الشباب وتشجيع تنظيم املشاريع يف أفريقيا؛

ووأو إنشـاء أـ  منصـات جديـدة للحوسـبة السـحابية يف جمـاالت إدارات األصـول الرقميـة، ونظـم  تصميم )د(
حبــث املؤسســات إدارة الــتعّلم، ومنصــة اإلدارة املتكاملــة لوفــات، وإدارة املــوارد املائيــة، والتســويق الرقمــي، و 

 واهلوية ذات الصلة، وإدارة نقطة النهاية واملوارد؛
حــل كامــل اللربنــامج كخدمــةا مــن أجــل إدارة إشــعارات الطــوارئ وإيصــاهلا إىل مــوظفي املنظمــة يف  اعتمــاد ) (

 املقر الرئيسي ويف امليدان؛
ارة املشاركني يف كل من املقر حل حديث اللربنامج كخدمةا بالنسبة إىل التسجيل يف الفعاليات وإد اعتماد )و(

 الرئيسي واملكاتب امليدانية، مبا يف ذلك إدارة بطاقات الدخول وتسجيل الدخول التلقائي.
علومـات امليف جمال املنتجات واخلدمات اإلدارية والتشغيلية من خالل تكييـف نظـم  كبرية  اتنيتسجيل حتس )ز(

مبــا يشــمل تطــور بيئــة ختطــيط املــوارد يف املنظمــة وتطبيــق نظــام القائمــة لتلبيــة االحتياجــات التنظيميــة املتغــرية، 
 .2018( للتوظيف وحل اإلحلاق الذي أطلق يف سبتمربوأيلول Taleoتاليو )

املنظمة املتعلقة بتكنولوجيـا املعلومـات مـع  نفقاتحتسينات يف حوكمة تكنولوجيا املعلومات ملواءمة  حدوث )ي(
واإلجراءات املعمول هبا، مبا يف ذلك حتديث دورة املشاريع للسماي لشعبة تكنولوجيا املعلومـات  السياسات

بــــأن تكــــون علــــى درايــــة مبشــــاريع تكنولوجيــــا املعلومــــات يف مرحلــــة مبكــــرة، واملســــاعدة يف ضــــمان االمتثــــال 
 ؛اجلاري هبا العملللسياسات واملعايري 

ة مبادئ أمن تكنولوجيا املعلومات املتمثلـة يف السـرية والنزاهـة والتـوافر إدما بمن وجهة النظر األمنية، ، القيام )ط(
 لضمان أمن أصول املعلومات من الوصول غري املرخص له.
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والتوجيه فيهـا. ووحـدات األسا  لقيا  الوظائف املتصلة حبوكمة املنظمة واإلشراف  10يشكل اهلدف الوظيفي  -165
العمـل املسـؤولة هـي شـعبة املـؤمتر واجمللــ  وشـؤون املراسـم، ومكتـب التقيـيم، ومكتــب املفـتش العـام، ومكتـب املـدير العــام، 
 ومكتب الشؤون القانونية واألخالقية، ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب دعم املكاتب امليدانية.

 
ـــه املنظمـــة بشـــكل فّعـــال مـــن خـــالل اإلدارة واإلشـــراف االســـرتاتيجيني، وتعزيـــز وهتـــدف هـــذه  -166 الوظـــائف إىل توجي

االلتــزام السياســي والتعــاون مــع الــدول األعضــاء. وينطــوي ذلــك علــى إقامــة الرتتيبــات والعمليــات املؤسســية الالزمــة لتقيــيم 
عم احلوكمة الفّعالة من خالل ضمان االمتثـال للنصـوص النتائج الرباجمية واختاذ إجراءات بشأهنا وبشأن سالمة املنظمة؛ ود

األساســية وللسياســات الــيت تعتمــدها األجهــزة الرئاســية. وتتمثــل إحــدى األولويــات الرئيســية لفــرتة الســنتني يف تســريع وتــرية 
 سات.تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي املراجع مع األخذ بعني االعتبار املستجدات العاملية الرئيسية يف جمال السيا

 
 اإلنجازات المحّققة

 
مؤشــرات مــن مؤشــرات  7وتسـري املنظمــة يف االجتــاه الصــحيح لتحقيــق الغايــات احملــددة لفــرتة الســنتني بالنســبة إىل  -167

 األداء الرئيسية.
 

الرئاسـية ضـمن املهلـة الزمنيـة احملـددة جهـزة يف املائـة مـن قـرارات األ 90ويف ما يتعلق حبوكمة املنظمة، جيـري تنفيـذ  -168
أتيحـــت يف قـــد يف املائـــة فقـــط مـــن وثـــائق األجهـــزة الرئاســـية  79يف املائـــة(. ولكـــن  90)الغايـــة احملـــددة لفـــرتة الســـنتني هـــي 

إىل يف املائـة(، قياًسـا  100وفقـا للمهـل الزمنيـة واالحتياجـات اللغويـة احملـددة )الغايـة احملـددة لفـرتة السـنتني هـي  2018 عام
املائــة يف فــرتة الســنتني الســابقة. وقــد اختــذت تــدابري عــدة لرصــد إعــداد الوثــائق واحلــرص علــى احــرتام املهــل الزمنيــة  يف 82

احملــددة. ويتمثــل العامــل األساســي الــذي حيــول دون تقــد  الوثــائق يف موعــدها التسلســل الضــّيق لــدورات األجهــزة الرئاســية 
 وقت قصري.بملعلومات اليت غالًبا ما تكون غري متاحة حل موعد بدء الدورات واحلاجة إىل توفري أحدث البيانات وا

 
 غطية املراجعة املقررة اخلاصة به.يف االجتاه الصحيح إلجناز ت مكتب املفتش العاميسري  ويف ما يص اإلشراف، -169
 

تنفــذ هــي و  ،2018يف املائــة مــن غايــات املخرجــات االســرتاتيجية لعــام  74قــت املنظمــة وبالنســبة إىل التوجــه، حقّ  -170
وعــالوة علــى ذلــك، تســري ردود اإلدارة املتفــق عليهــا علــى التقييمــات  فــرتة الســنتني.املوضــوعة لخطــط لا لهــو مقــرر وفًقــ مــا

يف املائـــة مـــن توصـــيات املراجعـــة العاليـــة  91فـــذت نُ االســـرتاتيجية يف االجتـــاه الصـــحيح. ويف مـــا يتعلـــق بتوصـــيات املراجعـــة، 
 تيف املائـة( بينمـا ظلـ 80املخاطر الصادرة عن مكتب املفتش العام يف مواعيدها املقـررة )الغايـة احملـددة لفـرتة السـنتني هـي 

يعتـــرب يف املائـــة(. و  10 أدىن يف املائـــة مـــن التوصـــيات عالقـــة ألكثـــر مـــن ســـنتني )الغايـــة احملـــددة لفـــرتة الســـنتني هـــي 6نســـبة 
 ة بالسنوات املاضية مثرة متابعة وثيقة من جانب اإلدارة العليا.مقارنً املسّجل ن التحسّ 
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 ، والعمـل جـار  2017اليـة لعـام املقدمت املنظمة بيان الرقابة الداخلية األول اخلاص هبا، مرفقـا بالكشـوف  (أ)

علــى قــدم وســاق لتعزيـــز ممارســات إدارة املخــاطر الرمسيـــة عــرب املنظمــة. ومت إطـــالق خطــة ملكافحــة الغـــش 
 وخطة عمل ذات صلة ووضع أداة ستسمح بإعداد خطط مكافحة خماطر الغش ورصدها.

 
تقريـــــرا مـــــن تقـــــارير املراجعـــــة  20، أصـــــدر مكتـــــب املفـــــتش العـــــام 2018يف هنايـــــة ديســـــمربوكانون األول  (ب)

متعلقـة بـالربامج الرئيسـية أو مبـادرات املنظمـة(، مبـا يشـمل  9خاصـة باملكاتـب امليدانيـة و 11ذلك  يف )مبا
من اإلجراءات املتفق عليها، إىل جانب عدد من املذكرة الرامية إىل تعزيز عناصر املساءلة،  200أكثر من 

أولويـات عمليـات املراجعـة ُحـّددت ظمـة. و والرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وأطر النزاهة واملوثوقيـة يف املن
إلغاء الرتكيز على مكون االمتثـال وإعطـاء إىل نتيجة لذلك أدت وفقا خلطة مراجعة قائمة على املخاطر، و 
 األولوية جلوانب القيمة مقابل املال.

 
مــــات يســــري مكتــــب املفــــتش العــــام يف االجتــــاه الصــــحيح لتنفيــــذ خطــــة العمــــل املتجــــددة اإلرشــــادية للتقيي (ة)

. وعلـى العمـوم، أكمـل مكتـب املفـتش العـام تقييمـني رئيسـني 2019-2017االسرتاتيجية والرباجمية للفـرتة 
للــدرو  املستخلصــة مــن تطبيــق إطــار الربجمــة القطريــة وســتة  اً ، وجتميعــ2و 1اثنــني للهــدفني االســرتاتيجيني 
 تقييمات براجمية قطرية.

 
الشؤون القانونية األولوية ملشاريع واتفاقات متويل مراعية للوقت، مثل تقارير ووثائق احملكمة  مكتبأعطى  )د(

، وإجـراءات املعاهـدة. والدستوريةاإلدارية ملنظمة العمل الدولية وجلنة الطعون املقدمة إىل األجهزة الرئاسية 
ــــر مــــن 2018ويف عــــام  ــــات االتفا 100، مت إدخــــال أكث قــــات. وأتيحــــت املســــاعدة اتفــــاق يف قاعــــدة بيان

مشـروعا. وبـذلت جهـود كبـرية لتعزيـز تنفيـذ اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة  89القانونية لألعضاء حتت إطـار 
بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغابــات ومبــادئ جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي 

مــن النصــوص التشــريعية  950 8غذيــة. ومتــت إضــافة اخلاصــة باالســتثمارات املســؤولة يف الزراعــة ونظــم األ
يف ذلك السياسات الوطنية، إىل قاعدة بيانات التشريعات الوطنيـة واالتفاقـات الدوليـة بشـأن  اجلديدة، مبا

الـيت تعمـل اان  األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة )مبا يف ذلـك مصـايد األمسـاك والغابـات وامليـاه(
 توفر خدمات معلومات قانونية إضافية. جديدةصائص  

 
أعاد مكتب دعم املكاتب امليدانية تنظيم وظائفـه حـول ركـائز مواضـيعية مـن أجـل تعزيـز اإلشـراف وتبـادل  ) (

وضــع واعتمــاد خطــة حتــول خاصــة جــرى املعــارف وحتفيــز الكفــاءة والفعاليــة يف شــبكة املكاتــب امليدانيــة. و 
باملكاتــب القطريــة، مبــا يــّزود شــبكة املكاتــب امليدانيــة بقــدر أكــرب مــن املرونــة لتكييــف هياكــل املكاتــب مــع 

لـدعم مشـاركة املنظمـة يف إصـالي منظومـة األمـم املتحـدة  2018املتطلبات. كما أسندت األولوية يف عام 
 .2019إىل تنفيذ مبادرات اإلصالي يف عام العمل الرامي االضطالع بسيستمر و اإلمنائية، 
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ال وكفـــوء للمـــوارد البشـــرية واملاليـــة األســـا  لقيـــا  اإلدارة واإلشـــراف علـــى حنـــو فّعـــ 11يشـــّكل اهلـــدف الـــوظيفي  -172
ووحــدات  مشــفوعة بغايــات حمــددة لفــرتة ســنتني.مؤشــرات أداء رئيســية ســتة وغريهــا مــن األصــول واملــوارد املاديــة مــن خــالل 

 العمل املسؤولة هي إدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب املوارد البشرية.
 

ومتحورت أولويات العمل املضطلع به حتت إطار هذا اهلدف الوظيفي خالل فرتة السنتني حول مواصـلة إصـالي  -173
رجية وتبسيط العمليات وتقد  الدعم لعملية تطبيـق الالمركزيـة؛ من خالل االستعانة مبصادر خااإلدارية عمليات األعمال 

 وتعزيز آليات رصد االمتثال، مبا يف ذلك من خالل زيادة استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات املتاحة.
 

 اإلنجازات المحّققة
 

 يف االجتاه الصحيح لتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة باإلدارة الكفؤة والفعالة. املنظمةتسري  -174
 

بـدعم مـن منصـة التوظيـف اإللكرتونيـة  ،ويف ما يتعلق بإدارة املوارد البشرية، اخنف  الوقت الالزم لتعيني املوظفني -175
.  ايوًمـ 120الغاية احملددة لفرتة السنتني، وهـي ب مقارنًة ايومً  112إىل  ،ن من تعزيز التشغيل اايل والتبسيطاجلديدة اليت متكّ 

كبـري نسـبة البلـدان األعضـاء املمثلـة متثـيال بشـكل  ز التمثيل اجلغرايف العادل والتكافؤ بـني اجلنسـني، حيـث جتـاوزت كما تعزّ 
 اف.يف املائة( الغاية احملددة لفرتة السنتني جراء أنشطة التواصل احملددة األهد 86عادال )
 

عمليـة نقـل أخـرى لعـام  43مـن عمليـات نقـل املـوظفني، إضـافة إىل  62، متـت املوافقـة علـى 2018وخالل عـام   -176
إىل تعزيز تبـادل املعـارف تؤدي عمليات النقل هذه و عملية نقل.  75، مبا يتجاوز الغاية احملددة لفرتة السنتني، وهي 2019

نظمة من األداء بصفتها امنظمة واحدةا، وتشكل فرصة للموظفني لزيادة فرصهم املوالتعاون املشرتك بني الُشع ب لتتمكن 
حتديــد  2019الوظيفيــة وتطــورهم املهــين. واعتمــدت إجــراءات عــدة لــدعم املــوظفني يف عمليــات التنقــل وســيتم خــالل عــام 

 اجملاالت اليت تقتضي املزيد من التحسني.
 

جتديــد القــوى العاملــة مــن خــالل اجتــذاب املواهــب مــن الشــباب،  وواصــلت املنظمــة أيضــا جهودهــا اهلادفــة إىل -177
اخلاصـــة ربامج الـــوأســـفرت  خاصـــة عـــن طريـــق إقامـــة شـــراكات مـــع البلـــدان األعضـــاء غـــري املمثلـــة أو املمثلـــة متثـــيال ناقصـــا.

ق الفـــرص ( والتـــدريب الـــداخلي عـــن توســـيع نطـــا2-( واملـــوظفني الفنيـــني املـــزاملني )ف1-املوظفني الفنيـــني املبتـــدئني )فبـــ
 املتاحة لتشمل الشباب من البلدان املعنية، مبا أفضى إىل زيادة الوعي بعمل املنظمة واافاق الوظيفية فيها.

 
)الـــيت أعـــدت خـــالل  2017ل بشـــأن كشـــوفها املاليـــة لعـــام ا غـــري معـــدّ وتلقـــت املنظمـــة مـــن املراجـــع اخلـــارجي رأيًـــ -178
ا علـى حتسـني الرقابـة الداخليـة مــن ويظـل الرتكيـز منصـبً  للرقابـة الداخليـة.(، وألول مـرة مت فيهـا أيضـا إدراة بيـان 2018 عـام
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خالل أنشـطة اإلشـراف والرصـد، ال سـيما يف املكاتـب امليدانيـة، وجيـري تنفيـذ عـدة مبـادرات تدريبيـة، مبـا يـدعم اسـتخداما 
 أفضل للنظم ويساعد املكاتب يف إدارهتا للمخاطر وحيسن كفاءة العمليات.

 
تعزيز أدوات إدارة املخاطر واالمتثال حلافظات االستثمار إىل متكني املنظمة من حتسني رصد مستويات ويؤدي   -179

 املخاطر ومراقبة العمل الذي يقوم به املدراء اخلارجيون، مع تيسري عملية اختاذ قرارات مستنرية.
 

لية وإدارة املوارد البشرية وإدارة املوارد الشؤون املا تالعمالء حيال اخلدمات املقدمة يف جماال اويقا  مستوى رض -180
 .2019-2018املادية كل فرتة سنتني من خالل مسح عام للموظفني، وسينشر يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

 
 ما يلي: 2018قة يف عام احملقّ احملددة إلجنازات اوتشمل  -181
 

تطبيـق عـدة مبـادرات مراعيـة للبيئـة خـالل السـنة. اسـتمر تنفيـذ سياسـة املنظمـة بشـأن املسـؤولية البيئيـة مـع  )أ(
يف  86باء من مؤشـرات األداء الرئيسـية، حيـث قـدمت نسـبة -3-11مت حتقيق الغاية احملددة للمؤشر قد و 

املائة من مكاتب املنظمة بيانات عن انبعاثات االحتبا  احلراري، اسـتنادا إىل جـرد اضـطلع بـه متاشـيا مـع 
املؤسســي لإلبــال  واحملاســبة يف مــا يتعلــق بربوتوكــوالت غــازات  واملعيــارخطــة األمــم املتحــدة إلدارة اجلــرد، 

املعنيــة بتغــري املنــاخ بشــأن القــوائم الوطنيــة  اخلطــوط التوجيهيــة للهيئــة احلكوميــة الدوليــةو االحتبــا  احلــراري، 
 حلصر غازات االحتبا  احلراري.

 
دخل تغيــريات هبـــدف حتســـني يـــ، و 2019تنقـــيح جــوهري لسياســـات املشـــرتيات، سيصــدر يف عـــام أجــري  )ب(

 الضوابط الداخلية. تعزيزالكفاءة وكذلك 
 
، صـــاحبه تنفيـــذ برنـــامج تـــدرييب يف خـــدمات املشـــرتيات مـــع إطـــالق أداة جديـــدة للعطـــاءات تعزيـــزاســـتمر  )ة(

دوليني إضـافيني خمتصـني يف املشـرتيات يف املكاتـب القطريـة الـيت تقـوم  موظفنيخمتلف أحناء العامل؛ وتعيني 
بعمليات عالية املخاطر للتخفيف من تلك املخـاطر وإدارهتـا، ولكـن أيضـا ملواصـلة بنـاء قـدرات العمليـات 

 القطرية وحتسني تنفيذ الربامج.
 
منــوذة عمــل املركــزين الفــرعيني للخــدمات املشــرتكة يف  يــريغتعملياهتــا و بتعزيــز مركــز اخلــدمات املشــرتكة قــام  )د(

ا Customer Thermometerداة جديدة لقيـا  مـدى رضـا العميـل افقد مت اعتماد أبانكوك وسانتياغو. 
 يف املائة تقريبا. 92كل طلب خدمة، وأشري إىل مستوى رضا بلغ يف املتوسط ورود  مع 

 
طريقــة ســري عمــل جديــدة إلدارة اإلجــازات املرضــية، مــع تعزيــز رصــد ومتابعــة اإلجــازات املرضــية  طبيــقت مت ) (

األجـــل  ةاملطولـــة مـــن أجـــل متكـــني املســـؤولني يف القســـم الطـــيب يف املنظمـــة مـــن اســـتعراض احلـــاالت الطويلـــ
 وتقييمها وتيسري العودة إىل العمل.
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 الرأسمالياإلنفاا 

 
مرفــق اإلنفــاق الرأمســايل كبــاب مــن أبــواب برنــامج العمــل وامليزانيــة.  2003و10أنشــأ مــؤمتر املنظمــة مبوجــب قــراره  -182

وحيدد املرفق ويأذن باملصروفات املتعلقة باألصول املادية وغري املاديـة الـيت تتجـاوز فـرتة االنتفـاع منهـا فـرتة السـنتني املاليـة يف 
طلــب عمومــاً مســتوى مــن املــوارد يتعــذر متويلــه يف إطــار اعتمــادات فــرتة ماليــة واحــدة. ويــوفر االســتثمارات املنظمــة والــيت تت

املطلوبــة للحفــاظ علــى منتجــات وخــدمات املنظمــة وحتســينها يف مــا يتعلــق بكــل مــن: )أ( املنصــات للمعلومــات والبيانــات 
 واخلدمات. الفنية؛ )ب( والنظم التشغيلية واإلدارية؛ )ة( والبنية التحتية

 
ويقــوم جملــ  إدارة اإلنفــاق الرأمســايل، برئاســة نائــب املــدير العــام )العمليــات(، بتقيــيم نوعيــة االســتثمارات وبرصــد  -183

وجــداوهلا  ،وفوائــدها وتكاليفهــا الــيت ميكــن قياســها ،تنفيـذ مشــاريع اإلنفــاق الرأمســايل مــن حيــث أمهيتهــا بالنســبة إىل املنظمــة
 لة هبا.الزمنية واملخاطر املتص

 
 2018 عامقة يي النتائج المحقّ 

 
متضــي املنظمــة قُــدًما يف حتقيــق مؤشــرين اثنــني مــن مؤشــرات األداء الرئيســية لفــرتة الســنتني بشــأن اإلنفــاق الرأمســايل  -184

األربــاي . وقــد حــددت مجيــع مشــاريع اإلنفــاق الرأمســايل املوافــق عليهــا حتاليــل للتكــاليف واألربــاي وخططــا لتحقيــق (3)امللحــق 
، منهـا ثالثــة مشـاريع كــان مــن 2019-2018ألـف(. وهنــاك أحـد عشــر مشـروًعا لإلنفــاق الرأمســايل نشـطا يف الفــرتة -13-1)

. ومـن 2020ومشـروع واحـد سـيكتمل يف عـام  2019، وسبعة مشاريع من املقرر إهنا ها يف عـام 2018املقرر إجنازها يف عام 
، مثــة مشـــروعان أجنــزا يف الوقــت احملــدد ويف حــدود امليزانيـــة 2018أصــل املشــاريع الثالثــة الــيت كــان مـــن املقــرر إجنازهــا يف عــام 

(. 2018يف املائــة بالنســبة إىل عــام  67بــاء عنــد -1-13)املؤشــر  2019املخّصصــة ومشــروع واحــد مت متديــد مدتــه حــل عــام 
 يف املائة. 85، وهي 2019ة عن كثب من أجل حتقيق غاية اإلجناز احملددة لعام وستخضع املشاريع املعلقة للمتابع
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 اإلنفاا األمني
 

، البــاب اخلــاص باإلنفــاق األمــين باعتبــاره مرفقــاً لإلنفــاق لتــوفري 2005و5، مبوجــب قــراره رقــم املنظمــة أنشــأ مــؤمتر -185
مباشــر بــأمن وســالمة املــوظفني واألصــول. ويــوفر اإلنفــاق تغطيــة شــاملة لتكــاليف املــوظفني وغــري املــوظفني املتصــلة بشــكل 

األمـــين األســـا  لقيـــا  مـــدى تيســـري هتيئـــة بيئـــة عمـــل آمنـــة ومأمونـــة يف املقـــر الرئيســـي واملكاتـــب امليدانيـــة. ووحـــدة العمـــل 
 املسؤولة هي دائرة األمن.

 
 اإلنجازات المحّققة

 
األداء الرئيســية اخلمســة احملــددة لفــرتة الســنتني بالنســـبة إىل تســري املنظمــة يف االجتــاه الصــحيح لتحقيــق مؤشــرات  -186

اإلنفاق األمين. فاملؤشرات األربعة لضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الـربامج يف خمتلـف أحنـاء العـامل حتّققـت بالكامـل، 
يف املائـة  93تثـال قـدره ألف( معـدل ام-1-14وسّجل املؤشر اخلاص بنسبة املوظفني الذين أهنوا تدريب األمن األساسي )

 يف املائة. 90مقارنة بالغاية احملددة، وهي 
 

حتــت إطــار برنــامج املنظمــة للســالمة والصــحة املهنيتــني تــوفري التــدريب لتوعيــة  2018ومشــل التقــدم احملــرز يف عــام  -187
اخلاصـة باملكاتـب  املهنيتـنياملوظفني املشاركني يف مسائل السالمة املهنية؛ والعمل بشـأن معاجلـة جوانـب السـالمة والصـحة 

الرئيســي وتصــميم دراسـة استقصــائية متعلقــة  امليدانيـة؛ ووضــع الصــيغة النهائيـة لتقيــيم خمــاطر األمـن والســالمة يف مبــاين املقـر
 بالصحة بالنسبة إىل موظفي املنظمة يف خمتلف أرجاء العامل.

 
 ما يلى: 2018وتشمل اإلجنازات احملددة احملّققة يف عام  -188
 

ا تـدريب األمـن األساسـي يف امليـدان جناًحــ 2018شـّكلت النسـبة العاليـة مـن املـوظفني الـذين أهنــوا يف عـام  )أ(
تـــأتى نتيجـــة اشـــرتاط اإلذن بالســـفر فقـــط للمـــوظفني وغـــري املـــوظفني املســـافرين احلاصـــلني علـــى شـــهادات 

 لتدريب األمن األساسي صاحلة لكامل مدة السفر.
 

وإثـر املشـاركة  18 2017-2016أنشأت املنظمة، باالستفادة من الدرو  املستخلصة خـالل فـرتة السـنتني  )ب(
، قــدرة احتياطيــة تتمثــل يف خمــزون 19يف املقــر الرئيســي 3يف آليــة االســتجابة حلــاالت الطــوارئ مــن املســتوى 

مــن املعــدات األمنيــة يف املقــر الرئيســي )معــدات للوقايــة الشخصــية وأجهــزة راديــو يدويــة( جــاهزة للتســليم 
كاتــب امليدانيــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، بســرعة يف حــاالت الطــوارئ الــيت تنــدرة حتــت جمــاالت مســؤولية امل

                                                 
 .2017-2016، تقرير تنفيذ الربامج للفرتة C 2019/8الوثيقة   18
السـتجابة ألزمـة مفاجئـة ل: إن اجلدول الزمين وتسلسل اإلجراءات األولية اليت ستتخذها املنظمـة 3اإلعالن عن االستجابة حلالة طوارئ من املستوى   19

ئمــة املشــرتكة بــني الوكــاالت والظــروف اخلاصــة بتلــك األزمــة. واســعة النطــاق حيــددان إىل حــد كبــري مــن قبــل آليــة تنســيق االســتجابة اإلنســانية للجنــة الدا
ســاعة مــن حــدوث حالــة طــوارئ كــربى، يقــرر املســؤولون يف اللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــني الوكــاالت مــا إذا كــان يتعــني اإلعــالن عــن اســتجابة  48وخــالل 

ة ذلك تقييًما خاًصا هبا ملدى تـأثري ذلـك علـى الزراعـة ووأو األمـن الغـذائي على نطاق املنظومة. وجتري املنظمة مبوازا 3إنسانية حلالة طوارئ من املستوى 
 .3سالمة األغذية، وتقرر داخلًيا ما إذا كان يتعني اإلعالن عن استجابة حلالة طوارئ من املستوى  والتغذية ووأو
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إيـالء  2018وبناء على تعقيبات عملية التقييم الذال ملدى االمتثال لتدابري إدارة خماطر األمن، شهد عام 
 اهتمام خاص لتحسني حالة تلك املكاتب امليدانية اليت عددها قليل واليت ال متتثل لتك التدابري.

 
، يرســل تنبيهــات إىل املــوظفني يف حــال حــدوث 20نظــام إشــعار شــامل عملــت املنظمــة أيضــا بشــأن وضــع )ة(

حـــاالت طــــوارئ، مثــــل احلرائــــق أو الظــــروف املناخيــــة القاســـية أو اإلرهــــاب قبــــل وقــــوع حــــاالت الطــــوارئ 
  وبعدها. وأثناءها

 
  

                                                 
 نظام اإلبال  عن حاالت الطوارئ.  20
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 إدارة التنفيذ والموارد -ارابعا 
 

ميـع جب باالسـتعانةوالتنفيـذ املـايل  ،برنـامج العمـلتنفيـذ الـيت شـهدها يقدم هذا القسـم حملـة عامـة عـن املسـتجدات  -189
 .وأداء برنامج التعاون التقين ،مصادر التمويل

 
 إدارة التنفيذ -ألف

 
التعـــديالت و  2019-2018برنـــامج العمــل وامليزانيـــة للفــرتة و  2021-2018للفــرتة اخلطــة املتوســطة األجـــل أدت  -190

إىل اختـــاذ عـــدد مـــن  2017املوافـــق عليهـــا يف ديســـمربو كـــانون األول  2019-2018علـــى برنـــامج العمـــل وامليزانيـــة للفـــرتة 
 .التدابري لتعزيز تنفيذ الربامج

 
تصـميم الــربامج االســرتاتيجية اخلمســة  مالتابعــة هلــرة صـغّ املدارة اإلوفــرق اخلمســة لــربامج االسـرتاتيجية اقــادة تـوىل يو  -191

أنشـئت يف كـل ، 2019-2018 يف الفـرتةو  .الواردة يف إطار النتـائجوختطيطها وإدارهتا ورصدها من أجل حتقيق املخرجات 
مكتـب إقليمــي وظيفـة قــادة الـربامج اإلقليميــة للمسـاعدة علــى الرتكيـز وضــمان تنفيـذ الــربامج وحتقيـق النتــائج املنشـودة علــى 

  املستوى القطري.
 

اتفاقـات بشـأن مبوجـب  يعملـون ،املكاتب امليدانيـةو  من الشعب الفنيةويتوىل تنفيذ الربامج االسرتاتيجية موظفون  -192
 املخرجــــات وختصــــيص املــــوارد.حتقيــــق املنتجــــات واخلــــدمات الــــيت ينبغــــي تقــــدميها للمســــامهة يف حتــــّدد  مســــتوى اخلــــدمات

، 2019-2018 يف الفـرتةمسـتوى اخلـدمات بشـأن التفاقـات امت تعزيـز عمل علـى الصـعيد القطـري، الركيز تللمساعدة يف و
الشــراكات مــع  تز تعــزّ واملوافقــة علــى تــوفريه. كمــا االحتياجــات املتعلقــة بالــدعم الفــين  ذلــك مــن أجــل الوقــوف علــىمبــا يف 

  .سرتشاد باألولويات احملّددة يف املبادرات اإلقليمية وأطر الربجمة القطريةباالاملؤسسات الوطنية واإلقليمية، 
 

زيـــادة إىل مركــز اخلــدمات املشـــرتكة يف فريــق عـــاملي يف بودابســت أدى توحيـــد الفعاليـــة التنظيميــة، ويف مــا يتعلــق ب -193
 .فيه يوجدونالذي  وقعاململوظفني، بغ  النظر عن إىل ااخلدمات املقدمة اجلودة يف االتساق والشفافية و 

 
من أجل تعزيز الضوابط الداخلية وإدارة  نائب املدير العام )العمليات(حتت  لرقابة واالمتثاللوحدة  أنشئتكما  -194

 املخاطر عرب خمتلف اجملاالت اإلدارية واإلشراف على تنفيذ اسرتاتيجية مكافحة الغش وخطة العمل ذات الصلة.
 

 للرقابة الداخلية.كشف هلا ، أول  2017 لعاماملالية الكشوف  يف إطار ،نظمةمت املوقدّ  -195
 

خطــوة مهمــة  إعــادة تنظــيم منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــةبشــأن  279و72وتعتــرب املنظمــة قــرار اجلمعيــة العامــة  -196
لـــدعم الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة وهـــي حتـــّدد األهـــداف  اباجتـــاه جعـــل األمـــم املتحـــدة شـــريًكا أكثـــر فعاليـــة وجتاوبًـــ

علــى   حوكمــة عمليــة إعــادة التنظــيم هــذهيفاملنظمــة شــارك تدد، يف هــذا الصــو . 2030واملقاصــد الوطنيــة لتنفيــذ خطــة عــام 
لــ  الر ســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين التابعــة جمل اهليئــات الفرعيــة داخــلالصــعيد العــاملي، مبــا يف ذلــك العمــل 

لغــرض واجملموعــات املرجعيــة، و التصــميم املعنيــة بفــرق وال، ملهــاموفــرق ا جمموعــات العمــل احملــددة،، وجمموعــة مــن قبالتنســي
إصـالي منظومـة املعنيـة ب ةاألساسـية واالستشـاريهـداف التنميـة املسـتدامة لألمـم املتحـدة، واجملموعـات أ ة،العامـ اتالتوجيهـ

  األمم املتحدة اإلمنائية.
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 التنفيذ المالي
 

 البالغـــــــة 2019-2018، علـــــــى اعتمـــــــادات امليزانيـــــــة للفـــــــرتة 2017و12وافـــــــق مـــــــؤمتر املنظمـــــــة، مبوجـــــــب قـــــــراره  -197
مليــون دوالر أمريكــي، وعلــى برنــامج العمــل، رهنــاً بالتعــديالت املســتندة إىل التوجيهــات الصــادرة عــن املـــؤمتر.  1 005.6

يف إطـار  2017وحظي التوزيع املنقح لالعتمادات الصافية حبسـب أبـواب امليزانيـة مبوافقـة اجمللـ  يف ديسـمربوكانون األول 
 2019.21-2018العمل وامليزانية للفرتة التعديالت على برنامج 

 
 ويُنفــذ برنــامج عمــل املنظمــة مــن خــالل ميزانيــة متكاملــة تتــألف مــن االعتمــادات الصــافية واملســامهات الطوعيــة. -198

يف املائـــة(  57مليــون دوالر أمريكــي ) 575ويف التوزيــع املــنقح لالعتمــادات الصــافية الــيت وافــق عليهـــا اجمللــ ، متّــت برجمــة 
يف املائـــة( ضـــمن األهـــداف الوظيفيـــة؛  25مليـــون دوالر أمريكـــي ) 250؛ ومبلـــغ 6ألهـــداف االســـرتاتيجية والبـــاب ضـــمن ا
 دوالر أمريكـــياليـــني م 39.9يف املائـــة( ضـــمن برنـــامج التعـــاون التقـــين؛ ومبلـــغ  14دوالر أمريكـــي )اليـــني م 140.8ومبلـــغ 
يف املائـة( ضــمن األبــواب اخلاصـة لإلنفــاق الرأمســايل واإلنفـاق األمــين واملصــروفات الطارئـة. وقُــّدرت املســامهات الطوعيــة  4)

يف املائـة(  99مليـون دوالر أمريكـي ) 1 554.2دوالر أمريكي، منهــــا اليني م 1 564.4الالزمة لتنفيذ برنامج العمل مببلغ 
 يف املائة( لألهداف الوظيفية واإلنفاق األمين. 1مليون دوالر أمريكي ) 10.2مبلغ ، و 6لألهداف االسرتاتيجية واهلدف 

 
، أي يف السنة األوىل مـن فـرتة السـنتني، يسـري يف االجتـاه 2018وإن استخدام موارد االعتمادات الصافية يف عام  -199

األهـداف االسـرتاتيجية والوظيفيـة وأبـواب خاصـة  الصحيح. كما أن التنفيذ مقابل ميزانية فرتة السـنتني املعتمـدة واملربجمـة يف
يف املائـــة(. ويبـــنّي القســـم التـــايل  49دوالر أمريكـــي )اليـــني م 422.8دوالر أمريكـــي، قـــد بلـــغ قرابـــة اليـــني م 864.8مببلـــغ 

 . 2019-2018التنفيذ مقابل برنامج التعاون التقين للفرتة 
 

يف املائـــة مـــن مســـتوى املـــوارد  61مليـــون دوالر أمريكـــي، أي  956.2ويبلـــغ اســـتخدام املســـامهات الطوعيـــة قرابـــة  -200
إىل عدد مـن بـرامج بشكل جزئي معدل التنفيذ هذا ارتفاع . ويعزى 2019-2018املقدرة يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 الطوارئ الكبرية يف بلدان تعاين من اجلفاف ووأو النـزاع.
 

كمـا   2018ذه الوثيقة أّويل. فهو يستند إىل مصروفات والتزامات وإيـرادات عـام وإن التنفيذ املايل الذي تعرضه ه -201
 2018هــــي يف هنايــــة ديســــمربوكانون األول يف احلســــابات غــــري املراجعــــة للمنظمــــة قبــــل إقفــــال احلســــابات الســــنوية لعــــام 

2019مار وآذار  يف
22. 

 
واألهـــداف  6بتحقيـــق األهــداف االســـرتاتيجية واهلـــدف  2019-2018املـــوارد املدرجـــة يف امليزانيــة للفـــرتة  تُقــارنو  -202

 .2الشكل )املشار إليها بــ اغري ذلكا( يف  2018الوظيفية واإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمين يف عام 
  

                                                 
 . REP/815CLمن الوثيقة  7والفقرة   3/815CLمن الوثيقة  2اجلدول   21
  .، الكشف اخلام 2018منظمة األغذية والزراعة  –سيتم إدراة األرقام النهائية يف احلسابات املراجعة   22
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 بحسددب أبددواب الميزانيددة )باسددتثناء برنددامج التعدداون التقنددي( 2018: الميزانيددة مقارنددة بالتنفيددذ يددي عددام 2الشددكل 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 

 
 

إىل جلنـة  2019-2018ويُقّدم التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بـني أبـواب امليزانيـة لفـرتة السـنتني  -203
وتعرض الوثيقة املصروفات املتوقعة لفرتة السـنتني وعمليـات النقـل املتوقعـة بـني أبـواب امليزانيـة الناشـئة  املالية يف هذه الدورة.

األداء املايل عند مستوى النواتج لألهداف االسـرتاتيجية  3الشكل . ويرد يف 2019-2018عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة 
 .6واهلدف 
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رنـــامج املســـامهات  الطوعيـــة يف ب
رتة العمـــــــــــــــل وامليزانيـــــــــــــــة يف الفـــــــــــــــ

2019-2018

مج الربنــــــــــامج العــــــــــادي يف برنــــــــــا
رتة العمـــــــــــــــل وامليزانيـــــــــــــــة يف الفـــــــــــــــ

2019-2018

يف تقـــــــد  املســـــــامهات الطوعيـــــــة
2018عام 

 عــــام تنفيــــذ الربنــــامج العــــادي يف
2018
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 6عندددددددددددد مسدددددددددددتوا الندددددددددددواتج ل هدددددددددددداف االسدددددددددددتراتيجية والبددددددددددداب  2018: التنفيدددددددددددذ يدددددددددددي عدددددددددددام 3الشدددددددددددكل 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 

 
معـــدل التنفيـــذ املـــايل حبســـب األقـــاليم واملقـــر الرئيســـي. وإن معـــدل التنفيـــذ وإقلـــيم مشـــال أفريقيـــا  4الشـــكل ويـــرد يف  -204

 باألسا  إىل االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ.ا عليه احلال يف األقاليم األخرى، ويعزى ذلك والشرق األدىن أعلى ممّ 
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// //

415

تنفيذ الربنامج العادي تقد  املسامهات الطوعية



PC 126/2 - FC 175/7 70 

 بحسب األقاليم والمقر الرئيسي )بآالف الدوالرات األمريكية( 2018: الميزانية مقارنةا بالتنفيذ يي عام 4الشكل 
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 برنامج التعاون التقني
 

دوالر اليـــني م 58.3لتعـــاون التقـــين بقيمـــة ابرنـــامج مـــن مشـــاريع  307، علـــى 2018خـــالل عـــام  ،متـــت املوافقـــة -205
البالغـة  برنـامج التعـاون التقـين يف املائة من اعتمـادات 43ما ميثل وهو ، 2019-2018يف إطار االعتمادات للفرتة  أمريكي
ميـة، يف املائـة مـن هـذا املبلـغ لـدعم التن 84مت ختصـيص قد ع. و ير ادوالر أمريكي واملتاحة للموافقة على املشاليني م 135.8
 . ارئةيف املائة للمساعدة الط 16و
 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2018امج التعاون التقني يي نهاية عام نبر مشاريع على  ةالموايقعمليات : 2 الجدول
 

 برنامج التعاون التقنيمشروع نوع 
 واإلقليم المستفيد

 اعتمادات
 2019-2018الفترة 

 ةموايقعمليات ال
 2018عام يي 

 النسبة المئوية
 الموايق عليها

 43 19.2 44.3 أفريقيا
 45 11.9 26.6 آسيا
 36 4.0 11.1 أوروبا

 48 9.6 19.9 أمريكا الالتينية
 32 3.1 9.7 الشرق األدىن
 42 1.5 3.5 ما بني األقاليم
 43 49.2 115.0 للتعاون التقنيالمجموع الفرعي 

 44 9.1 20.8 المجموع الفرعي للمساعدة الطارئة
 43 58.3 135.8 المجموع

 
-2018 ات الفــرتةاعتمــاد يف ضــوءتقــين معــدل املوافقــة علــى مــوارد برنــامج التعــاون اليف الوقــت الــذي يتســم فيــه  -206

غايــة المــن املتوقــع حتقيــق  هفإنــيف املائــة(،  43) 2018عــام  ةا يف هنايــكــان متوقًعــ  قارنــة مبــاإىل حــد مــا مباالخنفــاض  2019
يف فـرتة  مع مـرور الوقـتعلى املشاريع ة عدل املوافقال يعزى ذلك إىل ارتفاع ميف املائة(. و  100) 2019احملددة لنهاية عام 

تبسيط إجـراءات برنـامج التعـاون هبدف  2019عام مطلع يف اختذت عدد من التدابري اليت إىل ا ، بل أيضً فحسب السنتني
بشـكل  وثيقة يؤدي إىل تقليص طول ال تقينبرنامج التعاون الع ير اشوثيقة مط لمبسّ حد وضع منوذة مو ، مبا يف ذلك: تقينال

الــيت لطلبــات ابالنســبة إىل املرونــة التحلــي بو مرحلــة املوافقــة علــى املشــروع؛ عنــد ز علــى املعلومــات ذات الصــلة يــكالرت كبــري، و 
وكفايـة جمل  الـوزراء، وةسـتوى الـوزار علـى ماقتضـاء خطـاب بـداًل مـن ي معـين نظـري حكـوممـن جانـب عليهـا ينبغي التوقيع 

األخــرى بإمكانيــة  متتــع اجلهــاتمــع ، بلــدانتعــددة الاملقليميــة اإل شــاريعبالنســبة إىل امل، ينطلــب رمســي مــن بلــدين مســتفيد
 غري رمسي.بشكل هتمام االلتعبري عن ا
 

)يبــدأ التنفيــذ يف فــرتة الســنتني اخلاصــة ســنتني  لعلــى مــدى فــرت لإلنفــاق ن أمــوال برنــامج التعــاون التقــين متاحــة وإ -207
 ، العتمــادات الفرتتــني2018يف عــام  بلــغ تنفيــذ برنــامج التعــاون التقــينقــد بالتمويــل ويســتمر يف فــرتة الســنتني التاليــة(. و 

مــن هــذا مليــون دوالر أمريكــي  56. ومت إنفــاق مليــون دوالر أمريكــي 64.1 ، مبلًغــا قيمتــه2019-2018و 2016-2017
االســــتخدام اإلمجــــايل وهبــــذا وصــــل ، 2017-2016اعتمــــادات الفــــرتة إطــــار مشــــاريع متـّـــت املوافقــــة عليهــــا يف  املبلــــغ علــــى
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 يف املائـــة. ويشـــري معـــدل متوســـط املصـــروفات الشـــهرية إىل أن غايـــة التنفيـــذ 88إىل  2017-2016 الفـــرتة العتمـــادات

 .2019هناية عام حبلول  2017-2016اعتمادات الفرتة إطار يف ستتحقق  يف املائة 100 بنسبة
 

ؤهلـة امل التقـين التعـاون برنـامج مشـاريع مـن مشروعاً  312من  ةاملائ يف 53 فإن نسبة، 4امللحق وكما هو مبنّي يف  -208
عـت مسـاعدة برنـامج التعـاون التقـين املقدمـة زّ تو و  .اجلنسـني نيبـ املسـاواةقد تناولت مسألة  2018،23 املوافق عليها يف عام

ســـــتفيدة املاجلهـــــات ســـــب حب 6و 5الشـــــكلني يف  بـــــنّي امل علـــــى النحـــــو 2018وافـــــق عليهـــــا يف عـــــام املشـــــاريع امليف إطـــــار 
 .ةاالسرتاتيجي فادهواأل
 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(األقاليم حسب ب 2018عام يي : تنفيذ برنامج التعاون التقني 5الشكل 
 

 
  

                                                 
مل و . 2017-2016تمادات الفرتة مشاريع يف ضوء اع 9، مبا يف ذلك 2018عام  يف مشروعاً من مشاريع برنامج التعاون التقين 163املوافقة على متت   23

 جلنسني.اتعلق باملساواة بني تالعتبارات  مؤهلةً  316مشاريع من أصل املشاريع الـــ 4تكن 
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أفريقيا آسيا أوروبا نيةأمريكا الالتي الشرق األدىن يمما بني األقال
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( االستراتيجيةف اهدحسب األب 2018عام يي : تنفيذ برنامج التعاون التقني 6الشكل 
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 المخرجات -: عملية وضع الغايات ورصدها 1الملحق 

 
عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصده. وتوجد يف صـلب  2021-2018يوّجه إطار املنظمة اخلاص بالنتائج للفرتة  -209
اإلطـار املؤشــرات والغايـات الــيت تقـي  التقــّدم احملـرز عنــد كـل مســتوى مـن مســتويات سلسـلة النتــائج: أي املخرجــات  هـذا

والنـــواتج واألهـــداف االســـرتاتيجية. ويـــوفر ذلـــك أساســـاً لتقيـــيم كيفيـــة إســـهام إجـــراءات املنظمـــة يف إحـــداث تغيـــريات علـــى 
، علــى 2013ن ذلــك. وقــد عملــت األمانــة بشــكل تــدرجيي، منــذ عــام املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة، ولإلبــال  عــ

 وضع عملية رصد النتائج.
 

وجتـري عمليــة الرصــد واإلبــال  عنــد مسـتوى كــل مــن األهــداف االســرتاتيجية والنـواتج يف هنايــة فــرتة الســنتني ويــتم  -210
ت كل سـنة واإلبـال  عنـه يف التقريـر التـوليفي اإلبال  عن ذلك يف تقرير تنفيذ الربامج. ويتم رصد التقدم احملرز يف املخرجا

الستعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج أيضا. ويعرض هذا امللحـق بإجيـاز عمليـة وضـع الغايـات ورصـد التقـدم احملـرز 
 .2019–2018يف غايات املخرجات لفرتة السنتني 

 
 عملية وضع الغايات

 
تقــّدمها املنظمــة يف النــواتج يف سلســلة النتــائج. وهــي متثــل النتــائج الــيت  تشــّكل املخرجــات املســامهة املباشــرة الــيت -211

ختضـــع املنظمـــة للمســـاءلة عنهـــا بصـــورة مباشـــرة علـــى املســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة مـــن خـــالل التنفيـــذ امللمـــو  
 لتدخالت املنظمة عرب املسامهات املقررة والطوعية.

 
، تواصـل تعزيـز إطـار 2017-2014خلصة أثناء إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة وباالستناد إىل الدرو  املست -212

مــن خــالل إدراة مقاصــد أهــداف التنميــة املســتدامة ومؤشــراهتا ومــن  2021-2018النتــائج للخطــة املتوســطة األجــل للفــرتة 
مــن املخرجــات  40هنــاك  ،2021-2018خــالل إجــراء تنقيحــات علــى مســتويي النــواتج واملخرجــات. وبالنســبة إىل الفــرتة 

الـــيت تتبـــع صـــياغة موحـــدة بدرجـــة أكـــرب وتتمحـــور حـــول الوظـــائف األساســـية للمنظمـــة )املعـــايري واملواصـــفات، والبيانـــات 
واملعلومات، واحلوار يف جمال السياسـات، وتنميـة القـدرات، واملعـارف والتكنولوجيـات، والشـراكات، والـدعوة، واالتصـال(. 

 ذات الصلة إىل منهجية للقيا . 43املخرجات الـــ ويستند كل مؤشر من مؤشرات

 
مع األخذ بعني االعتبار ثالثة حتسـينات،  2019-2018وقد وضعت خطط عمل األهداف االسرتاتيجية للفرتة  -213
( اعتمــاد عمليــة أكثــر مشــوال لصــياغة النتــائج حيــث خّططــت املكاتبوالوحــدات مســامهات يف خمرجــات املنظمــة 1وهــي: )
( وإشــارة أوضــح إىل االحتياجــات القطريــة وتــوفري الــدعم الفــين 2مــا يتصــل بــذلك مــن معــامل بــارزة ودعــم فــين؛ )إضــافة إىل 
باالســـتناد إىل  2017أبريلونيســـان  –( ووضـــع الغايـــات بطريقـــة أدق مـــع حتديـــد غايـــات أوليـــة يف مـــار وآذار 3الـــالزم؛ )

مـــع إدراة معلومـــات مفصـــلة عـــن ختطـــيط العمـــل. وقـــد نشـــرت الغايـــات  2017االجتاهـــات واســـتكماهلا يف ســـبتمربوأيلول 
 ويؤكـــــد التوزيـــــع الســـــنوي لغايـــــات الفـــــرتة 2019.24-2018النهائيـــــة يف التعـــــديالت علـــــى برنـــــامج العمـــــل وامليزانيـــــة للفـــــرتة 

                                                 
 PC 124/2الوثيقة  -على الويب 2امللحق   24
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لفـرتة ن إجنـازات  مالنتائج ضمن فرتة زمنية من سنتني، بداًل واملتمثل يف جتميع يار االسرتاتيجي للمنظمة اخل 2018-2019
 .2019عام خالل يف املائة من الغايات  72 التخطيط إلجنازسنة واحدة، مع مدهتا أقصر زمنية 

 
 عملية الرصد

 

يشــمل إطــار النتــائج العمليــات القطريــة واإلقليميــة والعامليــة للتخطــيط ورصــد النتــائج، مــع مؤشــرات تتــوىل قيــا   -214
إىل منهجيـة للقيـا . وقـد أجـري  43ويسـتند كـل مؤشـر مـن مؤشـرات املخرجـات الــــالتقدم الذي حترزه املنظمـة يف عملهـا. 

مــن قبــل املــدراء املســؤولني )ر ســاء املكاتــب القطريــة، وقــادة الــربامج  2018اإلبــال  عــن املخرجــات االســرتاتيجية يف عــام 
 ،2018خــالل الربــع األخــري مــن عــام  اإلقليميــة، ور ســاء الوحــدات الفنيــة يف املقــر الرئيســي، وقــادة الــربامج االســرتاتيجية(

 على النحو التايل:
 

مت إســــناد املســــؤوليات وتــــوفري الــــدعم جلمــــع البيانــــات ومعاجلتهــــا وحتليلهــــا مــــن جانــــب املكاتــــب القطريــــة  )أ(
واملكاتـــب اإلقليميــــة والوحــــدات الفنيـــة والفــــرق املعنيــــة بــــالربامج االســـرتاتيجية باســــتخدام نظــــم املعلومــــات 

 املنظمة. يف
أويل اهتمــام خــاص إىل االختيــار املنهجــي ملؤشــرات املخرجــات مــن جانــب املكاتــب القطريــة لإلبــال  عــن  )ب(

 النتائج اليت حققتها املنظمة على الصعيد القطري.
ــغ عنهــا واملصــادقة عليهــا  )ة( قــام قــادة الــربامج االســرتاتيجية بتحليــل إجــراءات مجيــع مؤشــرات املخرجــات املبّل

ة مشــرتكة مــن معــايري ضــمان اجلــودة ووفقــا للمــذكرات املنهجيــة. وقــد أُدرجــت وجتميعهــا يف ضــوء جمموعــ
النتائج املصادق عليها فقط يف التقارير املرفوعة عن التقدم احملرز على صعيد الغايات احملددة يف اسـتعراض 

 .2018منتصف املدة لعام 
االجتــاه الصــحيح إذا مــا مت حتقيــق علــى أنــه يســري يف  2018وُصــنف التقــدم احملــرز قياًســا إىل غايــات عــام  )د(

أو جتاوزهـــا، وقـــد اســـتخدم نفـــ  االختبـــار الـــذي  2018يف املائـــة مـــن الغايـــات احملـــددة لعـــام  100نســـبة 
 .2017-2016اسُتعني به يف الفرتة 

 وفقا لتوزيع النتائج املقـررة علـى مـدى فـرتة 2019واستعرض التقدم احملرز قياسا إىل الغايات الرتاكمية لعام  ) (
السنتني. وتبعا لذلك، ولغرض لفت االنتباه، مت تسـليط الضـوء علـى احلـاالت الـيت يقـل فيهـا التقـدم احملـرز 

 .2019يف املائة مقارنًة بغايات عام  30عن 
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 2019-2018 للفترة األهداف االستراتيجية مخرجات التقدم المحرز يي ضوء مؤشرات :2 الملحق

 %(100)>  جزئيا تحقق Δ ؛(٪ 100 ≤) بالكامل تحقق ●

 األمن الغذائي وسوء التغذية المساهمة يي القضاء على الجوع وانعدام :1الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018 

الغاية 
المحّققة 
يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
 لنهاية عام
2019 

  (التراكمية)

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

التزام البلدان التزامادا سياسدياا  1-1
صريحاا بالقضاء على الجدوع وانعددام 
األمدن الغدذائي وسدوء التغذيدة بحلدول 

 2030عام 
 

حتســــــني قــــــدرات احلكومــــــات وأصــــــحاب  1-1-1
املصـــلحة علـــى وضـــع أطـــر سياســـاتية وخطـــط وبـــرامج 
استثمار قطاعية وشاملة لعدة قطاعـات للقضـاء علـى 

ومجيــــع أشــــكال ســــوء اجلــــوع وانعــــدام األمــــن الغــــذائي 
 2030التغذية حبلول عام 

عدد عمليات السياسـات العامـة ذات القـدرات البشـرية  •
واملؤسسية املعززة إلدراة أهداف األمن الغذائي والتغذية 
واالعتبـــــــــــارات اخلاصـــــــــــة باملســـــــــــاواة بـــــــــــني اجلنســـــــــــني يف 
السياسات القطاعية وخطط االستثمار والربامج كنتيجة 

 املنظمة لدعم

83 80 Δ 127 63% 

حتســـــــني قـــــــدرات احلكومـــــــات وأصـــــــحاب  1-1-2
املصــلحة علــى وضــع أطــر قانونيــة وخاصــة 
باملســـــــــاءلة وتنفيـــــــــذها إلعمـــــــــال احلـــــــــق يف 

كاف    غذاء  

عدد عمليات السياسـات العامـة ذات القـدرات البشـرية  •
واملؤسسية املعززة إلدراة أهداف األمن الغذائي والتغذية 

بني اجلنسني ضـمن األطـر واالعتبارات اخلاصة باملساواة 
 القانونية وأطر املساءلة كنتيجة لدعم املنظمة

11 14 ● 29 48% 

تنفيذ البلددان آلليدات شداملة  1-2
للحوكمدة والتنسدديق مدن أجددل القضدداء 
علددى الجددوع وانعدددام األمددن الغددذائي 
وجميددع أشددكال سددوء التغذيددة بحلددول 

2030 

حتســـــــــني قــــــــــدرات احلكومــــــــــات وأصــــــــــحاب  1-2-1
 املصلحة على حوكمة األمن الغذائي والتغذية

عدد عمليات السياسـات العامـة ذات القـدرات البشـرية  •
واملؤسسية املعززة حلوكمة األمن الغذائي والتغذية كنتيجة 

 %60 43 ● 26 26 لدعم املنظمة

اتخدددددددداذ البلدددددددددان لقددددددددرارات  1-3
باالسدددتناد إلدددى األدلدددة للقضددداء علدددى 

الغذائي وجميع  األمنالجوع وانعدام 
أشدددددددددكال سدددددددددوء التغذيدددددددددة بحلدددددددددول 

 2030 عام

حتســـــــني قـــــــدرات احلكومـــــــات وأصـــــــحاب  1-3-1
املصـــــلحة علـــــى حتليـــــل انعـــــدام األمـــــن الغـــــذائي ومجيـــــع 
أشـــكال ســـوء التغذيـــة ومســـامهة القطاعـــات وأصـــحاب 

القضاء علـى اجلـوع وانعـدام األمـن الغـذائي املصلحة يف 
 2030 ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام

عدد عمليات السياسـات العامـة ذات القـدرات البشـرية  •
واملؤسسية املعززة لتحليل حالة األمـن الغـذائي والتغذيـة، 
مبـــا يف ذلـــك مســـامهات خمتلـــف القطاعـــات، لالسرتشـــاد 

 املنظمة لدعمهبا يف صنع القرارات كنتيجة 
9 12 ● 21 57% 
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 األمن الغذائي وسوء التغذية المساهمة يي القضاء على الجوع وانعدام :1الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018 

الغاية 
المحّققة 
يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
 لنهاية عام
2019 

  (التراكمية)

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

حتســــــني قــــــدرات احلكومــــــات وأصــــــحاب  1-3-2
املصــــــلحة علــــــى رصــــــد وتقيــــــيم السياســــــات والــــــربامج 
والتشريعات ذات الصلة بالقضاء علـى اجلـوع وانعـدام 
األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عـام 

2030  

عدد عمليات السياسـات العامـة ذات القـدرات البشـرية  •
واملؤسســـية املعـــززة لرصـــد وتقيـــيم أثـــر سياســـات وبــــرامج 
األمــــن الغــــذائي والتغذيــــة علــــى صــــنع القــــرارات كنتيجــــة 

 لدعم املنظمة
22 15 Δ 36 42% 

تنفيددددددذ البلدددددددان لسياسدددددددات  1-4
واستراتيجيات وبرامج اسدتثمار يعالدة 
للقضدداء علدددى الجددوع وانعددددام األمدددن 
الغذائي وجميع أشدكال سدوء التغذيدة 

 2030بحلول عام 

حتســــــني قــــــدرات احلكومــــــات وأصــــــحاب  1-4-1
املصــــلحة علــــى ختصــــيص املــــوارد املاليــــة واســــتخدامها 
للقضــــاء علــــى اجلــــوع وانعــــدام األمــــن الغــــذائي ومجيــــع 

 2030أشكال سوء التغذية حبلول عام 

عدد عمليات السياسـات العامـة ذات القـدرات البشـرية  •
واملؤسســية املعــززة لتخصــيص املــوارد املاليــة واســتخدامها 

 %94 17 ● 16 10 ن الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمةلألم

حتســــــني قــــــدرات احلكومــــــات وأصــــــحاب  1-4-2
املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطـوير التنظيمـي 

 يف جمايل األمن الغذائي والتغذية

عدد املنظمات ذات القدرات البشرية والتنمية التنظيمية  •
الغـــذائي والتغذيـــة كنتيجـــة لـــدعم جمـــال األمـــن  املعـــززة يف
 املنظمة

38 38 ● 74 51% 
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 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسما  أكثر إنتاجية واستدامة :2الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018  

 الغاية
قة المحقّ 

يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
لنهاية عام 
2019 

 )التراكمية(

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

اعتمددددداد البلددددددان ممارسدددددات  2-1
لزيادة اإلنتاجية بطريقدة مسدتدامة مدع 
 معالجة تغير المناخ والتددهور البيئدي
يدددددددي قطاعدددددددات الزراعدددددددة والغابدددددددات 

 ومصايد األسما 
 

ـــــــام املنتجـــــــني بتجريـــــــب  2-1-1 تكنولوجيـــــــات قي
وممارســـات مبتكـــرة أو اختبارهـــا أو االرتقـــاء مبســـتواها 
من أجل زيادة اإلنتاجية ومعاجلة تغري املناخ والتدهور 

 البيئي على حنو مستدام
 

)ألــف( عــدد املبــادرات الــيت جــرت فيهــا جتربــة ممارســات  •
وتكنولوجيــــــات ابتكاريــــــة، واملصــــــادقة عليهــــــا وتكييفهــــــا 

واإلنتـاة بشـكل مسـتدام، مـع التصـدي لزيادة اإلنتاجيـة 
 يف الوقت ذاته إىل تغري املناخ ووأو تدهور البيئة

)بــــاء( عــــدد املبــــادرات الــــيت جــــرى فيهــــا توســــيع نطــــاق  •
املمارسات االبتكارية أو استخدام التكنولوجيات لزيـادة 
اإلنتاجيــــة واإلنتــــاة بشــــكل مســــتدام، مــــع التصــــدي يف 

 تدهور البيئةالوقت ذاته إىل تغري املناخ ووأو 

30 
 
 
 
 
11 

28 
 
 
 
 
11 

Δ 
 
 
 
 
● 

76 
 
 
 
 
43 

37% 
 
 
 
26% 

      
تعزيـــز قـــدرات املؤسســـات علـــى الـــرتويج  2-1-2

ــــــر تكــــــامالً وشــــــاملة لعــــــدة  العتمــــــاد ممارســــــات أكث
قطاعات تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واإلنتاة ومعاجلة 

 تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام.

املؤسسات )خدمات اإلرشاد، ومنظمـات املنتجـني، عدد  •
واملؤسســـــات احلكوميـــــة، ومنظمـــــات اجملتمـــــع املـــــدين ذات 
الصلة، ومؤسسات البحوث والتعلـيم( الـيت حصـلت علـى 
الـــدعم لتنميـــة قـــدراهتا التنظيميـــة أو الفنيـــة للتشـــجيع علـــى 

 اعتماد ممارسات متكاملة ومشرتكة بني القطاعات

42 69 ● 168 41% 

وضددددددع البلدددددددان لسياسددددددات  2-2
وآليددددددددددات للحوكمددددددددددة أو تحسددددددددددينها 
لمعالجدددددة اإلنتددددداج المسدددددتدام وتغيدددددر 
المناخ والتدهور البيئدي يدي قطاعدات 
 الزراعة ومصايد األسما  والحراجة

 

صــــــــــياغة السياســــــــــات واالســـــــــــرتاتيجيات  2-2-1
وبـــرامج االســـتثمار دعمـــا الســـتدامة قطاعـــات الزراعـــة 

لتغــــري املنـــــاخ  والغابــــات ومصــــايد األمســــاك والتصــــدي
 والتدهور البيئي

عدد السياسات واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار الـيت  •
متــت صــياغتها بــدعم كبــري مــن املنظمــة وترمــي إىل جعــل 
الزراعـــــــة والغابــــــــات ومصـــــــايد األمســــــــاك أكثـــــــر إنتاجيــــــــة 

 واستدامة، والتصّدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة

22 28 ● 61 46% 

احلكومــــــات وأصــــــحاب حتســــــني قــــــدرات  2-2-2
املصـــلحة علـــى تيســـري حـــوار السياســـات املشـــرتك بـــني 
القطاعـات لوضــع اســرتاتيجيات وبــرامج أكثــر تكــامالً 
الســـــــــتدامة قطاعـــــــــات الزراعـــــــــة والغابـــــــــات ومصـــــــــايد 

 األمساك، ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

عدد وثائق االسرتاتيجية عن الزراعة املسـتدامة والغابـات  •
مســـاك الــيت ُوضـــعت مـــن خــالل حـــوار حـــول ومصــايد األ

تصــــلة  طـــــط املو ، السياســــات مشــــرتك بـــــني القطاعــــات
 واملسامهات احملّددة وطنياً  2030تنفيذ خطة 

18 18 ● 40 45% 
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 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسما  أكثر إنتاجية واستدامة :2الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018  

 الغاية
قة المحقّ 

يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
لنهاية عام 
2019 

 )التراكمية(

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

تحسددددددددين البلدددددددددان لتنفيددددددددذ  2-3
السياسددددددددددات والصددددددددددكو  الدوليددددددددددة 
لتحقيددددق اسددددتدامة قطاعددددات الزراعددددة 

 ومصايد األسما  والغابات
 

تقـــــــد  الـــــــدعم لضـــــــمان اإلدراة الفعـــــــال  2-3-1
ــــــات ومصــــــايد األمســــــاك يف  لقطاعــــــات الزراعــــــة والغاب
آليــات احلوكمــة الدوليــة، ال ســيما يف مــا يتعلــق  طــة 

ــــــــــاخ، وجــــــــــداول األعمــــــــــال 2030عــــــــــام  ، وتغــــــــــري املن
 .والصكوك اخلاصة بالتنوع البيولوجي والتصحر والبيئة

املنظمــة  عــدد وثــائق الــدورات الرمسيــة الــيت ســامهت فيهــا •
ورُفعــت إىل آليــات احلوكمــة الدوليــة ورّكــزت علــى الزراعــة 
املســـتدامة، واالعتبـــارات اخلاصـــة باحلراجـــة ووأو مصـــايد 

 األمساك

24 31 ● 50 62% 

ــــــذ  2-3-2 تعزيــــــز قــــــدرات املؤسســــــات علــــــى تنفي
السياســــــات والصــــــكوك الدوليــــــة الــــــيت تعــــــزز اإلنتــــــاة 

 .البيئياملستدام وتعاو تغري املناخ والتدهور 

عــــــدد البلــــــدان الــــــيت تعــــــّززت فيهــــــا قــــــدرات املؤسســــــات  •
ـــــــــذ  ـــــــــة ومؤسســـــــــات أخـــــــــرى ذات الصـــــــــلة لتنفي احلكومي
السياســـــات، واالســـــرتاتيجيات أو آليـــــات احلوكمـــــة الـــــيت 
تعـــزز اإلنتـــاة املســـتدام ووأو تعـــاو تغـــرّي املنـــاخ وتـــدهور 

 البيئة

15 16 ● 43 37% 

تخدددددددداذ البلدددددددددان لقددددددددرارات ا 2-4
األدلدة لغدرض اسدتدامة باالستناد إلدى 

قطاعدددات الزراعدددة ومصدددايد األسدددما  
والحراجدددة مدددع معالجدددة تغيدددر المنددداخ 

 والتدهور البيئي يي الوقت ذاته

اســــتحداث منتجــــات معرفيــــة اســــرتاتيجية  2-4-1
تعــاو القضــايا اإلقليميــة أو العامليــة وتــدمج املعلومــات 
 .ياملتعلقة باإلنتاة املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئ

عـــدد منتجـــات املعرفـــة االســـرتاتيجية اجلديـــدة أو احملدثـــة  •
بشــكل ملحــوظ واملتصــلة باإلنتــاة املســتدام وتغــري املنــاخ 
وتــــدهور البيئــــة الــــيت مّت وضــــعها بصــــورة شــــاملة ونشــــرها 

 حبيث تكون متاحة جلميع البلدان

27 29 ● 111 26% 

ـــــــز قـــــــدرات املؤسســـــــات علـــــــى مجـــــــع  2-4-2 تعزي
واإلبـــــال  عنهـــــا الختـــــاذ القـــــرارات البيانـــــات وحتليلهـــــا 

بشــأن اإلنتــاة املســتدام وتغــري املنــاخ والتــدهور البيئــي، 
 .مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة

عدد املؤسسات الـيت تلقـت الـدعم مـن املنظمـة يف جمـال  •
واإلبال  البيانات تنمية القدرات من أجل مجع، وحتليل 

تعّزز اإلنتـاة املسـتدام، وتعـاو عنها الختاذ القرارات اليت 
مســألة تغــرّي املنــاخ وتــدهور البيئــة، مبــا يف ذلــك أهــداف 

 التنمية املستدامة ذات الصلة

30 32 ● 77 42% 
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 الحّد من الفقر يي الريف :3الهدف االستراتيجي 
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تمكددددددددددددين يقددددددددددددراء الريددددددددددددف  3-1
ومنظمددددات الفقددددراء يددددي الريددددف مددددن 
الوصدددددددول إلدددددددى المدددددددوارد اإلنتاجيدددددددة 

 والخدمات واألسواا
 

ــــــــز املنظمــــــــات واملؤسســــــــات  3-1-1 الريفيــــــــة تعزي
 وتيسري العمل اجلماعي للفقراء يف الريف

عدد البلدان )أو املؤسسات اإلقليمية والعاملية( الـيت جـرى  •
فيهـــا تقـــد  الـــدعم لتعزيـــز املنظمـــات واملؤسســـات الريفيـــة 

 وتسهيل العمل اجلماعي للفقراء يف املناطق الريفية

10 7 Δ 25 28% 

وضـــع اســـرتاتيجيات وسياســـات وخطـــوط  3-1-2
توجيهيــــة وبــــرامج لتحســــني وصــــول فقــــراء الريــــف إىل 
ـــــــــــــل واملعـــــــــــــارف  جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن اخلـــــــــــــدمات والتموي
والتكنولوجيـــــات واألســـــواق واملـــــوارد الطبيعيـــــة، مبـــــا يف 

 ذلك يف سياق املناخ، ولتحسني السيطرة عليها

عــدد البلــدان )أو املؤسســات اإلقليميــة والعامليــة( الــيت جــرى  •
صـــول الفقـــراء يف الريـــف فيهـــا تقـــد  الـــدعم لزيـــادة فـــرص ح

ـــــــــــل واملعـــــــــــارف  علـــــــــــى جمموعـــــــــــة مـــــــــــن اخلـــــــــــدمات والتموي
والتكنولوجيـــــات والبـــــىن التحتيــــــة الريفيـــــة واألســـــواق واملــــــوارد 
 الطبيعية، والسيطرة عليها، مبا يف ذلك يف سياق تغري املناخ

13 17 ● 38 45% 

دعــم السياســات وتنميــة القــدرات وتوليــد  3-1-3
املســاواة بــني اجلنســني والتمكـــني املعرفــة لتســريع وتــرية 

 االقتصادي للمرأة يف الريف

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
جــــرى فيهــــا تقــــد  الــــدعم لتســــريع عجلــــة املســــاواة بــــني 
اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة يف الريـف كمخـرة 

 من الفقر

5 5 ● 16 31% 

 تعزيددز البلدددان لوصددول يقددراء 3-2
الريددددف إلددددى يددددرم العمالددددة المنتجددددة 
والعمل الالئدق، ال سديما يدي صدفوف 

  الشباب والنساء

دعـــــــم السياســـــــات وتنميـــــــة القـــــــدرات يف  3-2-1
يتعلــــــــق بصــــــــياغة االســــــــرتاتيجيات والسياســــــــات  مــــــــا

واخلطوط التوجيهية والربامج وتنفيذها مـن أجـل تعزيـز 
فــــــرص العمــــــل الالئــــــق يف الريــــــف، وتطــــــوير املشــــــاريع 

  املهارات، خاصة بالنسبة إىل الشباب والنساءوتنمية 

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
جـــرى فيهـــا تقـــد  الـــدعم خللـــق فـــرص للعمـــل الالئـــق يف 
الريـف واملبــادرة احلــّرة وتطـوير املهــارات، خاصــة للشــباب 

 والنساء

6 3 Δ 19 16% 

لتعزيـــز دعــم السياســـات وتنميــة القـــدرات  3-2-2
تطبيـــق معـــايري العمـــل الدوليـــة يف املنـــاطق الريفيـــة مـــن 
أجــــــــل النهــــــــوض جبــــــــودة فــــــــرص العمــــــــل وســــــــالمتها، 

 سيما يف ما يتعلق بعمل األطفال والعمل اجلربي ال

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
جــــرى فيهــــا تقــــد  الــــدعم لتعزيــــز تطبيــــق معــــايري العمــــل 

ـــــا طق الريفيـــــة مبـــــا يعـــــزز جـــــودة الوظـــــائف الدوليـــــة يف املن
وســــــــالمتها، خاصــــــــة يف مــــــــا يتعلــــــــق بعمالــــــــة األطفــــــــال 

 اجلربي والعمل

3 1 Δ 7 14% 
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تعزيددز البلدددان لوصددول يقددراء  3-3
 الريف إلى نظم الحماية االجتماعية

 

تــــــوفري دعــــــم السياســــــات وتوليــــــد املعرفــــــة  3-3-1
وتنمية القدرات وأنشطة الدعوة لتوسـيع نطـاق تغطيـة 

 احلماية االجتماعية لتشمل الفقراء

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
جــرى فيهـــا تقـــد  الـــدعم لتوســـيع نطـــاق تغطيـــة احلمايـــة 
االجتماعيــة حبيــث تشــمل فقــراء الريــف، مبــا يف ذلــك يف 

 السياقات اهلّشة واإلنسانية 

5 6 ● 14 43% 

املعرفــــــة تــــــوفري دعــــــم السياســــــات وتوليــــــد  3-3-2
ـــــدعوة للنهـــــوض بأوجـــــه  وتنميـــــة القـــــدرات وأنشـــــطة ال
التـــــــ زر يف مـــــــا بـــــــني قطاعـــــــات احلمايـــــــة االجتماعيـــــــة 
والتغذيــة والزراعــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك 

 تغري املناخ

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
احلمايـة جرى فيهـا تقـد  الـدعم لتعزيـز أوجـه التـ زر بـني 

االجتماعيـــــة والتغذيـــــة والزراعـــــة وإدارة املـــــوارد الطبيعيـــــة، 
 يف ذلك تغري املناخ  مبا

6 5 Δ 17 29% 

تعزيز البلددان للقددرات علدى  3-4
تصددميم السياسددات واالسددتراتيجيات 
والبددددددددددددرامج المنصددددددددددددفة المتعددددددددددددددة 
القطاعددددات الخاصددددة بالمسدددداواة بددددين 
الجنسدددين، وعلدددى تنفيدددذها وتقييمهدددا 

مدددن  1لإلسدددهام يدددي تحقيدددق الهددددف 
 .أهداف التنمية المستدامة

تعزيــــــز القــــــدرات الوطنيــــــة علــــــى تصــــــميم  3-4-1
جيات وبــــــــرامج شــــــــاملة وتنفيــــــــذ سياســــــــات واســــــــرتاتي

ومراعيـــة للمســـاواة بـــني اجلنســـني ومتعـــددة القطاعـــات 
للحــــد مــــن الفقــــر يف الريــــف، مبــــا يف ذلــــك يف ســــياق 

 املناخ اهلجرة وتغري

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
جـــــرى فيهـــــا تقـــــد  الـــــدعم لتصـــــميم وتنفيـــــذ سياســـــات 

ني اجلنســـــني واســــرتاتيجيات وبـــــرامج شـــــاملة وتســـــاوي بـــــ
ومتعــددة القطاعــات للحــد مــن الفقــر يف الريــف، مبــا يف 

 ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ

6 10 ● 18 56% 

تـــوفري البيانــــات واملعــــارف واألدوات لتعزيــــز  3-4-2
وتقيـــــــــيم سياســـــــــات واســـــــــرتاتيجيات شـــــــــاملة ومراعيـــــــــة 
للمســاواة بــني اجلنســني ومتعــددة القطاعــات للحــد مــن 

مبـــا يف ذلـــك يف ســـياق اهلجـــرة وتغـــري الفقـــر يف الريـــف، 
 املناخ، ورصد التقدم احملرز يف احلد من الفقر يف الريف

عــــدد البلــــدان )أو املؤسســــات اإلقليميــــة والعامليــــة( الــــيت  •
جرى فيها تقد  الدعم لتقيـيم سياسـات واسـرتاتيجيات 
ـــــــرامج شـــــــاملة ومتعـــــــددة القطاعـــــــات وتســـــــاوي بـــــــني  وب

ف، مبــــا يف ذلــــك يف اجلنســــني للحــــد مــــن الفقــــر يف الريــــ
سياق اهلجرة وتغري املناخ، ورصد التقـدم احملـرز يف سـبيل 

 احلد من الفقر يف الريف

3 5 ● 9 56% 
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يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
لنهاية عام 
2019 

 )التراكمية(

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

صددياغة مواصددفات واتفاقددات  4-1
وخطدددددددوي توجيهيدددددددة طوعيدددددددة دوليدددددددة 
لتحسدددددددددين وصدددددددددول البلددددددددددان إلدددددددددى 

  األسواا الدولية وأدائها
 

دوليــة جديــدة  صــفاتاصــياغة البلــدان ملو  4-1-1
ومنقحــة خاصــة بســالمة األغذيــة وجودهتــا وبالصــحة 
النباتية، واالتفـاق عليهـا لتكـون مبثابـة مراجـع لتحقيـق 

 االتساق الدويل

عــــدد املعــــايري واملواصــــفات الدوليــــة اجلديــــدة أو املنقحــــة  •
خاصــــــة بســــــالمة األغذيــــــة وجودهتــــــا والصــــــحة النباتيــــــة 

ينظـر فيهـا أو التقـدم باالستناد إىل القضايا اجلديدة اليت 
يف مشـــاريع املعـــايري واملواصـــفات أو املعـــايري واملواصـــفات 

 اجلديدة املعتمدة.

93 103 ● 179 58% 

تعزيـــــــــــز قـــــــــــدرات البلـــــــــــدان واجلماعـــــــــــات  4-1-2
االقتصادية اإلقليميـة التابعـة هلـا علـى املشـاركة بفعاليـة 
يف صـــياغة خطـــوط توجيهيـــة طوعيـــة واتفاقـــات دوليـــة 

ُســـــن فـــــرص تشـــــجع شـــــفافية  إجـــــراءات األســـــواق وحت 
 األسواق وإقامة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة.

الــــيت وفـــــّرت هلـــــا ( األجهــــزة اإلقليميـــــة) عــــدد البلـــــدان أو •
املنظمــة القــرائن أو تنميــة القــدرات أو منتــديات للحـــوار 

 بشأن اتفاقات التجارة الدولية واخلطوط التوجيهية

8 7 Δ 28 25% 

وتنفيددددددذها تصددددددميم البلدددددددان  4-2
لسياسدددات وأطددددر تنظيميددددة وترتيبددددات 
مؤسسددددية تدددددعم إقامددددة نظددددم زراعيددددة 

 غذائية شاملة ويعالة
 

تعزيز قدرات منظمات القطاع العام على  4-2-1
تصــــــــميم وتنفيـــــــــذ سياســــــــات واســـــــــرتاتيجيات وأطـــــــــر 
تنظيميــة وخطــط اســتثمارات وطنيــة تــدعم إقامــة نظــم 

 زراعية غذائية شاملة وفعالة.
 

البلـــــدان الـــــيت اســـــتفادت فيهـــــا منظمـــــات عـــــدد )ألـــــف(  •
القطــاع العــام مــن دعـــم املنظمــة لتعزيــز قــدراهتا يف جمـــايل 
تصــــــميم وتنفيــــــذ السياســــــات واالســــــرتاتيجيات واألطــــــر 
التنظيميــــة وخطــــط االســــتثمار الوطنيــــة الداعامــــة لتطــــوير 

 النظم الزراعية والغذائية الشاملة والكفؤة
تفادت مــن دعــم عــدد األجهــزة اإلقليميــة الــيت اســ)بــاء(  •

املنظمـــــــــة لتعزيـــــــــز قـــــــــدراهتا يف جمـــــــــايل تصـــــــــميم وتنفيـــــــــذ 
السياســـات واالســـرتاتيجيات واألطـــر التنظيميـــة وخطــــط 
االســـــــتثمار الوطنيـــــــة الداعامـــــــة لتطـــــــوير الـــــــنظم الزراعيـــــــة 

 والغذائية الشاملة والكفؤة

19 
 
 
 
 
 
5 

25 
 
 
 
 
 
8 

● 
 
 
 
 
 
● 

65 
 
 
 
 
 
17 

38% 
 
 
 
 
 

47% 
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 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالا وكفاءة :4الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018 

 الغاية
قة المحقّ 

يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
لنهاية عام 
2019 

 )التراكمية(

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

قـــدرات منظمـــات القطـــاعني العـــام تعزيـــز  4-2-2
واخلاص على تصميم وتنفيذ ترتيبـات مؤسسـية تـدعم 

 .إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة

عـــدد البلـــدان الـــيت اســـتفادت فيهـــا منظمـــات القطـــاعني  •
العــام واخلــاص مــن دعــم املنظمــة لتعزيــز قــدراهتا يف جمــال 
ءة تصميم وتنفيذ ترتيبات مؤسسية داعامة لشمولية وكفا

 النظم الزراعية والغذائية 

9 6 Δ 19 32% 

تعزيدددددددددز البلددددددددددان لقددددددددددرات  4-3
القطدددددداعين العددددددام والخددددددام وزيددددددادة 
االسدددددتثمارات للنهدددددوض بالمنشدددددآت 
الزراعيدددددددددددددددددة الشددددددددددددددددداملة وتطدددددددددددددددددوير 

 القيمة سالسل

تزويد اجلهات الفاعلة يف سالسـل القيمـة  4-3-1
بالقدرات الفنية واإلدارية إلقامة سالسـل قيمـة زراعيـة 

 وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة

عدد البلدان اليت حظيت بدعم املنظمة لتعزيـز القـدرات  •
الفنيـة واإلداريـة لـدى اجلهـات الفاعلـة يف سلسـلة القيمــة 

 25الغذائية

18 18 ● 57 32% 

      
تعزيــــز قـــــدرات منظمــــات القطـــــاعني العـــــام  4-3-2

 الصــــــــــكوكواخلــــــــــاص علــــــــــى زيــــــــــادة االســــــــــتثمارات يف 
واخلــــدمات املاليــــة وآليــــات إدارة املخــــاطر، وتصـــــميمها 
وتنفيـــــذها لغـــــرض إقامـــــة نظـــــم زراعيـــــة وغذائيـــــة شـــــاملة 

 وفعالة

عـــــدد البلـــــدان الـــــيت تتلقـــــى دعمـــــا مـــــن املنظمـــــة لزيــــــادة  •
املســـــؤولة يف الصـــــكوك واخلـــــدمات املاليـــــة  االســـــتثمارات

، إلقامــة وتنفيــذهاوآليــات إدارة املخــاطر، أو لتصــميمها 
 زراعية وغذائية كفؤة وشاملةنظم 

18 16 Δ 32 50% 

اتخدددددددداذ البلدددددددددان لقددددددددرارات  4-4
باالسددتناد إلددى األدلددة مددن أجددل دعددم 

 إقامة نظم زراعية وغذائية

توفري أحدث املعلومـات والتحلـيالت عـن  4-4-1
األســــواق العامليــــة لتشــــجيع شــــفافية األســــواق وتعزيــــز 

 .واحملليةفرص األسواق والتجارة العاملية واإلقليمية 

ـــــة والتحليليـــــة واملعرفيـــــة بشـــــأن  • عـــــدد املنتجـــــات اإلعالمي
 األسواق اليت تنشرها املنظمة

25 27 ● 62 44% 

تزويد منظمات القطاع العام مبا يلزم إلنشـاء  4-4-2
نظـــم لرصــــد وحتليــــل آثــــار السياســــات التجاريــــة والغذائيــــة 

 .والزراعية على النظم الزراعية والغذائية الوطنية

عــدد البلــدان الــيت تتلقــى دعمــا مــن املنظمــة إلقامــة نظــم  •
لرصـــد تـــأثريات السياســـات التجاريـــة والغذائيـــة والزراعيـــة 

  وحتليلهاعلى النظم الغذائية والزراعية الوطنية، 

7 6 Δ 17 35% 

  
                                                 

 على قدم من املساواةاالستفادة أجل  اجلنسني ومتكني املرأة من مراعية للمساواة بنيتطوير سالسل قيمة على بلداً لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة  18من أصل بلدان ما يتعلق باملؤشر الفرعي، مت دعم مثانية  يف  25
 (.12الغاية احملددة هي )
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 زيادة قدرة سبل كسب العي  على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018 

 الغاية
قة المحقّ 

يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
لنهاية عام 
2019 

 )التراكمية(

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

اعتمددددداد البلددددددان أو تنفيدددددذها  5-1
وسياسددددددددداتية لدددددددددنظم وأطدددددددددر قانونيدددددددددة 

ومؤسسدددددددددية للحدددددددددد مدددددددددن المخددددددددداطر 
  األزمات وإدارة

 

تعزيـــــــــــز القـــــــــــدرات الوطنيـــــــــــة للحكومـــــــــــة  5-1-1
واملنظمات العامة على صياغة وتعزيـز بـرامج اسـتثمار 
وسياســات واســرتاتيجيات وخطــط خاصــة باحلــد مــن 

 املخاطر وبإدارة األزمات

عــــدد البلــــدان أو األقـــاليم الــــيت قامــــت بصــــياغة )ألـــف(  •
اســـرتاتيجية و خطـــة للحـــّد مـــن املخـــاطر وإدارة  واعتمـــاد

 األزمات يف مؤسساهتا نتيجة لدعم املنظمة
)بـــاء( عـــدد املنتجـــات العامليــــة واإلقليميـــة املعياريـــة الــــيت  •

تـــــــدعم البلـــــــدان يف صـــــــياغة سياســـــــات واســـــــرتاتيجيات 
وخطــــــط وبــــــرامج اســــــتثمار للحــــــد مــــــن املخــــــاطر وإدارة 

 األزمات، وتشجع على تنفيذها

12 
 
 
 
24 

14 
 
 
 
24 

● 
 
 
 
● 

46 
 
 
 
80 

30% 
 
 
 

30% 

      
حتســــــني آليــــــات التنســــــيق وتعبئــــــة املــــــوارد  5-1-2

 .للحد من املخاطر وإدارة األزمات
عـــــدد البلـــــدان أو االقـــــاليم الـــــيت حّســـــنت آليـــــات تعبئـــــة  •

املـــــوارد والتنســـــيق للحـــــد مـــــن املخـــــاطر وإدارة األزمـــــات  
 كنتيجة لدعم املنظمة

15 22 ● 35 63% 

اسدددتخدام البلددددان لمعلومدددات  5-2
منتظمدددددة ولإلندددددذار المبكدددددر لمواجهدددددة 
التهديدددددددددات المحتملددددددددة والمعرويددددددددة 

 والمستجدة

وضــــــــــع آليــــــــــات أو حتســــــــــينها لتحديــــــــــد  5-2-1
التهديدات ورصدها، وتقييم املخـاطر وتنفيـذ اإلنـذار 

 املبكر املتكامل ويف الوقت املناسب

آلياهتاونظمهــــا عــــدد البلــــدان أو األقــــاليم الــــيت حّســــنت  •
لرصــــد التهديــــدات مــــن أجــــل تعزيــــز إطــــالق اإلنــــذارات 

 املبكرة كنتيجة لدعم املنظمة

15 15 ● 56 27% 

حتســــــني القــــــدرات الوطنيــــــة علــــــى تقيــــــيم  5-2-2
 .قابلية التأثر وقيا  القدرة على الصمود

عـــــدد البلـــــدان أو األقـــــاليم الـــــيت حّســـــنت رســـــم خطـــــط  •
القــدرة علــى الصـــمودوالتعرض للخطــر وحتليلهــا كنتيجـــة 

 لدعم املنظمة 

12 19 ● 35 54% 

قيدددددددام البلددددددددان بالحدددددددد مدددددددن  5-3
المخدداطر وقابليددة التددأثر علددى صددعيدي 

 األسرة والمجتمع المحلي

تعزيـز قـدرات احلكومــة واجملتمعـات احملليــة  5-3-1
املصـــلحة الرئيســـيني ااخـــرين علـــى تنفيـــذ وأصـــحاب 

ممارســـات الوقايـــة والتخفيـــف اجلّيـــدة للحـــّد مـــن آثـــار 
 التهديدات واألزمات

 

عدد البلـدان الـيت حّسـنت تطبيـق معـايري وتكنولوجيـات  •
وممارســــــــــات متكاملــــــــــة وحمــــــــــددة القطاعــــــــــات للوقايــــــــــة 

 والتخفيف من املخاطر كنتيجة لدعم املنظمة

8 14 ● 37 38% 
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 زيادة قدرة سبل كسب العي  على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5الهدف االستراتيجي 

 المؤشر المخرج الناتج

 الغاية
 المحددة
لنهاية 
عام 
2018 

 الغاية
قة المحقّ 

يعلياا يي 
عام 
2018 

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 

 2018عام 

 الغاية
 المحددة
لنهاية عام 
2019 

 )التراكمية(

التقدم 
المحرز 
يي ضوء 
غايات 
يترة 
 السنتين

تزويـــــــــد اجملتمعـــــــــات احملليـــــــــة مبمارســــــــــات  5-3-2
 وتدابري للحد من قابلية التأثر

عدد البلدان اليت حّسنت تطبيق املعـايري الـيت مـن شـأهنا  •
أن حتــــــــــّد مــــــــــن ضــــــــــعف اجملتمعــــــــــات احملليــــــــــة املعرضــــــــــة 
للتهديـــــدات واألزمـــــات وتعـــــزز قـــــدرهتا علـــــى مقاومتهـــــا  

 املنظمة كنتيجة لدعم

6 18 ● 31 58% 

للكدددددددوار  تأهدددددددب البلددددددددان  5-4
واألزمدددددددددددددددات وإدارة االسدددددددددددددددتجابات 

 لها الفعالة

تعزيـــــــــز قـــــــــدرات الســـــــــلطات وأصـــــــــحاب  5-4-1
املصـــــلحة علـــــى املســــــتوى الـــــوطين يف جمـــــال التأهــــــب 

 للطوارئ للحد من تأثري األزمات

عـــــدد البلـــــدان الـــــيت تســـــتفيد مـــــن دعـــــم املنظمـــــة لفهـــــم  •
املعــــــايري، واخلطــــــوط التوجيهيــــــة، واملمارســــــات يف جمــــــال 

 والتأهب حلالة الطوارئ اخلاصة بالقطاعاألخطار 

8 8 ● 27 30% 

تقـــــــد  املســـــــاعدة اإلنســـــــانية يف الوقـــــــت  5-4-2
املناســـــــــب إىل اجملتمعـــــــــات املتضـــــــــررة مـــــــــن األزمـــــــــات 

 للحفاظ على سبل كسب العيش

عدد البلدان أو األقـاليم املتـأثرة بأزمـة تلقـي بثقلهـا علـى  •
الزراعــة والــيت اســتفادت مــن اســتجابة املنظمــة لألزمــات 
ــــــني اجلنســــــني يف  ــــــة وللمســــــاواة ب ــــــة للتغذي بصــــــورة مراعي

 التوقيت املناسب 

15 17 ● 35 49% 
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 األهداف الوظيفيةو  6الهدف  – رئيسيةمؤشرات األداء الالتقدم المحرز يي  :3الملحق 
 واألبواب الخاصة

 □انتباه  ؛●يي االتجاه الصحية  :المحرز التقدم

 

 6 الهدف االستراتيجي

 الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة )تغّير المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

وتقــد  خــدمات ذات نوعيــة جّيــدة تقــد  اجلــودة الفنيــة واملعرفــة واخلــدمات؛ وإعــداد إحصــاءات بنزاهــة ونشــرها مــن قبــل املنظمــة؛  -بيددان النددواتج 
 للعمل بشأن املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ إىل الربامج االسرتاتيجية.

المحددة  الغاية رئيسيةمؤشرات األداء ال
 2019 لعام

قة يعلياا المحقّ  الغاية
 2018يي عام 
 2018لعام 

 التقدم المحرز

 الفني والمعياري ونزاهته المنظمةعمل : جودة 6-1

 وجيري قياسها من خالل:جودة القيادة الفنية، ألف: -6-1

  منهجية استقصاء لتقييم تعقيبات أصحاب املصلحة بشأن عناصر القيادة الفنية 
70% 68.6% ● 

  لدعم عملية صنع القرارات باالستناد إلى األدلة: جودة إحصاءات المنظمة واستخدامها 6-2
 

نســبة مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة حتــت رعايــة املنظمــة، والــيت مّت  ألددف:-6-2
 اإلبال  عنها على املستوى الوطين متشياً مع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية.

40% 32% ● 

نســـبة العمليـــات اإلحصـــائية العاليـــة اجلـــودة يف املنظمـــة علـــى أســـا  إطـــار  بددداء:-6-2
 املنظمة لضمان اجلودة اإلحصائية

80% 82.3% ● 

تدؤدي إلدى تعزيدز القددرات القطريدة : خدمات ذات نوعّية جّيدة ونداهاج متماسكة للعمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكدين المدرأة، 6-3
 تتية يرصاا متساوية للرجال والنساء، وعلى تنفيذها ورصدهاعلى صياغة سياسات وبرامج 

طبقة. : ألف-6-3
ُ
 ● 14 14 عدد املعايري الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني امل

عدد معايري األداء يف النسخة املنقحة من خطة العمل على نطاق باء: -6-3
 استوفتها املنظمة أو ختطتها.املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت 

10 13 ● 

علدى كدل مدن الصدعيد  أكثدر يعاليدة وشدموالوآليدات ومؤسسدات ذات صدلة حوكمدة  قواعدد: خدمات ذات نوعّية جّيدة من أجل وضدع 4-6
 العالمي واإلقليمي والوطني ويي برامج األهداف االستراتيجية

عدد آليات أو عمليات احلوكمة العاملية املختارة اليت متار  فيها  ألف:-6-4
املنظمة دورًا قياديًا يشّجع إحراز التقدم يف املسائل املتصلة باألهداف االسرتاتيجية 

 اخلمسة.
 

3 3 ● 

عدد احلاالت اليت شجعت فيها مسامهة املنظمة يف احلوكمة على إحراز باء: -6-4
 االسرتاتيجية اخلمسة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.تقدم  صوص األهداف 

20 10 ● 
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 6 الهدف االستراتيجي

 الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة )تغّير المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

ا عمل المنظمة بشأن التغذية من خالل تعميم التغذية يي األهداف االستراتيجية وتعزيز مساهمة المنظمة يي : ضمان جودة واتسا5-6
 الهياكل الدولية المتعلقة بالتغذية

المحددة  الغاية الرئيسيةمؤشرات األداء 
 2019 لعام

قة يعلياا المحقّ  الغاية
 2018يي عام 

 التقدم المحرز

عدد االيات و العمليات العاملية املعنية بالتغذية اليت تساهم فيها املنظمة  :ألف-5-6
 وأفيد فيها عن إحراز تقدم على صعيد متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية

5 3 ● 

ملراعـــاة الشـــواغل واالعتبـــارات واألهـــداف املتصـــلة بالتغذيـــة التقـــدم احملـــرز  بددداء: -6-5
ضمن أطر الربجمة القطرية ويف تنمية قـدرات مـوظفي املنظمـة ملسـاعدة احلكومـات علـى 

  تعميم التغذية )النسبة املئوية للزيادة مقارنة بفرتة السنتني املاضية(

25% 40.8% ● 

المندداخ تماشدديا مددع االسددتراتيجية المتعلقددة بتغيددر المندداخ مددن خددالل تعميمدده يددي ضددمان جددودة واتسدداا عمددل المنظمددة بشددأن تغيددر : 6-6
 األهداف االستراتيجية وتعزيز مساهمة المنظمة يي الهياكل الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بتغير المناخ

املنظمـــــة لتنفيـــــذ ووأو مواصـــــلة بلـــــورة  بـــــدعمعـــــدد البلـــــدان الـــــيت حتظـــــى ألدددددف: -6-6
املكونات الزراعية ملسامهاهتا احملددة على الصعيد الوطين مبوجب اتفاق باري . )يسهم 

 من أهداف التنمية المستدامة(. 1-2-13 الهدفيف 

40 55 ● 

عدد احلوارات املتعلقة بتمويـل السياسـات ووأو الفنيـة ذات الصـلة بالعمـل باء: -6-6
يف جمــال املنــاخ علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي حيــث تــؤدي املنظمــة دورا رياديــا يف 
تعزيـــز تكامـــل التوقعـــات الغذائيـــة والزراعيـــة )مثـــل الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ واتفاقيـــة 

 (.2030املناخ وخطة عام األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

24 22 ● 

 
 

 التقني التعاون: برنامج 7الباب 

 حتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فعال، وباتساق تام مع األهداف االسرتاتيجية، ودعماً لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية -بيان الناتج 

 المحددة الغاية مؤشرات األداء الرئيسية
 2019 لعام

المحّققة يعلياا  الغاية
 2018عام  يي

 التقدم المحرز

 : إدارة ودعم برنامج التعاون التقني7-1

 ألف-7-1
معـــــدل املوافقـــــة علـــــى مـــــوارد برنـــــامج التعـــــاون التقـــــين نســـــبة إىل 

 2021-2020و2019-2018االعتمادات للفرتة 
100% 43% □ 

 باء-7-1
معــــــــدل إجنــــــــاز مشــــــــاريع برنــــــــامج التعــــــــاون التقــــــــين نســـــــــبة إىل 

 2019-2018و2017-2016االعتمادات للفرتة 
100% 88% ● 
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 : التواصل8الهدف الوظيفي 

حتقيق أهداف املنظمة حيظى بدعم من شراكات متنوعـة وموّسـعة، والـدعوة، ومسـتوى أعلـى مـن التوعيـة، والـدعم السياسـي واملـوارد،  -بيان الناتج 
 وتنمية معّززة للقدرات وإدارة املعارف

 : الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات بما يي ذلا التعاون يي ما بين بلدان الجنوب8-1

 مؤشرات األداء الرئيسية
 المحددة الغاية
 2019 لعام

المحّققة يعلياا  الغاية
 2018يي عام 

 التقدم المحرز

 ألف-8-1
 ● 36 20 مّت إبرامها ومواصلة العمل هبا عدد الشراكات االسرتاتيجية اليت

 باء-8-1
عـــدد مبـــادرات الـــدعوة املنفـــذة دعًمـــا لألنشـــطة علـــى مســـتوى 

 املنظمة وللربامج االسرتاتيجية 
8 15 ● 

 جيم-8-1
عدد منهجيات تنمية القدرات اليت مت تطبيقها يف دعم الربامج 

 االسرتاتيجية
10 20 ● 

 دال-8-1
اجلاريـــة اخلاصـــة بالتعـــاون يف مـــا بـــني عـــدد االتفاقـــات والـــربامج 

 بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
25 15 ● 

 االتصاالت: 8-2

 ألف-8-2

)اسـتناداً إىل  FAO.orgحركة املستخدمني علـى موقـع املنظمـة 
إحصـاءات الــدخول علــى مركــز الوثـائق يف املنظمــة علــى شــبكة 

 اإلنرتنت(
 ماليني  8.5

سيجري تقييمها يف 
 2019عام 

 ينطبقال 

 باء-8-2
مســـتوى وجـــود وســـائل اإلعـــالم )عـــدد زيـــارات املوقـــع( مقاســـاً 

 للرصد اإلعالمي Meltwater دمة 
زيارة جديدة  23.000

 يف الشهر

زيارة جديدة  20 250
 يف الشهر

● 

الزيـــادة يف العـــدد اإلمجـــايل ملتـــابعي حســـابات املنظمـــة للتواصـــل  جيم-8-2
 ماليني 3 مليون 2.2 االجتماعي )كلها جمتمعة(

● 

 : تعبئة الموارد8-3

 ألف-8-3
 مستوى املسامهات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني

 
مليار دوالر  1.7

 أمريكي 

مليون دوالر  978
 أمريكي 

● 
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 : تكنولوجيا المعلومات9الهدف الوظيفي 

خالل حتسني فائدة األصول الرقمية ألغراض التنفيذ يف مجيع املواقـع اجلغرافيـة تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضافة من  -بيان الناتج 
مـــن خـــالل حلـــول وخـــدمات حســـنة التوقيـــت، ورفيعـــة اجلـــودة، وفعالـــة، وذات الكفـــاءة مـــن حيـــث الكلفـــة، والتكنولوجيـــات التحويليـــة والشـــراكات 

 جيا املعلومات يف املنظمةاخلارجية القائمة على جمموعة من السياسات واملعايري اخلاصة بتكنولو 

 المحددة الغاية مؤشرات األداء الرئيسية
 2019 لعام

المحّققة يعلياا  الغاية
 2018يي عام 

 التقدم المحرز

 ألف-9-1

مســـــتوى إرضـــــاء العمـــــالء االســـــرتاتيجيني مـــــن قطـــــاع األعمـــــال 
التجاريـــة إزاء احللــــول املقّدمــــة يف جمــــال تكنولوجيــــا املعلومــــات، 

 خالل:من وجيري قياسه 
 املئويـــة مـــن العمـــالء االســـرتاتيجيني مـــن قطـــاع األعمـــال  النســـبة

 متاماً )املصدر: مسح سنوي للعمالء( الراضنيالتجارية 

70% 75% ● 

 باء-9-1

جـــــودة األصـــــول الرقميـــــة املتاحـــــة أمـــــام املنظمـــــة لتســـــتخدمها دعمـــــاً 
 :جيري قياسها من خالللعملها بصورة آمنة وحسنة التوقيت، و

  املئويـــة مـــن األصـــول الرقميــة )نظـــم املعلومـــات الداخليـــة النســبة
ــــــيت تســــــتند إىل  ــــــات( ال ــــــة مــــــن البيان ــــــروابط مبصــــــادر خارجي وال

 املنصات الرقمية املتاحة

75% 47% ● 

 

 

 : حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه10الهدف الوظيفي 

 السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة االسرتاتيجية واإلشراف: التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام والتعاون بيان الناتج

 المحددة الغاية مؤشرات األداء الرئيسية
 2019 لعام

المحّققة يعلياا  الغاية
 2018عام  يي

 التقدم المحرز

 : حوكمة المنظمة10-1

 ألف-10-1
ـــــائق األجهـــــزة الرئاســـــية الـــــيت تقـــــدم يف حينهـــــا واحتياجـــــات  وث

 اللغات
100% 79% □ 

 باء-10-1
 ● %90 %90 الرئاسية يف املواعيد احملددة األجهزةتنفيذ قرارات 

 : اإلشراف10-2

 ألف-10-2

اخلاصــــــة بعمليــــــات املراجعــــــة الـــــــيت مت  للتغطيــــــةالنســــــبة املئويــــــة 
 يف ذلك تلك ذات اخلطورة العالية تنفيذها، مبا

% )مبا يف ذلك 90
خطورة عالية بنسبة 

100)% 

58% ● 

 باء-10-2

عــدد البلــدان الــيت مت فيهــا تقيــيم األمهيــة االســرتاتيجية للمنظمــة 
براجمهـــا مـــن خـــالل عمليـــات التقيـــيم املتعّلقـــة بـــالربامج  وفعاليـــة

 القطرية وغريها من الربامج الرئيسية

13 6 ● 
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 : حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه10الهدف الوظيفي 

 : التوجيه10-3

 ● %74 %85 نسبة غايات خمرجات األهداف االسرتاتيجية اليت مت حتقيقها ألف-10-3

 باء-10-3
نســـبة توصـــيات عمليـــات التقيـــيم االســـرتاتيجية الـــيت اســـتكمل 

 فيها رّد اإلدارة املتفق عليه يف املوعد املقرر 
90% 97%  ● 

نســــبة توصــــيات املراجعــــة العاليــــة املخــــاطر الــــيت اســــتكملت يف  جيم-10-3
 املوعد املقرر 

80% 91% ● 

نسبة توصيات املراجعة اليت مل تنفذ بعد منـذ وقـت طويـل )أي  دال-10-3
 شهرًا( 24أكثر من 

 ● %6 %10أقّل من 

 

 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11الهدف الوظيفي 

 تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورصد ومراقبة -بيان الناتج 

 المحددة الغاية مؤشرات األداء الرئيسية
 2019 لعام

 المحّققة يعلياا الغاية
 2018عام  يي

 التقدم المحرز

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية11-1

 الوقت املطلوب لتعيني موظفني ألف-11-1
 ● يوًما 112 يوًما 120

 ● %86 %75 متثيالً متساوياً النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة  باء-11-1

 ● 62 75 التنقل اجلغرايف )املناصب( جيم-11-1

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد المالية11-2

 ألف-11-2
تتلقـــى املنظمــــة رأيًــــا غــــري مشـــفوع بتحفظــــات بشــــأن كشــــوفاهتا 

 مبا يف ذلك بشأن بيانات الرقابة الداخلية املالية،

رأي غري مشفوع 
ملراجع بتحفظات 

 خارجي )سنوي(

رأي غري مشفوع 
بتحفظات ملراجع 
 خارجي

● 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11-3

 ألف-11-3
سيتم تقييم ذلك يف عام  %70 مستوى إرضاء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة

2019 
 ال ينطبق

 باء-11-3
املســـــــــــؤولية البيئيـــــــــــة يف املنظمـــــــــــة تُقـــــــــــا  بنـــــــــــاء علـــــــــــى نســـــــــــبة 
مباينوجمّمعات املنظمة اليت ستوّفر بيانات سـنوية عـن انبعاثـات 

 غازات الدفيئة

86% 86% ● 
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 : اإلنفاا الرأسمالي13الباب 

يف االستثمارات الرأمسالية يف املنظمة منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمـال  حتقق -بيان الناتج 
 املنظمة وإجناز األهداف االسرتاتيجية

 المحددة الغاية مؤشرات األداء الرئيسية
 2019 لعام

المحّققة يعلياا  الغاية
 2018عام  يي

 التقدم المحرز

 ألف-13-1

النســبة املئويــة مــن اإلنفــاق الرأمســايل املخصاــص للمبــادرات الــيت 
وجيــري ُأجــري هلــا حتليــل التكلفــة واملنــافع وخطــة حتقيــق العائــد، 

 قياسها من خالل:
 استعراض سنوي 

100% 100% ● 

 باء-13-1

ـــــة مـــــن مشـــــاريع اإلنفـــــاق الرأمســـــايل الـــــيت أجنـــــزت يف  النســـــبة املئوي
 وجيري قياسها من خالل:موعدها وجبودة رفيعة وضمن امليزانية، 

 حافظة املشاريع 

85% 67% □ 

 

 

 اإلنفاا األمني: 14الباب 

 اليت تعمل فيها املنظمة على حنو آمن ومأمون يف مجيع املواقع تأديته مهامهم علىموظفو املنظمة قادرون  - بيان الناتج

 المحددة الغاية مؤشرات األداء الرئيسية

 2019 لعام

المحّققة يعلياا  الغاية
 2018يي عام 

 التقدم المحرز

 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج يي المقر14-1

 ● %93 %90 النسبة املئوية للموظفني الذين أهنوا تدريب األمن األساسي ألف-14-1

 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج يي مختلف أرجاء العالم14-2

 ألف-14-2
النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لألمن 

 التشغيلي

100% 90% ● 

 باء-14-2
النســـبة املئويـــة للمـــوظفني الـــدوليني يف املكاتـــب امليدانيـــة الـــذين 

 ألماكن اإلقامةيلتزمون بالتدابري األمنية 

100% 100% ● 

 جيم-14-2
النسبة املئوية لإلبال  عن احلوادث املتصلة باألمن يف املكاتـب 

 امليدانية مع متابعتها العاجلة 

100% 100% ● 

 دال-14-2

النســــبة املئويــــة إليفــــاد املهنيــــني املتخصصــــني يف األمــــن امليــــداين 
ســاعة ملســاعدة املكاتــب امليدانيــة يف إدارة األزمــات  72خــالل 

  املتصلة باألمن، حبسب احلاجة

100% 100% ● 
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 التقّدم المحرز يي ما يتعلق بالمعايير الدنيا -: المساواة بين الجنسين4الملحق 
 لسياسة المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وخطة العمل على نطاا المنظومة

 بين الجنسين وتمكين المرأةبشأن المساواة 
 

يُعاو  موضوع املساواة بني اجلنسني، بوصفه مسألة حمورية بالنسبة إىل والية املنظمـة، كموضـوع شـامل يف اإلطـار  -215
االســرتاتيجي، لتــوفري خــدمات ذات نوعيــة جّيــدة واســرتاتيجيات وهنــج متماســكة لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، وتــدخالت 

إىل تعزيــز القــدرات القطريـة علــى صــياغة  6مــن اهلـدف  3-6 إطـار الــربامج االســرتاتيجية. ويرمـي النــاتج تسـتهدف املــرأة يف
سياسات وبرامج تتيح فرصاً متساوية للرجال والنساء، وعلى تنفيـذها ورصـدها. وجيـري قيـا  التقـدم احملـر ز والنتـائج احملققـة 

 .يرد أدناه الرئيسية كما ءاألدامن خالل مؤشرين اثنني من مؤشرات 
 

 عدد املعايري الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني املُطبقة -ألف -3-6املؤشر 

 
يتوىل هذا املؤشر قيا  تنفيذ املعايري الدنيا الـخمسة عشر اخلاصة بتعميم املسـاواة بـني اجلنسـني والتـدخالت الـيت  -216

املساواة بني اجلنسني. وهتدف هذه املعـايري إىل تعزيـز هتيئـة  تستهدف املرأة، على حنو ما هو حمّدد يف سياسة املنظمة بشأن
بيئـــة مؤسســـية مواتيـــة عـــن طريـــق دعـــم إنشـــاء آليـــات لتعمـــيم قضـــايا املســـاواة بـــني اجلنســـني تركـــز علـــى الوظـــائف الرئيســـية 

ة بني اجلنسـني للمنظمة. وقد ُصم مت حبيث تكون متناسقة ومكّملة ملعايري خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساوا
 ومتكني املرأة اليت تُعترب ملزمة بالنسبة إىل مجيع منظمات األمم املتحدة واليت على ضوئها ترفع املنظمة تقاريرها كل سنة.

 
، برصد إنشاء آليات تعميم قضـايا املسـاواة بـني 2017-2014وقامت املنظمة، يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -217

، نُقــح مؤشــر األداء مــن خــالل مشــاورة مستفيضــة مــع الُشــع ب واملكاتــب 2018ذلــك. ويف عــام  اجلنســني، وبــاإلبال  عــن
ــن املنظمــة مــن قيــا  مــدى  املســؤولة عــن املعــايري الــدنيا للسياســة. وأســفر هــذا التنقــيح عــن حتديــد معــايري وأســ  قيــا  متك 

 تنفيذ هذه االيات.
 

يف املائـة(. وللمـرة األوىل، تســتطيع  93) 15معيـارا مـن أصـل  14، كانـت املنظمـة تنفـذ 2018وحبلـول هنايـة عـام  -218
املتعلـق بـإدراة أهـداف املسـاواة بـني اجلنسـني يف نظـام تقيـيم وإدارة األداء ملـوظفي املنظمـة،  12املنظمة اإلبال  عن املعيار 

شــأن تعّلــم املــوظفني، بعــد أن ب 9يتعلــق بفئــة حمــدودة فقــط مــن املــوظفني. كمــا باتــت املنظمــة متتثــل اان للمعيــار  هرغــم أنــ
إجباريـة بالنسـبة إىل مجيـع املـوظفني  صـوص املسـاواة بـني اجلنسـني. كمـا مت توسـيع نطـاق تقيـيم هـذا  ةتدريبيوضعت دورة 

 14املعيــار ليشــمل أيضــا إدراة فــرص تنميــة القــدرات مبــا يتجــاوز الــتعّلم اإللكــرتوين. يف حــني مل تطبــق املنظمــة بعــد املعيــار 
أنـــه مـــا يـــزال يتعـــذر عليهـــا ربـــط مشـــاريعها وبراجمهـــا مبيزانيـــة ذات صـــلة باملســـاواة بـــني اجلنســـني رغـــم توفرهـــا علـــى نظـــرا إىل 

 معلومات عن عدد املشاريع اليت تستهدف املرأة.
 

، يف االجتــاه الصــحيح 15ا مــن أصــل معيــارً  14بشــكل كامــل، بــالنظر إىل تطبيقهــا  2018وتســري املنظمــة يف عــام  -219
 تها احملددة لفرتة السنتني.لتحقيق غاي
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 (2018المعايير الدنيا للمنظمة لتعميم المساواة بين الجنسين )نهاية عام  :3 الجدول
 

 2018موجز النتائج لعام  حالة التنفيذ المعايير الدنيا لتعميم المساواة بين الجنسين
تتضـــــمن مجيـــــع قواعـــــد البيانـــــات اإلحصـــــائية  -1

مصـــنفة حبســـب  الرئيســـية يف املنظمـــة بيانـــات
نــــوع اجلــــن  عنــــد االقتضــــاء وحيثمــــا يكــــون 

 .ذلك متاحاً 

إن مثـــاين مـــن قواعـــد البيانـــات الرئيســـية للمنظمـــة، املتاحـــة للعمـــوم، هـــي  فذنُ 
ذات صــلة بتصـــنيف البيانـــات حبســب نـــوع اجلـــن . وهــي تشـــمل أيضـــا 
مســتودع البيانــات اجلديــد املتعلــق بأهــداف التنميــة املســتدامة. وتتضــمن 
سبع قواعد بيانات، من أصل العدد اإلمجايل، معلومات مصّنفة حبسب 

نشـــر املنظمـــة بيانـــات مصـــنفة حبســـب نـــوع اجلـــن  مـــن نـــوع اجلـــن . وت
خالل منتجاهتا املعارفية، وخصوصا من خالل مطبوعاهتـا الرئيسـية. ويف 

تقـــارير احلالــــة يف ، تضـــمنت أربعــــة تقـــارير مـــن أصــــل أســـة 2018عـــام 
بيانـــات مصـــنفة حبســـب نـــوع اجلـــن  وناقشـــت بُعـــد املســـاواة بـــني  العـــامل

 جلة.اجلنسني للمواضيع الرئيسية املعا
تســـــتثمر املنظمـــــة يف تعزيـــــز قـــــدرات البلـــــدان  -2

األعضاء على إعداد بيانات مصنفة حبسـب 
نـــوع اجلـــن  وعلـــى حتليلهـــا واســـتخدامها يف 
حتليل السياسـات وختطـيط الـربامج واملشـاريع 

 وتقييمها.

تعــــزز املنظمــــة قــــدرات البلــــدان األعضــــاء علــــى مجــــع البيانــــات املصــــنفة  فذنُ 
ـــــــوع اجلـــــــن  وحتليلهـــــــا. ويف عـــــــام  ، شـــــــارك مســـــــؤولون 2018حبســـــــب ن

بلــــداً يف حلقــــات دراســــية تدريبيةومناقشــــات موائــــد  70حكوميــــون مــــن 
مستديرة إقليمية أو وطنية تضمنت وحدات دراسية أو تبـادل معلومـات 

صــــّنفة حبســــب اجلــــن  وحتليلهــــا ألغــــراض حــــول أمهيــــة مجــــع البيانــــات امل
األمـــــن الغـــــذائي. وأدت املنظمـــــة أيضـــــا دورا نشـــــطا يف دعـــــم أصـــــحاب 
املصــلحة الــوطنيني مــن أجــل مجــع البيانــات املصــنفة حبســب نــوع اجلــن  

 من التعدادات واملسوحات الزراعية. 27ونشرها يف 
بالنســـــبة إىل مجيـــــع األهـــــداف االســـــرتاتيجية،  -3

ـــــــل  ـــــــني يـــــــتم إجـــــــراء حتلي خـــــــاص باملســـــــاواة ب
اجلنســـني ووضـــع خطـــة عمـــل بشـــأن املســـاواة 
بــني اجلنســني؛ وجيــري قيــا  التقــدم يف جمــال 
املساواة بني اجلنسني بالنسبة إىل مجيع نـواتج 

 املنظمة.

يف املائـة مـن جممـوع النتـائج املقـررة مـن جانـب  9.3تبنّي البيانات أن نسبة  فذنُ 
، خاصة باملساواة بـني اجلنسـني 2018الربامج االسرتاتيجية كانت، يف عام 

)أي كانت تنطوي علـى بُعـد قـوي يتعلـق باملسـاواة بـني اجلنسـني معـرب عنـه 
بشــكل صــريح يف العنــوان(. ولكــن جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النســبة متيــل 
إىل التقليــل مــن شــأن أنشــطة املنظمــة املتصــلة باملســاواة بــني اجلنســني الــيت  

 أ من النتائج املنشودة األوسع نطاقا.كثريا ما تكون جزءا ال يتجز 
 

وتؤدي املؤشرات والتوصيفات املراعيـة للمسـاواة بـني اجلنسـني إىل متكـني 
املنظمــــة مــــن حتقيــــق النتــــائج ذات الصــــلة باملســــاواة بــــني اجلنســــني عنــــد 

يف املائـــة مـــن  41، ســـّلطت نســـبة 2018مســـتوى املخرجـــات. ويف عـــام 
( الضوء على مكـون 819جمموعه  من أصل ما 337النتائج املبّلغ عنها )

خـــاص باملســــاواة بــــني اجلنســـني. وكمــــا هــــو احلـــال بالنســــبة إىل مســــتوى 
النــواتج، ســُيجرى تقيــيم للمنظمــة يف هنايــة فــرتة الســنتني. وقــد أشــري إىل 

املائــــة مــــن األســــئلة املدرجــــة يف التقيــــيم تتصــــل باملســــاواة بــــني  يف 10أن 
 اجلنسني.

لتخصــــــيص املــــــوارد يــــــتم وضــــــع غايــــــة ماليــــــة  -4
لسياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني، 

 وحتقيقها.

يّصـــص برنـــامج العمـــل وامليزانيـــة اعتمـــادا للعمـــل املتعلـــق باملســـاواة بـــني  فذنُ 
 اجلنسني عرب املنظمة.
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يـــتم إجـــراء تقيـــيم قطـــري بشـــأن املســـاواة بـــني  -5
 اجلنسني كجزء من الربامج القطرية.

تشــّجع املنظمــة إعــداد تقييمــات قطريــة  صــوص املســاواة بــني اجلنســني   فذنُ 
كأســــا  هـــــام، وإن مل يكـــــن الوحيـــــد، ألطـــــر الربجمـــــة القطريـــــة وصـــــياغة 

من التقييمات اجلديدة، يف حـني  16، أجريت 2018املشاريع. ويف عام 
أظهر حتليل جلميع أطـر الربجمـة القطريـة الـيت أقـرت خـالل العـام أن نسـبة 

يف املائــة تناولــت املعوقــات املتصــلة باملســاواة بــني اجلنســني وعاجلتهــا  83
 عن طريق أنشطة يف مصفوفة النتائج.

جيرى اسـتعراض ملسـألة املسـاواة بـني اجلنسـني  -6
بالنســـــبة إىل مجيـــــع اخلـــــدمات لتـــــوفري أســـــا  
لتحســــني تنفيــــذ عمليــــة تعمــــيم املســــاواة بــــني 
احملــــرز اجلنســــني، مبــــا يف ذلــــك قيــــا  التقــــدم 

 واألداء.

تشــــجع املنظمــــة إجــــراء اســــتعراض دوري للعمــــل املتعلــــق باملســــاواة بــــني  فذنُ 
اجلنســـني يف كـــل شـــعبةومكتب )وهـــذه مهمـــة تتـــوىل القيـــام هبـــا جهـــات 
االتصـال املعنيـة باملسـاواة بـني اجلنسـني(، مـن أجـل اسـتعراض اإلجنــازات 

اجلنسـني.  وحتديد الفجوات وختطيط األنشطة ذات الصلة باملسـاواة بـني
مـــن الوحـــداتواملكاتب هبـــذا االســـتعراض  28، اضـــطلع 2018ويف عـــام 

 الذي سيسرتشد به يف ختطيط العمل.
يــدرة حتليــل مســألة املســاواة بــني اجلنســني يف  -7

صــــــياغة مجيــــــع الــــــربامج واملشــــــاريع امليدانيــــــة، 
وُتؤخـــــــــذ القضـــــــــايا املتعلقـــــــــة باملســـــــــاواة بـــــــــني 

ــــــات  ــــــار يف عملي املوافقــــــة اجلنســــــني يف االعتب
 على املشاريع وتنفيذها.

ميكـــــن تتبـــــع مســـــألة تعمـــــيم املســـــاواة بـــــني اجلنســـــني يف صـــــياغة الـــــربامج  فذنُ 
واملشاريع وتنفيذ األنشطة ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني مـن خـالل 
متطلبـات حمــددة تضـعها املنظمــة يف دورة املشـاريع اخلاصــة هبـا. ويف عــام 

يف املائة( من املشاريع  91رتفعة جداً )، مّتت صياغة نسبة مئوية م2018
باالســـــتناد إىل حتليـــــل املســـــاواة بـــــني اجلنســـــني. وخـــــالل الفـــــرتة نفســـــها، 

ــــــذ  70أشــــــارت  يف املائــــــة مــــــن التقــــــارير اخلتاميــــــة للمشــــــاريع إىل أن تنفي
األنشـــــطة املتصـــــلة باملســـــاواة بـــــني اجلنســـــني يســـــري يف االجتـــــاه الصـــــحيح 

لة بـــــــإدراة املســـــــاواة بـــــــني )فمشـــــــاريع املنظمـــــــة ليســـــــت كّلهـــــــا ذات صـــــــ
 اجلنسني(.

ـــــيم  -8 تتضـــــمن مجيـــــع عمليـــــات اســـــتعراض وتقي
الــربامج بشـــكل كامـــل حتليـــل مســـألة املســـاواة 
ــــــار  بــــــني اجلنســــــني، وتقــــــدم تقــــــارير عــــــن ااث
املتصـــلة باملســـاواة بـــني اجلنســـني يف اجملـــاالت 

 اليت تستعرضها.

تعمـــيم قضـــايا متاشـــيا مـــع اخلطـــوط التوجيهيـــة ملكتـــب التقيـــيم  صـــوص  فذنُ 
( اليت أجريـت 17املساواة بني اجلنسني، أدرجت مجيع عمليات التقييم )

مســـــألة املســـــاواة بـــــني اجلنســـــني يف اختصاصـــــاهتا. كمـــــا  2018يف عـــــام 
تضـــــمنت مجيـــــع تقـــــارير التقيـــــيم قســـــما خمّصصـــــا لقضـــــايا املســـــاواة بـــــني 
اجلنســـني، باالســــتناد إىل حتليـــل مشــــل تصــــميم املبـــادرة اخلاضــــعة للتقيــــيم 

يف املائـــة( مـــن عمليـــات  82وإدارهتـــا ونتائجهـــا. واحتـــوت نســـبة عاليـــة )
 التقييم على إجراءات أو توصيات مقرتحة.
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يــتم وضــع برنــامج إلزامــي لتنميــة القــدرات يف  -9
جمــال املســاواة بــني اجلنســني وتنفيــذه بالنســبة 

 إىل مجيع املوظفني الفنيني واملدراء.

تكمــن إحــدى مهــام جهــات االتصــال املعنيــة باملســاواة بــني اجلنســني يف  فذنُ 
حتديـــد االحتياجـــات املتعلقـــة بتنميـــة القـــدرات داخـــل األقســـامواملكاتب 
التابعــة هلــا يف املقــر الرئيســي واملكاتــب اإلقليميــة والقطريــة علــى الســواء. 
 وأظهرت النتائج املنبثقة عن دراسة استقصائية أجريت يف نوفمربوتشرين

يف املائـــــــة مـــــــن املــــــوظفني أعربـــــــت عـــــــن اهتمامهـــــــا  40أن  2018الثــــــاين 
باملشـــاركة يف دورة تدريبيـــة اســـتهاللية حـــول املفـــاهيم الرئيســـية يف جمـــايل 

يف املائـة تنظـيم  69املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي. وطلبت نسـبة 
دورة تدريبيــــة علــــى معاجلــــة قضــــايا املســــاواة بــــني اجلنســــني يف جمــــال فــــين 

يف املائـــــة مهتمـــــة بصـــــياغة املشـــــاريع ذات الصـــــلة  62معـــــني. وإن نســـــبة 
يف املائــة  46بقضــايا املســاواة بــني اجلنســني وبتنفيــذها يف حــني أن نســبة 

 مهتمة بكيفية تعميم املساواة بني اجلنسني يف عمليات السياسات.
وتتــــيح املنظمــــة ملوظفيهــــا طائفــــة مــــن خيــــارات التــــدريب بشــــأن قضــــايا 

إلزاميــة وضــعت حــديثا  تدريبيــةاملســاواة بــني اجلنســني، مبــا يف ذلــك دورة 
، 2018. ويف عـــام حـــول قضـــايا املســـاواة بـــني اجلنســـني جلميـــع املـــوظفني

مـــــــن املـــــــوظفني قـــــــد أهنـــــــوا دورات الـــــــتعّلم  1 223توضـــــــح البيانـــــــات أن 
اإللكرتوين ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني املتاحـة علـى منصـة الـتعّلم 

مــــــــــــــن حلقــــــــــــــات  38، يف حــــــــــــــني مت تنظــــــــــــــيم you@faoالداخليــــــــــــــة، 
العملواحللقــــــات الدراســــــية الفعليــــــة أو احللقــــــات الدراســــــية اإللكرتونيــــــة 

ر الرئيســي ويف املكاتــب املخصصــة لقضــايا املســاواة بــني اجلنســني يف املقــ
 امليدانية.

يـــــتم حتديـــــد احلـــــد األدىن مـــــن الكفـــــاءات يف  -10
حتليــل قضــايا املســاواة بــني اجلنســني، ويُطلــب 
مـــــــــــن مجيـــــــــــع املـــــــــــدراء واملـــــــــــوظفني الفنيــــــــــــني 

 استيفاءها.

يـــدرة إطـــار املنظمـــة اخلاصـــة بالكفـــاءات قضـــايا املســـاواة بـــني اجلنســـني  فذنُ 
ااحرتام اجلميـعا، وتشـّجع مجيـع إعالنـات حتت إطار القيمة األساسية: 

الوظــائف الفنيــة الشـــاغرة ورود الطلبــات مــن اإلنـــاث املــؤهالت. وميكـــن 
ا باحتياجاهتا، تسليط الضوء على اخلربة أو للُشع ب املعنية بالتعيني، رهنً 

املتعلقــة بقضــايا املســاواة بــني اجلنســني يف إعالنــات الوظــائف املــؤهالت 
مــن إعالنــات الوظــائف  8.5 ، تضــمنت نســبة2018الشــاغرة. ويف عــام 
ا يتعلـــــق بـــــاخلربة واملعـــــارف ووأو ومـــــا فـــــوق شـــــرطً  الشـــــاغرة للفئـــــة الفنيـــــة

 املسؤوليات ذات الصلة بقضايا املساواة بني اجلنسني.
تضـــع كـــل إدارة فنيـــة عمليـــة فـــرز قائمـــة علـــى  -11

ــــــــع األنشــــــــطة  ــــــــني اجلنســــــــني جلمي املســــــــاواة ب
 املعارفية. املعيارية والربامج واملنتجات

ترســل جهـــات االتصــال املعنيـــة باملســاواة بـــني اجلنســني كـــل ســنة دراســـة  فذنُ 
استقصــــائية للوقــــوف علــــى مــــدى مســــامهتها يف تنفيــــذ العمــــل يف جمــــال 
املســــاواة بــــني اجلنســــني داخــــل األقســــاموالوحدات التابعــــة هلــــا. ويف عــــام 

ائــــة يف امل 40يف املائــــة إىل مشــــاركة مباشــــرة ) 87، أشــــارت نســــبة 2018
يف املائـة بـني احلـني وااخـر( يف واحـد أو أكثـر مـن  47بشكل منتظم، و

اجملــــاالت التاليــــة: التخطــــيط واإلبــــال  املتصــــالن بقضــــايا املســــاواة بــــني 
يف املائـــة(؛ ومتثيـــل املنظمـــة يف االجتماعـــات املشـــرتكة بـــني  50اجلنســـني )
يف  40يف املائة(؛ ودعم إعداد وثيقـة التخطـيط القطـري ) 70الوكاالت )

يف املائــة(؛ واســتعراض املنتجــات املعارفيــة  60املائــة(؛ وصــياغة املشــاريع )
 يف املائة(. 37)
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 خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - باء-3-6املؤشر 
 

تشـــكل خطـــة العمـــل علـــى نطـــاق املنظومـــة املتعلقـــة باملســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة )خطـــة العمـــل( إطـــاراً  -220
ئف املؤسســية لــدى كيانــات للمســاءلة مــن أجــل تعجيــل عمليــة تعمــيم املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة يف مجيــع الوظــا

. وقــد 2و1997منظومــة األمــم املتحــدة. وهــي متثــل اســتجابة الســتنتاجات اجمللــ  االقتصــادي واالجتمــاعي املتفــق عليهــا 
حظيــت آليــة اإلبــال  واملتطلبــات ذات الصــلة خلطــة العمــل بــإقرار جملــ  الر ســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين 

كغاية السـتيفاء منظومـة األمـم املتحـدة ملؤشـرات األداء. وتسـتوجب   2017وحددت عام  2012سان بالتنسيق يف أبريلوني
 .خطة العمل رفع تقارير سنوية من قبل كل كيان وإدارة ومكتب مشارك

 
. ونتيجـــة للمشـــاورة الـــيت جـــرت، 2018ومطلـــع عـــام  2017وقـــد خضـــعت خطـــة العمـــل لعمليـــة تنقـــيح يف عـــام  -221

 ( بالنســــبة إىل الســــنوات اخلمــــ  املقبلــــة0-2نســــخة حمّســــنة مــــن خطــــة العمــــل )خطــــة العمــــل  2018صــــدرت يف عــــام 

يُـــــدرة تقيـــــيم للمســـــامهة يف حتقيـــــق أهـــــداف  -12
املســــاواة بــــني اجلنســــني اخلاصــــة باملنظمــــة يف 

جلميـــــع املـــــوظفني  نظـــــام تقيـــــيم وإدارة األداء
 الفنيني.

وللمـــرة األوىل، أن ترفـــع تقريـــرا عـــن   2018اســـتطاعت املنظمـــة، يف عـــام  فذنُ 
كيفيـــة إدراة العديـــد مـــن املـــوظفني هلـــدف يتعلـــق بقضـــايا املســـاواة بـــني 
اجلنســـني يف تقيـــيم األداء اخلـــاص هبـــم. واســـتند التقيـــيم هـــذه الســـنة إىل 
جهــات االتصــال املعنيــة باملســاواة بــني اجلنســني، وبإمكاننــا اإلشــارة إىل 

ا يتعلـــق بقضــــايا وضــــعت هـــدفا أو مؤشــــرً  يف املائـــة مــــن املـــوظفني 68أن 
املســاواة بــني اجلنســني يف نظــام تقيــيم وإدارة األداء اخلــاص هبــا. ويف عــام 

، تعتــــزم املنظمــــة توســــيع نطــــاق هــــذا االســــتعراض ليشــــمل فئــــات 2019
 أخرى من املوظفني وليشمل أيضا املوظفني املشرفني واملديرين.

البشـــرية يـــتم علـــى حنـــو منهجـــي تتبـــع املـــوارد  -13
واملاليـــــــة والنتـــــــائج املعياريـــــــة والتنفيذيــــــــة ذات 
الصلة بقضايا املساواة بني اجلنسني من املقـر 
الرئيســـي إىل املســـتوى القطـــري، ورفـــع تقـــارير 
عنهــــــا إىل األجهــــــزة الرئاســــــية للمنظمــــــة وإىل 

 منظومة األمم املتحدة.

اة بني اجلنسني يتتبع إطار املنظمة اخلاص بالرصد النتائج املتعلقة باملساو  فذنُ 
حبسب األهداف االسرتاتيجية والوظيفية ويبلغ البلدان األعضـاء هبـا مـن 
خـالل تقــارير اســتعراض منتصـف املــدة وتقــارير تنفيـذ الــربامج. وتتضــمن 
تقــارير املنظمـــة هـــذه أيضــا معلومـــات حمدثـــة عــن ختصـــيص املـــوارد املاليـــة 

نفـذ املنظمـة خطـة املكرسة لقضايا املساواة بني اجلنسني وتوفريهـا. كمـا ت
عمــل بشــأن التكــافؤ بــني بــني اجلنســني وترفــع تقــارير عــن املــوارد البشــرية 

 إىل األجهزة الرئاسية.
يف املائــة مــن ميزانيــة  30يــتم ختصــيص نســبة  -14

املنظمـــة وعملهـــا التنفيـــذي علـــى الصـــعيدين 
القطـــري واإلقليمـــي لغـــرض التـــدخالت الـــيت 

 تستهدف النساء حتديداً.

يف املائـة( مـن مشـاريع املنظمـة املعتمـدة،  55اندرجت الغالبية العظمـى ) نفذمل يُ 
ا )تعـاو G2a، حتت نطاق مؤشـر املسـاواة بـني اجلنسـني ا2018يف عام 

قضــايا املســاواة بــني اجلنســني علــى حنــو منهجــي، غــري أهنــا ليســت أحــد 
األهـــداف الرئيســـية للمشـــروع( يف حـــني بلغـــت حصـــة املشـــاريع املصـــنفة 

يف  7ا )حيث تعترب املساواة بني اجلنسني اهلدف الرئيسي( نسـبة G2bا
املائــة. ومل يطبــق بعــد هـــذا املعيــار ألن املنظمــة مــا تـــزال غــري قــادرة علـــى 

 التدخالت. لفرادىحتديد امليزانية املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني 
ارتفعت حصة إمجايل حافظة برنامج التعـاون  -15

التقـــين املخصصـــة للـــربامج واملشـــاريع املتصـــلة 
 30يف املائة إىل  9باملساواة بني اجلنسني من 

 يف املائة.

ميّكــن برنــامج التعــاون التقــين املنظمــة مــن إتاحــة درايتهــا وخربهتــا للبلــدان  فذنُ 
األعضـاء بنــاء علــى طلبهـا، باالســتفادة مــن املـوارد اخلاصــة هبــا. ويف عــام 

مــن مشــاريع برنــامج  312يف املائــة مــن أصــل  53، تناولــت نســبة 2018
 التعاون التقين قضايا املساواة بني اجلنسني.
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( بــإدراة مؤشــرات أداء 0-1(. ويوّســع هــذا اإلطــار نطــاق النســخة األوىل مــن خطــة العمــل )خطــة العمــل 2018-2023)
جديــدة ومــن خــالل االرتقــاء مبســتوى القــائم منهــا. وتشــارك املنظمــة مشــاركة كاملــة يف الشــبكات املشــرتكة بــني الوكــاالت 
املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتساهم فيها بانتظام وفقا للوالية امللقاة على عاتقها. وخالل األشهر األوىل من 

 .سامهت املنظمة يف العملية التجريبية بشأن منهجية اإلبال  بالنسبة إىل مؤشرات أداء جديدة، 2018عام 
 

ا إىل أن املنظمـــة تقـــّر بإطـــار أداء املنظمـــة يف ضـــوء املعـــايري الـــواردة يف خطـــة العمـــل نظـــرً  بـــاء-3-6ويقـــّيم املؤشـــر  -222
خليــة بالنســبة إىل مســألة املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املســاءلة هــذا باعتبــاره قــوة دافعــة لتحســني وتبســيط اإلجــراءات الدا

السـنة األوىل لإلبـال  مبوجـب النسـخة احملدثــة خلطـة العمـل، وتؤكـد املنظمـة أداءهـا النـاجح مــن  2018املـرأة. ويشـّكل عـام 
 تطلبـاتمـن مؤشـرات األداء خلطـة العمـل أو مـا يفـوق تلـك امل 16ا من أصـل مؤشرً  13خالل الوفاء مبتطلبات ما جمموعه 

 املنظمة ا ال ينطبق علىا واحدً ا؛ ولكن هناك مؤشرً مؤشرً  17وتشمل النسخة احملدثة خلطة العمل ما جمموعه  (4 اجلدول)
. 

ا مـــن ورغــم االرتقـــاء مبســـتوى بعــ  املتطلبـــات مبوجـــب النســخة احملدثـــة مـــن خطــة العمـــل، متّكنـــت املنظمــة أيًضـــ -223
، اســتوفت 2018 صــوص املراجعــة. وحبلــول هنايــة عــام  5بشــأن التقيــيم ومؤشــر األداء  4تتجــاوز متطلبــات مؤشــر األداء 

املنظمــة القواعــد املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني الصــادرة عــن فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم ووضــعت أدوات ملراجعــة 
 .ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةباالقضايا ذات الصلة 
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المحّدثددة لخطددة العمددل علددى نطدداا المنظومددة بشددأن المسدداواة بددين الجنسددين بحسددب مؤشددرات األداء يددي مددا يخدد  النسددخة  2018تصددنيف المنظمددة يددي عددام : 4الجدددول 
 المرأة وتمكين

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العنوان مؤشر األداء
عنوان النسخة 
المحدثة من 
 26خطة العمل

2018 

 يفي باملتطلبات باملتطلبات يفي يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات السياسات العامة والتخطيط 1
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

التخطــــــــــــــــــيط نتــــــــــــــــــائج 
االســــرتاتيجي أهــــداف 
التنميـــــــــــــــة املســـــــــــــــتدامة 
ذات الصــــلة باملســــاواة 

 بني اجلنسني
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات باملتطلباتيفي  يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات إدارة األداء املراعية ملنظور املساواة بني اجلنسني 2
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

اإلبـــــــال  عـــــــن نتـــــــائج 
أهـــــــــــــــــــداف التنميـــــــــــــــــــة 
املســتدامة ذات الصــلة 
 باملساواة بني اجلنسني

يتجـــــــــــــــــــاوز 
 املتطلبات

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات التخطيط االسرتاتيجي 3
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

 املتطلبات
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 املتطلبات

النتـــــــــــــــــــائج الرباجميــــــــــــــــــــة 
ألهــــــــــــــــداف التنميــــــــــــــــة 
املســتدامة ذات الصــلة 
باملساواة بـني اجلنسـني 
غــري مدرجــة يف مؤشــر 

 1األداء 

ال ينطبـــــــــق 
علــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 املنظمة

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يفي باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات الرصد واإلبال  4
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

 املتطلبات
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 التقييم املتطلبات

يتجـــــــــــــــــــاوز 
 املتطلبات

 يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات التقييم 5

يقــــــــــــــرتب مــــــــــــــن 
الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 املراجعة باملتطلبات

يتجـــــــــــــــــــاوز 
 املتطلبات

 يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات املراجعة املراعية ملنظور املساواة بني اجلنسني 6
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 السياسات باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات استعراض الربنامج 7
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 القيادة باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

                                                 
 2019ز حسب اجلدول الزمين إلبال  اجملل  االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة الوارد يف خطة العمل، على أن يتم تأكيد التصنيف يف يوليوومتو   26
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العنوان مؤشر األداء
عنوان النسخة 
المحدثة من 
 26خطة العمل

2018 

 يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات املواردتتبع  8
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

إدارة األداء المراعية 
لقضايا المساواة بدين 

 الجنسين
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات ناق  ختصيص املوارد 9
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 املوارد املالية تتبع باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات اهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني 10

يقــــــــــــــرتب مــــــــــــــن 
الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 باملتطلبات

يقــــــــــــرتب مــــــــــــن 
الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 ختصيص املوارد املالية باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات الثقافة املؤسسية 11
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

 املتطلبات
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 اهليكل اجلنساين املتطلبات

يقرتب من 
الوفــــــــــــــــــــــــــاء 
 باملتطلبات

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات باملتطلباتيفي  يفي باملتطلبات تقييم القدرات 12
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

 املتطلبات
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 التمثيل العادل للنساء املتطلبات

يقرتب من 
الوفــــــــــــــــــــــــــاء 
 باملتطلبات

 يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات يقرتب من الوفاء باملتطلبات تنمية القدرات 13

يقــــــــــــــرتب مــــــــــــــن 
الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 ثقافة املنظمة باملتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يفي باملتطلبات يفي باملتطلبات توليد املعارف ونقلها 14
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

 املتطلبات
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 تقييم القدرات املتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات االتساق 15
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 

 املتطلبات
يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز 
 تنمية القدرات املتطلبات

يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 املعارف ونقلها        16
يفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 باملتطلبات

 االتساق        17

يقرتب من 
الوفــــــــــــــــــــــــــاء 
 باملتطلبات
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 : المبادرات اإلقليمية5الملحق 
 

وتشـكل هـذه املبـادرات ركزت منظمة األغذية والزراعة عملها يف األقاليم وأدرجته من خالل املبادرات اإلقليمية.  -224
آلية لضمان التنفيذ الفعال على املستوى القطري، وهي تبني تـأثري عمـل املنظمـة علـى األولويـات الرئيسـية يف األقـاليم، مـع 
االستجابة لألهداف االسرتاتيجية للمنظمة. وهتدف املبادرات اإلقليمية إىل تسخري القدرات واملهارات واملـوارد مـن خمتلـف 

ة، وتبني ثروهتا واتساعها، وتوفر نقطة دخـول هامـة لتعزيـز الشـراكات، مبـا يف ذلـك الشـركاء يف املـوارد. ويصـف أحناء املنظم
، 2019-2018الــيت أقرهتــا املــؤمترات اإلقليميــة لفــرتة الســنتني  17هــذا امللحــق اإلجنــازات الــيت حققتهــا املبــادرات اإلقليميــة الـــ

 .2018عام  يف
 

 2019-2018المبادرات اإلقليمية يي الفترة  اإلقليم

 أيريقيا
 2025التزام أفريقيا بالقضاء على اجلوع حبلول سنة 

 تكثيف اإلنتاة املستدام وتطوير سلسلة القيمة يف أفريقيا
  بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 آسيا والمحيط الهادئ

 حتدي القضاء على اجلوع
 النمو األزرق

 املبادرة األقاليمية بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية
 تغري املناخ

 اصحة واحدةا

 أوروبا وآسيا الوسطى

متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية للنهوض بسبل العيش يف 
 الريف واحلد من الفقر

 صناعة األغذيةحتسني التكامل بني التجارة واألسواق يف جمال 
 اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف ظّل تغري املناخ

 حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 الزراعة األسرية والنظم الغذائية الشاملة من أجل تنمية ريفية مستدامة

الطبيعية، والتكيف مع تغري املناخ، وإدارة خماطر االستخدام املستدام للموارد 
 الكوارث

 ندرة املياه الشرا األدنى وشمال أيريقيا
 الزراعة األسرية الصغرية النطاق

 بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية
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 أيريقيا
 

تستجيب املنظمة للتحديات واألولويات اليت مت حتديـدها يف املـؤمتر اإلقليمـي ألفريقيـا مـن خـالل تركيـز عملهـا يف  -225
، وتكثيـــف 2025التـــزام أفريقيــا بالقضـــاء علــى اجلــوع حبلـــول عــام علــى املبـــادرات اإلقليميــة الــثالث:  2019-2018الفــرتة 

 وبناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا. اإلنتاة املستدام وتطوير سلسلة القيمة يف أفريقيا،
 

 2025التزام أيريقيا بالقضاء على الجوع بحلول عام 
 

ســامهت املنظمــة يف صــياغة خطــط االســتثمار الزراعــي املتوافقــة مــع إعــالن مــاالبو، وتــوفري بيئــة مواتيــة للسياســات  -226
والزراعـــة املســـتدامة يف غانـــا، وغينيـــا بيســـاو، وليســـوتو، وموزامبيـــق، وروانـــدا، واالســـتثمار لتحقيـــق األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة 

(. وقد أيدت اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا يف دمـج قضـايا األمـن الغـذائي والتغذيـة 1-1-1والسنغال، وتوغو )
نميـــة القـــدرات لـــدعم تنفيـــذ اخلطـــط يف القطاعـــات الفرعيـــة ملصـــايد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املائيـــة، وصـــياغة اســـرتاتيجية لت

 (.2-4-1الوطنية لالستثمار الزراعي على املستوى القطري )
 

كمــا ســامهت املنظمــة يف حوكمــة األمــن الغــذائي والتغذيــة مــن خــالل دعــم تأســي  حتــالف برملــاين يعــىن بــاألمن  -227
الربملـاين األفريقـي املعـين بـاحلق يف الغـذاء، ودعـم الغذائي والتغذية يف العديد من البلـدان األفريقيـة، وتعزيـز قـدرات التحـالف 

(. وتدعم املنظمة مكافحة البدانة يف املدن، مبـا يف ذلـك أكـرا ودار 1-2-1إنشاء املنابر اإلقليمية والوطنية وأطر التنسيق )
ءلة، دعمــت الســالم، مــن خــالل تثقيــف الباعــة املتجــولني. ومــن حيــث توليــد األدلــة ودعــم الرصــد والتقيــيم وآليــات املســا

املنظمـــة حتســـني أدوات اســـتعراض فـــرتة الســـنتني، مبـــا يضـــمن توا مهـــا مـــع آليـــات اإلبـــال  عـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، 
ـــة بشـــأن مؤشـــرات الزراعـــة واألمـــن الغـــذائي يف النيجـــر والكونغـــو ممـــا  ســـاهم يف تعزيـــز قـــدرات مؤسســـات اإلحصـــاء الوطني
 (، وتصميم سجل للتغذية بالتعاون مع بنك التنمية األفريقي.1-4-1(، وتتبع اإلنفاق العام املدعوم )1-3-1)
 

أعـــدت املنظمـــة تقريـــر النظـــرة اإلقليميـــة العامـــة حـــول األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة باالشـــرتاك مـــع اللجنـــة االقتصـــادية  -228
ذ الـربامج الوطنيـة، ألفريقيا، ودعمت العديد من البلدان اليت أدرجت مؤشر للحد األدىن من التنوع الغذائي يف خطـط تنفيـ

(. وقـد مت إدراة التحليـل 1-1-1واستخدمتها لتقـدير جـودة النظـام الغـذائي ومـدى كفايـة املغـذيات الدقيقـة عنـد النسـاء )
اجلنساين والتدخالت اجلنسانية يف الوثائق والتقارير االسرتاتيجية اإلقليمية والوطنيـة. كمـا مت تنفيـذ األنشـطة لتعزيـز وضـمان 

يف حـوار السياسـات  3(. وتعاونت املبـادرة اإلقليميـة مـع الربنـامج االسـرتاتيجي 1-4-3يف خمتلف املنصات ) مشاركة املرأة
بشأن توظيف الشباب )مؤمتر توظيف الشباب يف الزراعة يف رواندا(، ويف دعم وكالة الشراكة اجلديدة مـن أجـل التنميـة يف 

 بنن، والكامريون، ومالوي، والنيجر، من خالل حساب ( يف1-2-3أفريقيا لوضع خطط عمل وطنية لتوظيف الشباب )
 األمانة للتضامن مع أفريقيا.

  



PC 126/2 - FC 175/7 102 

 

 تكثيف اإلنتاج المستدام وتطوير سلسلة القيمة
 

التقدم يف اإلنتاة الزراعي املستدام الذي مشل احملاصيل، والثـروة احليوانيـة، وتربيـة ، 2018يف عام  ،دعمت املنظمة -229
ومصايد األمساك والغابات. ويف ما يتعلق باإلنتاة املستدام، ركـزت الـربامج علـى تنميـة القـدرات مـن خـالل األحياء املائية، 

مدار  املزارعني احلقلية وتعميم نظم اإلنتاة الفعالة على مستوى املزرعة، والعمل عن كثب علـى تنميـة البحـوث واإلرشـاد 
يــق النتــائج لتحســني الوقايــة مــن أمــراض النباتــات )دودة احلشــد (. كمــا مت حتق2-2-2والتعاونيــات، ومنظمــات املــزارعني )

اخلريفيـــة( واألمـــراض احليوانيـــة )طـــاعون اجملـــرتات الصـــغرية، ومـــرض احلمـــى القالعيـــة، وإنفلـــونزا الطيـــور( واألمـــراض احليوانيـــة 
. وكان دعـم حركـات (1-2-5املصدر )اإليبوال، وداء الكلب( والتأهب واالستجابة هلا، يف إطار مبادرة اصحة واحدةا )

الرعــي املتنقــل، خاصــة يف منطقــيت الســاحل والقــرن األفريقــي، بتــدخالت األعــالف والبــذور وامليــاه والثــروة احليوانيــة لــدعم 
(. ومت دعم الوصول إىل املنتجات الغذائية 2-4-5الرعاة، ذات أمهية خاصة يف ضوء التغيريات البيئية ذات الصلة باملناخ )

خالل تعزيز النظم القطرية ملراقبة األغذية، وتـدابري الصـحة النباتيـة، وتشـجيع االسـتخدام اامـن واملالئـم  املغذية واامنة من
 (.1-2-4ملضادات امليكروبات، واحلّد من خسائر ما بعد احلصاد )

 
زاماهتـا باملسـامهات ويف ما يتعلق بتغري املناخ، ساهم التعاون الكبري مع االحتاد األفريقي يف دعـم البلـدان لتنفيـذ الت -230

احملــددة وطنيــاً واإلبــال  عنهــا، ووضــع منــاذة زراعيــة ذكيــة مناخيــاً، وإعــداد مشــروع مــوجز للسياســات املعنيــة بتغــري املنــاخ 
والزراعة. ومت تقد  الدعم لربجمة إدارة األراضي واملياه وإعادة التحريج، يف إطار مبـادرة إعـادة املنـاظر الطبيعيـة األفريقيـة إىل 

 (.1-2-2ها األصلية، ومن خالل اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق )هيئت
 

 بناء القدرة على الصمود يي األراضي الجاية يي أيريقيا
 

وركــزت املنظمــة عملهــا علــى صــياغة اســرتاتيجيات وخطـــط احلــد مــن املخــاطر وإدارة األزمــات، وإضــفاء الطـــابع  -231
املؤسسي عليها. وعلى وجه التحديد، مت تطوير اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للقدرة على الصمود يف جنـوب أفريقيـا 

(، وشــرق أفريقيــا، ومدغشــقر، وتنزانيــا. وباملثــل، ُوضــعت خطــة عمــل للتغذيــة احليوانيــة للحفــاظ علــى ســبل 2018-2021)
(. 1-1-5أفريقيا من خالل احلد مـن آثـار اجلفـاف واملخـاطر املرتبطـة هبـا ) العيش اليت تعتمد على الثروة احليوانية يف شرق

ومت تعزيز قدرات املكاتب القطرية للمنظمة من أجل التأهـب حلـاالت الطـوارئ للحـد مـن تـأثري األزمـات. وقُـدم الـدعم إىل 
شــأن مؤشــر القــدرة علــى مفوضــية االحتــاد األفريقــي بشــأن اســتعراض بعــ  مؤشــرات إعــالن مــاالبو، مبــا يف ذلــك تــدريب ب

الصــمود للقيــا  والتحليــل. وُعقــد برنــامج تبــادل املعــارف بشــأن اتعزيــز روابــط احلمايــة االجتماعيــة مــع الزراعــة مــن أجــل 
القدرة على الصمود واحلد من الفقر الريفيا يف داكار، شارك فيه أصحاب مصلحة حكـوميني وغـري حكـوميني مـن تسـعة 

 (.1-3-3فرنسية )بلدان أفريقية ناطقة باللغة ال
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 آسيا والمحيط الهادئ
 

بشـــكل كبـــري علـــى االســـتجابة للتحـــديات واألولويـــات الـــيت حـــددها املـــؤمتر ، 2018يف عـــام  ،ز عمـــل املنظمـــةرّكـــ -232
حتــدي القضــاء علــى اإلقليمــي اســيا واحملــيط اهلــادئ، مــع الرتكيــز بشــكل رئيســي علــى املبــادرات اإلقليميــة األربــع التاليــة: 

 والنمو األزرق، وتغري املناخ، واملبادرة األقاليمية بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية.اجلوع، 
 

 تحدي القضاء على الجوع
 

مــن  2علــى الــرغم مــن أن مجيــع البلــدان يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد تعهــدت بالتزاماهتــا بتحقيــق اهلــدف  -233
ت عدة بلدان )أفغانستان، وكمبوديا، وفيجـي، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة ، أعلن2030أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 
ليشــيت، وتايلنــد، وفييــت نــام( رمسيــاً عــن تصــميمها علــى القضــاء علــى اجلــوع يف الفــرتة -الشــعبية، وميامنــار، ونيبــال، وتيمــور

ية وطنيـة أو خطـط اتأطـر سياسـ وضـع. وأيدت بع  البلدان عمليات، أو أهنـا شـرعت هبـا، ل2030و 2025بني عامي  ما
عمــل اســرتاتيجية بشــأن القضــاء علــى اجلــوع مــن خــالل تنويــع اإلنتــاة، وتنويــع الــنظم الغذائيــة، واالســتفادة مــن إمكانــات 

 (.1-1-1احملاصيل ذات القيمة الغذائية العالية واملراعية للمناخ، ولكن غري املستغلة إىل حد كبري يف اإلقليم )
 

األغذية واألمن الغذائي والزراعة يف النقان الوطين ألهداف مسائل املنظمة يف تعميم لذي قدمته ادعم الوساهم  -234
-(، وتفعيـل نظـام وطـين لإلعـالم واإلنـذار املبكـر بشـأن األمـن الغـذائي يف تيمـور1-1-1التنمية املسـتدامة يف أفغانسـتان )

املنظمــة الــدعم لتعزيــز قــدرات الوكــاالت احلكوميــة الرئيســية وأصــحاب املصــلحة  وفــرت(. ويف إندونيســيا، 1-2-5ليشــيت )
(. 2-4-2ااخرين يف جمال مجع البيانات املصنفة حبسب نوع اجلن  وحتليلها، يف سياق رصد أهداف التنمية املستدامة )

لــة األمــن الغــذائي مــن أجــل ويف بــنغالديش، قــدمت املنظمــة الــدعم التقــين لتحــديث الــنهج الــوطين املتكامــل لتصــنيف مرح
حتليل انعدام األمن الغذائي املـزمن واحلـاد ودعـم عمليـة صـنع القـرار املسـتنري بشـأن خمصصـات املـوارد واالسـتجابات الفعالـة 

ــ1-2-5للصــدمات اخلارجيــة الــيت تــؤثر علــى األغذيــة واألمــن الغــذائي ) م الــدعم لباكســتان يف تنفيــذ سياســات د  (. كمــا ُق
 (.1-1-1لوطنية الشاملة )األمن الغذائي ا

 
بلـــداً )أســـرتاليا،  12ومت تشــكيل حتالفـــات اســـرتاتيجية مـــع الشـــركاء يف املنطقـــة ومعاهــد البحـــوث الزراعيـــة الوطنيـــة يف  -235

وبــنغالديش، وبوتــان، وكمبوديــا، واهلنــد، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، وميامنــار، ونيبــال، وباكســتان، والفلبــني، وتايلنــد، 
 (.2-2-2وفييت نام( لتعزيز التنويع الزراعي والتكثيف املستدام من خالل مبادرة األغذية الذكية للمستقبل والزراعة اجلبلية )

 
 المبادرة األقاليمية بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية

 
ضطلع بأنشطة لدعم هذه املبـادرة يف إطـار برنـامج العمـل العـاملي ملنظمـة األغذيـة والزراعـة بشـأن األمـن الغـذائي ا -236

والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. وركز عمل املنظمة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احملـيط اهلـادئ علـى تعزيـز 
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ات املتعـــددة القطاعـــات، وتعزيـــز تنفيـــذ االلتزامـــات املتعلقـــة بالسياســـات املتعـــددة قاعـــدة األدلـــة دعمـــاً إلجـــراءات السياســـ
 (.1-3-1القطاعات، وحتسني النظم الغذائية وقدرهتا على الصمود ومراعاهتا للتغذية )

 
املنظمــة لتحســني قاعــدة األدلــة تنظــيم مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة  أتاحتــهوتشــمل إجنــازات الــدعم الــذي  -237

ورفـــع الـــوعي وتبـــادل املعـــارف بشـــأهنا بـــني عشـــر دول جزريـــة صـــغرية ناميـــة؛ ودعـــم التعـــداد الزراعـــي يف فيجـــي وبـــابوا غينيـــا 
لوطنيــة يف جــزر ســليمان، اجلديــدة وســاموا؛ وتقــد  الــدعم التقــين لرصــد أهــداف التنميــة املســتدامة للســلطات اإلحصــائية ا

(؛ 2-4-2وتونغــا؛ وإطــالق خطــة اســرتاتيجية جديــدة لإلحصــاءات يف جمــال الزراعــة والثــروة الســمكية يف احملــيط اهلــادئ )
منصة لتسـهيل تبـين سياسـات تسـعري وسياسـات تنظيميـة مبتكـرة مـن أجـل حتسـني النـواتج التغذويـة ورصـد تـأثريات إنشاء و 

لى أمناط توافر األغذية واستهالكها؛ والـدعم الفـين لتقيـيم آثـار ضـرائب األغذيـة يف بـاالو، تدابري السياسات ذات الصلة ع
 (.1-1-1وجزر سليمان، وتونغا؛ ووضع سالل غذائية وطنية يف باالو )

 
 وتشــمل اإلجنــازات املتعلقــة بتعزيــز االلتزامــات واإلجــراءات املتعــددة القطاعــات يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة -238

تأييد حكومة فانواتو للسياسة الوطنية بشأن األمن الغذائي وسالمة األغذية والتغذية؛ ووضع سياسة وطنية لألمن الغـذائي 
يف جـــــزر ســـــليمان؛ ووضـــــع منهجيـــــة وجمموعـــــة أدوات إلجـــــراء دراســـــة  2022-2018وســـــالمة األغذيـــــة والتغذيـــــة للفـــــرتة 

(؛ ودعم حتسني القدرة الوطنية علـى رصـد سـالمة 1-1-1م قدراهتا )استقصائية لربامج التثقيف التغذوي يف املدار  وتقيي
 (.2-4-4) األغذية يف كرييبال

 
ويف مــا يتعلــق بتحســني اســتدامة الــنظم الغذائيــة وقــدرهتا علــى الصــمود ومراعاهتــا للتغذيــة، مشلــت النتــائج التنظــيم  -239

اهلـــادئ بشـــأن تنميـــة مصـــايد أمســـاك التونـــة الصـــغرية النطـــاق النـــاجح ملشـــاورة منظمـــة األغذيـــة والزراعةوأمانـــة مجاعـــة احملـــيط 
وسالسل القيمة املرتبطة هبا؛ ودراسـات حالـة بشـأن مسـامهة معـدات مجـع األمسـاك القريبـة مـن الشـواطئ يف األمـن الغـذائي 

 يف ســاموا(؛ ووضــع اســرتاتيجية لتســويق فاكهــة اخلبــز وتعزيــز قــدرات الزراعــة التعاقديــة 1-3-4يف ســاموا، وجــزر مارشــال )
 (.2-4-3(؛ ودعم التقييمات اجلنسانية القطرية يف فيجي، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وفانواتو )4-3-2)
 

 النمو األزرا
 

استناداً إىل إطار برناجمي ونطاق للمبـادرة اإلقليميـة للنمـو األزرق أعيـد تنظيمهمـا، يغطـي تنفيـذ املبـادرة اإلقليميـة  -240
النطــاق الكامــل لرتبيــة األحيــاء املائيــة ومصــايد األمســاك البحريــة، ومحايــة التنــوع  2019-2018الفــرتة  خــاللللنمــو األزرق 

 البيولوجي والنظم اإليكولوجية البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
 

وعلــى املســتوى اإلقليمــي، مت تطــوير القــدرات لعشــر مؤسســات إقليميــة ووطنيــة يف جمــال تطبيــق أدوات التخطــيط  -241
منظمة ومؤسسة إقليمية ووطنية يف جمـال معاجلـة مقاومـة  20(. كما مت تعزيز قدرات 2-2-2)رتبية األحياء املائية وإدارهتا ل

(. ويف الوقــت 1-2-4مضــادات امليكروبــات واملخــاطر املرتبطــة هبــا يف تربيــة األحيــاء املائيــة، مــن خــالل مشــاورة إقليميــة )
نفسه، مت وضع اللمسات األخرية على اخلطوط التوجيهية بشـأن ااسـتزراع األمسـاك يف حقـول األرز واسـتزراع مسـك البلطـي 
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ــــد  ــــة يف إندونيســــيا وتايلن ــــاء املائي ــــة األحي ــــق جتــــرييب ألدوات التخطــــيط واإلدارة يف جمــــال تربي ــــاخا، واتطبي املقــــاوم لتغــــري املن
 (.2-3-2قة آسيا واحمليط اهلادئ )ناما ونشرها يف منط وفييت

 
وعلــى املســتوى القطــري، مت دعــم أربعــة بلــدان إلثبــات وحتســني االســتزراع املبتكــر لألمســاك يف حقــول األرز؛ ومت  -242

وحتسني ممارسات استزراع مسك البلطي املقاوم للمناخ؛ ومت دعم بلد واحد لتوسيع نظـام متكامـل  إلثباتدعم ثالثة بلدان 
(. ومت تقـــد  الـــدعم إىل بلـــدين مـــن أجـــل محايـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة املائيـــة 1-1-2)وبيـــان يف غابـــات املـــانغروف لرتبيـــة الر 

(. ومت تقـد  الـدعم إىل الصـني لتعمـيم احلوكمـة يف جمـال محايـة 1-2-2الداخلية والتنوع البيولـوجي واسـتخدامها املسـتدام )
كل مســتدام. ويف إندونيســيا، مت تقــد  الــدعم بشــأن اإلدارة املســتدامة حبــرية دونغتينــغ وتنوعهــا البيولــوجي واســتخدامها بشــ

 (.2-2-2للمصايد الداخلية واألصناف الطبيعية لثالثة أنواع رئيسية من األمساك الداخلية )
 

 تغير المناخ
 

عملـت املنظمــة مــع جمموعـة مــن الشــركاء لتطــوير منـاذة قطريــة للزراعــة الذكيــة مناخيـاً، وتقــد  التوجيــه إىل البلــدان  -243
بشــأن حتديـــد أولويـــات مســـامهاهتا احملـــددة وطنيــاً وتنفيـــذها، وإجـــراء دراســـة عـــن الــرتابط بـــني تغـــري املنـــاخ والكـــوارث والفقـــر 

عن تقييم خيـارات تكيـف الزراعـة مـع تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن وطأتـه  لتشجيع سبل العيش القادرة على الصمود، فضالً 
يف بـنغالديش، وكمبوديــا، وإندونيسـيا، ومجهوريــة الو الدميقراطيـة الشــعبية، وميامنـار، ونيبــال، والفلبـني، وتايلنــد، وفييـت نــام 

(2-3-1.) 
 

للتخطـــيط للمســـامهات احملـــددة وطنيـــاً، وصـــنع ومت تطـــوير أدوات حتليليـــة جغرافيـــة مكانيـــة وأدوات حتليليـــة أخـــرى  -244
(. وجيـري 2-4-2القرارات وتنفيذها، وتقييم أوجه الضعف واملخاطر يف القطاعات الزراعيـة، ونظـم دعـم القـرار املتكاملـة )

 يف الوقت احلاضر تطوير مناذة اجتماعية اقتصادية لدعم سبل العيش القادرة على الصمود يف اجملتمعات املعرضة لألخطار
املناخيــة والنزاعــات، واخليــارات املســتندة إىل املخــاطر للحمايــة االجتماعيــة املســتجيبة للصــدمات يف بــنغالديش، وكمبوديــا، 
وميامنار، والفلبني، وفييت نام، ويف السياقات اهلشة يف بلدان مثل أفغانستان، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والفلبني 

(3-3-1.) 
 

يش، مت تــوفري بنــاء القــدرات لرصــد ااثــار البيئيــة لقطــاع الطاقــة مبــا يف ذلــك تلــوث اهلــواء، وانبعاثــات ويف بــنغالد -245
غازات الدفيئة والرتبة، وتعزيز استخدام الطاقات املتجددة. وجيري تطوير نظم للرصد والتقييم لتتبع التكيف مع تغـري املنـاخ 

 (.2-4-2)يف قطاع الزراعة يف نيبال وتايلند وفييت نام 
 

الغـذائي والزراعـة يف جـدول األعمـال اخلـاص باملنـاخ، دعمـت املنظمـة بالتعـاون مـع الشـركاء  األمـنولرفع مسـتوى  -246
يف رابطة أمم جنـوب  الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف تقدميها لربنامج كورونيفيا الذي أقره وزراء الزراعة

 (.1-3-2)شرق آسيا 
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، عــززت املنظمــة بنشــاط دور القطــاع الزراعــي يف تنفيــذ إطــار ســينداي 2018ويف املــؤمتر الــوزاري ااســيوي لعــام  -247
للحد من خماطر الكوارث، من خالل عرض التجربـة الناشـئة يف إدمـاة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ 

 (.1-1-5) 2030والتنمية املستدامة ضمن األطر ذات الصلة من خطة عام 
 

 "صحة واحدة"
 

اســـُتخدمت خــــربة املنظمـــة يف اجملــــاالت التقنيـــة األساســــية لتقـــد  حلــــول للقضـــايا املعقــــدة يف حـــاالت الطــــوارئ  -248
واحلـــاالت غـــري الطارئـــة. ومت تســـهيل ســـن مثـــان لـــوائح خاصـــة بالرقابـــة علـــى األغذيـــة عـــرب السلســـلة يف بـــنغالديش وصـــياغة 

 ولوائحهــا يف نيبــال، مــن خــالل هنــج اصــحة واحــدةا الــذي يشــمل الــوزارات املختلفــة يــةاألغذتشــريعات متعلقــة بســالمة 
وعلى املستوى اإلقليمي، مت وضع اللمسات األخرية على إطار مراجعـة السياسـات املتعلقـة مبقاومـة مضـادات  (.1-1-1)

امليكروبــات. ومت وضــع هياكــل مؤسســية للكشــف املبكــر عــن األمــراض ذات األولويــة لتيســري االســتجابات الســريعة وإدارة 
 (.2-1-4)ابطة أمم جنوب شرق آسيا ر األزمات، بدعم من إطار التنسيق الذي أقره وزراء الزراعة يف 

 
ومت تعزيــز قـــدرات املؤسســـات ذات الصــلة يف مـــا يتعلـــق بـــإدارة املخــاطر املتعـــددة القطاعـــات. ويف بـــنغالديش، مت  -249

خمتــرباً عامـــاً وخاصـــاً لبنــاء قـــدراهتم التحليليـــة مـــن أجــل وضـــع قاعـــدة بيانــات قائمـــة علـــى العلـــم  23مســاعدة شـــبكة تضـــم 
يــة وامليكروبيــة الــيت تواجــه ســالمة األغذيــة. ويف إندونيســيا، مت حتســني عمليــات مراقبــة إنفلــونزا الطيــور يف لألخطــار الكيميائ
وإنفلونزا اخلنازير. ويف فييت نام، مت حتسني الرصد واحلد من املخـاطر والتأهـب، ومت اسـتكمال مراجعـة  احلّيةأسواق الطيور 

 (.1-2-5)ن اإلنتاة الزراعي السياسات والتشريعات الرئيسية لقانون جديد بشأ
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 أوروبا وآسيا الوسطى
 

يركز اإلطار الربنـاجمي للمنظمـة يف اإلقلـيم، مسرتشـداً باالجتاهـات والتحـديات احملـددة يف املـؤمتر اإلقليمـي ألوروبـا  -250
 األســرية واملــزارع الصــغرية احليــازات أصــحاب متكــني: إقليميــة مبــادرات ثــالث لــدعم صــياغة وتنفيــذ الــربامج القطريــة، علــى

 األغذيـــة، صـــناعة جمـــال يف واألســـواق التجـــارة بـــني التكامـــل وحتســـني الفقـــر، مـــن واحلـــد الريـــف يف العـــيش بســـبل للنهـــوض
 .املناخ تغري ظلّ  يف الطبيعية للموارد املستدامة واإلدارة

 
وتظــل املنظمــة ملتزمــة بتعمــيم مراعــاة الشــواغل املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني وتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة كــأداة  -251

مــا معــىن تعمــيم املنظــور للحــد مــن الفقــر يف مجيــع املبــادرات اإلقليميــة. ومــن بــني النتــائج الرئيســية، هنــاك املنشــور املعنــون 
، وسلســـلة مـــن التـــدريبات عـــن ممارســـات وأدوات تعمـــيم مراعـــاة حتـــاد األورو اجلنســـاين يف الواقـــع: حـــاالت خمتـــارة مـــن اال

، 2018املنظــور اجلنســاين، وحــدثني جــانبني مواضــعيني يف منتــدى األمــم املتحــدة اإلقليمــي املعــين بالتنميــة املســتدامة لعــام 
ج احلمايـة االجتماعيـة وأثرهـا علــى (. ويف غـرب البلقـان، أجـرت املنظمـة استعراضـاً لـربام2-1-3واملـؤمتر اإلقليمـي ألوروبـا )

الرجال والنساء يف األرياف، ورفعت مسـتوى الـوعي بشـأن القضـايا الرئيسـية مـن خـالل تقريرهـا اإلقليمـي الفرعـي واجتمـاع 
 (.2-3-3تشاوري )

 
مراعــاة وتقــوم املنظمــة بتعمــيم أهــداف التنميــة املســتدامة عــرب تــدخالهتا يف إطــار مجيــع املبــادرات اإلقليميــة، مــع  -252

مشوليتهــا وطبيعتهــا الشــاملة. ويف مــا يتعلــق بتنفيــذ ورصــد أهــداف التنميــة املســتدامة علــى وجــه التحديــد، دعمــت املنظمــة 
التوعيـة بشــأن أهـداف التنميــة املســتدامة ووضـع تقــارير خــط األسـا  يف ألبانيــا، وجورجيــا، ومولـدوفا، وأوزبكســتان، ورســم 

وإعداد التقرير الفين بشأن إدماة أهـداف التنميـة املسـتدامة يف القطـاع الزراعـي يف خريطة الفجوات وحتليلها يف أذربيجان، 
 (. 2-2-2) قريغيزستان

 
التقدم حملة عامة إقليمية عن األمن الغذائي والتغذية يف أوروبا وآسيا الوسطى، واستعرض املنشور الرئيسي املعنون  -253

نظمـة إطـالق ااملنصـة امل(. وسـهلت 2-3-1يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم ) 2احملرز حنو حتقيق مؤشـرات هـدف التنميـة املسـتدامة 
اإلقليمية لتنمية القدرات والشراكة يف جمال التغذية يف آسيا الوسـطى والقوقـازا باالشـرتاك مـع اليونيسـف، ومنظمـة الصـحة 

العـاملي، هبـدف تعزيـز الشـراكات بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين مـن أجـل التعلـيم والسياسـات العاملية، وبرنامج األغذيـة 
ـــة للتغذيـــة ) نظمـــة تـــدابري األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة واحلمايـــة امل(. وعلـــى املســـتوى القطـــري، عـــززت 2-4-1والـــربامج املراعي

 نطـــوي علـــى التحـــويالت النقديـــة وتـــوفريالربنـــامج الـــذي ياالجتماعيـــة مـــن خـــالل دعـــم عمليـــة جتريـــب واســـتيعاب منهجيـــة 

، واســـتعراض نفقــات األمــن الغـــذائي والتغذيــة يف أرمينيــا وطاجيكســـتان، وتطــوير الربنـــامج (+cashاملــدخالت والتــدريب )
 تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحـولالوطين لألمن الغذائي والتغذية يف قريغيزستان من خالل برنامج 

(1-4-1.) 
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وعملــت املنظمــة علــى رفــع مســتوى الــوعي بشــأن حالــة أصــحاب احليــازات الصــغرية واملــزارع األســرية الــيت تقــدم  -254
(. 1-4-3توصيات بشأن التنميـة الريفيـة املتكاملـة والشـاملة علـى أسـا  النتـائج املسـتمدة مـن دراسـات البلـدان الثمانيـة )

الــدور الرئيســي لألغذيــة والزراعــة والــنظم الغذائيــة املســتدامة يف اقتصــاد اإلقلــيم وســهلت املنظمــة حــواراً رفيــع املســتوى حــول 
(. وقدم حتليل السياسات الذي تقوده املنظمة بشأن املسامهات احملـددة وطنيـاً يف أوروبـا وآسـيا الوسـطى، والـذي 2-3-1)

املتعلقــة بالسياســات بشــأن حوكمــة املــوارد أُطلــق يف مــؤمتر األطــراف الرابــع والعشــرين، آليــة إقليميــة لتوجيــه صــنع القــرارات 
الطبيعيـــة والعمـــل املتعلـــق باملنـــاخ، وزيـــادة إمكانيـــة وصـــول البلـــدان إىل أدوات التمويـــل األخضـــر مثـــل مرفـــق البيئـــة العامليـــة 

 (.1-4-2والصندوق األخضر للمناخ )
 

 الفقر من الحدو  الريف يي العي  بسبل للنهوض األسرية والمزارع الصغيرة الحيازات تمكين أصحاب
 

عززت املنظمة املناقشات مع الشركاء على املستوى الوطين واإلقليمي بشأن السياسات والربامج من أجل التنميـة  -255
 اجملتمعيــــة املتكاملــــة واإلنتــــاة املســــتدام، مســــتندة إىل املعرفــــة املســــتمدة مــــن مثــــاين دراســــات قطريــــة وتقريــــر تــــوليفي إقليمــــي

املقدمة علـى املسـتوى القطـري، مت وضـع اسـرتاتيجية الزراعـة والتنميـة الريفيـة ومشـروع دراسـة  (. ومبساعدة املنظمة3-4-1)
ــــز نشــــر املمارســــات املبتكــــرة والتكنولوجيــــات احلديثــــة 1-4-3جــــدوى للســــياحة الريفيــــة يف البوســــنة واهلرســــك ) (. وبتعزي

 عنــب املقــاوم حلشــرة فيللوكســرا يف أرمينيــاواســتيعاهبا، عــززت املنظمــة أفضــل ممارســات الــري يف مولــدوفا وإنتــاة أصــناف ال
(. وعلــى املســتوى اإلقليمــي، واصــلت املنظمــة حــوار السياســات بشــأن دمــج األراضــي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 2-1-1)

العاشــر واحلــادي عشــر اللــذين عقــدا يف مجهوريــة مقــدونيا اليوغســالفية الســابقة، وإســتونيا، ويســرا  LANDNETمــؤمتري 
ــــادالت رفيعــــة  ــــة للمــــزارعني يف منتــــدى الزراعــــة اإللكرتونيــــة تب ــــة الرقميــــة والزراعــــة اإللكرتوني ــــة التقان املســــتوى حــــول إمكاني

 (.2-1-3يف بلغاريا )ا)معاً  من أجل زراعة رقمية قوية( 2gether4strong digital agricultureا
 

 األغذية صناعة مجال يي واألسواا التجارة بين تحسين التكامل
 

املنظمة البلدان يف تعزيز بيئة سياسات التجارة الزراعية الغذائية اليت متكن الوصول إىل األسـواق املختلفـة، تساعد  -256
مبـا يف ذلــك األســواق العامليــة واإلقليميــة واحملليـة. وبتــدعيم شــراكتها مــع منظمــة التعـاون االقتصــادي للبحــر األســود، يســرت 

ددين بشـأن تـرويج التجـارة داخـل األقـاليم، وذلـك باالسـتناد إىل دراسـتها املنظمة مشاورة فنيـة بـني أصـحاب املصـلحة املتعـ
(. وسهلت املنظمة تبادل املعرفة املتخصصة مـن 2-1-4التحليلية بشأن بلدان منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود )

مــال التجاريــة الزراعيــةا، خــالل ورشــة عمــل إقليميــة بعنــوان اكيفيــة اســتخدام صــكوك منظمــة التجــارة العامليــة ملصــلحة األع
وتعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة لتحليـــل آثـــار السياســـات املتعلقـــة بالتجـــارة واألغذيـــة والزراعـــة مـــن خـــالل شـــبكة خـــرباء التجـــارة 
الزراعية. وعززت املنظمة التبادالت بشأن املؤشرات اجلغرافية واإلنتاة العضوي لتطوير سالسل القيمة الزراعية املستدامة يف 

انيب خــالل املــؤمتر اإلقليمــي ألوروبــا، وقــدمت نتــائج الدراســات القطريــة الســت واخلــربة ذات الصــلة يف هنغاريــا احلــدث اجلــ
 (.1-2-4وكرواتيا وبولندا )
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وبالتعــاون الوثيــق مــع كازاخســتان كجهــة منســقة للجنــة التنســيق املشــرتكة بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة  -257
بلـــداً إلجـــراء حـــوار سياســـال  17لــــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة بتيســـري ورشـــة عمـــل إقليميـــة الصـــحة العامليـــة ألوروبـــا، قامـــ

(. وتسـتمر اجلهـود املبذولـة للتقليـل إىل 1-2-4واملشاركة بشـأن سـالمة األغذيـة والتأهـب بشـأن قضـايا الدسـتور الغـذائي )
ة بلــدان يف تطــوير اســرتاتيجياهتا الوطنيــة أدىن حــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة مــن خــالل منصــة إقليميــة، ولــدعم أســ

للحد من الفاقد واملهدر مـن األغذيـة. وعـززت املنظمـة بشـكل متزايـد الـوعي وتنميـة القـدرات للحـد مـن مقاومـة مضـادات 
امليكروبــات باالشــرتاك مــع املنظمــة العامليــة لصــحة احليــوان ومنظمــة الصــحة العامليــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تنظــيم تــدريب 

 ATLASSي بشــأن أداة منظمــة األغذيــة والزراعــة للتقيــيم املخــربي وملقاومــة مضــادات امليكروبــات واملراقبــة املخربيــة إقليمــ
 (.1-2-4روسيا ) يف
 

 المناخ تغير ظلّ  يي الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارة
 

تدعم املنظمة البلدان يف تعزيز اإلدارة املسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة يف جمـاالت الزراعـة والغابـات ومصـايد األمسـاك،  -258
ويف النهــوض باإليكولوجيــا الزراعيــة مــن خــالل تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال اإلحصــاءات ومواءمــة السياســات، مبــا يف 

ن وطأتـه واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف التشـريعات الوطنيـة. وقـدم التقريـر ذلك إدراة التكيف مـع تغـري املنـاخ والتخفيـف مـ
حتليـــل السياســـات اخلاصـــة باملســـامهات احملـــددة وطنيـــة يف أوروبـــا وآســـيا الوســـطى واالســـرتاتيجية اإلقليمـــي للمنظمـــة بشـــأن 

القائمـة علـى األدلـة وتعزيـز الوصـول ، آليـة إقليميـة الختـاذ القـرارات اإلقليمية لتعزيـز املشـاركة مـع الصـندوق األخضـر للمنـاخ
إىل أدوات التمويل يف جمال املناخ. وعلـى املسـتوى القطـري، مت تقـد  اقـرتاي كامـل لقريغيزسـتان وثالثـة اقرتاحـات امشـاريع 

(. 1-2-2اســتعدادا ألذربيجــان ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة وصــربيا، إىل أمانــة الصــندوق األخضــر للمنــاخ )
يز استدامة اإلنتاة الزراعي والنظام اإليكولوجي، دعمت املنظمة اعتماد اإلطار االسرتاتيجي للخطة العاملية الستدامة وبتعز 

الثروة احليوانية من قبل بلـدان الشـراكة الشـرقية لالحتـاد األورو  وآسـيا الوسـطى، ووضـع االسـرتاتيجية الوطنيـة لصـون املـوارد 
(. ومت تعزيـز القـدرات الوطنيـة للوقايـة مـن 1-2-2، واخلطـة املتكاملـة إلدارة الغابـات يف تركيـا )الوراثية النباتيـة يف بيالروسـيا

 (.1-3-5اجلراد ومكافحته يف آسيا الوسطى )
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 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 

تستجيب املنظمة للتحـديات واألولويـات الـيت مت حتديـدها يف املـؤمتر اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب،  -259
وال سـيما لوضـع عمليــات مبتكـرة لتسـريع عمليــة التنفيـذ ملعاجلـة أهــداف التنميـة املسـتدامة والتحــديات الناشـئة، مـن خــالل 

حتريـــر أمريكــا الالتينيـــة والبحـــر الكــارييب مـــن اجلـــوع، بــادرات إقليميـــة: علـــى ثـــالث م 2019-2018تركيــز عملهـــا يف الفــرتة 
والزراعة األسرية والنظم الغذائية الشاملة من أجل تنميـة ريفيـة مسـتدامة، واالسـتخدام املسـتدام للمـوارد الطبيعيـة، والتكيـف 

 مع تغري املناخ، وإدارة خماطر الكوارث.
 

 الكاريبي من الجوعتحرير أمريكا الالتينية والبحر 
 

، شــاركت اجلبهــات الربملانيــة ملناهضــة اجلــوع يف أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب بنشــاط يف أول 2018يف عــام  -260
مؤمتر قمة برملاين عاملي ملكافحة اجلوع وسوء التغذية الذي عقد يف إسبانيا. وباإلضافة إىل ذلـك، مت إنشـاء أـ  جبهـات 

 (.1-2-1وشيلي، وهاييت، وغرانادا وبربادو  ) ،ParlaSurبرملانية جديدة: برملان السوق املشرتكة اجلنوبية 
 

ومت تعزيز الشراكات بني وكاالت األمم املتحـدة، ال سـيما تلـك الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا، ممـا مّكـن ر يـة أكثـر  -261
مريكـا توقعات األمـن الغـذائي والتغذيـة يف أتكاماًل للمشاكل واحللول، فضاًل عن استيعاب تدابري السياسة العامة. ومشلت 

، الــيت شــاركت يف إصــدارها منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة يف البلــدان 2018، لعــام 27الالتينيــة والبحــر الكــارييب
 األمريكيةومنظمـــة الصــــحة العامليــــة، واليونيســــكو، واليونيســـف، تــــدابري ملموســــة للحــــد مـــن مشــــكلة الــــوزن الزائــــد والبدانــــة

األخـــرى اتفـــاق تعـــاون مـــع اللجنـــة االقتصـــادية ألمريكـــا الالتينيـــة والبحـــر الكـــارييب، (. ومشلـــت اجلهـــود التعاونيـــة 1-3-2)
 (.1-3-1والعمل مع اليونيسكو على تعزيز برامج التغذية املدرسية على املستوى اإلقليمي )

 
 الزراعة األسرية والنظم الغذائية الشاملة من أجل تنمية ريفية مستدامة

 
منطقــة خاليــة مــن اجلــوع والفقــرا للتقــدم حنــو خطــة حتويليــة للتنميــة الريفيــة املســتدامة.  100أطلقــت اســرتاتيجية ا -262

وتسعى هذه االسرتاتيجية إىل التأثري على الفقر املتأصل يف الريف من خالل تطبيق سياسات متكاملة مصممة لكل إقليم 
أمريكا الوسـطى حيـث يـرتك السـكان جمتمعـاهتم ، وتركز اإلجراءات يف مناطق حمددة من 28بلداً  13من األقاليم املتأخرة يف 

(3-4-1.) 
 

يكتسـي موضــوع اهلجــرة أمهيــة متزايــدة لبلــدان اإلقلــيم. وبالتعـاون مــع اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة والبحــر  -263
مثلـث أمريكـا  الكارييب، قامت املنظمة بإعداد دراسات ودعم حـوارات تتعلـق بوضـع اسـرتاتيجية لتنشـيط املنـاطق الريفيـة يف

(. 2-4-3الوسـطى الشــمايل )غواتيمـاال، وهنــدورا ، والســلفادور( واملكسـيك، الــذي يـأل منــه جــزء كبـري مــن املهــاجرين )

                                                 
27  2018Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional  
 وإكوادور، والسلفادور، وغواتيماال، وهندورا ، واملكسيك، ونيكاراغوا، وبنما، وباراغواي، وبريو.الربازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، واجلمهورية الدومينيكية،   28
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، اســـتجابة لتزايـــد تـــدفق املهـــاجرين الفنـــزويليني إىل بلـــدان املنطقـــة )خاصـــة أمريكـــا اجلنوبيـــة(، انضـــمت 
ك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة اخلــاص بــالالجئني واملهــاجرين مــن فنــزويال. وباإلضــافة إىل املنظمــة إىل املنــرب اإلقليمــي املشــرت 

التنسيق على املستويني اإلقليمي والوطين، ينفذ املنرب املشاريع يف املناطق احلدودية اهلادفة إىل اإلنعان السريع لسبل معيشة 
 (.1-4-3املهاجرين واجملتمعات املضيفة )

 
 المستدام للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوار االستخدام 

 
لزيادة القدرة على الصمود واحلّد من تأثري تغري املناخ، مت الرتكيز على إجـراءات ملسـاعدة البلـدان يف فـرص تطـوير  -264

تعزيـز الصـلة بـني اإلدارة املسـتدامة للمـوارد مشاريع صـندوق املنـاخ األخضـر ومرفـق البيئـة العامليـة. ومت إيـالء اهتمـام خـاص ل
الطبيعية والقدرة على الصمود على املستوى احمللي واجملتمعـي، ممـا أدى إىل كسـر الصـلة بـني الفقـر وأوجـه الضـعف يف وجـه 

دوق املنـاخ تغري املناخ بدءاً  يارات اإلنتـاة املسـتدام. وتشـمل النتـائج الرئيسـية املوافقـة علـى مشـروعني ذي تـأثري كبـري لصـن
مليـون دوالر أمريكـي(، وحتسـني تـدابري القـدرة علـى  90األخضر: الفقر وإعادة التشجري والطاقة وتغري املناخ يف باراغواي )

مليـون دوالر أمريكـي(.  127.7الصمود يف وجه تغري املناخ يف النظم اإليكولوجيـة الزراعيـة يف املمـر اجلـاف يف السـلفادور )
مشـرتك بـني اجلماعـة الكاريبيـة واملكسـيك وكنـدا ومنظمـة األغذيـة والزراعـة لـدعم وصـول البلـدان ومت إنشاء صندوق جديـد 

ويسـاهم جـدول األعمـال هـذا  (.1-3-2يف اإلقليم الفرعي إىل التمويل من أجل مشاريع القدرة على الصمود والتكيف )
عــات واملنظمــات ومنظمــة األغذيــة والزراعــة يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ويلــق القــدرات داخــل احلكومــات واجملتم

 (.1-2-2نفسها، مع ر ية مبتكرة )
 

مشروعاً ملرفق البيئة العاملية يف اإلقلـيم تـرتبط بالزراعـة املسـتدامة،  42وتنفذ بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -265
ملرفــق البيئــة العامليــة يف  29مشــروعاً إضــافياً  23والثــروة احليوانيــة، واحلراجــة، ومصــايد األمســاك، وقــد دعمــت املنظمــة تطــوير 

نـــاخ، وامليـــاه الدوليـــة، والـــنظم الغذائيـــة، اجملـــاالت املتعلقـــة بتعمـــيم التنـــوع البيولـــوجي يف نظـــم اإلنتـــاة، والتكيـــف مـــع تغـــري امل
وإعــادة املنـــاظر الطبيعيـــة إىل هيئتهـــا األصــلية، واإلدارة املســـتدامة للغابـــات، وتركـــز األنشــطة علـــى رفـــع مســـتوى املمارســـات 

( إىل احلكومـــات وأصـــحاب املصـــلحة 1-2-2( وتقـــد  الـــدعم السياســـال والرباجمـــي )1-1-2والتكنولوجيـــات املبتكـــرة )
 (.2-2-2احلوار بني القطاعات وتنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املتكاملة على املستوى القطري ) لتسهيل

                                                 
فادور، وغواتيمـاال، أنتيغوا وباربودا، واألرجنتني، وبربادو ، وبوليفيا، والربازيـل، وشـيلي، وكولومبيـا، وكوبـا، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، وإكـوادور، والسـل  29

 امايكا، واملكسيك، ونيكاراغوا، وبريو، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي، وفنزويال.وغيانا، وهاييت، وج
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 الشرا األدنى وشمال أيريقيا
 

ستجيب املنظمة للتحديات واألولويات اليت مت حتديدها يف املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيـا مـن خـالل ت -266
علـــى ثـــالث مبـــادرات  2019-2018مواصـــلة حتلـــيالت االجتاهـــات اإلقليميـــة واإلرشـــاد السياســـال وبرتكيـــز عملهـــا يف الفـــرتة 

 النطاق، وبناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية. ندرة املياه، والزراعة األسرية الصغرية إقليمية:
 

 ندرة المياه
 

، نفذت املنظمة أنشطة تتعلق باحملاسبة املائية، وإنتاجية امليـاه، وتغـري املنـاخ واجلفـاف، مبـا يف ذلـك 2018يف عام  -267
وبرنـامج مماثـل يف تـون  لرسـم خـرائط احملاصـيل، يتـألف  إنشاء وحدة احملاسـبة املائيـة يف وزارة املـوارد املائيـة والـري يف مصـر،

من موظفني من وحدات فنية تشغيلية خمتلفة مـن املؤسسـات الوطنيـة. وعـالوة علـى ذلـك، مت تـدريب املـوظفني الفنيـني مـن 
ه لتوليـــد يف اإلقلـــيم علـــى إنتاجيـــة امليـــاه، وهـــم يتلقـــون الـــدعم مـــن املنظمـــة إلجـــراء قياســـات إلنتاجيـــة امليـــا 30مثانيـــة بلـــدان

كمـــا ســـامهت املنظمـــة يف املـــؤمتر العـــر  الثالـــث للميـــاه، الـــذي ركـــز علـــى (.  2-4-2املعلومـــات الالزمـــة الختـــاذ القـــرارات )
(. كمـــا نظمـــت املنظمـــة 2-2-2) 2030أدى إىل إنشـــاء منـــرب للحـــوار السياســـال بشـــأن خطـــة عـــام  اســـتدامة امليـــاه، ممـــا

سـلطنة عمـان حـول إمكانـات الزراعـة احملميـة يف بلـدان جملـ  التعـاون اخللــيج، اجتماعـاً ألصـحاب املصـلحة اإلقليميـني يف 
وســلطنة عمــان، واململكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات  والكويــت حضــره ممثلــو احلكومــات والقطــاع اخلــاص مــن البحــرين،

ألراضــي املاحلـة واملركــز الــدويل للبحــوث العربيـة املتحــدة، وأعــدت تقريــراً تقنيـاً بــدعم مــن املركــز الـدويل للزراعــة البيولوجيــة يف ا
 (.1-4-2الزراعية يف املناطق اجلافة لتعزيز الزراعة املستدامة يف دول جمل  التعاون اخلليجي )

 
 الزراعة األسرية الصغيرة النطاا

 
األدىن ومشـال ، أعدت املنظمة تقريراً عن آثار تغري املناخ على نظم الزراعة وسبل العيش يف الشرق 2018يف عام  -268

إقليميــة حــول الزراعــة الذكيــة مناخيــاً يف منطقــة الشــرق األدىن عمــل (، وشــاركت يف استضــافة أول ورشــة 1-4-2أفريقيــا )
خريطــة طريــق خاصــة بكــل بلــد حــول الزراعــة الذكيــة  15ومشــال أفريقيــا مــع البنــك اإلســالمي للتنميــة، ممــا مكــن مــن تطــوير 

الريفيــة الالئقــة واحلمايــة االجتماعيــة، وضــعت املنظمــة خطــة عمــل إقليميــة للحمايــة (. ويف إطــار العمالــة 2-1-2مناخيــاً )
بــني الوكــاالت يف  االجتماعيــة مــع البلــدان، وســاعدت يف حتديــد أولويــات توصــيات تقيــيم احلمايــة االجتماعيــة املشــرتك

ولية يف أول دراسـة إقليميـة  (. وعالوة على ذلك، سامهت منظمة األغذية والزراعة مع منظمة العمل الد1-3-3) فلسطني
كلفــت هبــا جامعــة الــدول العربيــة بشــأن عمالــة األطفــال يف الــدول العربيــة. وأجريــت دراســات وطنيــة مماثلــة يف لبنــان مــع 
منظمــة اليونيســف ومنظمــة العمــل الدوليــة. ويف مــا يتعلــق باملنظمــات واملؤسســات الريفيــة، قامــت املنظمــة بتنســيق برنــامج 

 (.2-2-3أن تعزيز منظمات املنتجني يف لبنان، وسلطنة عمان، والسودان )تعاون فين إقليمي بش
 
 

                                                 
 اجلزائر، ومصر، وإيران، واألردن، ولبنان، واملغرب، وفلسطني، وتون   30
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 بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية
 

وكجــزء مــن إدارة املخــاطر، قامــت املنظمــة بوضــع نظــم لرصــد مؤشــرات األمــن الغــذائي والتغذيــة إلبــال  عمليـــة  -269
(. وكجزء من مراقبة املخاطر، قامت املنظمـة بتطـوير نظـم 1-1-1الغربية وقطاع غزة )صياغة السياسات يف مصر والضفة 

( ورســم خريطــة الغطــاء األرضــي واملــوارد الطبيعيــة 1-3-1املعلومــات اخلاصــة بــاألمن الغــذائي يف العــراق والســودان والــيمن )
نظمة البلدان لبنـاء القـدرات وزيـادة (. ومن أجل احلد من املخاطر وأوجه الضعف، دعمت امل2-4-2األخرى يف األردن )

 وعـــي اجملتمعـــات احملليـــة بشـــأن قضـــايا املســـاواة بـــني اجلنســـني املتعلقـــة بالتغذيـــة والقـــدرة علـــى الصـــمود يف األردن وموريتانيـــا
(. وعـــالوة علــــى ذلــــك، ســـامهت املنظمــــة يف حتســــني الرقابـــة علــــى اافــــات واألمـــراض احليوانيــــة والنباتيــــة العــــابرة 5-3-2)

 ، وحتســـني الوقايـــة منهـــا والقـــدرة علـــى االســـتجابة هلـــا، علـــى املســـتويني القطـــري )أي مصـــر، والعـــراق( واإلقليمـــيللحـــدود
(. ولــــدعم التأهــــب واالســــتجابة، ســــامهت املنظمــــة يف زيــــادة وعــــي صــــانعي السياســــات بأمهيــــة الــــنظم الغذائيــــة 5-3-1)

كمـا شـاركت املنظمـة يف رعايـة املنتـدى  (.1-1-5قلـيم )املستدامة يف ظل التهديدات واألزمات املختلفة الـيت يواجههـا اإل
االقتصـــادي الربملـــاين األفريقـــي العـــر  الـــذي أســـفر عـــن جهـــود إلنشـــاء شـــبكة برملانيـــة لألمـــن الغـــذائي والتغذيـــة يف أفريقيـــا 

 (.1-2-1واملناطق العربية )
 
 
 
 
 
 


