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 تقدمي املدير العام 

  2021-2018إن  اخلطةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةة األجةةل للفرتة  
ملنظمةة األغةذيةة والزراعةة متجةذ رة يف خطةة التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة  

وتتطلب اختاذ تدابري شةةةةةةةةةجاعة وإقامة شةةةةةةةةةراكات  2030 لعام
قوية والتحلي ابلقدرة على التحرك بسةةةةةةةةرعة ملسةةةةةةةةاعدة البلدان 
على حتقيق أهةةداف التنميةةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة. وقةةد مك ن بر مج  

للفرتة   وامليزانيةةةةةةة  الوفةةةةةةاء   2019-2018العمةةةةةةل  من  املنظمةةةةةةة 
اليت  ابلتزامةاهتةا واملسةةةةةةةةةةةةةةةااةة ابلتةايل يف ايهود الوطنيةة والعةامليةة 

 تعود ابلنفع على الشرائح السكانية الضعيفة يف العامل.
لعةام   ،  2030وانطالقةًا من خطةة التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة 

واصةةةةةةةةةةةةةةلةت املنظمةة إبقةاء ايوع وانعةدام األمن الغةذائي وسةةةةةةةةةةةةةةوء  
صةةةةةةةدارة جدول أعمال التنمية. ويشةةةةةةةهد ايوع على   التغذية يف 

نقص التغةذيةة  املسةةةةةةةةةةةةةةتوى العةاملي ارتفةاعةًا  ةددًا يف حني ال يزال  
العامة   يطال ماليني  األطفال. ويف مقابل تراجع االسةةةةةةةةةةتثمارات 

العةةامل، غتةةان صةةةةةةةةةةةةةةغةةار منتجي األغةةذيةةة   يف الزراعةةة على نطةةاق 
واملزارعون األسريون إىل دعم أكرب بكثري ومزيد من االستثمارات  

والتكنولوجيا من أجل الزراعة املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة. وال    التحتيةيف البىن  
تزال املنظمةة تعمةل على توطيةد دورهةا كجهةة فةاعلةة رائةدة على  
الساحة الدولية للتوعية ومواجهة خمتلف التحدايت اليت تعرتض  

 الزراعة واألمن الغذائي. 
وإذ عملةت املنظمةة يف سةةةةةةةةةةةةةةيةاق حةافةل ابلتحةدايت  

الفرتة   حققةةةةةةةت  2019-2018خالل  املةةةةةةة  95،  من  يف  ائةةةةةةةة 
للفرتة   وامليزانيةةةةةة  العمةةةةةل  بر مج  من    2019-2018خمرجةةةةةات 

خالل تقدمي دعم حاسةةةةةةم للبلدان واألقاليم وتوفري سةةةةةةلع عامة  
أسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةية للمجتمع الدويل. وأحر ت املنظمة كذلك تقدمًا  
على صةةةةةةعيد اإلجراءات املؤسةةةةةةسةةةةةةية لتنفيذ بر مج عملها كما  

ات األداء يف املةائةة من مؤشةةةةةةةةةةةةةةر   77.3 يتجلى من خالل بلوغ
الغاية    الوظيفيةالرئيسةةةةةةةةةةةية يف املواضةةةةةةةةةةةيع املشةةةةةةةةةةةرتكة واألهداف 

 املوضوعة هلا لفرتة السنتني.
، اسةةةةةةةةةةةتخدمت املنظمة  2019-2018وخالل الفرتة 

بل     99.6 العةةةةةادي يف حني  بر  هةةةةةا  ميزانيةةةةةة  من  املةةةةةائةةةةةة  يف 
امليزانيةةةةةة   اإلنفةةةةةاق من أمريكي.   1.8خةةةةةارن  دوالر   مليةةةةةارات 

وواصةةةةةةةةلت املنظمة التشةةةةةةةةدد يف تدابري الرقابة الداخلية واإلدارة 
الفعالة للمخاطر وهي تسةةةةاهم بشةةةةكل نشةةةةط يف تنفيذ عملية  

إعةادة تنظيم منظومةة األمم املتحةدة اإليةائيةة من خالل توطيةد 
جهود التعةةاون مع الشةةةةةةةةةةةةةةركةةاء اآلخرين يف األمم املتحةةدة ومع  

 وجد مقارها يف روما.الوكاالت اليت ت
ومثةةةة حةةةاجةةةة إىل وجود منظمةةةة تتمتع ابلةةةدينةةةاميكيةةةة  
واالبتكةار يف عةامل تسةةةةةةةةةةةةةةوده حتةدايت معقةدة ومتةداخلةة وحية   
من غري املمكن معاية مسةةةةائل األغذية والزراعة وسةةةةبل عي  
األشةةخاص ورفاههم، إضةةافة إىل احلفاى على املوارد الطبيعية، 

ملنظمةةة حةةاليةةًا دورًا رائةةًدا  الواحةةدة زعزل عن األخرى. وتؤدي ا
يف دعم البلةدان لالنتقةال إىل نظم  راعيةة وغةذائيةة مسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة 
أكةةةدتةةةه ينةةةة األمن الغةةةذائي العةةةاملي يف دورهتةةةا   على حنو مةةةا 

من خالل إقرار اختصةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةات إعداد  اخلامسةةةةةةةةةةةةة واألربعني
اخلطوط التوجيهيةةة الطوعيةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةأن النظم الغةةذائيةةة والتغةةذيةةة  

ومن شةةةةةةةةةةةأن مبادرة العمل يًدا بيد اليت  . الصةةةةةةةةةةةادرة عن اللجنة
أطلقت حديثًا أن تشةةةةةةةةةةةةةةجع حتول النظم الزراعية والغذائية من  
فة واالبتكارات يف   خالل حتفيز التمويل املرن والشةةةةراكات اهلادو
 ال إدارة البيا ت واملمارسةةات والتكنولوجيات واملؤسةةسةةات. 
وتضةةةةةةةةةةةةةةةاف إىل مةا تقةدم ابتكةارات على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى التنظيمي 

اء ثقافة "حمورها اإلنسةةةةةةان" وجعل املنظمة أكثر اتسةةةةةةاقًا  إلرسةةةةةة
 وكفاءة.

بةةةذل جهود على صةةةةةةةةةةةةةةعيةةةدي االبتكةةةار والتعةةةاون بغيةةةة حتقيق  ويف ظل  التغريات اليت يشةةهدها العامل، من الضةةروري 
.  2030األهداف اليت وضةةةةةةعتها خطة التنمية املسةةةةةةتدامة لعام 

ولقد خاضةةةةةةةةةةةةةةت املنظمة بشةةةةةةةةةةةةةةجاعة غمار هذه التجربة وهي 
تواصةةةةةةةةةةةةةل بذل ايهود لتلبية تطلعات أعضةةةةةةةةةةةةةائها وإلقامة  سةةةةةةةةةةةةة

شةةةةةةةةةراكات متينة تسةةةةةةةةةاهم يف بناء عامل خال  من ايوع وانعدام  
األمن الغةذائي وسةةةةةةةةةةةةةةوء التغةذيةة  ميع أشةةةةةةةةةةةةةةكةالةه ولعةدم ترك 

 أحدهم خلف الركب.

 

 
 

 شو دونيو
 املدير العام 
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 وجزامل

فرتة السةةةةةةةةةةنتني  يُطلع تقرير تنفيذ الربامج األعضةةةةةةةةةةاء على ما قامت به املنظمة من عمل وما حققته من نتائج خالل  -1
األخرية. وهو يعطي، يف إطةةار واثئق املسةةةةةةةةةةةةةةةاءلةةة املعمول نةةا، معلومةةات كميةة ة ونوعيةةة عن إجنةةا  األهةةداف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةة  
واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصةةةةةةةةةةةةة والغاايت ومؤشةةةةةةةةةةةةرات النتائج ذات الصةةةةةةةةةةةةلة كما هو مقرر يف بر مج العمل وامليزانية  

 مجيع مصادر املوارد املالية.ابلنسبة إىل  2019-2018 للفرتة

ويظهر تقرير تنفيذ الربامج الذي جرى إعداده ضةمن إطار النتائج احلايل اجتاهات مؤشةرات األهداف االسةرتاتيجية   -2
املسةةةتندة إىل أهداف التنمية املسةةةتدامة ويفيد عن النواتج واملخرجات ويعرض الدروي الرئيسةةةية الربا ية والتشةةةغيلية املسةةةتفادة  

 ىل كل من األهداف. ابلنسبة إ

 البارزة املعامل –التطورات الرئيسية على مستوى السياسات 

عملت املنظمة جاهدة طوال فرتة السةةةةةةةةنتني إلبقاء ايوع وانعدام األمن الغذائي وسةةةةةةةةوء التغذية يف صةةةةةةةةدارة جدول   -3
أبن  ايوع   2019املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامة يف عام   أعمةال التنميةة. ويفيةد تقرير األمني العةام عن التقةدم احملر  ابجتاه حتقيق أهداف التنميةة

ا  ةةدًدا على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى العةةاملي يف حني ال يزال نقص التغةةذيةةة يطةةال ماليني األطفةةال. ويف مقةةابةةل تراجع  يشةةةةةةةةةةةةةةهةةد ارتفةةاعةةً
االسةةةتثمارات العامة يف الزراعة على مسةةةتوى العامل، يتطلب صةةةغار منتجي األغذية واملزارعون اأُلسةةةريون قدرًا أكرب بكثري من 

 عم ومزيًدا من االستثمارات يف البىن التحتية والتكنولوجيا لضمان الزراعة املستدامة. الد

فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعن زؤشرات أهداف التنمية  وقد حرصت املنظمة من خالل عملها النشط يف  -4
مؤشةةةرًا  ضةةةع  21نمية املسةةةتدامة مجيًعا وعددها على توفري التنمية املنهجية واالعتماد الناجح ملؤشةةةرات أهداف الت  املسةةةتدامة

إىل عقد  2018يف يوليو/متو    منتدى األمم املتحدة السةةةياسةةةي الرفيع املسةةةتوى املعن ابلتنمية املسةةةتدامةلرعاية املنظمة. ودعا 
وهو عقد سةتشةارك فيه املنظمة بنشةاط. وحققت املنظمة إقرارًا    2030من العمل إلجنا  أهداف التنمية املسةتدامة حبلول عام 

واسةةةةًعا بكوها جهة فاعلة رئيسةةةةية يف السةةةةاحة املناخية الدولية خالل السةةةةنتني املاضةةةةيتني خاصةةةةة من خالل مشةةةةاركتها الرفيعة  
ة ما قبل انعقاد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةةةةةأن تغري املناخ ويف مؤمتري  املسةةةةةتوى ومسةةةةةااتها يف مرحل

األطراف الرابع والعشةةةةةةةةةةةةةةرين واخلةامس والعشةةةةةةةةةةةةةةرين ويف دورات األجهزة الفرعيةة وعمةل كورونيفيةا املشةةةةةةةةةةةةةةرتك بشةةةةةةةةةةةةةةأن الزراعة،  
 ام األمم املتحدة.مؤمتر قمة العمل من أجل املناخ الذي دعا إليه أمني ع إىل إضافة

ينة األمن   وأقر ت .وتؤدي املنظمة دورًا رايداًي يف دعم البلدان من أجل االنتقال إىل نظم  راعية وغذائية مسةةةةةةةةتدامة -5
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشةةةةةأن النظم الغذائية والتغذية    اختصةةةةةاصةةةةةات إعداد الغذائي العاملي يف دورهتا اخلامسةةةةةة واألربعني

ابتباع هج شةةامل ومنهجي إ اء النظم الغذائية من أجل معاية التشةةتت القائم على صةةعيد  واليت توصةةي  ة الصةةادرة عن اللجن
السةةةياسةةةات بني قطاعات األغذية والزراعة والصةةةحة. وقد سةةةعت املنظمة طوال فرتة السةةةنتني إىل تشةةةجيع النهج املبتكرة إ اء 

الرتاث الزراعي ذات األايةةة العةةامليةةة والزراعةةة اإليكولوجيةة  اإلنتةةان الزراعي املسةةةةةةةةةةةةةةتةةدام زةةا يف ذلةةك ضةةةةةةةةةةةةةةمن مجلةةة أمور نظم  
 والتكنولوجيا األحيائية. 
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يطال صةةةحة اإلنسةةةان واحليوان والنباغت واألغذية والبيئة.   عامليًا شةةةاغاًل  وتعد مقاومة مضةةةادات امليكروابت شةةةغاًل  -6
يكروابت ضةةمن  االت تركيز أربع مندرجة ، كث فت املنظمة عملها يف  ال مقاومة مضةةادات امل2019-2018وخالل الفرتة 

)التوعية واملراقبة واحلوكمة واملمارسةةةةةةات اييدة(.  2020-2016يف خطة عملها بشةةةةةةأن مقاومة مضةةةةةةادات امليكروابت للفرتة  
ا يف صةةةةةةةةدارة ايهود الرامية إىل مواجهة التهديدات اإلقليمية على غرار دودة احلشةةةةةةةةد اخلريفية وحاالت   وكانت املنظمة أيضةةةةةةةةً
تفشةةةةي ايراد الصةةةةحراوي يف مشال شةةةةرق أفريقيا واململكة العربية السةةةةعودية واليمن والقرن األفريقي. وتسةةةةاهم املنظمة بشةةةةكل 
نشط يف تنفيذ إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإليائية ندف توطيد جهود التعاون مع الشركاء اآلخرين يف األمم املتحدة 

 روما.   والوكاالت اليت توجد مقارها يف

 إحداث فارق: املخرجات والنواتج واألهداف االسرتاتيجية

عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصةةةةةةةةةده للمسةةةةةةةةةاعدة يف بناء عامل  2019-2018يوج ه إطار النتائج يف املنظمة للفرتة   -7
خال  من ايوع وسةةةةةةةةةوء التغذية. ويتمحور اإلطار حول املؤشةةةةةةةةةرات اليت تقيس التقدم احملر  يف كل مسةةةةةةةةةتوى من مسةةةةةةةةةتوايت 

 سلسلة النتائج )أي املخرجات والنواتج واألهداف االسرتاتيجية(.

مة مسةةةةةةةةةؤولة عنها مباشةةةةةةةةةرة على املسةةةةةةةةةتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية من ومتثل املخرجات النتائج اليت تعترب املنظ -8
خالل التطبيق امللموي لتدخالت املنظمة املمولة بواسةةةةةةةطة املسةةةةةةةااات املقررة والطوعية. وانطالقًا من الدروي املسةةةةةةةتفادة يف 

بغةاايت النواتج املوضةةةةةةةةةةةةةةوعةة ، أجريةت حتسةةةةةةةةةةةةةةينةات لتحةديةد الغةاايت ورصةةةةةةةةةةةةةةةدهةا واإلفةادة عنهةا مقةارنةة  2017-2016الفرتة  
ن ختطيط العمل 2019-2018 للفرتة . ومما سةةه ل عملية حتديد غاايت فرتة السةةنتني ا دايد تركيز سةةلسةةلة نتائج املنظمة وحتسةة 

 زشاركة املكاتب القطرية كافة، ابإلضافة إىل املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واملقر الرئيسي. 

، اعُتربت غةاايت مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات املخرجةات مسةةةةةةةةةةةةةةتوفةاة عنةدمةا بلغةت النتةائج الفعليةة 2017-2016وكمةا خالل الفرتة  -9
قةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةتوفةةةت ابلكةةةامةةةل   2019-2018يف املةةةائةةةة من الغةةةايةةةة. وعلى هةةةذا األسةةةةةةةةةةةةةةةةةاي، تكون املنظمةةةة خالل الفرتة   100

( منها غري مسةةةةةتوفاة. و  2يف املائة ) 5غاية فيما بقيت نسةةةةةبة   43غاايت مؤشةةةةةرات خمرجاهتا البالغة  ( من41) املائة يف 95
 املائة من النتائج اخلاصة ابملخرجات على املستوى القطري أو اإلقليمي. يف 79إجنا  حوايل  

ومتثل النواتج التغريات الال مة يف البيئة املشةةةةةج عة على املسةةةةةتوى القطري و/أو على املسةةةةةتوى العاملي للمضةةةةةي قدًما  -10
ا  األهةداف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة األعلى مسةةةةةةةةةةةةةةتوى. وهي ترتبط ابلقيود القطريةة أو الةدوليةة اليت ميكن معةايتهةا من خالل إجنة يف

مسةةةةةةةةةةةةةةااةات )خمرجةات( املنظمةة. وتقيس املؤشةةةةةةةةةةةةةةرات على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى النواتج مةدى إجراء البلةدان التغيريات املطلوبةة وحتل يهةا 
جملاالت اليت إبمكان املنظمة أن تسةةةةةةةةةاهم فيها، أو مدى التقدم الذي  ابلقدرات الال مة لتحقيق األهداف االسةةةةةةةةةرتاتيجية يف ا

أحر ه اجملتمع الدويل لتحسةةةةةني البيئة املشةةةةةج عة على املسةةةةةتوى العاملي. وإن  تغري  قيم مؤشةةةةةرات النواتج هو نتيجة السةةةةةياسةةةةةات 
 لتنمية.املنظمة والدول األعضاء والشركاء يف ا -والربامج املنفذة من قبل أصحاب املصلحة كافة 

مؤشةةةةرًا ابلنسةةةةبة إىل  22مؤشةةةةرًا من أصةةةةل   16ويوضةةةةح تقييم النواتج وجود اجتاه إابامج ابإلمجال حي  حتسةةةةن أداء  -11
يف املائة تقريبًا من املؤشةةةةةرات نسةةةةةبة   90. وإضةةةةةافة إىل ذلك، سةةةةةج لت ابلنسةةةةةبة إىل 2019و 2015غالبية البلدان بني عامي  

ا بعام   2019ىل العايل يف عام  أعلى من البلدان ضةةةةةةمن فئة األداء املتوسةةةةةةط إ . وأخريًا، هناك إقرار أبن  مسةةةةةةااة 2015قياسةةةةةةً
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يف املائة أو أكثر من البلدان ابلنسةةبة إىل مجيع مؤشةةرات النواتج ابسةةتثناء    95املنظمة يف التغيري كانت ملحوظة أو معتدلة يف 
 اثنني منها.  

االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة من خالل مواءمةة إطةار نتةائجهةا    وعمةدت املنظمةة إىل قيةاي التقةدم احملر  على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى أهةدافهةا -12
أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة وترد يف هذا التقرير اجتاهات مؤشةةةةةةةرات األهداف االسةةةةةةةرتاتيجية املسةةةةةةةتندة إىل أهداف التنمية   مع

 مؤشرًا املستخدمة لقياي التقدم على مستوى األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.  38املستدامة وعددها 
ابلنسةةةةبة إىل كل هدف من األهداف االسةةةةرتاتيجية بواسةةةةطة مؤشةةةةرات تعرض على مسةةةةتوى اهلدف   وتقاي النتائج -13

االسةةرتاتيجي والناتج واملخرن مع إبرا  حتقيقها على املسةةتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية. وتسةةعى املنظمة من خالل عملها  
 ة عن هذه التأثريات يف سياق التقرير.إىل التأثري على األرض وعلى حياة األفراد ورفاهيتهم. وترد أمثل

 اإلدارة احلكيمة للموارد: حتسني وسائل التنفيذ

تسةةةةةةةتخدم املنظمة  موعة من اآلليات املتاحة هلا إلدارة املوارد ولدعم حتقيق النتائج وحتسةةةةةةةينه. ويتناول تقرير تنفيذ  -14
املسةةةةةةةةةةةةتويني الفن واملعياري ويف  ال وضةةةةةةةةةةةةع املعايري، الربامج التقدم احملر  ابلنسةةةةةةةةةةةةبة إىل نوعية عمل املنظمة الرئيسةةةةةةةةةةةةي على 

ذلك اإلحصاءات العالية ايودة واملواضيع املشرتكة بشأن تغري املناخ واملساواة بني اينسني واحلوكمة والتغذية؛ وبر مج  يف زا
رة الكفؤة والفعالة زا يف ذلك  التعاون التقن؛ والتواصةةةةةةةةةل وتكنولوجيا املعلومات وحوكمة املنظمة واإلشةةةةةةةةةراف والتوجيه؛ واإلدا

قيةةةةةاي  الكفةةةةةاءة. وابري  نتيجةةةةةة  ايدة  ابلتزامةةةةةات حتقيق وفورات  للوفةةةةةاء  املتخةةةةةذة  الرأمسةةةةةايل واألمن؛ واإلجراءات  اإلنفةةةةةاق 
( من مؤشةةةةةةرات األداء 34يف املائة )  77.3التحسةةةةةةينات واإلفادة عنها بواسةةةةةةطة مؤشةةةةةةرات رئيسةةةةةةية لألداء وغاايت. وقد بل  

 الغاية املوضوعة هلا لفرتة السنتني.  14إىل  6مؤشرًا يف األبواب من  44ل  عددها الرئيسية البا

ا   7.2أي ابرتفاع بنسةةةةةبة   2019-2018مليارات دوالر أمريكي يف الفرتة  2.8وبل  اإلنفاق اإلمجايل   -15 يف املائة قياسةةةةةً
ي( من االعتمادات الصةةافية يف حني بل  ماليني دوالر أمريك 1  002.6يف املائة ) 99.6، مع إنفاق 2017-2016إىل الفرتة 

 مليارات دوالر أمريكي. 1.8اإلنفاق من خارن امليزانية 

مليارات دوالر    2.4يف املائة ووصةةةةلت إىل   17وا دادت تعبئة املوارد من خارن امليزانية للعمل اياري واملقبل بنسةةةةبة   -16
يف املةائةة من  مةل عمليةات املوافقةة  79ميةة أن جتتةذب  أمريكي. واسةةةةةةةةةةةةةةتطةاعةت املشةةةةةةةةةةةةةةاريع القطريةة واإلقليميةة الفرعيةة واإلقلي

ماليني دوالر أمريكي من خالل  11.7وحتققت وفورات متكررة  شةةةةةةةةةةةةئة عن  ايدة الكفاءة زقدار   .2019-2018الفرتة  يف
 تكاليف املوظفني وخفض تكاليف االستشاريني والسفر واملشرتايت.  تعديالت إىل األسفل يف

و  تدرابيًا اعتماد سةةةياسةةةة منظمة األغذية والزراعة ايديدة السةةةرتداد التكاليف املسةةةتندة إىل اإلطار املايل الشةةةامل  -17
. وهذه السةياسةة  2018من شةهر يناير/كانون الثاين  اوذلك اعتبارً  2015السةرتداد التكاليف الذي وافق عليه اجمللس يف عام  

نظمة وتو يعها على النحو الصةةحيح بني خمتلف مصةةادر التمويل زا يتماشةةى مع املنقحة تسةةعى إىل ضةةمان قياي تكاليف امل
السةةةةةياسةةةةةة املتبعة يف منظومة األمم املتحدة واملمارسةةةةةات اليت تشةةةةةجع ايمعية العامة لألمم املتحدة على اتباعها. وابت إطار 

ر يف مكاتب املنظمة كافة مع إيالء عناية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية املعز  يشةةةةمل اآلن إعداد سةةةةجالت خاصةةةةة ابملخاط
 . 2018خاصة ملخاطر الغ  وذلك من خالل إطالق اسرتاتيجية وخطة عمل ملكافحة الغ  يف عام  
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية  

 واجمللس 
 يرجى من ينيت الرب مج واملالية واجمللس القيام زا يلي:

أخذ العلم إبجنا  النواتج واملخرجات يف إطار األهداف االسةةةةةةةةةةرتاتيجية والوظيفية يف ضةةةةةةةةةةوء قياسةةةةةةةةةةها بواسةةةةةةةةةةطة   •
 ؛املؤشرات والغاايت

زالحظاهتا وتوصةةياهتا بشةةأن ما أجنز واألداء  اإىل املؤمتر مشةةفوعً  2019-2018وإحالة تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  •
 التشغيلي واملايل.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر 
 وإىل إعطاء ما يراه مناسبًا من توجيهات. 2019-2018إن  املؤمتر مدعو إىل املصادقة على تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
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 معلومات عن هذا التقرير 

من امةت بةه املنظمةة  مةا قة( األعضةةةةةةةةةةةةةةةاء على  www.fao.org/pir)  2019-2018يُطلع تقرير تنفيةذ الربامج للفرتة   -18
سةةةةةةةةةتناد إىل  ابالو   1الواثئق احملاسةةةةةةةةةبية املعتمدة، ابعتباره جزءًا من  التقريرقدم  نتائج خالل فرتة السةةةةةةةةةنتني. ويحق قته من  عمل و 

لعةةةةام   املةةةةدة  2018التقرير التوليفي السةةةةةةةةةةةةةةتعراض منتصةةةةةةةةةةةةةةف 
  2  (www.fao.org/mtr)،   تنفيةةةةذ األهةةةةداف معلومةةةةات عن 

واألهداف الوظيفية واألبواب   6االسةةرتاتيجية وغاايهتا ومؤشةةراهتا، ابإلضةةافة إىل مؤشةةرات األداء الرئيسةةية ابلنسةةبة إىل اهلدف 
2019-2018ة للفرتة يف بر مج العمل وامليزانيحسةةةةبما هو مقر ر اخلاصةةةةة،  

  3  (www.fao.org/pwbابلنسةةةةبة )    إىل مصةةةةادر
 التمويل كافة.

وهو يتضةةم ن  .2021-2018يف اخلطة املتوسةةطة األجل للفرتة احلايل الوارد  ضةةمن إطار النتائج يصةةدر هذا التقرير  و  -19
حتديثًا عم ا أحر  من تقدم يف بلوغ األهداف االسةرتاتيجية والنواتج قياسةًا إىل املؤشةرات، ابإلضةافة إىل عملية اإلبالغ املعتادة  

حتدي  إطار النتائج وبلورة عملية الرصد يف التعديالت اليت أدخلت على بر مج قد   و عن حتقيق املخرجات واألداء املايل.  
2019-2018يزانية للفرتة العمل وامل

 .2017يف ديسمرب/كانون األول  4 
عن  ةلكاملاة  يسةةةؤولتتحمل املاملخرجات يف سةةةلسةةةلة نتائج األهداف االسةةةرتاتيجية ومراقبتها و إعداد  املنظمة  تتوىل و  -20

ابلنسةةةةةةةبة إىل كل هدف من األهداف االسةةةةةةةرتاتيجية مؤشةةةةةةةرات وغاايت يتم قياسةةةةةةةها على مسةةةةةةةتوى   تتنفيذها. وقد وضةةةةةةةع
واألهداف الوظيفية واألبواب   6رئيسةةةةية وغاايت ابري قياسةةةةها ابلنسةةةةبة إىل اهلدف  أداء مؤشةةةةرات  كما وضةةةةعت املخرجات.  
 رصدها. ةرؤساء وحدات األعمال مسؤوليتحمل  اخلاصة وي

االط الع على   التنظيمي  األداء:  2  امللحق  وميكن يف بيةاين لألداء، اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي عرض  هةدف  كةل  ويرد عنةد بةدايةة -21
 .تفصياًل  أكثر  معلومات

(؛  ألف القسةمالسةياسةات )سةتجدات يف  ال املبشةأن  البار ة   املعامل، فارق  إحداث – النتائج ،األول البابقد م  وي -22
على   قة، النتائج احملق  6ويعطي حملة عامة عن النتائج ويعرض، ابلنسةةةةةةةةةةبة إىل كل هدف من األهداف االسةةةةةةةةةةرتاتيجية واهلدف  

منهجية رصةةةد  1 امللحق(؛ ويعرض 2القسةةةم ابء وامللحق  املخرجات والنواتج من خالل قياسةةةها حبسةةةب املؤشةةةرات ) ييمسةةةتو 
 النتائج.

التمكينية  لبيئة بشةةةةةةةةةةةةةةأن االبار ة   املعاملالتنفيذ،    ال يف والتحسةةةةةةةةةةةةةةينات للموارد احلكيمة اإلدارة ،الثاين يقد م البابو -23
نة لتنفيذ الربامج ) مؤشةرات األداء الرئيسةية ابلنسةبة إىل األهداف الوظيفية  إىل ا (؛ ويعرض التقدم احملر  قياسةً القسةم ألفاحملسة 
( والصةةةةةةةةةةةةةةنةدوق املتعةدد القسةةةةةةةةةةةةةةم جيم(؛ ويُفيةد عن أداء بر مج التعةاون التقن )2القسةةةةةةةةةةةةةةم ابء وامللحق  واألبواب اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةة )

 (.هاءالقسم (؛ ويعرض األداء املايل خالل فرتة السنتني )دالالقسم االختصاصات )

 
 ( 10/2009واو يف النصوص األساسية )قرار املؤمتر  –القسم الثاين   1
 PC 126/2 –FC 175/7الوثيقة   2
 C 2017/3الوثيقة   3
 على الويب  1امللحق  -CL 158/3الوثيقة   4

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
http://www.fao.org/mtr/report/ar
http://www.fao.org/pwb/home/ar
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 بشةةةةأن ملنظمةا  لسةةةةياسةةةةة الدنيا  ابملعايرييف ما يتعلق  أحر  من تقدم   م ااملالحق اخلاصةةةةة تقارير اعتيادية عتضةةةةمن وت -24
تغري املناخ  و  ،(3)امللحق   املرأة  ومتكني  اينسةةةةني بني  املسةةةةاواة  بشةةةةأن  املنظومة  نطاق على  العمل  اينسةةةةني وخطة بني  املسةةةةاواة
  املنظمة  يف  اللغات تنفيذ سةةةةةةةةياسةةةةةةةةةو  ،(5امللحق  قضةةةةةةةةااي املسةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةني والتو يع ايغرايف للموظفني )، و (4)امللحق  
 .على الويب( 8)امللحق  رة وامللغاة  الدورات غري املقر  و  ،(7)امللحق  واألبعاد اإلقليمية  ،(6 )امللحق
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 إحداث فارق –النتائج  –اًل أو  

 

 ةز املعامل البار  – السياق اإلمنائي العاملي - ألف

عملت املنظمة جاهدة طوال فرتة السةةةةةةةةنتني إلبقاء ايوع وانعدام األمن الغذائي وسةةةةةةةةوء التغذية يف صةةةةةةةةدارة جدول   -25
وغريها من التطورات العاملية   2030أعمال التنمية. ويف ما يلي عرض ملسةةةةةةةةةةةةةااات املنظمة يف خطة التنمية املسةةةةةةةةةةةةةتدامة لعام 

 . 2019-2018خالل الفرتة 

 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 2030خطة التنمية املستتدامة لعام  ال تزال  -26

د السةياق الذي سةتعمل فيه املنظمة وبلداها األعضةاء من أجل ّ  حتد  5
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبلوغ الغاايت القطرية احملددة.

أبن  ايوع آخةذ   2019تقرير األمني العةام عن التقةدم احملر  ابجتةاه حتقيق أهةداف التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة يف عةام  يفيةد   -27
 دًدا يف االرتفاع على املسةتوى العاملي فيما ال يزال نقص التغذية يطال املاليني من األطفال واالسةتثمارات العامة يف الزراعة  

ب على حنو عاجل صةغار منتجي األغذية واملزارعون األسةريون قدرًا أكرب بكثري من على مسةتوى العامل على تراجع فيما يتطل
الدعم ومزيًدا من االسةةةةتثمارات يف البىن التحتية والتكنولوجيا من أجل الزراعة املسةةةةتدامة. وإن  املنظمة، من خالل مشةةةةاركتها 

داف التنمية املسةةةتدامة ) موعة اخلرباء(، قد حرصةةةت النشةةةطة يف  موعة اخلرباء املشةةةرتكة بني الوكاالت واملعنية زؤشةةةرات أه
تدرابيًا على توفري التنمية املنهجية واملصةةةةةةةةةةادقة الناجحة على أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة الواحدة والعشةةةةةةةةةةرين برعاية املنظمة. 

 إغحة الفرصةةةةةةة للبلدان وأدت يف املقابل املوافقة الرمسية من قبل  موعة اخلرباء على منهجيات أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة إىل
 للمباشرة يف رفع تقاريرها عنها، فيما شد دت يف الوقت نفسه على احلاجة إىل دعم القدرات الال مة لذلك. 

)املنتدى السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةي  منتدى األمم املتحدة الستتتتتتتتياستتتتتتتتي الرفيت املستتتتتتتتتوى املع   لتنمية املستتتتتتتتتدامة وعقد -28
برعاية اجمللس االقتصةةةةةةةةةادي واالجتماعي إلجراء   2019مث يف عام  2018املسةةةةةةةةةتوى( اجتماًعا له يف شةةةةةةةةةهر يوليو/متو   الرفيع

، يف إطار 2018. ويف عام  هدفًا 17للتقدم احملر  يف أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة البال  عددها   ةاسةةةةةةةةةةةةةةتعراض معمقعمليات  
 ، جرت مراجعة سةةةةةتة من أهداف التنمية املسةةةةةتدامة يف العمقالصةةةةةمود على وقادرة مسةةةةةتدامة   تمعات إىل التحولموضةةةةةوع  

 املشةةةةةةةةةةةاركةالشةةةةةةةةةةةعوب وضةةةةةةةةةةةمان  متكني، يف إطار موضةةةةةةةةةةةوع 2019ويف عام  (. 17و  15و  12و 11و  7و 6)وهي األهداف 
مؤمتر القمة األول لألمم    2019يف شهر سبتمرب/أيلول   وُعقد. 17و 16و  13و  10و 8و 4 األهداف، متت مراجعة  واملساواة

ملتابعة واسةةةةةةةتعراض التقدم   2015يف سةةةةةةةبتمرب/أيلول  2030املتحدة بشةةةةةةةأن أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة منذ اعتماد خطة عام  
احملر  يف تنفيذ هذه اخلطة. وقد أفضةةةةةةةت إىل اإلعالن السةةةةةةةياسةةةةةةةي بشةةةةةةةأن "التأهب لعقد من العمل واإلجنا  من أجل حتقيق 

  املنظمة سةةةةةةةاندت  . و 2030ذي دعا إىل عقد من العمل إلجنا  أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة حبلول سةةةةةةةنة التنمية املسةةةةةةةتدامة" ال
بنشةةةةاط يف االسةةةةتعراضةةةةات املواضةةةةيعية ألهداف   البلدان إلجراء عمليات االسةةةةتعراض الوطنية الطوعية اخلاصةةةةة نا وشةةةةاركت

 
   2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  " :A/RES/70/1قرار ايمعية العامة لألمم املتحدة   5
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، كما شةةةةةاركت بنشةةةةةاط، جنبًا إىل جنب 2019و 2018التنمية املسةةةةةتدامة ويف املنتدى السةةةةةياسةةةةةي الرفيع املسةةةةةتوى يف عامي 
 بر مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، يف خمتلف عمليات املتابعة واالستعراض.  مع

خالل السةةةةةنتني األخريتني خاصةةةةةة  الدولية للمناخ  وحظيت املنظمة بتقدير عارم كجهة فاعلة رئيسةةةةةية على السةةةةةاحة -29
مشةةةةةةةةةةاركتها الرفيعة املسةةةةةةةةةةتوى ومسةةةةةةةةةةاااهتا يف مؤمتري األطراف الرابع والعشةةةةةةةةةةرين واخلامس والعشةةةةةةةةةةرين يف اتفاقية من خالل 

ليةه أمني  املتحةدة اإلطةاريةة بشةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املنةاخ ودورات األجهزة الفرعيةة ومؤمتر القمةة للعمةل من أجةل املنةاخ الةذي دعةا إ األمم
عام األمم املتحدة. وخالل فرتة السةةةةةنتني، وف رت املنظمة مدخالت فنية وسةةةةةه لت مشةةةةةاركة البلدان واحلوار يف ما بينها خالل 

. ويعرتف القرار بشةةةةةكل يف سةةةةةياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةةةةةأن تغري املناخ عمل كورونيفيا املشتتتترتك بشتتتتعن الزراعة
رمسي أباية القطاعات الزراعية يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من أثره وهو ما يشةةةةةةةةةةةةكل خطوة هامة يف املفاوضةةةةةةةةةةةةات  

وأغحت املنظمة منتجات معارفية أغحت للخرباء يف بشةةةةةةةةةةةةةأن الزراعة مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةةةةةةةةةةةةةأن تغري املناخ.  
 . ان األعضاء إعداد مساااهتم وتبادل وجهات نظرهم بصورة غري رمسية حول كيفية بلورة القرار وتنفيذهالزراعة من البلد

إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة ، اعتمدت ايمعية العامة لألمم املتحدة القرار بشأن 2018مايو/أاير  31ويف  -30
يف  ال التنمية املسةتدامة وإضةفاء مزيد من االسةرتاتيجية واملرونة ورح بت بتنشةيط إطار عمل األمم املتحدة للتعاون  6اإلمنائية

عليه وجعله موجًها حنو النتائج واإلجراءات ابعتبار ذلك الوسةةةةةةةيلة األهم لتخطيط األنشةةةةةةةطة اإليائية لألمم املتحدة وتنفيذها 
األمم املتحدة اإليائية ندف على املسةةةةةةتوى الوطن. وتسةةةةةةاهم املنظمة بشةةةةةةكل نشةةةةةةط يف تطبيق عملية إعادة تنظيم منظومة 

 توطيد جهود التعاون والعمل بصورة متآ رة مع سائر الشركاء يف األمم املتحدة، وخباصة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. 

وقد مت املنظمة إىل جانب بر مج األغذية العاملي تقارير منتظمة إىل  لس األمن يف األمم املتحدة بشةةةةةةةةةةةةأن األمن  -31
يف البلدان اليت تشةةةةةةهد نزاعات من أجل توطيد احلاجة املاسةةةةةةة إىل توجيه ايهود يف سةةةةةةبيل إاباد حل  للنزاعات بغية  الغذائي

الصتتادر عن جملس األمن يف األمم   املفصتتلي  2417  القرار، اعُتمد ابإلمجاع  2018وضةةع حد للجوع. ويف شةةهر مايو/أاير  
حي  لفت االنتباه إىل العالقة القائمة بني النزاعات املسةةةةةةةةةةةةةةلحة وانعدام األمن الغذائي الناجم عن النزاعات وهتديد املتحتدة 
 اجملاعة. 

 التطورات العاملية األخرى 

)اللجنةةة( وهي املنتةةدى الةةدويل واحلكومي الةةدويل األمشةةل الةةذي يعمةةل يف إطةةاره   جلنتة األمن الذتذائي العتامليأقر ت   -32
أصةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةلحة كافة من أجل ضةةةةةةةةةةمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، خالل دورهتا اخلامسةةةةةةةةةةة واألربعني يف شةةةةةةةةةةهر 

بشةةةةأن النظم الغذائية  ، االختصةةةةاصةةةةات إلعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية الصةةةةادرة عن اللجنة  2018أكتوبر/تشةةةةرين األول 
وتنصةةةةةةةةةح اخلطوط    انتقاهلا إىل نظم زراعية وغذائية مستتتتتتتتدامةوالتغذية. وتؤدي املنظمة دورًا قياداًي من أجل دعم البلدان يف 

التوجيهية ابتباع هج شةامل ومنهجي ابلنسةبة إىل النظم الغذائية من أجل معاية التشةتت القائم يف السةياسةات بني قطاعات  
 راعة والصحة.األغذية والز 

 
6  A/RES/72/279   إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإليائية يف سةياق االسةتعراض الشةامل الذي ابري كل أربع سةنوات لسةياسةة األنشطة التنفيذية

 اليت تضطلع نا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية.

https://undocs.org/ar/a/res/72/279
https://undocs.org/ar/a/res/72/279
https://undocs.org/ar/a/res/72/279
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إىل اتباع موضةةةوع يركز   2019ودعت اللجنة يف دورهتا السةةةادسةةةة واألربعني املنعقدة يف شةةةهر أكتوبر/تشةةةرين األول   -33
من أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةتدامة من أجل حتقيق سةةةةةةةةةةةائر أهداف التنمية    2على "تسةةةةةةةةةةةريع عجلة التقدم على صةةةةةةةةةةةعيد اهلدف  
اجملاالت اجملدية لعملها زا فيها أهداف التنمية املسةةتدامة والنظم الغذائية  املسةةتدامة". وقدمت املنظمة مدخالت يف عدد من  

والتغذية والتوسةةةةةةةع احلضةةةةةةةري والتحول الريفي واالنعكاسةةةةةةةات على األمن الغذائي والتغذية والشةةةةةةةراكات والزراعة اإليكولوجية  
 واليوم الدويل للمرأة الريفية والعقد الدويل للزراعة األسرية. 

أحد العناصةةةةةةةةةر الرئيسةةةةةةةةةية يف العديد من األنشةةةةةةةةةطة،    التنوع البيولوجي  2030تنمية املسةةةةةةةةةتدامة لعام وتعترب خطة ال -34
وخباصةةة تلك املتصةةلة ابلقطاعات الزراعية املسةةتدامة. وكانت اسةةرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي قد اعُتمدت خالل 

مع يف أعقاب عملية تشةةةةةةةةاورية شةةةةةةةةاملة    2019انون األول الدورة الثالثة والسةةةةةةةةتني بعد املائة للمجلس يف شةةةةةةةةهر ديسةةةةةةةةمرب/ك
 . األعضاء

للزراعةةة اجتمعوا خالل مؤمتر برلني    او يرً   74من جةةانةةب    2019ينةةاير/كةةانون الثةةاين    19   اعتمةةاده يف    بيةةانيف    -35
( حول 2019احلادي عشةةةةةةةر لو راء الزراعة زناسةةةةةةةبة انعقاد املنتدى العاملي لألغذية والزراعة )املنتدى العاملي لألغذية والزراعة 

شةةةةةةةةاور احللول الذكية لزراعة املسةةةةةةةةتقبل"، طلب إىل منظمة األغذية والزراعة "أن تقوم، ابلت -موضةةةةةةةةوع "الزراعة تصةةةةةةةةبح رقمية
أصةةةةةةةحاب املصةةةةةةةلحة )...(، بوضةةةةةةةع مفهوم للنظر يف إمكانية إنشةةةةةةةاء  لس رقمي دويل لألغذية والزراعة يقدم املشةةةةةةةورة   مع

للحكومةات وايهةات الفةاعلةة األخرى ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلةة ويةدفع قةدمةًا بتبةادل األفكةار واخلربات، فيسةةةةةةةةةةةةةةةاعةد بةذلةك ايميع على 
قشةةةةةةته خالل الدورة الثانية عشةةةةةةرة للمنتدى العاملي لألغذية والزراعة )املنتدى تيحها الرقمنة"، ملنااالسةةةةةةتفادة من الفرص اليت تُ 

 .(2020العاملي لألغذية والزراعة 

واسةةةتجابًة هلذا الطلب، وضةةةعت منظمة األغذية والزراعة، من خالل عملية تشةةةاور مفتوحة وشةةةاملة مع العديد من  -36
أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة ومنظمات دولية أخرى، مذكرة مفاهيمية مت ت مناقشةةةةةةةةتها يف حدث جان  ُعقد خالل املنتدى العاملي 

للزراعةة اجتمعوا خالل   او يرً   71من جةانةب  2020ينةاير/كةانون الثةاين    18   اعتمةاده يف   بيةانويف  .  2020لألغةذيةة والزراعةة  
رة من أجةل تغةةذيةة آمنةةة ومتنوعةة حول موضةةةةةةةةةةةةةةوع "األغةذيةة للجميع  التجةةا  2020انعقةةاد املنتةةدى العةةاملي لألغةذيةة والزراعةة  

   الرتحيب  هود املنظمة وُدعيت أجهزهتا الرائسةةةية إىل "دعم عملية" لغرض " إنشةةةاء  لس رقمي دويل لألغذية   ومسةةةتدامة"،
 . والزراعة" 

 الناشئة  التهديدات

إىل الضةةةةةغط للتحرك فورًا وعلى وجه والشةةةةةرق األدي وآسةةةةةيا  يف أفريقيا   لدودة احلشتتتتد ايريفيةأد ى اخلطر املمكن   -37
لتحديد ممارسةةةات اإلدارة املسةةةتدامة لملفة واملصةةةادقة عليها  السةةةرعة. واضةةةطلعت املنظمة بدور رائد من أجل حشةةةد الشةةةركاء  

، أطلقت 2019ويف شةةةهر ديسةةةمرب/كانون األول ودعمها واسةةةتحدثت نظًما للرصةةةد واإلنذار املبكر لدودة احلشةةةد اخلريفية.  
مليون دوالر أمريكي كاسةةتجابة طارئة  500املنظمة بر  ًا رائًدا هو خطة العمل العاملية ملكافحة دودة احلشةةد اخلريفية بقيمة  

لالنتشةةةةةار السةةةةةريع لدودة احلشةةةةةد اخلريفية. وسةةةةةوف تتخذ هذه املبادرة اليت متتد على ثالث سةةةةةنوات تدابري جذرية ومباشةةةةةرة 
 على املستوى العاملي يف  ايل الوقاية من هذه اآلفة ومكافحتها املستدامة.  ومنسقة لتعزيز القدرات 

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-GFFA-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-GFFA-Communique.pdf
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تشةكل مصةدر قلق عاملي حي  أها تطال صةحة اإلنسةان واحليوان والنبات  مقاومة مضتادات امليكرو توال تزال  -38
مضةةةةةةةةادات امليكروابت   ، كث فت املنظمة عملها يف  ال مقاومة2019-2018وكذلك األغذية والبيئة. وخالل فرتة السةةةةةةةةنتني  

)التوعية   2020-2016ضةةةةةةمن  االت تركيز أربعة خلطة العمل العاملية للمنظمة بشةةةةةةأن مقاومة مضةةةةةةادات امليكروابت للفرتة 
واملراقبةة واحلوكمةة واملمةارسةةةةةةةةةةةةةةةات اييةدة( وقةدمةت مزيةًدا من الةدعم اإلمجةايل للبلةدان من أجةل وضةةةةةةةةةةةةةةع خطط عملهةا الوطنيةة  

يكروابت وتنفيذها. وأفضةةةةةةةةةةةةى الدعم املقدم إىل البلدان إىل خفض عدد البلدان اليت ال توجد ملكافحة مقاومة مضةةةةةةةةةةةةادات امل
يف املةائةة مقةارنةة ابلفرتة السةةةةةةةةةةةةةةابقةة اليت مشلهةا التقرير.    40لةديهةا مثةل هةذه اخلطط )أو اليت هي قيةد اإلعةداد حةاليًةا( أبكثر من  

وقد أدى دورًا حامسا يف هذا اجملال تطوير واسةةةةةةةةةةةةةةتخدام النهج التدرابي املتمثل يف "مسةةةةةةةةةةةةةةار املنظمة ل دارة التدرابية ملقاومة  
جيكسةةةةتان وغا  بلدان )بلجيكا وتونس وسةةةةانت كيتس ونيفيس وطا 7مضةةةةادات امليكروابت". وجرى تطبيق هذا النهج يف  

 وقريغيزستان وكينيا( فيما يطالب عدد إضايف من البلدان ابحلصول على الدعم. 
( أكثر اآلفات املهاجرة فتًكا يف العامل. وتشةةةةةكل األسةةةةةراب Schistocerca gregaria)  اجلراد الصتتتتحراو ويعد  -39

نظمة خربة واسةةةعة يف  ال مراقبة عشةةةائر ايراد  الكربى هتديًدا كبريًا ابلنسةةةبة إىل األمن الغذائي وسةةةبل العي  يف الريف. وللم
الصةةةةةةحراوي ومسةةةةةةاعدة البلدان على مواجهة هذه اآلفة الفتاكة للمحاصةةةةةةيل. وتصةةةةةةدر دائرة معلومات ايراد الصةةةةةةحراوي يف 
 املنظمة نشةةةةةةةةةرات شةةةةةةةةةهرية عن ايراد الصةةةةةةةةةحراوي تو  ع على البلدان املتضةةةةةةةةةررة وعلى املاحنني والوكاالت املعنية األخرى. وقد
أطلقت املنظمة اإلنذار اخلاص حباالت تفشةةةةةةةي ايراد الصةةةةةةةحراوي يف مشال شةةةةةةةرق أفريقيا واململكة العربية السةةةةةةةعودية خالل 

. وطلبت املنظمة احلصةةةةةةةةول على 2019ويف كل من اليمن والقرن األفريقي يف شةةةةةةةةهر يوليو/متو   2019فرباير/شةةةةةةةةباط   شةةةةةةةةهر
 والعمل االستباقي يف عشرة بلدان.مليون دوالر أمريكي ختصص لالستجابة السريعة  153
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 حمور الرتكيز

 توطيد التعاون بني املنظمات اليت توجد مقارها يف روما

ابلتوقيع على مةذكرة تفةاهم مةدهتةا نس سةةةةةةةةةةةةةةنوات تعهةدت    2018يف عةام   الوكتاالت اليت توجتد مقتارهتا يف رومتاقةامةت 
نة وضةةةةمن أطر  منية متتد لعدة سةةةةنوات. والغرض زوجبها ابلعمل يف سةةةةبيل حتقيق نتائج مشةةةةرتكة انطالقًا من ميزاهتا املقار 

من مذكرة التفاهم هذه هو توطيد التعاون والتنسةةةةةةةةةةيق على املسةةةةةةةةةةتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية لتقدمي مزيد من الدعم  
ا خطة  للبلدان. وتطبيًقا لألحكام الرئيسةةةةةةةية اليت نصةةةةةةةت عليها مذكرة التفاهم، أعد ت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روم

ا هذه الوكاالت بصةةةورة كاملة يف   2020-2019عمل تغطي فرتة السةةةنتني   سةةةيجري حتديثها بصةةةورة سةةةنوية. وتشةةةارك أيضةةةً
 تطبيق عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإليائية زوا اة االستفادة من الشراكات الواسعة النطاق واهلادفة. 

  2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام ارير أسةةةةاسةةةةية على غرار  وسةةةةاات املنظمات الثالث مًعا يف إصةةةةدار تق
الذي أعدته للعام الثال  على التوايل منظمة األغذية والزراعة والصةةةةةةةةةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة  

ديًدا مسةةةتمًدا من اإلطار العاملي لرصةةةد للطفولة وبر مج األغذية العاملي ومنظمة الصةةةحة العاملية والذي تضةةةم ن مؤشةةةرًا ج
أهداف التنمية املستدامة بشأن معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل أو احلاد استناًدا إىل مقياي املعا ة من انعدام  

 تنظيم ، شةةةاركت منظمة األغذية والزراعة والصةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية يف2019ويف شةةةهر مايو/أاير  األمن الغذائي. 
منةةةدواًب    230الةةةذي حضةةةةةةةةةةةةةةره أكثر من    2028-2019اإلطالق العةةةاملي لعقةةةد األمم املتحةةةدة للزراعةةةة األسةةةةةةةةةةةةةةريةةةة للفرتة  

بلةًدا. وعلى املسةةةةةةةةةةةةةةتوى القطري، متحور عمةل الوكةاالت اليت توجةد مقةارهةا يف رومةا حول توطيةد التعةاون القةائم  113 من
وتوسةةيع نطاق املبادرات يف  االت الصةةياغة املشةةرتكة للنتائج والصةةياغة املشةةرتكة للربامج وعمليات التقييم املشةةرتكة لألمن 

قدرات واملبادرات اخلاصةةة ابلقدرة على الصةةمود والتأهب حلاالت الغذائي والتفاعل ضةةمن  موعات متخصةةصةةة، وبناء ال
 الطوارئ وعمليات االستجابة. 

ويف  ال اخلدمات على مسةةةةةةةةةتوى املنظمة، واصةةةةةةةةةلت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعاوها املكث ف زا يف ذلك يف  
البشةةةةةرية واخلدمات الصةةةةةحية وتكنولوجيا املعلومات   االت األمن واسةةةةةتمرارية األعمال واملشةةةةةرتايت يف املنظمات واملوارد 

 واملزااي واحلصا ت والسفر وأتشريات الدخول واملسؤولية البيئية لتلك املنظمات.
 

 اإليكولوجية الزراعة
اإليكولوجيةالنهوض  مبادرة  تسعى   عام    لزراعة  ُأطلقت يف  إىل    2018اليت  املتحدة،  األمم  مع شركاء يف  ابلتعاون 
منرب لتحفيز التعاون واإلجراءات املنسقة ضمن األمم املتحدة وبني خمتلف الشركاء. وقد أعد ت خطة عمل تتألف   إغحة

( وإقامة روابط. وحددت  3( والعمليات اخلاصة ابلسياسات؛ )2( املعرفة واالبتكارات؛ )1من  االت عمل ثالثة هي: )
 املرحلة األول ابلنظر إىل احتياجاهتا وقدراهتا وهي اهلند واملكسيك والسنغال. اخلطة أيًضا ثالثة بلدان حتظى ابألولوية خالل  

( وبفضل خطط التعلم األفقي  ZBNFساهم بر مج الزراعة الطبيعية من دون ميزانية )ففي اهلند )والية أندرا برادي (،  
متكني   للمزارعني، يف  احلقلية  املداري  )  580  000ومشاريع  اإليكولوجية. ويف    3  000مزارع  الزراعة  اعتماد  من  قرية( 
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املكسيك، أطلقت عملية شاملة لتعزيز ممارسات الزراعة اإليكولوجية يف إطار رؤية البالد اخلاصة ابالكتفاء الذايت الغذائي. 
نتجني من امل  657  000مليوً  من أصحاب احليا ات الصغرية و  2.8ومن خالل بر مج "اإلنتان من أجل الرفاهية"، حظي  

من الشعوب األصلية ابلدعم يف  ال الزراعة املتكاملة زا يف ذلك الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي والبذور واآلليات والطاقة 
  . وجرى متكني أصحاب املصلحة على املستوى الوطن الستعراض أطر السياسات، فيما   إعداد بر مج وطناملستدامة

أصدرت ينة وطنية متعددة أصحاب املصلحة توصيات سياساتية شاملة  لوجية. ويف السنغال،  انتقايل إىل الزراعة اإليكو 
 اإليكولوجية إلعادة بناء النظم الزراعية.  إىل الزراعة بشأن عمليات التحول 

لدعم عمليات التحول إىل الزراعة اإليكولوجية على مستوايت خمتلفة    أداة تقييم أداة الزراعة اإليكولوجيةوجرى تطوير  
وهي تقوم  مع املعلومات عن أتثري هج الزراعة اإليكولوجية ويف مقار خمتلفة من خالل عمليات مستنرية لرسم السياسات.  

أداء نظم الزراعة اإليكولوجية   إقامة الرباهني على  أبعاد االستداموتسعى إىل  البيئية واالجتماعية والثقافية عرب خمتلف  ة 
 .واالقتصادية والصحية والتغذوية واملتعلقة ابحلوكمة
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 األهداف االسرتاتيجية -  التقدم احملرز واإلجنازات – ء

تسةةةةاهم املنظمة يف حتقيق التقدم من خالل إطار األهداف االسةةةةرتاتيجية والنواتج واملخرجات املصةةةةحوبة زؤشةةةةرات  -40
ويعطي حملة عامة عن التقدم احملر  ابجتاه حتقيق  عن التقدم احملر  الذي يقاي كل سةةنتني. ويتناول هذا القسةةم منهجية الرصةةد

  .2019-2018جات يف فرتة السنتني األهداف االسرتاتيجية والنواتج وإجنا  املخر 

  حملة عامة عن رصد املؤشرات والتقدم

 األهداف االسرتاتيجية

تعد  األهداف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية للمنظمة أهداف التنمية العاملية اليت تطمح املنظمة والبلدان األعضةةةةةةةةةةةةةةاء إىل حتقيقها   -41
ابلتعةةاون مع اجملتمع الةةدويل أبسةةةةةةةةةةةةةةره. وهي تعطي نظرة لتقييم التقةةدم العةةاملي يف اجملةةاالت اليت التزمةةت فيهةةا املنظمةةة بتحقيق 

 النتائج والتعاون مع الشركاء. 
هي واحدة من الشةةةةةةةةركاء العديدين يف التنمية الذين يسةةةةةةةةاعدون احلكومات الوطنية يف ما تبذله من جهود   واملنظمة -42

من أجل حتقيق هذه األهداف. ومن غري املمكن أن تُعزى اإلجنا ات على هذا املسةةةةةةةةةةتوى إىل شةةةةةةةةةةريك واحد ال غري بل هي 
يف حتقيق التقدم متاشةةةةةةةةيًا مع واليتها وميزاهتا   نتيجة تدخالت قامت نا  موعة من أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة. وتسةةةةةةةةاهم املنظمة

 املقارنة لكن من غري املمكن إقامة عالقة سببية مباشرة. 
 موعةة من املؤشةةةةةةةةةةةةةةرات لتعقةب االجتةاهةات العةامليةة   2021-2018فرتة  لوقةد حةددت اخلطةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةة األجةل ل -43
 أعقاب اعتماد ايمعية العامة لألمم املتحدة  مسةةةةتوى األهداف االسةةةةرتاتيجية ابسةةةةتخدام مصةةةةادر البيا ت الدولية. ويف على

، عمدت املنظمة إىل مواءمة إطارها اخلاص ابلنتائج مع أهداف 2015يف هاية سةةةةةةةةةةةةنة  2030خطة التنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة لعام  
ة  التنمية املسةةةةةتدامة من خالل حتديد مقاصةةةةةد أهداف التنمية املسةةةةةتدامة ومؤشةةةةةراهتا املتصةةةةةلة بكل من األهداف االسةةةةةرتاتيجي 

للمنظمة واسةةةةةةةتخدامها بصةةةةةةةورة حصةةةةةةةرية. وأفضةةةةةةةت هذه العملية إىل  موعة جديدة من مؤشةةةةةةةرات األهداف االسةةةةةةةرتاتيجية  
مؤشةةةةةةةةةةرًا لقياي التقدم احملر  على مسةةةةةةةةةةتوى األهداف االسةةةةةةةةةةرتاتيجية   38املسةةةةةةةةةةتندة إىل أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة وعددها 

 7للمنظمة.
فري البيا ت ابلنسةةةةةةبة إىل العديد من مؤشةةةةةةرات األهداف االسةةةةةةرتاتيجية  والعمل جار  حاليًا وبصةةةةةةورة تدرابية على تو  -44

املسةةةةةةةةةةةتندة إىل أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةتدامة. ولتقييم االجتاهات األخرية، جتري مقارنة القيم اخلاصةةةةةةةةةةةة بكل مؤشةةةةةةةةةةةر لألهداف  
أقرب سةةةنة سةةةابقة هلا   )أو يف  2019و  2015و 2000االسةةةرتاتيجية مسةةةتند إىل أهداف التنمية املسةةةتدامة على مر  السةةةنوات  

 .: األداء التنظيمي2امللحق  تتوافر عنها البيا ت( كما هو مبني  يف  
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 النواتج

تقيس املؤشةةةرات على مسةةةتوى النواتج مدى إجراء البلدان ل صةةةالحات املطلوبة وحتليها ابلقدرات الال مة لتحقيق  -45
تسةةاهم فيها على املسةةتوى القطري، أو مدى التقدم الذي أحر ه األهداف االسةةرتاتيجية يف اجملاالت اليت إبمكان املنظمة أن  

من خالل وضةةةةةةةةع أطر وقواعد ومعايري واتفاقات على   اجملتمع الدويل لتحسةةةةةةةةني البيئة املشةةةةةةةةج عة على املسةةةةةةةةتوى العاملي، مثاًل 
 -اب املصةلحة كافة مسةتوى السةياسةات. وإن  تغري  قيم مؤشةرات النواتج هو نتيجة السةياسةات والربامج املنفذة من قبل أصةح

املنظمة والدول األعضةةةةةةةةاء والشةةةةةةةةركاء يف التنمية. وينبغي لدى تفسةةةةةةةةري مؤشةةةةةةةةرات النواتج التنبه إىل أن  املنظمة هي فقط أحد 
املسةةةااني يف تلك التغيريات وال ميكن ابلتايل أن يُعزى التقدم إىل عملها فحسةةةب. ويسةةةاعد رصةةةد التقدم احملر  على صةةةعيد  

تقييم املسةةةااة املنظورة للمنظمة يف إحداث التغيريات على املسةةةتوى القطري وحتديد الثغرات و االت   مؤشةةةرات النواتج على
 التحسني من أجل املساعدة على جعل عمل املنظمة  داًي بقدر أكرب. 

 جتًا ابلنسةةةةةةةةةةةةةةبة إىل   20مؤشةةةةةةةةةةةةةةرًا على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى النواتج و 41، كان هناك يف اجملموع  2019-2018وخالل الفرتة  -46
داف االسةرتاتيجية اخلمسةة. وعمدت املنظمة إىل قياي التقدم احملر  على صةعيد مؤشةرات النواتج من خالل إجراء تقييم  األه

   من خالله مجع بيا ت أولية )دراسةةةةةةة اسةةةةةةتقصةةةةةةائية( واثنوية )قواعد بيا ت عامة  2019للنواتج يف املنظمة يف هاية سةةةةةةنة  
لعناصةةةةر قياي كل من مؤشةةةةرات النواتج يف املنظمة. وجرى جتميع البيا ت واسةةةةتعراض للسةةةةياسةةةةات( على املسةةةةتوى القطري  

ا من حي  2019)  احلاليةفرتة ال( ويف هاية  2015لكل من السةةةةةةةةةنة األسةةةةةةةةةاي ) (. وكانت البيا ت غري متوفرة أو متدنية جد 
 اليت مل يُفد عنها. ويرد مزيد من التفاصةةةيل عن منهجية الرصةةةد   41البال  عددها من مؤشةةةرات النواتج   12ايودة ابلنسةةةبة إىل  

 . منهجية الرصد: 1امللحق  يف  
ة وابري وصةةفها حبسةةب مؤشةةرات النواتج وابري تقييم النواتج وعرض النتائج حبسةةب كل من األهداف االسةةرتاتيجي -47

 ، أي حتديًدا: 2امللحق  ويف  ابء-القسم األولكما هو مبني  يف الصفحات اخلاصة ابملؤشرات يف  
    2019و 2015بني عامي    سةةةةةجلت تقدًماأي نسةةةةةبة البلدان اليت   2019و 2015بني عامي  حالة األداءتذري   ( أ)

 .ساءأو  مل غدث تغيري كبريأو  حتس نيف إحدى الفئات الثالث التالية: قياسه 

انطباع اجمليبني على الدراسةةةة االسةةةتقصةةةائية حول  أي  يف التذيري احلاصتتل يف أداء البلدالظاهرة مستتا ة املنظمة   (ب)
أو معتةةدلةةة أو ال مسةةةةةةةةةةةةةةةةااةةة    ملحوظةةة)  2019و  2015مسةةةةةةةةةةةةةةةةااةةة املنظمةةة يف إحةةداث التغيري بني عةةامي  مةةدى  

 8.(ملحوظة

فئات األداء اخلمس يف كل  من  أي نسةةةةةةةبة البلدان   20199و 2015توزيت البلدان حبستتتتتتب فئة األداء يف عامي  (ن)
 .  2019و 2015يف عامي  ( مرتفع  أو مرتفع، إىل متوسط أو متوسط، أو  متدن ، إىل متوسط أو متدن ، أداء)

  10ابلنسبة املئوية املقر بة إىل أقرب عدد كامل.ويُعرب  عن نتائج النواتج  -48

 
 ابالستناد فقط إىل البيا ت الثانوية أو إىل استعراض السياسات والتشريعات.   النواتجغري متاحة ابلنسبة إىل مؤشرات  النتائج  8
 .فقط 2 امللحقيف  متاحة 9

 يف املائة عند حساب الكسور. 100النتائج ابلنسبة املئوية عند مجعها  تعادل   10
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مؤشةرًا  22من أصةل   16حي  حتسةنت حالة أداء   وتشةري نتائج تقييم النواتج إىل أن  اجتاه األداء إابامج بشةكل عام -49
يف املائة تقريبًا من املؤشةةةةةرات،   90. وإضةةةةةافة إىل ذلك، ابلنسةةةةةبة إىل 2019و 2015البلدان بني عامي  11ابلنسةةةةةبة إىل غالبية

وأخريًا، أقر  أبن  . 2015مقارنة بعام   2019هناك نسةةةبة أعلى من البلدان ضةةةمن فئات األداء من متوسةةةط إىل مرتفع يف عام  
 املائة أو أكثر من البلدان ابلنسةةةبة إىل مجيع مؤشةةةرات النواتج يف 95مسةةةااة املنظمة يف التغيري كانت ملحوظة أو معتدلة يف  

  12.اليت خضعت للتقييم، ابستثناء اثنني منها

 املخرجات 

 املخرجات هي مسااة املنظمة من حي  العمليات واملنتجات واخلدمات، يف حتقيق النواتج ضمن سلسلة النتائج.  -50
وهي متثل النتائج املباشةةةةرة لتدخالت املنظمة على املسةةةةتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية وابري متويلها من املسةةةةااات املقررة 

خمرًجا لرصةةةد سةةةنوي   40والطوعية اليت تتحكم نا املنظمة وتكون مسةةةؤولة عنها ابلكامل. وخضةةةع إجنا  املخرجات وعددها  
 . 1امللحق  ا هو موضح يف غايًة كم 43مؤشرًا و  43من خالل 

، ُأجرويت حتسةةةةةةةينات مسةةةةةةةتمرة من حي  حتديد الغاايت  2017-2016واسةةةةةةةتناًدا إىل الدروي املسةةةةةةةتفادة يف الفرتة   -51
. وجرى تيسةةةةةةةري حتديد الغاية لفرتة السةةةةةةةنتني من 2019-2018ورصةةةةةةةدها ورفع التقارير عنها مقارنة بغاايت املخرجات للفرتة  

السةةةل نتائج املنظمة وحتسةةةني التخطيط للعمل زشةةةاركة املقار كافة )على املسةةةتويني اإلقليمي خالل  ايدة درجة الرتكيز يف سةةة
واإلقليمي الفرعي ويف املكاتب امليدانية واملقر الرئيسةةةةةةي(. وجرى مزيد من تنقيح عملية ضةةةةةةمان ايودة ومعايريها السةةةةةةتعراض  

ج وتضةةةةةمنت معلومات أفضةةةةةل عن النواتج اليت حققتها  النتائج. وأفضةةةةةت هذه التحسةةةةةينات إىل  موعة مركزة أكثر من النتائ
 املنظمة خالل فرتة السنتني.

يف املائة من الغاية املوضةةةةةةوعة. ومن  100  اعتربت غاايت مؤشةةةةةةرات املخرجات منجزة عندما بلغت النتائج الفعليةو  -52
مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات املخرجةةات    ( من غةةاايت41يف املةةائةةة )  95، بلغةةت املنظمةةة ابلكةةامةةل  2019-2018هةةذا املنطلق، خالل الفرتة  
 يف املائة من النتائج اخلاصة ابملخرجات على املستوى القطري أو اإلقليمي. 79اخلاصة نا. وحتقق حوايل  

 حملة عامة عن إجنا  غاايت مؤشرات املخرجات حبسب األهداف االسرتاتيجية.  1  ايدولويتضمن  -53

  

 
 يف املائة أو أكثر من البلدان ابلنسبة إىل مؤشر ما. 50البلدان تعن  غالبية 11
 يف املائة. 84و املائة  يف 76نسبة املؤشرين املتبقيني  بلغت  12
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  2019: غاايت مؤشرات املخرجات حىت هناية  1  اجلدول

عدد الذاايت املنجزة  لكامل  
 يف املائة أو أكثر(  100)

عدد الذاايت غري  
 املنجزة 

 اجملموع

 7 1 6 1اهلدف االسرتاتيجي 

 9  9 2اهلدف االسرتاتيجي 

 9  9 3اهلدف االسرتاتيجي 

 9 1 8 4اهلدف االسرتاتيجي 

 9  9 5اهلدف االسرتاتيجي 

 43 2 41 اجملموع
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 عرض نتائج األهداف االسرتاتيجية 

 

على مسةةةةةتوى اهلدف االسةةةةةرتاتيجي والناتج واملخرن بعد النتائج ابلنسةةةةةبة إىل كل من األهداف االسةةةةةرتاتيجية   ترد   -54
وتتضمن صفحة املؤشر قياسها بواسطة املؤشرات مع تسليط الضوء على إجنا ها على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية. 

 الشاملة ابلنسبة إىل كل من األهداف االسرتاتيجية: 

القيم ابلنسةةةةبة إىل كل من مؤشةةةةرات اهلدف االسةةةةرتاتيجي املسةةةةتندة إىل أهداف التنمية املسةةةةتدامة يف  ( أ)
 )أو يف أقرب سنة سابقة تتوافر عنها البيا ت(.   2019و  2015و 2000

ن( بني عامي حملة عامة عن التغريات اليت طرأت على   (ب) حالة األداء )سةةةةةةةةةاء أو ال تغيري يذكر أو حتسةةةةةةةةة 
 بعد قياسها بواسطة مؤشرات النواتج؛ 2019و 2015

 مسااة املنظمة الظاهرة يف التغيري يف أداء البلد املعن بعد قياسها بواسطة مؤشرات النواتج؛ (ن)

 القيم املستهدفة والفعلية ملؤشرات النواتج إضافة إىل تقييم األداء. ( د)

الذي يضةمن جودة وتكامل عمل املنظمة الرئيسةي يف اجملال الفن واملعياري ويف  ال وضةع   6نسةبة إىل اهلدف  وابل -55
املعايري زا يف ذلك إصةةةةةدار إحصةةةةةاءات عالية ايودة وتنسةةةةةيق املواضةةةةةيع املشةةةةةرتكة بشةةةةةأن تغري املناخ واملسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني  

مؤشةةرات األداء الرئيسةةية والغاايت بعد قياسةةها من قبل املديرين املسةةؤولني واحلوكمة والتغذية، يُقاي األداء ويفاد عنه حبسةةب 
 . 6عن كل من نواتج اهلدف  

معلومات مفصةلة عن مجيع مؤشةرات األهداف االسةرتاتيجية املسةتندة إىل أهداف   2  امللحقوترد يف ايدول ضةمن   -56
 األداء الرئيسية.التنمية املستدامة ومؤشرات النواتج ومؤشرات املخرجات ومؤشرات 
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: املسا ة يف القضاء على اجلوع وانعدام 1اهلدف االسرتاتيجي 
 األمن الذذائي وسوء التذذية 
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على إقامة بيئة متكينية للقضةةةةةاء على ايوع وانعدام األمن الغذائي وسةةةةةوء  1 تركيز الرب مج االسةةةةةرتاتيجي  ّ  ينصةةةةةب -57
  التغذية، من خالل معاية نقص التغذية واألياط الغذائية غري املتوا نة من الناحية التغذوية وسةةةةةةالمة األغذية وجودهتا فضةةةةةاًل 

سةةةةةةوء التغذية والو ن الزائد والسةةةةةةمنة   اكلمشةةةةةةعن اسةةةةةةتدامة النظم الغذائية. وقد أصةةةةةةبح حتقيق هذا اهلدف أكثر تعقيًدا ألن  
واألمراض غري املعةةديةةة املرتبطةةة ابلنظةةام الغةةذائي ابتةةت تؤثر اليوم على مجيع البلةةدان. وتزيةةد العوامةةل مثةةل تغري املنةةاخ وفقةةدان 

ابيوع وسةةةةةةةةةةةوء    التنوع البيولوجي وتدهور البيئة وتزايد أوجه الالمسةةةةةةةةةةةاواة االجتماعية من التعقيد يف حتقيق املقاصةةةةةةةةةةةد املتعلقة
 من أهداف التنمية املستدامة.  2التغذية يف إطار اهلدف  

وتعمل منظمة األغذية والزراعة ضةةةةةةةمن شةةةةةةةراكة مع احلكومات وغريها من ايهات الفاعلة يف  ال التنمية وال سةةةةةةةيما   -58
 من أربعة نواتج مرتابطة هي: الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وسائر الشركاء يف منظومة األمم املتحدة. ويتألف هذا اهلدف  

 االلتزام السةةةةةةةةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةةةةةريح الةةةذي يتخةةةذ شةةةةةةةةةةةةةةكةةةل سةةةةةةةةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةات وبرامج وخطط عمةةةل وأطر قةةةانونيةةةة  ( أ)

 (؛2-1-1و 1-1-1)املخرجان  
وآليات التنسةةةةيق والشةةةةراكات لتحسةةةةني املشةةةةاركة والتنسةةةةيق عرب القطاعات وأصةةةةحاب املصةةةةلحة    الشةةةةاملة احلوكمة (ب)

 (؛1-2-1)املخرن  
العمليات السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةاتية القائمة على األدلة اليت تدعمها معلومات أفضةةةةةةةةةل عن حاالت األمن الغذائي والتغذية،  (ن)

 (؛2-3-1و 1-3-1وتعزيز القدرات على الرصد والتقييم وحتسني تقييم األثر )املخرجان 
لغذائي ومجيع أشةكال ضةمان ختصةيص ما يكفي من املوارد املالية واسةتخدامها للقضةاء على ايوع وانعدام األمن ا ( د)

 سةةةةةةةةةةةةةوء التغذية وتعزيز قدرات املؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةات املشةةةةةةةةةةةةةاركة يف تنفيذ اإلجراءات اخلاصةةةةةةةةةةةةةة ابألمن الغذائي والتغذية 

 (.2-4-1و 1-4-1)املخرجان  

من أهةداف التنميةة   2وإننةا نبتعةد يف الوقةت الراهن عن حتقيق مقةاصةةةةةةةةةةةةةةةد األمن الغةذائي والتغةذيةة يف إطةار اهلةدف   -59
يف املائة( يعاين   9.2(. فقد كان ما يقارب واحد من كل عشرة أشخاص )1-1-2املستدامة )مؤشر هدف التنمية املستدامة  
 املائة  يف 25.4يبل  نسةةةةةةةةةةبة   الذي  2-1-2ف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة )مؤشةةةةةةةةةةر هد 2018من انعدام األمن الغذائي احلاد يف عام  

)مؤشةةر هدف  م شةةخص تقريبًا. ويتواصةةل تراجع التقز  ماليني 704(، وهو ما يعادل  املعتدل الغذائي األمن  ابنعدام  مصةةحوابً 
( واهلزال وإن كان بوترية بطيئة. وابلتايل، ال بد  من جتديد ايهود من أجل تعزيز االلتزام السةةةياسةةةي 1-2-2التنمية املسةةةتدامة 
 وتكثيف اإلجراءات يف  ال انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ووضع سل م مناسب أبولوايت التمويلالرفيع املستوى 

م واهلزال لدى األطفةال مع النقص يف املغةذايت الدقيقةة، ومشةةةةةةةةةةةةةةاكل تُعزى إىل وغالبًةا ما يرتافق نقص التغةذية والتقز   -60
(. وال يزال معدل انتشةةةةةار الو ن الزائد املعتدل أو احلاد، على 2-2-2الو ن الزائد والسةةةةةمنة )مؤشةةةةةر هدف التنمية املسةةةةةتدامة 

مسةة يعاين من الو ن الزائد. ويف حال  مليون طفل دون سةن اخلا 40، كان  2018ارتفاع يف خمتلف الفئات العمرية. ففي عام 
إىل  2005مليارًا يف عام   1.33بقيت األمور على حاهلا، سةيزداد عدد األشةخاص الذين يعانون من الو ن الزائد والسةمنة من  

رية  . وسةةةةةةةةيكون هلذه األرقام أثر كارثي على النواتج الصةةةةةةةةحية العاملية، إذ متث ل األمراض غري السةةةةةةةةا2030مليارًا يف عام  3.28
 ( أكثر العوامل املسااة يف العبء العاملي للوفيات واألمراض.1-4-3)مؤشر هدف التنمية املستدامة 
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 تنفيذ الربانمج االسرتاتيجي
 حملة عامة عن األداء

بدور حموري يف حتفيز احلوار الرفيع املسةةةةةتوى بشةةةةةأن السةةةةةياسةةةةةات بني احلكومات  1اضةةةةةطلع الرب مج االسةةةةةرتاتيجي  -61
ومنظمة األغذية والزراعة وسةةائر الشةةركاء يف التنمية زا يشةةمل اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والربملانيني واألوسةةاط األكادميية.  

لى املسةةةةتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية. ونظرًا وظلت قدرة املنظمة على املشةةةةاركة يف هذا احلوار وضةةةةمان االتسةةةةاق قوية ع
تركيزه على أثر اسةةتثمارات القطاع اخلاص   1إىل القيود املفروضةةة على موارد القطاع العام والتوعية،  اد الرب مج االسةةرتاتيجي 

 من أهداف التنمية املستدامة. 2يف حتقيق اهلدف  
الرب مج على الصةةعيد القطري من خالل شةةبكة  تنفيذيف   1اتيجي  ويتمثل أحد العناصةةر األسةةاسةةية للرب مج االسةةرت  -62

من املسةةةةؤولني عن السةةةةياسةةةةات وغريهم، العاملني يف مرفق املسةةةةاعدة يف  ال السةةةةياسةةةةات التابع لرب مج التأثري والقدرة على 
ة والزراعة واالحتاد  ( املشةةةةةةةرتك بني منظمة األغذيFIRSTالصةةةةةةةمود واالسةةةةةةةتدامة والتحول من أجل األمن الغذائي والتغذوي )

ا لوضةةةع السةةةياسةةةات والربامج، وحتديد األولوايت ابلنسةةةبة إىل ختصةةةيص   األورومج. وتوف ر الشةةةبكة حتليالت مصةةةممة خصةةةيصةةةً
موارد القطاع العام، وتنمية القدرات يف  ال تنفيذ السةةةةةةياسةةةةةةات والربامج على الصةةةةةةعيدين اإلقليمي والعاملي، عن طريق مجلة 

 الت القطرية والتعاون والتبادل يف ما بني بلدان اينوب والتعاون الثالثي.أمور من بينها التحلي
 تقييم النواتج على مستوى املنظمة

 .2امللحق  يف   1يرد تفصيل للتقدم احملر  ابلنسبة إىل نواتج الرب مج االسرتاتيجي  -63
ن يف معظم 2019-2015يف الفرتة   ،ابإلمجالتشةةةةةةةري النتائج  -64 البلدان يف إنشةةةةةةةاء آليات شةةةةةةةاملة  ، إىل حدوث حتسةةةةةةة 

ألف( ويف نصةةةةف عدد البلدان تقريبًا يف ما يتعلق ابسةةةةتخدام األدلة لالسةةةةرتشةةةةاد نا يف -2-1للحوكمة والتنسةةةةيق واملسةةةةاءلة )
ألف(. ومل حتدث أي تغيريات رئيسةةية يف غالبية البلدان يف ما يتعلق ابملؤشةةرين  -3-1القرارات املتعلقة ابلسةةياسةةات والربامج )

ألف. وبصةةفة عامة، كانت مسةةااة املنظمة يف التغيريات كبرية ابلنسةةبة إىل معظم البلدان ومعتدلة ابلنسةةبة  -4-1ألف و-1-1
 إىل البلدان األخرى.

ألف( حتسةةةةةنًا طفيًفا. -1-1، شةةةةةهد أداء البلدان يف بيئة السةةةةةياسةةةةةات )2019و  2015ويف الفرتة املمتدة بني عامي  -65
وعادة ما تسةةةتغرق الدورات السةةةياسةةةاتية والتشةةةريعية فرتة أطول من فرتة التقييم، ما قد يؤدي إىل حجب اإلصةةةالحات ايارية 
يف  ال السةةةةياسةةةةات لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. وابلتايل فقد شةةةةهدت بيئة السةةةةياسةةةةات املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية  

يف املائة من البلدان. ورغم التحسةةةن الذي طرأ على تصةةةميم السةةةياسةةةات، ال تزال هناك حاجة إىل دعم    21ة حتسةةةنًا يف نسةةةب
 .يف املائة 12وساءت أوضاع  يف املائة من البلدان 67احلكومات، إذ مل غدث أي تغيري يذكر يف نسبة 

شةةةةةةةةةةةراكات من أجل األمن الغذائي وجرت حتسةةةةةةةةةةةينات كبرية يف البلدان يف ما يتعلق ابحلوكمة وآليات التنسةةةةةةةةةةةيق وال -66
نت نسةبة -2-1والتغذية )  2015يف املائة من البلدان آليات التنسةيق عموًما يف الفرتة املمتدة بني عامي   60ألف(. فقد حسةن

 .2019و
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ى يف املائة من البلدان أداءها ابلنسبة إىل املؤشر املتعلق ابختاذ القرارات عل 48، حسننت نسبة 2019ويف هاية عام   -67
يف املائة من البلدان تراجًعا يف األداء، ومل حتدث أي تغيريات رئيسةةةةية   6ألف( يف حني شةةةةهدت نسةةةةبة  -3-1أسةةةةاي األدلة )

يف املائة من البلدان. ولتدعيم التقدم يف هذا اجملال ابلذات وتسةةريع وتريته، مثة حاجة إىل بذل املزيد من ايهود  45نسةةبة   يف
 على املستوى الوطن.

ا بكفاية املوارد  -68 ويف ما يتعلق ابلتنفيذ الفع ال للسةةةةةةةياسةةةةةةةات واالسةةةةةةةرتاتيجيات والربامج املتعلقة ابالسةةةةةةةتثمارات قياسةةةةةةةً
ن طفيف ولكن  التنفيذ ال يزال عموًما ضةةةةةةةةةةعيًفا. ومنذ عام -4-1طاع الزراعة )البشةةةةةةةةةةرية واملالية يف ق ، 2015ألف( مثة حتسةةةةةةةةةة 

نت نسةةبة   . ومل تشةةهد غالبية البلدان أي تغيري 2019يف املائة من البلدان خمصةةصةةاهتا من املوارد مع حلول هاية عام   29حسةةن
وابلنسةةةةبة إىل حالة األداء، كانت  يف املائة من البلدان. 6بة يف املائة( فيما سةةةةاءت األوضةةةةاع يف نسةةةة 65كبري يف أوضةةةةاعها )
يف املائة( ضةةمن فئة متدن  أو متوسةةط إىل متدن  مما يشةةري إىل أن  هذا اجملال ال يزال حباجة إىل دعم    93غالبية البلدان تقريبًا )

 مكثف من جانب املنظمة.  
ة املنظمة يف تغيري حالة األداء يف ما يتعلق ابملؤشرات  واعترب اجمليبون زعظمهم على مدى السنوات األربع أن مساا  -69

يف املائة من  87ألف( كانت ملحوظة. واعترب -4-1ألف و-3-1ألف و-2-1) 1الثالثة اخلاصةةةةةةةةةةةةةة ابهلدف االسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي 
ألف( كانت -2-1اجمليبني على وجه التحديد أن مشةةةةةةةةةةةةاركة املنظمة يف اآلليات الشةةةةةةةةةةةةاملة للحوكمة والتنسةةةةةةةةةةةةيق واملسةةةةةةةةةةةةاءلة )

يف املائة من اجمليبني، كان الدعم الذي تقدمه املنظمة يف  ال اسةةتخدام األدلة لالسةةرتشةةاد نا يف  77ملحوظة. وابلنسةةبة إىل 
يف املائة من أصةةةحاب املصةةةلحة يف ما   58ألف( ملحوظًا وكذلك ابلنسةةةبة إىل -3-1ياسةةةات والربامج )القرارات املتعلقة ابلسةةة

ألف(. واعترب اجمليبون اآلخرون أن مسةةةااة  -4-1يتعلق بتنفيذ السةةةياسةةةات واالسةةةرتاتيجيات والربامج املتعلقة ابالسةةةتثمارات )
 .1يف  ال العمل املتصل ابهلدف االسرتاتيجي  2019و  2015املنظمة كانت معتدلة يف الفرتة املمتدة بني عامي 

 تقييم املخرجات لفرتة السنتني
 حملة عامة عن النتائج احملق قة

، ابسةةةةةةةةةةةةةةتثناء حالة  2امللحق    حتقيق معظم النواتج احملددة وفاقت عدة نواتج الغاايت احملددة على النحو املبني  يف   -70
 واحدة.

بلًدا لتعزيز اتسةةاق السةةياسةةات القطاعية وخطط   50عملية سةةياسةةاتية يف أكثر من   158وقد مت املنظمة الدعم إىل  -71
(، متجاو ًة  1-1-1وبرامج االسةةةةتثمار يف  ال األمن الغذائي والتغذية واالعتبارات اخلاصةةةةة ابملسةةةةاواة بني اينسةةةةني )املؤشةةةةر 

بلةًدا. وابملثةل، جتةاو  الةدعم الةذي تقةدمةه املنظمةة للبلةدان يف  ةال تعزيز    127بةذلةك غةايةة النةاتج احملةددة لفرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني أي 
 بلًدا 17(، زا يشةةةةةةةةةةةةةمل اإلعمال التدرابي للحق يف الغذاء يف األطر القانونية يف أكثر من  2-1-1األطر القانونية )املؤشةةةةةةةةةةةةةر  

 ، الغاية احملددة لفرتة السنتني.عملية خاصة ابلسياسات( 37)
املنظمة  (، حققت 1-2-1ويف  ال احلوكمة وآليات التنسةيق والشةراكات من أجل األمن الغذائي والتغذية )املؤشةر   -72

، واصةةلت 2019و  2018آلية وعملية سةةياسةةاتية وتعزيزها. ويف عامي   43الغاية احملددة لفرتة السةةنتني واملتمثلة يف دعم إنشةةاء 
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سةةةةةاءلة والشةةةةةكاوى على املسةةةةةتويني الوطن واحمللي، زوا اة العمل مع أصةةةةةحاب  املنظمة االسةةةةةتفادة من عملها لتعزيز آليات امل
 املصلحة من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والتحالفات الربملانية الوطنية واإلقليمية. 

وقةد كةانةت النتةائج يف  ةال اختةاذ القرارات القةائمةة على األدلةة أعلى بشةةةةةةةةةةةةةةكةل ملحوى مقةارنةة بفرتات السةةةةةةةةةةةةةةنتني   -73
(. وجرى تكثيف ايهود 1-3-1عملية سةةةةةةياسةةةةةةاتية الغاية احملددة لفرتة السةةةةةةنتني هذه )املؤشةةةةةةر   34، حي  جتاو ت  السةةةةةةابقة

املبذولة على الصةةةةةةةعيد الوطن إلجراء حتليل شةةةةةةةامل لألمن الغذائي والتغذية يف حماولة لتوجيه ايهود الوطنية الرامية إىل حتقيق 
ت املنظمة ابالشةةرتاك مع  موعة من أصةةحاب املصةةلحة على املسةةتوى الوطن من أهداف التنمية املسةةتدامة. فأجر  2اهلدف  

بلًدا ندف حتديد  االت العمل ذات األولوية. وُأحر  تق دم جي د يف نظم الرصد والتقييم   24حتليالت لفعالية السياسات يف 
يعاين نقصًةا يف املوارد، على النحو الذي   (، مع أن هذا اجملال ما  ال2-3-1ونظم تقييم األثر على املسةتوى القطري )املؤشةر 

 عملية سياساتية مستهدفة. 36عملية سياساتية من أصل   33 إىليبي نه توفري الدعم 
وجنحت املنظمة يف تقدمي الدعم لتعزيز القدرات الوطنية من أجل تفعيل ختصةةةيص املوارد املالية واسةةةتخدامها لألمن  -74

عملية.  17عملية سةةةةةةياسةةةةةةاتية، متجاو ة بذلك الغاية احملددة لفرتة السةةةةةةنتني أي   27( إىل 1-4-1الغذائي والتغذية )املؤشةةةةةةر 
 74منظمةة، متجةاو ة بةذلةك الغةايةة احملةددة أي    77يةة واملوارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةة يف  وجنحةت املنظمةة يف دعم تنميةة القةدرات التنظيم

(. وقد اسةةةةةتفاد العمل املرتبط بتخصةةةةةيص املوارد املالية من ارتفاع الطلب على حتليل النفقات العامة 2-4-1منظمة )املؤشةةةةةر 
لنطاق بشةةأن تغري املناخ والتحوالت يف عن الدعم للحصةةول على املوارد الرئيسةةية لتنفيذ برامج وطنية واسةةعة ا  وتتبعها، فضةةاًل 

قطةاع الزراعةة. ومثةة حةاجةة إىل مزيةد من الةدعم للعمةل مع و ارات الشةةةةةةةةةةةةةةؤون املةاليةة والتخطيط ابالشةةةةةةةةةةةةةةرتاك مع و ارات الزراعة  
 لتحديد اإلجراءات ذات األولوية يف ما  ص االستثمارات.

 اإلجنازات على املستوى العاملي
آخرين يف التنمية ووكاالت األمم املتحدة إلعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم  عملت املنظمة مع شركاء  -75

الغذائية والتغذية الصةةةةادرة عن ينة األمن الغذائي العاملي. وقد سةةةةاات املنظمة بشةةةةكل حاسةةةةم يف وضةةةةع مسةةةةار عمل ينة  
ت أيًضا املنظمة مدخالت اسرتاتيجية وشاركت بنشاط  األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اينسني ومتكني املرأة. وقد م

يف سةةائر العمليات العاملية املتعددة زا يشةةمل ينة مصةةايد األمساك وينة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية، واحلركة املعنية 
ملثل، نُظمت خالل املؤمترين الرابع  بتعزيز التغذية، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، واخلطة احلضةةةرية ايديدة. واب

والعشةرين واخلامسةة والعشةرين لألطراف أنشةطة للتوعية وتبادل املعارف يف ما بني أصةحاب املصةلحة يف اتفاقية األمم املتحدة  
ذائي اإلطارية بشةةةةةأن تغري املناخ. و  االضةةةةةطالع أبنشةةةةةطة مماثلة ضةةةةةمن  موعة العمل املواضةةةةةيعية املعنية ابلزراعة واألمن الغ

 واستخدام األراضي التابعة للشراكة اخلاصة ابملسااات احملددة وطنيًا، ووحدة الدعم التابعة هلذه الشراكة.

 اإلجنازات على املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية 
االستعراض اإلقليمي   :شاركت املنظمة للمرة األوىل يف نشر االستعراضات اإلقليمية اليت أجرهتا يف ثالثة أقاليم وهي -76

يف أمريكةةا الالتينيةةة والبحر الكةةاري ، ابلتعةةاون مع منظمةةة الصةةةةةةةةةةةةةةحةةة يف البلةةدان األمريكيةةة ومنظمةةة لألمن الغةةذائي والتغةةذيةةة  
الصةةةةةةةةةةةةةةحةةة العةةامليةةة ومنظمةةة األمم املتحةةدة للطفولةةة وبر مج األغةةذيةةة العةةاملي؛ ويف أفريقيةةا، ابلتعةةاون مع ينةةة األمم املتحةةدة  

 ألفريقيةةةا؛ ويف آسةةةةةةةةةةةةةةيةةةا واحمليط اهلةةةادئ، ابلتعةةةاون مع منظمةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةحةةةة العةةةامليةةةة وبر مج األغةةةذيةةةة العةةةاملي   االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةة
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(. وعقدت املنظمة ابالشةةةةرتاك مع منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصةةةةحة العاملية ندوة بشةةةةأن النظم  2-3-1)املخرن  
يف آسةةةةةيا الوسةةةةةطى والقوقا . وسةةةةةاات يف املبادرة بنشةةةةةاط ثالث الغذائية املسةةةةةتدامة وحوكمة التغذية ألياط غذائية صةةةةةحية 

شةةةةةةبكات إقليمية معنية ابألمن الغذائي والتغذية، هي شةةةةةةبكة تنمية القدرات يف  ال التغذية يف أورواب الوسةةةةةةطى والشةةةةةةرقية،  
 للتغذية يف آسةةةيا والقوقا  والشةةةبكة األوروبية اآلسةةةيوية لألمن الغذائي والتغذية، ومنصةةةة تنمية القدرات والشةةةراكات اإلقليمية 

 (.1-2-1و 2-4-1)املخرجان  

أفريقيا، سةةةةاعدت املنظمة مفوضةةةةية االحتاد األفريقي ووكالة التنمية التابعة لالحتاد األفريقي على تنقيح صةةةةكوك  ويف -77
االسةتعراض الذي ابري كل سةنتني من أجل حتسةني اتسةاق هذه الصةكوك مع آلية رفع التقارير عن أهداف التنمية املسةتدامة 

األفريقي ومؤسةسةات اإلحصةاء الوطنية املعنية ابلزراعة واألمن الغذائي  (. وعملت الدول األعضةاء يف االحتاد2-3-1)املخرن  
على وضةع مؤشةرات لألمن الغذائي، وجرت مسةاعدة بنك التنمية األفريقي على إنشةاء سةجل لقياي األداء التغذوي يتضةمن 

ا يف (. وسةةةةةاا 1-3-1مؤشةةةةةرا عن انتشةةةةةار نقص التغذية وعن التنوع الغذائي لدى األسةةةةةر املعيشةةةةةية )املخرن  ت املنظمة أيضةةةةةً
( عن طريق دعم إنشةةةةةةةةةاء حتالفات برملانية بشةةةةةةةةةأن األمن الغذائي والتغذية يف 2-1-1حوكمة األمن الغذائي والتغذية )املخرن 

أفريقيا الوسةةةةةةةطى والكونغو وغابون، وتعزيز قدرات التحالفات الربملانية األفريقية يف  ال االسةةةةةةةتثمارات املراعية للتغذية واحلق 
 اء الكايف.يف الغذ

ويف إقليم آسةةةةةةةةيا واحمليط اهلادئ، قد مت املنظمة املسةةةةةةةةاعدة لتنفيذ إطار العمل املشةةةةةةةةرتك لألمن الغذائي والتغذية يف  -78
إقليم احمليط اهلادئ من أجل تعزيز املخرجات اخلاصةةةةةةةةةةةة ابألمن الغذائي والتغذية يف الدول ايزرية الصةةةةةةةةةةةغرية النامية يف احمليط 

وجرى تقدمي الدعم لكل من ابكسةةةةتان والفلبني لنشةةةةر تقارير عن حالة انعدام األمن (. 1-4-1و 1-1-1اهلادئ )املخرجان  
ا يف الربامج املدرسةةةية للتثقيف التغذوي من (. 1-3-1الغذائي والتغذية على املسةةةتوى الوطن )املؤشةةةر   وسةةةاات املنظمة أيضةةةً

 (.1-3-1رن خالل إجراء استعراض لتحديد النطاق وتقييم القدرات الال مة )املخ
ويف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، وف رت املنظمة الدعم لصةةةياغة خطة أمريكا الوسةةةطى للتنمية املتكاملة يف  -79

إطار مجاعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، اليت تعتمد هج التنمية اإلقليمية، وتسةةةةةةل ط الضةةةةةةوء على الصةةةةةةالت القائمة 
ابإلضةةةةةةافة إىل ذلك، سةةةةةةاات املنظمة يف إنشةةةةةةاء التحالف الربملاين   (.1-1-1املناخ )املخرن  بني الفقر واألمن الغذائي وتغري 

عةةةةةةام   مةةةةةةدريةةةةةةد  يف  عقةةةةةةد  الةةةةةةذي  العةةةةةةاملي  الربملةةةةةةاين  القمةةةةةةة  مؤمتر  أعقةةةةةةاب  يف  الغةةةةةةذاء  للحق يف  األمريكي    2018األيبريي 
ا سةةةةةةتة بلدان يف وضةةةةةةع خطط لتنفيذ السةةةةةةياسةةةةةةات   .(2-1-1)املخرن   اليت جرى الرتويج هلا خالل وسةةةةةةاعدت املنظمة أيضةةةةةةً

بشةةةةةةةأن حتو ل النظم   2018املنتدى الذي عقدته املنظمة ابالشةةةةةةةرتاك مع املعهد الدويل لبحوث السةةةةةةةياسةةةةةةةات الغذائية يف عام  
 (.1-1-1الغذائية واحلد من الو ن الزائد والسمنة يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري  )املخرن 

 85يف أكثر من    1ى الوطن ابلنسةةةةةةبة إىل مجيع خمرجات اهلدف االسةةةةةةرتاتيجي  وعز ت املنظمة قدارهتا على املسةةةةةةتو  -80
يف األقاليم اخلمسةةةةةةةةةةةةة، جرى تعميم األمن الغذائي والتغذية يف السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةات القطاعية وبرامج   ابلدً  50بلًدا. ففي أكثر من  
( و  وضةةةةةةع أطر سةةةةةةياسةةةةةةاتية حمددة ومشةةةةةةرتكة بني القطاعات من أجل األمن الغذائي والتغذية.  1-1-1االسةةةةةةتثمار )املخرن 

اعدة احلكومات وأصةةحاب املصةةلحة على تفعيل ، متت مسةةأوروغواي وابراغواي و امبيا والفلبني وكمبوداي وكينيا ومالوي ويف
بلًدا برفع تقارير عن  40أكثر من    حي  قام الروابط القائمة بني تغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية يف السةةةةياسةةةةات والربامج

 مراعاة اعتبارات حمددة للمساواة بني اينسني يف األطر السياساتية.
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بوضةةع وتنفيذ أطر    إثيوبيا وأوغندا وابكسةةتان وتشةةاد والفلبني ونيكاراغوا وهاييتبلًدا زا يشةةمل    17ويقوم أكثر من  -81
(. هذا ابإلضةةةافة 2-1-1قانونية داعمة للحق يف الغذاء ولفرص أكثر أمنًا وإنصةةةافًا للحصةةةول على املوارد واألصةةةول )املخرن 

أفريقيا والشرق األدي من أجل حتديد مسائل األمن الغذائي والتغذية  يف إقليمي  ربملانينيإىل الدعم الذي تقدمه املنظمة إىل ال
 االسرتاتيجية وذات األولوية من خالل التعاون مع رابطة  الس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العرمج.

ومن خالل مرفق املسةاعدة يف  ال السةياسةات التابع لرب مج التأثري والقدرة على الصةمود واالسةتدامة والتحول من  -82
بلةًدا حتليالت لفعةاليةة   24أجةل األمن الغةذائي والتغةذوي املشةةةةةةةةةةةةةةرتك بني منظمةة األغةذيةة والزراعةة واالحتةاد األورومج، أصةةةةةةةةةةةةةةدر  

ركية ومرك زة على تنمية القدرات لالسةةةرتشةةةاد نا يف احلوار بني أصةةةحاب ( عن طريق عملية تشةةةا1-3-1السةةةياسةةةات )املخرن 
املصةةلحة زا يشةةمل احلكومات وايهات املاحنة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. فعلى سةةبيل املثال، متك نت ابكسةةتان وتشةةاد 

رئيسةةةةةية ذات أولوية يف السةةةةةياسةةةةةات  وكوت ديفوار وميايار وغريها من البلدان من حتديد اجملاالت ال ليشةةةةةيت وفيجي -وتيمور
من أهداف التنمية املسةةةةةتدامة. وقد  اد ذلك من تركيز ايهود الرامية إىل دعم تنفيذ السةةةةةياسةةةةةات  2الرامية إىل حتقيق اهلدف  

واالسةةةرتاتيجيات من خالل إطالق خطة االسةةةتثمار الوطنية يف الضةةةفة الغربية وقطاع غزة، فضةةةاًل عن مواصةةةلة ايهود الرامية  
 تعزيز نظم الرصد والتقييم املراعية للتغذية على املستوى الالمركزي يف الو. إىل
الغةةةةذائي والتغةةةةذيةةةةة  -83 األمن  السةةةةةةةةةةةةةةيةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات والربامج واإلجراءات يف  ةةةةال  لتنفيةةةةذ  الوطنيةةةةة  القةةةةدرات   و  تعزيز 

 بلًدا. 30( يف أكثر من 1-4-1)املخرن  
 تعميم املسائل املشرتكة

. فمن خالل ايهود 2019-2018يدين العاملي والوطن خالل فرتة السةةةةةةةةنتني    حتقيق نتائج رئيسةةةةةةةةية على الصةةةةةةةةع -84
املشةةةةةةرتكة مع الصةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر مج األغذية العاملي وحكومة إسةةةةةةبانيا، قادت املنظمة عملية إعداد اقرتا   

اينسةةةني ومتكني املرأة يف سةةةياق األمن  لوضةةةع مسةةةار عمل مواضةةةيعي يف إطار ينة األمن الغذائي العاملي بشةةةأن املسةةةاواة بني
الغذائي والتغذية. ويتمثل اهلدف من ذلك يف وضةةةع  موعة من اخلطوط التوجيهية الطوعية املقبولة عامليًا السةةةتكمال وتعزيز  

منتجاهتا   ايهود اليت تبذهلا ينة األمن الغذائي العاملي من أجل تعميم قضةةةااي املسةةةاواة بني اينسةةةني بصةةةورة منهجية يف مجيع
يف  ال تنفيذ اتفاقية   بوتسةةةةةةةوا  ورواندا وقريغيزسةةةةةةةتانوأنشةةةةةةةطتها. وابإلضةةةةةةةافة إىل ذلك، وف رت املنظمة الدعم املتواصةةةةةةةل إىل 

القضةةاء على مجيع أشةةكال التمييز ضةةد املرأة، حي    االسةةرتشةةاد ابلتقييمات اخلاصةةة بقضةةااي املسةةاواة بني اينسةةني لدمج 
 مفهوم املساواة بني اينسني يف االسرتاتيجيات الزراعية.

من املسااات احملددة وطنيًا مع الرتكيز    ومتثلت نتائج املؤمترين الرابع والعشرين واخلامس والعشرين لألطراف يف عدد -85
واضةةطلعت املنظمة بدور رئيسةةي يف أنشةةطة    بوجه خاص على األمن الغذائي والتغذية يف السةةياسةةات الزراعية الذكية مناخيًا.

املواضةيعية التوعية وتبادل املعارف بني أصةحاب املصةلحة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةأن تغري املناخ، و موعة العمل  
املعنية ابلزراعة، واألمن الغذائي واسةةةتخدام األراضةةةي التابعة للشةةةراكة اخلاصةةةة ابملسةةةااات احملددة وطنيًا ووحدة الدعم التابعة 
هلذه الشةةةةةراكة. وسةةةةةل طت املنظمة الضةةةةةوء على أاية تطبيق هج للنظم الغذائية يف احلوارات العاملية واإلقليمية والوطنية بشةةةةةأن 

ا لشةةةةةةبكات العمل غري الرمسية لتنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل السةةةةةةياسةةةةةةات و  آليات احلوكمة. ووفر ت الدعم أيضةةةةةةً
 التغذية.
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 املعامل البارزة

 غواتيماال | وضت األسس جليل ال يعاين اجلوع وال سوء التذذية
للتعل م عن الزراعة  املدرسةةةةةةةةةةةةةةية  مدرسةةةةةةةةةةةةةةة حكومية يف غواتيماال، ابتمع الطالب ابنتظام يف احلدائق  33  000يف أكثر من 

مليون طفل يف غواتيماال  2.2املسةةةةةةتدامة والتغذية واألياط الغذائية الصةةةةةةحية. ويف املقاصةةةةةةف املدرسةةةةةةية، يتناول أكثر من 
ية لتحقيق هذا النجا . وابإلضةةةةةةةةةةةافة إىل املسةةةةةةةةةةةاعدة  وجبات مغذية ومتنوعة. وكانت مشةةةةةةةةةةةاركة مجعيات اآلابء ابلغة األا 

ا على تعزيز االقتصةةةةةةةةاد  يف احلد من عدد األشةةةةةةةةخاص الذين يعانون نقص التغذية والسةةةةةةةةمنة، تسةةةةةةةةاعد هذه املبادرة أيضةةةةةةةةً
يني املناطق الريفية مع  ايدة دخل األسر واألمن الغذائي، ذلك أن حصة كبرية من األغذية أتيت من صغار املزارعني احملل يف

 عن طريق بر مج للمشرتايت العامة.
غواتيماال.  يف 1وساات املنظمة، بعد أكثر من نس سنوات من العمل، يف حتقيق النواتج األربعة للهدف االسرتاتيجي  

فقد أسةةةةةةةةةةةةهم قانون التغذية املدرسةةةةةةةةةةةةية الذي تدعمه املنظمة و"ايبهة الربملانية ملكافحة ايوع" يف  ايدة ميزانية كل طالب 
 يف املائة من املوارد لكل طفل لشراء األغذية من املنتجني احملليني. 50يف املائة وختصيص  75نسبة ب

وإن التزام غواتيماال ابلقضةةةةةةةةةةاء على ايوع ومجيع أشةةةةةةةةةةكال سةةةةةةةةةةوء التغذية، الذي ينفذ بفعالية من خالل آليات شةةةةةةةةةةاملة  
دة أنشةةةطة قامت املنظمة بتشةةةجيعها. وهذه العملية، للحوكمة والتنسةةةيق واختاذ القرارات على أسةةةاي األدلة، هو نتيجة لع

اليت تنطوي على مشةةةاريع وجهات ماحنة عديدة )زا يف ذلك االحتاد األورومج وإسةةةبانيا والربا يل واملكسةةةيك(، مشلت عدة  
واضةةةطلعت   إجراءات للتعاون يف ما بني بلدان اينوب، وجتريب ياذن خمتلفة للتغذية املدرسةةةية وحتليل التكاليف والفوائد.

ممثلية منظمة األغذية والزراعة بدور رائد يف دعم هذه العملية، من خالل تشجيع احلوار بني احلكومة والربملانيني وايهات  
تغةذيةة األجسةةةةةةةةةةةةةةةام   -والزراعةة يف غواتيمةاال منظمةة األغةذيةةاملةاحنةة، واالسةةةةةةةةةةةةةةتفةادة من خربات خمتلف وحةدات املنظمةة. )

 .(والعقول
 

  

http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1152413/
http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1152413/
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 ميامنار | حتليل أفضل لزايدة حجم االستثمارات وأتثريها 

، شةةةةةرعت حكومة ميايار، بدعم من منظمة األغذية والزراعة، يف إجراء حتليل 2019و 2018يف الفرتة املمتدة بني عامي  
السةةياسةةات ببيا ت وحتليالت بشةةأن أثر سةةياسةةاهتا وإجراءاهتا، وحمددة العوائق شةةامل لفعالية السةةياسةةات، مزوو دًة واضةةعي  

 وأوجه القصور ومسلطة الضوء على اجملاالت ذات األولوية لتغيري السياسات واالستثمارات فيها.
ات  وأشةةةةةةار التقييم إىل احلاجة إىل التفكري بشةةةةةةكل أفضةةةةةةل يف الظروف االجتماعية واإليكولوجية ذات الصةةةةةةلة يف سةةةةةةياسةةةةةة

احلكومة وتدخالهتا )مثل املسةةةةةةةةةةةةةةائل احملددة اليت تواجهها األقليات وإمكانية الوصةةةةةةةةةةةةةةول ايغرايف للمناطق ايبلية واملناطق  
املعزولة(. وأشةةةةةةةةةار كذلك إىل ضةةةةةةةةةرورة التحول من التخطيط القائم على امليزانية إىل وضةةةةةةةةةع امليزانية على أسةةةةةةةةةاي الربامج، 

ووضةةةع إطار للرصةةةد والتقييم على أسةةةاي النتائج، و ايدة امليزانية على الصةةةعيد دون وحتسةةةني التنسةةةيق يف ما بني الو ارات،  
 الوطن، وتشجيع القطاع اخلاص على القيام ابستثمارات مؤث رة.

 

  البيولوجيالتنوع 
السةةةةةةةةةةةةةةنتني   فرتة  الرتويج هلةةةةا خالل  للمنظمةةةةة جرى  مبةةةةادرات  البيولوجي،   2019-2018من بني عةةةةدة  التنوع   يف  ةةةةال 

وعالقاهتا  2020زا يف ذلك للمسااة يف عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي وإطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 
 من أهداف التنمية املستدامة.   2ابهلدف  
الذي    خالل دورة هيئة املوارد  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملإصةةةةةةةدار التقرير األسةةةةةةةاسةةةةةةةي عن   وحظي

، ابهتمةام ال مثيةل لةه من قبةل وسةةةةةةةةةةةةةةائةل اإلعالم. وهةذا التقرير الةذي يسةةةةةةةةةةةةةةتنةد إىل 2019الوراثيةة لألغةذيةة والزراعةة يف عةام 
ظمات الدولية يسةةةلط الضةةةوء على تراجع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  من املن  27من البلدان و  91بيا ت واردة من  

 ق  حاليًا اهليئة ُّ ويدعو إىل التنب ه لدوافع فقدان التنوع البيولوجي وإىل ضةةةةةرورة وجود أطر مشةةةةةج عة. ونذا الصةةةةةدد، ت
حالة املوارد . وأُطلق كذلك التقرير عن 2021مسةألة إعداد خطة عمل عاملية العتمادها من جانب مؤمتر املنظمة يف عام  

 . 2019خالل شهر أغسطس/آب   الوراثية املائية يف العامل
وعقدت منصةةةةةةةةةةةة تعميم التنوع البيولوجي ابلتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أول حوار مع أصةةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةةلحة  

. 2018ية وذلك يف روما خالل شةةةةةةةةةةةهر مايو/أاير  املتعددين بشةةةةةةةةةةةأن تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراع
وشةةةةةةج عت املنظمة على املسةةةةةةتويني اإلقليمي والقطري سةةةةةةلسةةةةةةلة من احلوارات العاملية واإلقليمية بني أصةةةةةةحاب املصةةةةةةلحة  
املتعةددين ملعةايةة مسةةةةةةةةةةةةةةةألةة تعميم التنوع البيولوجي وإغحةة  ةال لتبةادل املمةارسةةةةةةةةةةةةةةةات اييةدة وعرض املبةادرات اإلقليميةة 

اليت اعتمدها    اسةةرتاتيجية املنظمة بشةةأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعيةنية. وسةةاندت هذه احلوارات والوط
، وسةةةةاات يف وضةةةةعها يف صةةةةيغتها النهائية والعمل جار  حاليًا على وضةةةةع خطة  2019اجمللس يف ديسةةةةمرب/كانون األول 

 عمل للمباشرة بتنفيذ هذه االسرتاتيجية. 
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نشةةةةةةاطًا يف إطار مشةةةةةةاريع متصةةةةةةلة بقضةةةةةةااي الصةةةةةةون والتنوع  42ظمة حاليًا  نا الالتينية والبحر الكاري ، تنفذ املويف أمريك
البيولوجي يف قطاعات الزراعة والثروة احليوانية واحلراجة ومصةةةةةةةةةةايد األمساك وتربية األحياء املائية، زا يف ذلك املمارسةةةةةةةةةةات  

هلادئ، تسعى مبادرة الغذاء  آسيا واحمليط اإقليم  اييدة يف  ال إدارة املشاهد الطبيعية وإعادة أتهيلها واحلفاى عليها. ويف 
بنغالدي  وبوغن وغيلند ومجهورية الو الدميقراطية الشةةةةةةةةةةةةعبية والفلبني وفييت  م  الذكي يف املسةةةةةةةةةةةةتقبل زشةةةةةةةةةةةةاركة كل من  

، إىل تشةجيع تنويع الزراعة مع التكثيف املسةتدام لتحقيق القضةاء التام على ايوع وتسةليط وكمبوداي وميايار ونيبال واهلند
 ى أاية صون التنوع البيولوجي زا يف ذلك األنواع املهملة وغري املستغلة ابلكامل.الضوء عل

 

 الدروس الرئيسية املستفادة
يف العمل املتعلق ابلسةةةةياسةةةةات القائمة على األدلة على الصةةةةعيد الوطن أثر   1كان ملشةةةةاركة الرب مج االسةةةةرتاتيجي  -86

كبري، إذ أث ر يف سةياسةات القطاع العام وتعبئة املوارد. ويبني  ذلك أنه ميكن ملنظمة األغذية والزراعة أن تضةطلع بدور حتفيزي  
ات اليت تقوم نا سةائر ايهات. ويؤكد ذلك  يف  ال السةياسةات العامة من خالل إضةفاء القيمة على االسةتثمارات واإلجراء

ا أاية توسةةةةةةةيع نطاق مشةةةةةةةاركة املنظمة خارن نطاق العالقات التقليدية مع و ارات الزراعة، من خالل اتباع هج متعدد  أيضةةةةةةةً
ع القطاعات. وينبغي مواصةلة توفري الدعم الذي يركز على االحتياجات والفرص احملددة على الصةعيد القطري ومواصةلة توسةي

 نطاق هذا الدعم، زا يف ذلك من خالل توظيف اخلرباء يف  ال السياسات يف املكاتب القطرية.
ولكي ُغدث عمل املنظمة هذا األثر املنشةةةةةةةةةةةةود، ال بد  من معاية القيود املفروضةةةةةةةةةةةةة على املوارد على الصةةةةةةةةةةةةعيدين   -87

اك الصةةةغرية النطاق وتربية األحياء املائية والعمل القطري واإلقليمي، وال سةةةيما يف  االت مثل احلق يف الغذاء ومصةةةايد األمس
على وضةةع السةةياسةةات لدعم االسةةتثمارات املؤثرة، واختاذ القرارات على أسةةاي األدلة. وابإلضةةافة إىل ذلك، يتطلب ضةةمان 

حتليل  توفري الدعم يف  ال السةةةياسةةةات يف الوقت املناسةةةب وعلى حنو موثوق، حتل ي املنظمة بقدرات إضةةةافية من أجل إجراء
 شامل ويف الوقت املناسب للسياسات واالقتصاد السياسي.
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: جعل الزراعة والذا ت ومصايد األمساك  2اهلدف االسرتاتيجي 
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األمساك، يعترب االنتقال إىل نظم إنتان وممارسةةةةةةةات أكثر إنتاجية واسةةةةةةةتدامة يف قطاعات الزراعة والغاابت ومصةةةةةةةايد   -88
لتوفري الغذاء لعامل أصةةبح شةةديد التأث ر بتغري  املناخ. وتدعم    اوإدارة املوارد الطبيعية على حنو مسةةتدام يف الوقت نفسةةه، أسةةاسةةيً 

البلدان اليت متر  نذه املرحلة االنتقالية عن طريق إسةةةداء املشةةةورة الفنية، وحتسةةةني أوجه دعم  )املنظمة(  منظمة األغذية والزراعة  
عملية صةنع القرار، وصةياغة اسةرتاتيجيات وسةياسةات وبرامج اسةتثمار فع الة أو اسةتعراضةها أو تنفيذها، من   املعارف يف إدارة

 خالل آليات شاملة للحوكمة.
لألغذية    13تقد م املنظمة الدعم للبلدان اليت تسةةتخدم املبادئ اخلمسةةة املرتابطة،  2ومن خالل اهلدف االسةةرتاتيجي   -89

 والزراعة املستدامة من أجل ضمان:  
قدرة املنتجني على حتقيق مسةةةةةةةةتوى أعلى من اإلنتاجية واإلنتان على حنو مسةةةةةةةةتدام، مع أخذ أوجه املقايضةةةةةةةةة   ( أ)

 (؛  2-1-2و  1-1-2والتآ ر يف احلسبان )املخرجان 

سةةةةةتدامة والغاابت  وضةةةةةع البلدان سةةةةةياسةةةةةات وخطط اسةةةةةتثمار وبرامج وآليات حوكمة مؤاتية بشةةةةةأن الزراعة املو  (ب)
 (؛  2-2-2و  1-2-2ومصايد األمساك )املخرجان  

 ابلزراعة املتصةةةةلة واإلقليمية الدولية الصةةةةكوك خالل من ذلك يف زا السةةةةياسةةةةات، لتطبيق احلكومات تعزيزو  (ن)

 (؛  2-3-2و  1-3-2املستدامة )املخرجان   األمساك ومصايد والغاابت

القرار، زا يف ذلك يف رصةةةةةةد أهداف التنمية   صةةةةةةنع يف عملية واملعلومات املعارف سةةةةةةتخدامالبلدان ال وتعزيز ( د)
 (.2-4-2و  1-4-2املستدامة )املخرجان  

 تنفيذ الربانمج االسرتاتيجي

 استعراض األداء

مباشةةةةةرة يف العديد من مقاصةةةةةد أهداف التنمية املسةةةةةتدامة، ال سةةةةةي ما تلك املرتبطة   2يسةةةةةاهم اهلدف االسةةةةةرتاتيجي  -90
( واإلدارة املسةةةةةةةتدامة لألراضةةةةةةةي زا يف ذلك  14(، واإلدارة املسةةةةةةةتدامة ملوارد احمليطات )اهلدف  2)اهلدف   املسةةةةةةةتدامة  ابلزراعة

األمساك أكثر إنتاجية واسةةةةةةتدامة. ويدمج (، وذلك من خالل السةةةةةةعي يعل الزراعة والغاابت ومصةةةةةةايد  15الغاابت )اهلدف  
يف غايته ايامعة املتمث لة يف القضةةةةةةةاء على ايوع،   ةمن أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة تعزيز األغذية والزراعة املسةةةةةةةتدام 2 اهلدف

حنو . ابإلضةةةةةةةافة إىل ذلك، ينبغي حب  اإلجراءات املتصةةةةةةةلة على 2030وحتقيق األمن الغذائي، وحتسةةةةةةةني التغذية حبلول عام 
(، واالسةةةةةتهالك واإلنتان املسةةةةةتدامان 6وثيق أبهداف التنمية املسةةةةةتدامة، من قبيل االسةةةةةتخدام الفع ال للموارد املائية )اهلدف  

 من أجل حتقيق مقاصد أهداف التنمية.   ا( معً 14(، واحلياة حتت املاء )اهلدف  12)اهلدف  

 
 محاية(  3) مسةةةةةتدام؛ حنو على اإليكولوجية والنظم الطبيعية املوارد إدارة (  2) ( حتسةةةةةني فعالية اسةةةةةتخدام املوارد؛1مبادئ األغذية والزراعة املسةةةةةتدامة: )   13

سةةبل كسةةب العي  يف الريف والرفاه  االجتماعي وحتسةةينهما؛ )4(  تعزيز قدرة  األشةةخاص واجملتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية على الصةةمود؛ )5(  تعزيز 
 احلوكمة املبتكرة  والفع الة واملسؤولة للنظم الطبيعية والبشرية على حد    سواء. 



C 2021/8  37 

، أشةةةةةةةةارت البيا ت املتوف رة بشةةةةةةةةأن أهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة إىل 2019إىل عام    2015ويف الفرتة املمتدة من عام  -91
 االجتاهات التالية. 

اإلابةابيةة، حية    االسةةةةةةةةةةةةةةتجةاابتوتظهر ايهود الراميةة إىل صةةةةةةةةةةةةةةون املوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغةذيةة والزراعةة بعض   -92
ج لت  ايدة يف عدد املوارد املخز نة يف بنوك ايينات يف سةةةةةةةةائر أحناء العامل (، يف حني بقيت نسةةةةةةةةبة السةةةةةةةةالالت  1-5-2) سةةةةةةةةُ

 ( مستقر ة يف أورواب )اإلقليم الوحيد حي  ميكن جتميع البيا ت( خالل السنوات اخلمس املاضية. 2-5-2املعر ضة للخطر )
(، بينمةا مةا فتئةت محةايةة املواقع ذات األايةة للتنو ع 1-5-14اسةةةةةةةةةةةةةةتمر نطةاق املنةاطق البحريةة احملميةة ابالتسةةةةةةةةةةةةةةةاع )و  -93

 (.2-1-15البيولوجي الربي ويف املياه العذبة تتزايد )
 تقييم النواتج املؤسسية

 .  2امللحق  يف   2التقد م احملر  يف نواتج الرب مج االسرتاتيجي ترد تفاصيل  -94
ا يف العموم، ال سةةةةي ما يف ما  ص اعتماد مشةةةةج عً   2ا ملؤشةةةةرات نواتج اهلدف االسةةةةرتاتيجي يعترب التقد م احملر  طبقً و  -95

( ووضةةةةع سةةةةياسةةةةات وآليات حوكمة ملعاية اإلنتان املسةةةةتدام يف قطاعات الزراعة ومصةةةةايد  1-2ممارسةةةةات مسةةةةتدامة )الناتج  
ن 2-2األمساك والغاابت )الناتج   اليت    تقييمها بني عامي  2أداء مجيع مؤشةةةةةةةةرات اهلدف االسةةةةةةةةرتاتيجي ابإلمجال  (. وحتسةةةةةةةة 

 .  2019و  2015
ن أكثر من نصةةةةف -1-2ألف و-1-2  ا للمؤشةةةةرينوُتسةةةةجنل، على مسةةةةتوى النواتج، نتائج مشةةةةج عة وفقً  -96 ابء. وحسةةةة 

ومشةل عمةل املنظمةة يف  ةال  ألف(. -1-2يف املةائةة( حةالةة أدائةه لنةاحيةة اعتمةاد ممةارسةةةةةةةةةةةةةةات  راعيةة مسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة )  55البلةدان )
 عملية حتسني األطر السياساتية والقانونية.املصايد املستدامة تشجيع املمارسات املستدامة ودعم 

يف املائة من البلدان يف الفئتني مرتفعة ومتوسةةةةةةةةطة إىل مرتفعة ابلنسةةةةةةةةبة إىل تنفيذ مدو نة   32، اندرن 2019ويف عام   -97
 ابء(. -1-2غذية والزراعة )السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األ

يف املائة من البلدان حي  تعمل منظمة األغذية والزراعة، وضعت   65ألف أن  -2-2وتبني  النتائج، زوجب املؤشر  -98
سياسات وآليات حوكمة أو حس نتها ملعاية اإلنتان املستدام، وآاثر تغري  املناخ، والتدهور البيئي يف قطاعات الزراعة ومصايد 

 .  2019و  2015الغاابت، بني عامي  األمساك و 
، نتيجة مرتفعة أو متوسةطة إىل 2019يف عام من البلدان،  فقط يف املائة    11سةج ل  ألف،-3-2ابلنسةبة إىل املؤشةر  -99

ا من أهداف ، أهدافً 2030مرتفعة من حي  درجة معاية تقاريرها الوطنية الطوعية بشةةأن تنفيذ خطة التنمية املسةةتدامة لعام  
وتضةةةةم الفئة املتدنية ابلنسةةةةبة إىل هذا املؤشةةةةر البلدان اليت مل تصةةةةدر بعد  .2التنمية املسةةةةتدامة متصةةةةلة ابهلدف االسةةةةرتاتيجي 

بعد يف املائة(. ومن املتوقع أن  يزداد عدد البلدان اليت سةةةةةةةتصةةةةةةةدر تقاريرها يف السةةةةةةةنوات املقبلة    27قاريرها الوطنية الطوعية )ت
 إحرا  تقدم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 
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 البيولوجي التنوع حفظدال، ارتفاع املسةةةةةةاعدات اإليائية يف  ال -3-2وتظهر النتائج املسةةةةةةج لة حبسةةةةةةب املؤشةةةةةةر  -100

يف املائة من البلدان، فيما اخنفضةةت لدى النسةةبة املتبقية البالغة    61ا يف مسةةتدامً  اسةةتخداًما واسةةتخدامها اإليكولوجية والنظم
 يف املائة.   39

ن مشةةةج ع ابلنسةةةبة إىل و  -101 ن  ألف، -4-2املؤشةةةر لوحظ حتسةةة  توافر البيا ت واملعلومات وإمكانية الوصةةةول حي  حتسةةة 
 .2019و  2015يف املائة من البلدان بني عامي  47إليها واستخدامها لعمليات صنع القرار ابلنسبة إىل 

ات يف حالة مؤشةةةرات النواتج مهمة يف مجيع البلدان ابلنسةةةبة إىل و  -102 اعتربت مسةةةااة منظمة األغذية والزراعة يف التغري 
مسةةةةةةااة  يف املائة من اجمليبني  50حي  صةةةةةةن ف أكثر من  ألف(-4-2ألف، -2-2ألف،  -1-2املؤشةةةةةةرات اخلاضةةةةةةعة للتقييم )

 . املنظمة على أها ملحوظة ابلنسبة إىل املؤشرات الثالثة

 تقييم املخرجات يف فرتة السنتني

 عن النتائج اليت حتققت حملة عامة

 نسةةةةةةةةةةةةةةبةةة إىل الغةةاايت احملةةددة للفرتة  2حتق قةةت مجيع مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات املخرجةةات اخلةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة ابهلةةدف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي   -103
 .2امللحق  ، على النحو املبني  يف 2018-2019

ا يف جتربة  بلدً  70قد مت منظمة األغذية والزراعة الدعم للمزارعني والرعاة وسةةةةةةةةةكان الغاابت وصةةةةةةةةةيادي األمساك يف   -104
 ابء( طائفة واسةةعة من املمارسةةات الزراعية األكثر إنتاجية واسةةتدامة-1-1-2ألف( وتوسةةيع نطاق )املخرن  -1-1-2)املخرن  

املمارسةةةةةةةةات جتربة اسةةةةةةةةتخدام التكنولوجيا الشةةةةةةةةمسةةةةةةةةية، وايمع املسةةةةةةةةتدام للمياه،  . وتتضةةةةةةةةم ن هذه  مبادرة( 140)ما  موعه 
واالبتكةارات اليت يقودهةا املزارعون يف املمةارسةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةة اإليكولوجيةة، والزراعةة احلةافظةة للموارد، وتطبيق التكنولوجيةات 

حليوانية، وإنتان احملاصةةةةةةةةةيل، وتربية األحياء املائية، البيولوجية. وقد    تعزيز املمارسةةةةةةةةةات من أجل إكثار البذور، وإدارة الثروة ا
بشةةةةكل خاص على توسةةةةيع نطاق اسةةةةتخدام تكنولوجيات اإلنتان   1-1-2  وجرى اسةةةةتيعانا بصةةةةورة سةةةةريعة. ويشةةةةد د املخرن

هوض ا اسةتصةال  األراضةي، واعتماد تكنولوجيات الري على نطاق صةغري، والناملتكاملة واملمارسةات املبتكرة اليت تشةمل أيضةً 
 الزراعية. ، واحلراجةبرتبية األمساك يف حقول األر   

والشةةةاملة    بغية توطيد املمارسةةةات األكثر تكاماًل مبادرة(   217)ا  بلدً   65و   تعزيز قدرات املؤسةةةسةةةات والشةةةبكات يف   -105
(، ال سةةةةةةةةةةةةي ما يف  االت التكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من وطأة  2- 1- 2للقطاعات واعتمادها، ولتدعيم االبتكار )املخرن  

دام  آاثره، وحفظ املوارد الوراثية احليوانية والنباتية واسةةةةةتخدامها املسةةةةةتدام، والزراعة اإليكولوجية، واحلراجة الزراعية، واإلنتان املسةةةةةت
ا، واألمراض العابرة  ، وتربية األحياء املائية. كما    توفري الدعم للشةةةةةةةةةةةةبكات العاملية واإلقليمية يف  ال الزراعة الذكية مناخيً    لألر 

للحدود، واإلدارة املسةةةةةةةتدامة للمياه، والتنو ع البيولوجي، ومصةةةةةةةايد األمساك، والغاابت، والزراعة اإليكولوجية، واسةةةةةةةتخدام الطاقة  
 الزراعة، وتطبيق التكنولوجيات املبتكرة لتحفيز اإلنتان واإلنتاجية الزراعيني على حنو مستدام.  املتجددة يف 

على وضةع سةياسةات وبرامج مبادرة(   86)ا  بلدً   40، أن  املنظمة سةاعدت  2019-2018ا يف الفرتة املالية وتبني  أيضةً  -106
ا ابلدعم  بلدً   36(، وحظي  2-1-2اسةةةةةةتثمار وآليات حوكمة يف  ال الزراعة والغاابت ومصةةةةةةايد األمساك املسةةةةةةتدامة )املخرن  

للزراعة املسةةةةةةةةةةةةتدامة على حنو وثيق االرتباط خبطة التنمية   من أجل وضةةةةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات وبرامج أكثر تكاماًل مبادرة(   43)
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(. ورك زت النتائج زعظمها على تيسةةةةةةةةةري احلوار بشةةةةةةةةةأن السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات املشةةةةةةةةةرتكة بني 2-2-2 )املخرن  2030املسةةةةةةةةةتدامة لعام  
القطاعات واملعن زسةةةةااة األغذية والزراعة املسةةةةتدامة يف حتقيق أهداف التنمية املسةةةةتدامة، وذلك على شةةةةكل تقارير حتليلية 

تعل قة ابلزراعة؛ وخطط العمل اخلاصةةةة حول رصةةةد حالة مقاصةةةد أهداف التنمية املسةةةتدامة يف السةةةياسةةةات واخلطط الوطنية امل
أبهداف التنمية املسةتدامة؛ أو اسةرتاتيجيات مماثلة تشةمل جوانب من الزراعة والغاابت ومصةايد األمساك املسةتدامة اليت تت سةم  

- 2016بنهج شةةةةةةةامل للقطاعات. وتبني  هذه النتائج اسةةةةةةةتيعاب العرب الرئيسةةةةةةةية املسةةةةةةةتخلصةةةةةةةة من تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  
، سي ما وأن  أهداف التنمية املستدامة متث ل نقطة انطالق حامسة لتعزيز الزخم السياسي من أجل جعل الزراعة والغاابت  2017

 واستدامة.  ومصايد األمساك أكثر إنتاجية
وقد مت منظمة األغذية والزراعة مدخالت هامة بشةةةةةةةةةةةةأن الزراعة والغاابت ومصةةةةةةةةةةةةايد األمساك املسةةةةةةةةةةةةتدامة آلليات  -107
زا يف ذلك املسةااات الرئيسةية زوجب اتفاقية التنو ع البيولوجي، وعمل كورونيفيا املشةرتك بشةأن  (،1-3-2مة الدولية )احلوك

ا يف تنفيذ السةةياسةةات والصةةكوك  بلدً   64الزراعة التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةةأن تغري  املناخ. كما دعمت املنظمة  
(. ورك زت النتائج زعظمها على 2-3-2ر تغري  املناخ، والتدهور البيئي )املخرن  الدولية اليت توط د اإلنتان املسةةةةتدام، وتعا  آاث

بناء قدرات مؤسةةةةةسةةةةةات اإلدارة العامة من أجل دعم عملها يف  ال االسةةةةةتثمار، ال سةةةةةي ما يف املشةةةةةاريع املتعل قة بتغري  املناخ. 
نسةيق، ومعاية مواضةيع من قبيل الري، واسةتصةال  ا على إعادة اهليكلة املؤسةسةية، وحتسةني التواشةتملت تنمية القدرات أيضةً 

 األراضي، واتفاقات تدابري دولة امليناء، والغاابت، والبذور، وإدارة املياه، وأهداف التنمية املستدامة. 
( تدمج معلومات عن املسةةاواة بني اينسةةني والتغذية  1-4-2وأعد ت املنظمة منتجات معرفية عاملية مهمة )املخرن   -108

وتربطهةةا يف مةةا بينهةةا، وتعةةا  مواضةةةةةةةةةةةةةةيع أسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةة على غرار التنو ع البيولوجي، وتلو ث الرتبةةة، وإدارة األمسةةدة، والزراعةة  
ا، والتكي ف القةائم على النظم اإليكولوجيةة، وامللق حةات، واحملةاسةةةةةةةةةةةةةةبةة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةة بغةا ات  اإليكولوجيةة، والزراعةة الةذكيةة منةاخيةً 
ومصةةةةةايد األمساك والغاابت املسةةةةةتدامة، وتكنولوجيات املعلومات واالتصةةةةةاالت، والشةةةةةباب.  االحتباي احلراري، وإدارة املياه،  

وترتاو  املنتجات هذه بني املنصةات وقواعد البيا ت على اإلنرتنت واملطبوعات وأدوات التعل م اإللكرتوين والندوات املسةج لة  
مواضةةةةةةةةةةةةةةيع   2019ولوجي لألغةذيةة والزراعةة يف العةامل لعةام  حةالةة التنو ع البيعلى اإلنرتنةت. على سةةةةةةةةةةةةةةبيةل املثةال، يتنةاول تقرير  

عن   االستخدام املستدام، وتنمية وصون التنو ع البيولوجي يف األغذية والزراعة يف العامل والتحدايت يف إدارته املستقبلية. فضاًل 
  2018 املسةةتدامة لعام التنمية أهداف خالل من احليوانية الثروة قطاع حتويل العامل: يف احليوانية الثروةذلك، تبح  املطبوعة  

تفاعل القطاع مع كل هدف من أهداف التنمية املسةةةةةتدامة، ابإلضةةةةةافة إىل أوجه التآ ر واملقايضةةةةةة احملتملة والروابط املشةةةةةرتكة 
 املعق دة اليت ينطوي عليها. 

ا لتعزيز قدراهتا على مجع البيا ت املفيدة الختاذ القرارات بشةةةأن بلدً   64يف أكثر من    ةمؤسةةةسةةة  99 ودعمت املنظمة -109
(، وحتليلها واإلبالغ  2-4-2اإلنتان املسةةةةةةةةةةةتدام وتغري  املناخ والتدهور البيئي، زا يف ذلك أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةتدامة )املخرن 

لنظام املعلومات ايغرافية، من أجل عنها. وقد انطوى ذلك على تنمية القدرات يف  ال اسةةةةةةةةةةةةةتخدام التكنولوجيات املبتكرة  
قياي أثر تغري  املناخ، ورصةةةةةةةةةد اآلفات واألمراض العابرة للحدود، وكذلك رصةةةةةةةةةد بيا ت األقمار االصةةةةةةةةةطناعية حول املناطق  
الربية. وعالوة على ذلك،    توفري دعم مكث ف بغرض رصةةد أهداف التنمية املسةةتدامة، اليت ميكن أن تغطي أنشةةطة مشةةرتكة 

 املزارع حيوا ت، و املزروعة(، والتنو ع الوراثي للبذور، والنباغت  4-2قة ابلزراعة املسةةةةةةةةةةةةتدامة )هدف التنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة  متعل  
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( ومصةةةةةةةةةةةايد األمساك )هدف التنمية  5-2الربية )هدف التنمية املسةةةةةةةةةةةتدامة  األنواع من نا يتصةةةةةةةةةةةل وما املدج نة واحليوا ت
 (.  2-15( والغاابت )هدف التنمية املستدامة 4-14املستدامة 

 اإلجنازات على املستوى العاملي

جاءت جهود منظمة األغذية والزراعة يف قيادة النهج العاملي بشةةةةةةةأن التنمية املسةةةةةةةتدامة للزراعة والغاابت ومصةةةةةةةايد   -110
 إجراءً  20بعنوان حتويل األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة: طبوعة املاألمساك يف الطليعة، من خالل  

للبلدان اليت تعمل من أجل   ا دلياًل إجراء مرتابطً   20(. وتشةةةةةةةةةةك ل اجملموعة املكو نة من 2019لتوجيه صةةةةةةةةةةانعي القرار )  امرتابطً 
جعل األغذية والزراعة أكثر اسةةةتدامة، وذلك اسةةةتجابًة لطلب اللجان الفنية يف املنظمة القاضةةةي بتوطيد الدعم املقد م للبلدان 

األغةذيةة والزراعة  يف تعميم األغةذيةة والزراعةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة على حنو متكةامةل. كمةا قةادت املنظمةة جهود إعةداد املطبوعةة بعنوان  
. وقد م خرباء ابر ون من خمتلف التخصةةةةصةةةةات نبذة شةةةةاملة عن الفكر املتقد م واملقرتحات  (2018سةةةةتدامة: هج متكامل )امل

 (.  1-4-2و 1-3-2الرامية إىل حتسني االستدامة يف قطاع األغذية والزراعة )املخرجان 
النسةةةبة املئوية للمسةةةاحة الزراعية )  1-4-2وتول ت املنظمة، بوصةةةفها الوكالة الراعية ملؤشةةةر هدف التنمية املسةةةتدامة   -111

اخلاضةةةةةعة للممارسةةةةةات الزراعية املنتجة واملسةةةةةتدامة(، قيادة العملية الدولية لوضةةةةةع معيار دويل لقياي التقد م احملر  يف حتقيق 
الزراعة املسةتدامة ورصةده. وهذا يشةتمل على تصةميم املنهجية ومجع أصةحاب املصةلحة الرئيسةيني  )الو ارات املعنية،  مكاتب 
اإلحصةةةةةاءات الوطنية، واألوسةةةةةاط األكادميية، واملنظمات الدولية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين( وصةةةةةياغة مجيع الواثئق. 
 ونتيجة لذلك، أعيد تصةةةةةةةةةةةةةةنيف املؤشةةةةةةةةةةةةةةر كمؤشةةةةةةةةةةةةةةر من املسةةةةةةةةةةةةةةتوى الثاين، ما يؤك د ابلتايل أن ه قد    وضةةةةةةةةةةةةةةع منهجية دولية 

 (. 1-4-2)املخرن  
العديد من املؤمترات والندوات الدولية والفعاليات متعددة أصةةةةةةةةةةةةةةحاب   عقدت املنظمة،  2019-2018خالل الفرتة  -112

ط يف  االت املصةةةلحة بشةةةأن مواضةةةيع خمتلفة، فوف رت حية زً  ا لتقاسةةةم املعارف وتبادهلا، وإقامة العالقات والشةةةراكات، والتوسةةة 
الفاعلة   وايهاتمن جانب احلكومات   –تتقاطع مع سةائر القطاعات الزراعية. وعلى وجه التحديد، كان مسةتوى املشةاركة 
 الزراعي االبتكار حول الدولي ةالندوة   يف اغري الرمسية ومؤسةةةةةسةةةةةات البحوث وغريها من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة عاليً 

األسةريني، والندوة الدولية للنهوض ابلزراعة اإليكولوجية وحتقيق أهداف التنمية املسةتدامة، واحلوار متعدد أصةحاب  للمزارعني
 الغاابت إ الة لوقف  القطاعات عرب للعمل الدويل  واملؤمتراملصةةةةةلحة بشةةةةةأن تعميم التنو ع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية،  

، والندوة الدولية بشةةةةةةةةةةةأن االبتكارات يف تربية األحياء املائية الزراعية املتكاملة واألثر االجتماعي، على احلرجي الغطاء و ايدة
 (.  1-4-2و  1-3-2و  2-1-2سبيل املثال ال احلصر )املخرجات  

والصةةةةةةةةةةندوق   اإليكولوجية ابلتعاون مع اتفاقية التنو ع البيولوجي،وكانت املنظمة قد أطلقت مبادرة النهوض ابلزراعة  -113
الةةدويل للتنميةةة الزراعيةةة، وبر مج األمم املتحةةدة اإليةةائي، وبر مج األمم املتحةةدة للبيئةةة، وبر مج األغةةذيةةة العةةاملي، ومنظمةةة  

، أقر  اجمللس يف دورته 2019. ويف عام  الصةةةةةةحة العاملية، واألوسةةةةةةاط األكادميية، ودوائر البحوث، والشةةةةةةركاء من اجملتمع املدين
الثالثة والسةةةةةةةةةتني بعد املائة، العناصةةةةةةةةةر العشةةةةةةةةةرة للزراعة اإليكولوجية كأداة توجيهية للزراعة اإليكولوجية تسةةةةةةةةةتند إليها املنظمة  

افة إىل ذلك،    ابإلضةةةو إطار هج واحد، على سةةةبيل املثال ال احلصةةةر، لتعزيز الزراعة والنظم الغذائية املسةةةتدامة.   والبلدان يف
وجرى تطبيقها يف مجيع األقاليم، يف أعقاب عمليات   ةاإليكولوجي الزراعة أداء لتقييم والزراعة األغذية منظمة أداةإطالق 
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  2020ت  م. ومن املقر ر إجراء جتةةارب يف بلةةدان إضةةةةةةةةةةةةةةةةافيةةة يف عةةام  يةةيجتريبيةةة يف كمبوداي والصةةةةةةةةةةةةةةني والو والسةةةةةةةةةةةةةةنغةةال وف
 (.1-4-2و  2-1-2 )املخرجان

 اإلجنازات على املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية

ا يف األقاليم اخلمسةةة. وترد أد ه اإلجنا ات الرئيسةةية، ال سةةي ما تلك بلدً   129دعمت املنظمة، خالل فرتة السةةنتني،   -114
 اليت تت سم ابألاية بفعل طبيعتها أو آاثرها املبتكرة. 

أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة نقطة انطالق حامسة يعل الزراعة والغاابت ومصةةةةةةةةةةايد األمساك أكثر إنتاجية شةةةةةةةةةةكل تو  -115
رفيع املسةةتوى للسةةياسةةات، يوج ه التنمية الوطنية يف العقد القادم. وقد    خالل   واسةةتدامة، من خالل توفري إطار اسةةرتاتيجي

فرتة السةةةةةةةةةنتني، توسةةةةةةةةةيع نطاق الدعم التشةةةةةةةةةغيلي الذي توف ره املنظمة للتنفيذ القطري ألهداف التنمية املسةةةةةةةةةتدامة، عن طريق 
ا، من خالل بلدً   12يف خطة التنمية املسةتدامة يف تيسةري مشةاركة قطاعات الزراعة    املنظمةاألغذية والزراعة املسةتدامة. وتول ت 

تقدمي دعم كبري لتعزيز قدرات املنظمات احلكومية، وتوطيد تنفيذ السةةةةياسةةةةات على مسةةةةتوى القطاعات االقتصةةةةادية، ووضةةةةع  
تكةةةةةةاماًل  أكثر  وبرامج  )املخرجةةةةةةان  اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةةةةةات  البيئي  والتةةةةةةدهور  املنةةةةةةاخ  تغري   آاثر  معةةةةةةايةةةةةةة  ذلةةةةةةك  زةةةةةةا يف   ،2-2-2 

(. وعلى سةبيل املثال، سةاندت املنظمة مولدوفا يف إعداد تقرير مرجعي وصةياغة خطة عمل لسةنتني إلضةفاء الطابع 2-3-2و
الوطن على أهداف التنمية املسةةةتدامة، لصةةةاة و ارة الزراعة والتنمية اإلقليمية والبيئة، وسةةةاات يف وضةةةع خطة عمل لتحقيق 

لالسةةةةةةرتاتيجية الوطنية للزراعة   احملدثةوقد أد ت خطة العمل يف النسةةةةةةخة   مقاصةةةةةةد أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة ذات الصةةةةةةلة.
 اليت وافقت عليها احلكومة.   2020-2014 والتنمية الريفية للفرتة

وانطوت اإلجراءات الرئيسةةةةةةةية لتعزيز األغذية والزراعة املسةةةةةةةتدامة والال مة يف الوقت نفسةةةةةةةه لتحقيق أهداف التنمية   -116
رب من املنظمة لتعزيز قدرات املنظمات العامة يف  ال تنفيذ السةةةةياسةةةةات؛ ومواصةةةةلة تدعيم اخنراط  املسةةةةتدامة، على  هود أك

أصةةةحاب املصةةةلحة كشةةةركاء؛ وحشةةةد التمويل واالسةةةتثمارات ومواءمتها. ودعمت املنظمة عد ة مشةةةاورات متعددة أصةةةحاب 
الرمسيةة، واملؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةات األكةادمييةة واملعنيةة  املصةةةةةةةةةةةةةةلحةة عن طريق ايمع بني خمتلف الو ارات املعنيةة، وايهةات الفةاعلةة غري

و امبيةا.   وفييةت  مبةال وغيلنةد وأوغنةدا يابلبحوث، من أجةل وضةةةةةةةةةةةةةةع خطط وطنيةة للتكي ف يف كولومبيةا وغةامبيةا ومالوي ون
هامة أو   اسةةةةةةةةةتثمارصةةةةةةةةةياغة مشةةةةةةةةةاريع    املنظمةوزوجب الرب مج التعاوين بني منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل، دعمت 

 Khyber Pakhtunkhwaتنفيذها، مثل مشروع الزراعة املروية صغرية النطاق والوصول إىل األسواق يف مو امبيق؛ ومشروع  
 (. 2-3-2لتحسني الزراعة املروية يف ابكستان؛ ومشروع تنمية قطاع الثروة احليوانية ومصايد األمساك يف أثيوبيا )املخرن  

اليت وافق عليها الصةةةةندوق األخضةةةةر للمناخ من مشةةةةروعني يف   املنظمةالتمويل حتت إشةةةةراف   اقرتاحاتوارتفع عدد  -117
بال ي)مع مشةةةاريع إضةةةافية يف شةةةيلي وقريغيزسةةةتان ون  2019)يف السةةةلفادور وابراغواي( إىل سةةةتة مشةةةاريع يف عام   2018عام  

ميو ل منهةا الصةةةةةةةةةةةةةةنةدوق األخضةةةةةةةةةةةةةةر للمنةاخ   –  أمريكيدوالر    ماليني  426.6وابكسةةةةةةةةةةةةةةتةان(، مةا  اد من قيمةة احلةافظةة لتبل   
املنح. وسةةةةوف تسةةةةهم سةةةةتة مشةةةةاريع تقودها املنظمة يف دعم: حتسةةةةني قدرة املزارعني   عن طريق أمريكيدوالر   ماليني 228.8

األسةةريني الضةةعفاء على الصةةمود يف وجه تغري  املناخ من خالل هج متكامل للمناطق الطبيعية يف السةةلفادور؛ ومكافحة إ الة  
غاابت وتعزيز قدرة املزارعني على الصمود أمام اآلاثر السلبية لتغري  املناخ يف ابراغواي؛ واحلد  من انبعااثت غا ات االحتباي ال

املراعية لتغري  املناخ يف الغاابت واملراعي يف قريغيزسةةةةتان؛    االسةةةةتثماراتاحلراري يف شةةةةيلي؛ وتقوية احتجا  الكربون من خالل  
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بال؛ وتعزيز قدرة املزارعني على يلصةةةةمود يف وجه تغري  املناخ على مسةةةةتوى النظم اإليكولوجية اهلشةةةةة يف نوتعميم القدرة على ا
كشةةةةةريك يف التنفيذ مع الصةةةةةندوق األخضةةةةةر   املنظمةيف ابكسةةةةةتان. وحق ق عمل  Indusالصةةةةةمود أمام تغري  املناخ يف حوض  

  بروتوكواًل   15للمناخ يف إطار بر مج االسةةةةةةةتعداد ودعم األنشةةةةةةةطة التحضةةةةةةةريية، نتائج غري مسةةةةةةةبوقة، حي  مت ت املوافقة على  
ا مشةةروعً  29، فوصةةل اجملموع إىل 2017وثالثة يف عام    2018يف عام    8مع   مقارنةً   2019لالسةةتعداد بقيادة املنظمة يف عام  

 (.  2-3-2و 1-2-2)املخرجان  أمريكيمليون دوالر  16بقيمة إمجالية تناهز 
غةةةا ات االحتبةةةاي احلراري النةةةامجةةةة عن إ الةةةة الغةةةاابت  بلةةةدً   56ودعمةةةت املنظمةةةة   -118 انبعةةةااثت  ا يف جهود احلةةةد  من 

 يف وتدهورها الغاابت إ الة عن النامجة االنبعااثت خفض  ال يف للتعاون املتحدة األمم بر مجوتدهورها، عن طريق 
إىل ركائز إطار وارسةةةةةةةةو: وضةةةةةةةةع  األنشةةةةةةةةطة يف تعزيز قدرات البلدان على التقد م نسةةةةةةةةبةً سةةةةةةةةاات النامية )الرب مج(. و  البلدان

بلدان(، وإنشةةةةةةةاء نظم وطنية لرصةةةةةةةد الغاابت    7ة الغاابت )ا(، وتوطيد حوكمبلدً  13مسةةةةةةةتوايت مرجعية النبعااثت الغاابت )
بلدان(  9بلدان(، وحيا ة األراضةةةةةةةي )  10منذ اسةةةةةةةتحداث الرب مج، ودعم البلدان على مسةةةةةةةتوى التأهب القانوين )ا  بلدً  45)

ا  أسةةاسةةيً  املنظمةوتدهورها. وكان الدعم الفن املقد م من   الغاابت إ الة عن النامجة االنبعااثت فضا( خلبلدً  12والضةةما ت )
(، زوجب اخلطة التجريبية للصةةةةةةةةةةةةةندوق أمريكيمليون دوالر  63شةةةةةةةةةةةةةيلي )لتطبيق نظام املدفوعات على أسةةةةةةةةةةةةةاي النتائج يف  

زً  حمةفة  واعةتةرب  لةلةمةنةةةةةةةاخ،  أيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً األخضةةةةةةةةةةةةةةةر  ابملةنةةةةةةةاخ ا  املةتةعةلة قةةةةةةةة  األنشةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة  متةويةةةةةةةل  حةول  والةوطةن  الةعةةةةةةةاملةي  لةلةنةقةةةةةةةاا   ا 
 (.  2-4-2و 2-3-2و  1-2-2)املخرجات  

على حنو متزايد، يف تعزيز االبتكار لدى اجملتمعات احمللية السةةاحلية والبلدان ايزرية   ،وسةةاات مبادرة النمو األ رق -119
صةةةةيد األمساك وإنتان الطحالب البحرية، وعن طريق اسةةةةتخدام بقااي جلد السةةةةمك املخصةةةةص  يف العامل، من خالل املزن بني 

د املؤمتر حول االقتصةاد األ رق املسةتدام يف  بشةأن احمليطات على املطل ة الدول منتدى كينيا و لألغذية لصةناعة املالبس. وشةد 

على بعض من هذه األمثلة، وأسهما يف تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص ملواصلة النهوض نذه املبادرة. وميكن   األ رق النمو
لالسةةةةةتخدام املتزايد للموارد البحرية يف قطاع صةةةةةناعة املالبس أن يدع م اسةةةةةتدامة الصةةةةةناعات البحرية وصةةةةةناعة املالبس على 

األمساك، وبدائل عن إنتان القطن املستهلك للمياه وإطالق جزيئات   السواء، من خالل توفري مصادر دخل إضافية لصيادي
 (. 1-3-2و  1-1-2بالستيكية من األنسجة االصطناعية يف احمليطات جر اء صناعة املالبس )املخرجان  

ا يف بلدً   47ا يف األقاليم اخلمسةةةةةة. وقد دعمت املنظمة أكثر من  ا مشةةةةةرتكً واعتربت قضةةةةةااي املياه واالبتكار موضةةةةةوعً  -120
واسةةةةةةعة من اجملاالت الفنية، من قبيل التخطيط االسةةةةةةرتاتيجي لتخصةةةةةةيص/اسةةةةةةتخدام املياه يف لبنان؛ والتكنولوجيات   موعة

مسةةةةةةةتدام؛ واحملاسةةةةةةةبة املائية   واألردن وتونس واملغرب على حنو  العربية  مصةةةةةةةرمجهورية  معقولة التكاليف لزايدة إنتاجية املياه يف  
وشةةةيلي والصةةةني وكوسةةةتاريكا ذربيجان  أواملراجعة وحتسةةةني الري وخدمات التصةةةريف يف أفغانسةةةتان؛ وإدارة اسةةةتخدام املياه يف  

(. 1-1-2وأوغندا؛ واسةةةةةةتخدام النظم الشةةةةةةمسةةةةةةية ملضةةةةةةخات املياه والري الدقيق يف اهلند )املخرن  اإلسةةةةةةالمية إيران  مجهورية  و 
طار العاملي بشةةةةةةةةةأن ندرة املياه يف الزراعة الدعم يف تنمية القدرات الفنية للشةةةةةةةةةركاء وأصةةةةةةةةةحاب  إل ذلك، قد م اابإلضةةةةةةةةةافة إىل

 (.2-1-2املصلحة، زا يف ذلك مؤسسات البحوث ومنظمات اجملتمع املدين واحلكومات )املخرن 
.  2016وتواصةةةةةةةلت األنشةةةةةةةطة الرامية إىل إنفاذ اتفاقات تدابري دولة امليناء منذ دخوهلا حي ز التنفيذ يف يونيو/حزيران  -121

وخالل فرتة السةةةنتني،    توطيد قدرات املؤسةةةسةةةات احلكومية يف جزر كوك، وفيجي، وكرييبايت، وجزر مارشةةةال، وميكرونيزاي،  
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يمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو، من أجل وضةةع تدابري حمكمة حلفظ وإدارة موارد و ورو، ونيوي، وابالو، وسةةاموا، وجزر سةةل
تشةريعية    اهلادي. عالوة على ذلك،    وضةع أحكام احمليط ووسةط غرب يف األمساك مصةايد هيئةمصةايد األمساك اليت تديرها  

وايمهورية الدومينيكية، وإكوادور، وغابون،  ، وشةةةةةةةةةيلي، وكوسةةةةةةةةةتا ريكا،جزر البهامالدعم تنفيذ اتفاق تدابري دولة امليناء يف  
 (. 2-3-2 وغواي ، وجامايكا، وقريغيزستان، واببوا غينيا ايديدة، وسانت فنسنت وغرينادين، وترينيداد وتوابغو )املخرن

مع التعداد العاملي للزراعة   او   توفري املسةةةةةةةةاعدة الفنية من أجل وضةةةةةةةةع منهجية وصةةةةةةةةكوك وطنية للتعدادات متاشةةةةةةةةيً  -122
ا على التكنولوجيا ا تدريبً ، وتعزيز قدرات املوظ فني الوطنيني على حتليل املعلومات اليت يتم  مجعها. ومشل ذلك أيضً 2020 لعام

ة  ايديدة يمع البيا ت، زا يف ذلك صةةةور األقمار االصةةةطناعية لقياي املسةةةاحة الربية، وإجراء املقابالت الشةةةخصةةةية بواسةةةط 
احلاسةةةوب احملمول. وتنطوي اإلجنا ات الرئيسةةةية على تنفيذ التعداد الزراعي األو ل يف تيمور لشةةةيت، وتنسةةةيق التعداد السةةةكاين 

 والزراعي املشرتك يف بيالروي.
 تعميم القضااي املشرتكة

 والتنو عوعملةةت املنظمةةة على تعزيز املمةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات املراعيةةة لالعتبةةارات اينسةةةةةةةةةةةةةةةةانيةةة يف إدارة الزراعةةة اإليكولوجيةةة   -123
، ودعت إىل اعتماد حوكمة منصةةةفة للمياه واألراضةةةي، وتنمية املناطق واملناظر الطبيعية،  االبيولوجي، ويف الزراعة الذكية مناخيً 

ة إىل املوارد الطبيعية واملنتجة، واخلدمات، واملؤسةسةات احمللية، والعمل الالئق يف من أجل ضةمان وصةول املرأة بصةورة متسةاوي
مرحلة التحو ل إىل الزراعة املسةةتدامة. كما دعمت املكننة الزراعية واعتماد تكنولوجيات مقتصةةدة يف العمل، ووضةةعت آليات 

خ من خالل مرفق البيئة العاملي والصةةةةةةندوق األخضةةةةةةر  وبرامج مراعية للمسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني لتمويل األنشةةةةةةطة املتعل قة ابملنا 
عن ذلك، سةةاندت املنظمة الشةةركاء االسةةرتاتيجيني واجملموعات املفاوضةةة، عن طريق الدعوة وتنمية القدرات،  للمناخ. فضةةاًل 

يف خمتلف ندف  ايدة برو  املسةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةني، وتعزيز االلتزامات اخلاصةةةةةةةةةة ابلقضةةةةةةةةةااي اينسةةةةةةةةةانية، وتنفيذ اإلجراءات 
االتفةاقةات البيئيةة متعةددة األطراف، من قبيةل اتفةاقيةة األمم املتحةدة اإلطةاريةة بشةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري  املنةاخ، واتفةاقيةة التنو ع البيولوجي،  

املاء   لطيور موئاًل  بوصةةةةفها والسةةةةيما الدولية األاية ذات الرطبة األراضةةةةي اتفاقيةواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصةةةةح ر، و 
 )رامسار(.

ا يف وضةةةةةةع دليل توجيهي بشةةةةةةأن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصةةةةةةح ر بصةةةةةةورة مراعية لالعتبارات  وسةةةةةةاات املنظمة أيضةةةةةةً  -124
اينسةةةةةانية: تعميم املنظور اينسةةةةةاين يف حتييد أثر تدهور األراضةةةةةي. كما نشةةةةةرت املنظمة زشةةةةةاركة بر مج األمم املتحدة اإليائي  

القضةةةةةةةةةةةةةةةةااي  تةةدريبةةً  إدمةةان ا ملعةةايةةة  الزراعيةةة، يف إطةةار بر مج  للقطةةاعةةات   خطط  يف  الزراعةةة  اينسةةةةةةةةةةةةةةةةانيةةة يف ختطيط التكي ف 

   .الوطنية  التكي ف 
هم جعل الزراعة ومصةةةةةةةايد األمساك والغاابت أكثر إنتاجية واسةةةةةةةتدامة يف اسةةةةةةةتدامة األياط الغذائية  اوميكن أن يسةةةةةةة -125

نظمة على تعزيز اإلنتان الغذائي املراعي للتغذية يف الصةةةةةةةةةحية وحتسةةةةةةةةةني التغذية بشةةةةةةةةةكل ملحوى. ونتيجة لذلك، عكفت امل
البار ة،   املنظمة االت خمتلفة من العمل، زا يف ذلك التشةةديد على مسةةااة األغذية والزراعة يف تغذية البشةةر يف مطبوعات  

  2019وحالة التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل لعام   2018لعام  حالة مصةةايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 
؛ وقد أد ت مؤشةةةةةةةةرات متعل قة ابلتغذية يف عملية رصةةةةةةةةد الزراعة اإليكولوجية  2019وحالة املوارد الوراثية املائية يف العامل لعام  

الضةوء على التغذية يف منتدايت إقليمية وعاملية، من قبيل املشةاورة اإلقليمية لغرب ووسةط    تسةليطا؛ و   ة مناخيً والزراعة الذكي
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والندوة الدولية بشةةةأن االبتكارات يف تربية األحياء املائية الزراعية  أفريقيا بشةةةأن مصةةةايد األمساك صةةةغرية النطاق يف السةةةنغال، 
والندوة الدولية عن اسةةةةةةةةةتدامة مصةةةةةةةةةايد األمساك "تعزيز الرابط بني العلوم  قدت يف الصةةةةةةةةةنياملتكاملة واألثر االجتماعي اليت ع

 .  2019والسياسات" اليت ُعقدت يف املقر الرئيسي خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين 
اإللكرتونية بعنوان حتسةةني  دورة التعليمية ومنتجات معرفية جديدة زا فيها ال  توجيهاتعالوة على ذلك،    إعداد  و  -126

التغةذيةة من خالل الزراعةة والنظم الغةذائيةة، ابلتعةاون مع  موعةة البنةك الةدويل؛ والوحةدات التعليميةة املتعل قةة ابلتغةذيةة ضةةةةةةةةةةةةةةمن  
مصةةةةةةةةةةةةايد  يف األيكولوجية النظم هجا، والدورة التدريبية بشةةةةةةةةةةةةأن الدورة التعليمية اإللكرتونية حول هج الزراعة الذكية مناخيً 

اخلطوط التوجيهية بشةةةةةةةأن مداري املزارعني امليدانية لصةةةةةةةغار منتجي الثروة   األمساك الداخلية؛ والقسةةةةةةةم املخصةةةةةةةص للتغذية يف
 احليوانية.
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 املعامل البارزة
 االبتكار من أجل اختاذ قرارات قائمة على القرائن 

واالبتكار من أجل احلصول على قرائن الختاذ قرارات مستنرية  قد مت املنظمة الدعم للبلدان بغية تعزيز استخدام التكنولوجيا  
 تضمن اإلدارة املستدامة لنظم اإلنتان الزراعي واملوارد الطبيعية.

ومت ت تنمية القدرات يف  ال مجع اإلحصاءات، واملعلومات ايغرافية املكانية، واملعلومات النوعية، لتعزيز حجم األراضي  
ات واملياه الداخلية، وجودهتا، واستخدامها، وقدرهتا اإلنتاجية. وتشمل األنشطة الرئيسية التدريب  واملياه والغاابت واحمليط

التعداد السكاين والزراعي املشرتك يف بيالروي.   اهلادئ، وتنسيق  للبلدان ايزرية يف احمليط  التعداد  على مواءمة أدوات 
على العوامل اليت    تسليط الضوءاإلنتان األخرى، مع    ووضعت كذلك أساليب جديدة لتقييم استدامة املزارع ووحدات 

  وأمريكاميكن أن حتس ن االستدامة، من قبيل أداة تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية، كما نظ مت دورات تدريبية يف آسيا  
 . الالتينية والبحر الكاري 

الالتينية والبحر الكاري ،  وأمريكاا يف أفريقيا، وآسيا، واحمليط اهلادئ، وأورواب، بلدً  20وأسهمت املنظمة يف تنمية قدرات 
يف  ال استخدام األدوات والتكنولوجيات ايديدة يمع البيا ت ورصدها، على غرار إجراء املقابالت الشخصية بواسطة 

ا ت األقمار االصطناعية بشأن املساحة الربية احلاسوب احملمول، والتكنولوجيات جغرافية املرجع، والتخطيط البياين لبي
 موعة من أدوات الرب يات اجملانية مفتوحة املصدر اليت  وهو  Open Forisواحلرجية. و   تدريب املؤسسات على نظام 

دوات،  تسه ل ايمع املرن والفع ال للبيا ت بشأن تقييم األراضي ورصدها، وحتليلها واإلبالغ عنها. وابستخدام هذه األ
. ومجعت  املنظمةمتك نت غينيا اببوا ايديدة، على سبيل املثال، من إجراء أو ل جرد وطن للغاابت على اإلطالق بدعم من  

بيا ت حول النباغت واحليوا ت، والرتبة، واملؤشرات االجتماعية واالقتصادية، وأسهمت يف صياغة السياسات الوطنية، 
ن تغري  املناخ والغاابت من خالل معامل ابر ة رئيسية، من قبيل تقدمي املسااات احملد دة  ويس رت عملية اإلبالغ الدولية ع

 ا.وطنيً 

 

 نظم الرتاث الزراعي ذات األ ية العاملية
موقعًةا جةديةًدا من    12بلةًدا من بينهةا    22موقعًةا مو  عًةا يف    58أقر  بر مج نظم الرتاث الزراعي ذات األايةة العةامليةة بوجود  

 من ضةةةةةةةةةةةةةةمنهةا بلةدان جةديةدان   2018-2017مواقع نظم الرتاث الزراعي ذات األايةة العةامليةة جرى حتةديةدهةا خالل الفرتة  

)إيطاليا والربتغال(. وجرى بلوغ هذه املرحلة املفصةةةةةةةةلية نتيجة محالت وفعاليات للتوعية والنشةةةةةةةةر من بينها املنتدى الدويل 
(؛ وحوار إقليمي رفيع 2018زراعي ذات األايةة العةامليةة الةذي ُعقةد يف رومةا )أبريةل/نيسةةةةةةةةةةةةةةةان  اخلةامس عن نظم الرتاث ال

املسةتوى عن تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة واحلراجة ومصةايد األمساك يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري  يف  
راء الزراعة لبلدان  موعة العشةةةةةةرين ُعقد يف  (؛ وعرض خالل اجتماع و  2018مكسةةةةةةيكو سةةةةةةييت )أكتوبر/تشةةةةةةرين األول 

لتدريب وتبادل التجارب يف  ال نظم الرتاث ل(؛ والدورة الرفيعة املسةةةةةةةةةةتوى السةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةة 2019نيغاغ، الياابن )مايو/أاير  
 (. 2019الزراعي ذات األاية العاملية يف بيجين ، الصني )سبتمرب/أيلول 
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امة شةةةةةةةةبكات إقليمية وإقليمية فرعية لنظم الرتاث الزراعي ذات األاية العاملية يف  وتسةةةةةةةةتفيد املواقع ايديدة والقائمة من إق
كل من أورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكاري  ومشال أفريقيا. وتسةةةةةةةةةةاهم هذه الشةةةةةةةةةةبكات يف اتسةةةةةةةةةةاع مفهوم تلك النظم 

ن تلك النظم والبلدان اليت ليسةةةةةةةةةةةةةت هلا  وإقامة عالقات تعاون ثنائية وإقليمية جديدة بني البلدان اليت لديها مواقع ضةةةةةةةةةةةةةم
واجمللس الدويل   Satoyamaومبادرة   SlowFood Terra Madreمواقع فيها، فضةةالً عن الشةةركاء اخلارجيني على غرار 

لملاثر واملواقع التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسةةةةةةكو( وجامعة فلورنسةةةةةةا )درجة ماجسةةةةةةتري يف نظم 
 ث الزراعي ذات األاية العاملية( وسواها.الرتا

عملية  الو  االختيار  تنقيح معايريوعمدت اجملموعة االسةةةةتشةةةةارية العلمية املعنية بنظم الرتاث الزراعي ذات األاية العاملية إىل 
وأعد ت خطوطًا توجيهية جديدة لصةةةةياغة االقرتاحات نذا الشةةةةأن. ودعًما إلبرا  تلك النظم على املسةةةةتوى   ذات الصةةةةلة

 .حديثًا املعي نةإطالق اهلوية البصرية والشعار ايديدين ابلنسبة إىل مجيع املواقع  2018العاملي،    يف عام  
طوير نظم الزراعة اإليكولوجية القائمة يف مواقع نظم الرتاث وعز ت املنظمة قدراهتا الفنية زا يف ذلك يف  ال توثيق وت

الزراعي ذات األاية العاملية وتعميم التنوع البيولوجي يف الزراعة طبًقا للممارسات اييدة والنهج املتبعة يف عدد من تلك  
 املواقع.

 

 التكنولوجيات البيولوجية  
الطفرات يف النباغت. وعقدت منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية  عاًما على إحداث   90مرور   2018صةةةةادف عام  

خةالل   فةيةيةنةةةةةةةا  يف  الةبةيةولةوجةيةةةةةةةة  والةتةكةنةولةوجةيةةةةةةةا  لةلةنةبةةةةةةةاغت  الةطةفةريةةةةةةةة  الةرتبةيةةةةةةةة  عةن  الةةةةةةةدولةيةةةةةةةة  الةنةةةةةةةدوة  الةةةةةةةذريةةةةةةةة  لةلةطةةةةةةةاقةةةةةةةة 
. واسةتعرضةت الندوة النجاحات احملققة يف  ال الرتبية الطفرية للنباغت وعرضةت االبتكارات 2018 أغسةطس/آب شةهر

يف إحةداث الطفرات زةا يف ذلةك التحرير الوراثي، إضةةةةةةةةةةةةةةةافةة إىل آخر التطورات يف  ةال ايمع بني تكنولوجيةات االنتقةاء  
 القائم على اجملال وتربية النباغت القائمة على علم الوراثة. 

فرتة السةةةةةةةةنتني، اسةةةةةةةةتمر تقدمي الدعم الفن للبلدان بشةةةةةةةةأن الكائنات احلية احملورة وراثيًا إضةةةةةةةةافة إىل أنشةةةةةةةةطة تنمية   وخالل
لتقييم سةةةةةةةةةةةالمة األغذية احملورة وراثيًا والتواصةةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةةأها. وجرى تعزيز القدرات  أوغندا وبوغن و امبيا وكينياالقدرات يف  

 وطن للسالمة البيولوجية طبًقا لربوتوكول قرطاجنة املتعلق ابلسالمة األحيائية.املؤسسية يف سري النكا لتنفيذ اإلطار ال
 الدروس الرئيسية املستفادة

توف ر جهود منظمة األغذية والزراعة من أجل وضةع سةياسةات بيئية و راعية على املسةتوى اإلقليمي، زا ينطوي عليه  -127
ابلنسةةةةةةةةةبة إىل   ا ملموسةةةةةةةةةة العتماد هج أكثر تكاماًل القطاعات الزراعية، فرصةةةةةةةةةً ذلك من إجراءات مشةةةةةةةةةرتكة تت خذها سةةةةةةةةةائر 

ا فرصةةةةة ملعاية آاثر تغري  املناخ، ووضةةةةع سةةةةياسةةةةات للتنو ع البيولوجي  االسةةةةتخدام املسةةةةتدام للموارد الطبيعية. ويوف ر ذلك أيضةةةةً 
إعداد السةياسةات واالسةرتاتيجيات املعنية بشةكل وإدارة األراضةي واملياه. وأظهر العمل الذي نُةف ذ خالل فرتة السةنتني ضةرورة  

ا من فهم الصةةةةةالت املشةةةةةرتكة، وأوجه التآ ر واملقايضةةةةةة بني القطاعات، واجملاالت املواضةةةةةيعية،  ا، انطالقً منهجي وأكثر اتسةةةةةاقً 
 ومعايتها، وربطها على حنو أفضل ابالحتياجات التغذوية. 
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رسةاء بيئة متكينية للمؤسةسةات، ال سةي ما من أجل رصةد أهداف ويسةاعد الدعم التشةغيلي املقد م من املنظمة على إ -128
، من خالل بنائها للقدرات الفنية، بدور رئيسةةةةةي يف ايمع بني جهات فاعلة خمتلفة، املنظمةالتنمية املسةةةةةتدامة. واضةةةةةطلعت  

عمليات ايارية ضةةةمن  لبح  قطاعات من قبيل الزراعة ومصةةةايد األمساك، والتحدايت مثل آاثر تغري  املناخ، ابإلضةةةافة إىل ال
البلدان كرصةةةد اإلحصةةةاءات واإلبالغ عنها، وتنفيذ املمارسةةةات املبتكرة والنهوض نا. وينبغي أال ُيسةةةتهان ابلصةةةعوابت على 
مسةةةتوى احلوار الشةةةامل للقطاعات، على الرغم من التقد م احملر  يف اعتماد مزيد من النهج املشةةةرتكة بني القطاعات واملتعددة 

عن آليات حمدودة للو ارات املعنية   . ويف العديد من احلاالت، يتبني  وجود عدد يسةةري من املبادرات فضةةاًل أصةةحاب املصةةلحة
 ا، ووضع أطر متسقة للسياسات.للعمل على حنو أكثر تناسقً 

ماالبو. وعملت املنظمة يف القارة   خطةو   2030الزراعة املسةةةةةةةتدامة يف صةةةةةةةميم خطة التنمية املسةةةةةةةتدامة لعام   وتندرن -129
ملفو ضةةةية االحتاد األفريقي، ووكالة االحتاد    إدارة االقتصةةةاد والزراعة يف املناطق الريفيةاألفريقية مع شةةةركاء رئيسةةةيني، زا يف ذلك  

جعةة، من  من أجل دعم هذه العمليةات. وبغيةة دعم البلةدان بصةةةةةةةةةةةةةةورة   –،واللجنةة االقتصةةةةةةةةةةةةةةادية ألفريقيةا  14األفريقي للتنميةة
على مواطن  األاية زكان تعزيز التنسةةةةيق ومواءمة ايهود مع الشةةةةركاء لتحويل الزراعة والنظم الغذائية على حنو متكامل، بناءً 

 القوة والتجارب املكم لة.
املتزايد للممارسةةةةةةةةةةةةةةات والتكنولوجيات املبتكرة يف قطاعات    االسةةةةةةةةةةةةةةتيعابالنتائج على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى املخرجات  وتبني   -130

ا مع مبادئ األغذية والزراعة املسةةتدامة. والثروة احليوانية، والغاابت، وتربية األحياء املائية، ومصةةايد األمساك، متاشةةيً   احملاصةةيل،
ا بتسةةةةةةةةةةةةريع اعتماد النهج املبتكرة ملسةةةةةةةةةةةةاعدة املنتجني الزراعيني على  ايدة اإلنتان، والتعامل يف الوقت  وتطالب البلدان تدرابيً 
خ وتدهور املوارد الطبيعية. وتتمث ل العربة الرئيسةةةةةية املسةةةةةتخلصةةةةةة يف ضةةةةةرورة منح األولوية لدعم ترمجة نفسةةةةةه مع آاثر تغري  املنا 

 ملموسة يف امليدان.   إجراءاتالسياسات إىل  
  

 
 أفريقيا  يف تنميةال املعروفة سابقاً ابلشراكة ايديدة من أجل  14
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 : احلد من الفقر يف الريف 3اهلدف االسرتاتيجي 
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ا من سكان العامل تعي  يف فقر مدقع وما  يف املائة تقريبً  10تقدم يف  ال احلد من الفقر، ما تزال نسبة رغم إحرا   -131
سةبل لكسةب  واملوارد الطبيعية  على الزراعة  ونيعتمدهم  الفقراء يف املناطق الريفية و   معظمويعي   ا.يزال انعدام املسةاواة منتشةرً 

ومتعةدد   اواسةةةةةةةةةةةةةةعةً ا  الزراعةة، فة ن احلةد من الفقر يف الريف يتطلةب هجةً   منيبةدأ   لفقراءل. ويف حني أن النمو املراعي  عيشةةةةةةةةةةةةةةهم
.  العنصةةةةةر البشةةةةةري واالسةةةةةتثمار يف    وتنويع االقتصةةةةةاد واسةةةةةتحداث الوظائف  بشةةةةةكل مسةةةةةتدام  األبعاد لزايدة اإلنتاجية الزراعية

اسرتاتيجيات حمددة السياق  ( 3رتاتيجي  )الرب مج االسويستخدم بر مج املنظمة االسرتاتيجي بشأن احلد من الفقر يف الريف  
   ما يلي:من أجل حتقيق  لدعم البلدان 

تعزيز املنظمات واملؤسةسةات الريفية وتيسةري العمل ايماعي للفقراء يف الريف؛ ووضةع اسةرتاتيجيات وسةياسةات   ( أ)
وخطوط توجيهية وبرامج لتحسةةةةةةةني وصةةةةةةةول الفقراء يف الريف إىل اخلدمات والتمويل واملعارف والتكنولوجيات 

 الدعم يف  ال السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات وتنمية واألسةةةةةةةةةةةواق واملوارد الطبيعية يف ظل تغري املناخ، وحتكمهم فيها؛ وتقدمي
  من الناحية االقتصةةةةةاديةاملسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني ومتكني املرأة الريفية حتقيق وترية   لتسةةةةةريعالقدرات وتوليد املعرفة 

 (.3-1-3و 2-1-3و 1-1-3)املخرجات  

اء؛ وتعزيز  املهارات، خاصةةةةةةة للشةةةةةةباب والنسةةةةةةوتنمية األعمال الرايدية و فرص العمل الالئق يف الريف،    حتسةةةةةةني (ب)
يتعلق  ما تطبيق معايري العمل الدولية يف املناطق الريفية من أجل حتسةني جودة الوظائف وسةالمتها، خاصةة يف

القةةةدرات  السةةةةةةةةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةات وتنميةةةة  القسةةةةةةةةةةةةةةري من خالل توفري الةةةدعم يف  ةةةال   بعمةةةالةةةة األطفةةةال والعمةةةل 
 (؛2-2-3و 1-2-3)املخرجان  

وتوليد املعرفة وتنمية القدرات، والدعوة إىل توسةةةةةةةةةةيع نطاق تغطية احلماية دعم يف  ال السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات  ال تقدمي (ن)
االجتماعية لتشةةمل الفقراء يف الريف، زا يف ذلك يف السةةياقات اهلشةةة واإلنسةةانية؛ وإىل تعزيز أوجه التآ ر بني 
املةةنةةةةةةةاخ  تةةغةةري  ذلةةةةةةةك  يف  زةةةةةةةا  الةةطةةبةةيةةعةةيةةةةةةةة،  املةةوارد  وإدارة  والةةزراعةةةةةةةة  والةةتةةغةةةةةةةذيةةةةةةةة  االجةةتةةمةةةةةةةاعةةيةةةةةةةة     احلةةمةةةةةةةايةةةةةةةة 

 (؛2-3-3و 1-3-3)املخرجان  

تعزيز القدرات الوطنية على تصةةةةميم وتنفيذ سةةةةياسةةةةات واسةةةةرتاتيجيات وبرامج شةةةةاملة ومراعية للمسةةةةاواة بني  ( د)
اهلجرة وتغري املناخ؛  كل من اينسةةةةةني ومتعددة القطاعات للحد من الفقر يف الريف، زا يف ذلك يف سةةةةةياق  

واألدوات   واملةةةعةةةةةةةارف  الةةةبةةةيةةةةةةةا ت  تةةةقةةةةةةةدمةةةهةةةةةةةا وتةةةوفةةةري  ورصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  وتةةةقةةةيةةةيةةةمةةةهةةةةةةةا  هلةةةةةةةا  لةةةلةةةرتويةةةج    الةةةال مةةةةةةةة 
 (. 2- 4- 3و   1- 4- 3)املخرجان  

ر  تقييم عمل املنظمة يف  ال احلد من الفقر يف الريف على مسةةةةةةتوى اهلدف االسةةةةةةرتاتيجي من خالل مؤشةةةةةة  وابري -132
 تراجعتويف حني  .دون خط الفقر الدويلالذين يعيشةون ، الذي يقيس نسةبة األشةخاص  1-1-1أهداف التنمية املسةتدامة  
، تباطأت وترية احلد من الفقر. وتشةةةةةةةةةةةةري  2015يف املائة يف عام   10إىل  1990يف املائة يف عام   36النسةةةةةةةةةةةةةبة مع الوقت من  

يف املائة من أكثر سةةكان العامل ضةةعًفا، زا يف ذلك النسةةاء والشةةباب والسةةكان األصةةليني،   6االجتاهات احلالية إىل أن نسةةبة  
. وابإلضةةافة 2030إىل جانب من يعيشةةون يف حالة من الفقر املدقع، سةةيتم إااهلم وسةةيواصةةلون العي  يف فقر مدقع يف عام 

نةاطق الريفيةة، ممةا ابعةل معةد ل الفقر يف املنةاطق الريفيةة  يف املةائةة تقريبًةا من الفقراء يف العةامل يف امل  79إىل ذلةك، تعي  نسةةةةةةةةةةةةةةبةة 
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ابملناطق احلضةةةرية، وُيرب  الدور املهم الذي يتعني  على املنظمة االضةةةطالع به لدعم البلدان على  مقارنةأعلى بثالثة أضةةةعاف  
 من أهداف التنمية املستدامة.   1حتقيق اهلدف  

 تنفيذ الربانمج االسرتاتيجي

 داءحملة عامة عن األ

مسةةائل النفاذ إىل املوارد واخلدمات الريفية والتكنولوجيات واألسةةواق، ويشةةجع على  3يتناول الرب مج االسةةرتاتيجي  -133
(. وتتسةةةم 1 متكني األفراد يف سةةةياق اإلنتان الزراعي املسةةةتدام )احملاصةةةيل والثروة احليوانية ومصةةةايد األمساك والغاابت( )الناتج

هذه املسةةةائل أباية حامسة للحد من الفقر ولكنها ليسةةةت كافية حبد ذاهتا. وتكم ل املنظمة عملها يف  ال الزراعة املسةةةتدامة 
(، وتشةدد على ضةرورة اتباع 3( واحلماية االجتماعية )الناتج 2عرب مسةااات أسةاسةية يف  ايل العمالة الريفية الالئقة )الناتج  

من أهداف  1عددة القطاعات، ال سةةةيما يف سةةةياق الفقر املدقع واهلجرة وتغري  املناخ، من أجل حتقيق اهلدف  ُهج مشولية ومت
 (.4التنمية املستدامة )الناتج 

نًا إابابيًا بني  3وحقق اهلدف االسةةةةرتاتيجي  -134 نتائج جي دة خالل فرتة السةةةةنتني وسةةةةج لت النواتج األربعة مجيعها حتسةةةة 
يف املائة من البلدان شةةةهدت    50أن أكثر من    2019. ويُظهر تقييم النواتج على مسةةةتوى املنظمة لعام  2019و 2015عامي  

حتسةةن ا يف اسةةرتاتيجياهتا وسةةياسةةاهتا للنهوض بتمكني الفقراء يف الريف وفرص الوصةةول املتسةةاوية إىل املوارد واخلدمات، فضةةاًل  
السةةةةةةةةةرتاتيجيات الشةةةةةةةةةاملة واملتعددة القطاعات الرامية إىل احلد من الفقر يف عن العمالة الريفية الالئقة واحلماية االجتماعية وا

الريف. وينعكس ذلك بشةةةكل إضةةةايف يف أداء الرب مج االسةةةرتاتيجي الذي حقق غاايت املخرجات مجيعها، بل ختط ى الغاية 
 يف بعض احلاالت زقدار كبري.

ملناخ املرتبطتان به حبكم طبيعتهما، خالل فرتة السةةةةةةنتني،  وتصةةةةةةد ر احلد من الفقر يف الريف ومسةةةةةةألتا اهلجرة وتغري  ا -135
، إطار القضةةةةةةاء على الفقر  2019، يف عام  3عمل املنظمة مع إطالق أطر مؤسةةةةةةسةةةةةةية عديدة. وأطلق اهلدف االسةةةةةةرتاتيجي  

 دعم البلدان من املدقع الذي ميث ل إجنا ًا كبريًا للنهوض ابيهود اخلاصةةةة ابلفقر يف الريف ويسةةةل ط الضةةةوء على دور املنظمة يف
(. واعرتف قرار ايمعيةة العةامةة لألمم  4-3من أهةداف التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة وعةدم إاةال أحةد )النةاتج    1أجةل حتقيق اهلةدف  

، إىل جانب 2030القضةةةةةةةةةةةةاء على الفقر يف الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة لعام بعنوان  2019املتحدة لعام  
الصةةةةةةةةةةةةةةنةدوق الةدويل للتنميةة الزراعيةة ومنظمةة العمةل الةدوليةة وبر مج األمم املتحةدة للتنميةة، بةدور املنظمةة القيةادي يف مواجهةة 

 الفقر. 

هًجا متكاماًل بشةةةةةأن املناخ والفقر لدعم وضةةةةةع  (2019معاية الرابط بني تغري  املناخ والفقر )ويتيح املطبوع بعنوان   -136
جراءات، إىل جانب توصةةيات متعل قة ابلسةةياسةةات وأدوات لتحسةةني التصةةميم والتسةةليم والروابط القائمة بني السةةياسةةات واإل

 (2019) إطار اهلجرة للمنظمةالتكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من آاثره واحلد من الفقر واألمن الغذائي. وأخريًا، يسةةةةةةةةةعى 
واملكاتب امليدانية للمنظمة، مع توضةةةةةةيح األسةةةةةةاي املنطقي الخنراط  إىل ضةةةةةةمان قدر أكرب من التنسةةةةةةيق بني الوحدات الفنية  

 .(4-3و 2-3 املنظمة يف  ال اهلجرة وحتديد اجملاالت املواضيعية الرئيسية للعمل على دورة اهلجرة )الناجتان
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 املنظمة مستوى على النواتج تقييم

 نذه الوثيقة. 2امللحق  على حنو مفص ل يف   3يرد التقد م احملر  من أجل حتقيق نواتج اهلدف االسرتاتيجي  -137

يف معظم البلدان  3حتسة ن وضةع األداء ابلنسةبة إىل أربعة من أصةل نسةة مؤشةرات لنواتج اهلدف االسةرتاتيجي  وقد  -138
نًا من حي  متكني الفقراء يف الريف   56. وبصةورة خاصةة، شةهدت نسةبة 2019و  2015بني عامي  يف املائة من البلدان حتسة 

(. وشةةةةةةهدت املؤسةةةةةةسةةةةةةات واالسةةةةةةرتاتيجيات لفأ-1-3واألسةةةةةةواق )ونفاذهم إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيات 
نًا يف نسةةبة  لفأ-2-3الرامية إىل اسةةتحداث عمالة ريفية الئقة ) يف املائة من البلدان. وأفاد نصةةف البلدان بتحقيق   63( حتسةة 
يف املائة من البلدان بتحسةةةةةةةةني قدراهتا اخلاصةةةةةةةةة  53(، كما قامت نسةةةةةةةةبة  لفأ-3-3حتسةةةةةةةةينات يف نظم احلماية االجتماعية )

 (. لفأ-4-3ابسرتاتيجيات التنمية املتعددة القطاعات املوج هة حنو احلد من الفقر يف الريف )

نت  و  -139 لى املوارد اإلنتاجية واخلدمات املناسةةةةةةةبة واملنظمات  عصةةةةةةةول املتسةةةةةةةاوية  احليف  ال  ايدة فرص  القدرات حتسةةةةةةة 
نًا يف ءاب-1-3واألسةةةةةةةةةةةةواق ) عدم عن يف املائة من البلدان  68أفادت نسةةةةةةةةةةةةبة يف حني   من البلدانفقط يف املائة   29( حتسةةةةةةةةةةةة 

  مما يشري إىل ضرورة إيالء مزيد من العناية هلذا اجملال. حدوث أي تغيري،

طًا 67، سةةةةةةةةةةةج لت نسةةةةةةةةةةةبة 2019ويف عام   -140 عاليًا/عاليًا من حي  اإلقرار ابحلقوق -يف املائة من البلدان أداًء متوسةةةةةةةةةةة 
نتائج مشج عة  مما يدل على حتقيق  (يمج-1-3اخلاصة زصايد األمساك الصغرية احلجم ومحاية الوصول إليها عرب أطر قانونية )

ألف(، سةجل تقدم -2-3يف هذا اجملال. ويف  ال املؤسةسةات واالسةرتاتيجيات الراية إىل توليد فرص الئقة للعمل يف الريف )
البلدان أداء  يف املائة من  89، سةةةةةةةةةةةةج لت 2015يف املائة من البلدان(. ويف عام    63ملحوى على حنو ما أشةةةةةةةةةةةةري إليه أعاله )

نسةةةبة البلدان اليت سةةةج لت أداء ضةةةمن فئة متدن /متوسةةةط إىل  2019متدنيًا أو متوسةةةطًا إىل متدنيًا يف حني تراجعت يف عام  
 يف املائة. وسيتواصل العمل يف هذا اجملال للمحافظة على هذا الزخم اإلابامج. 38متدن  لتصل إىل 

، واعترب معظم البلدان أن  3سةةةةةةةةةة من نواتج اهلدف االسةةةةةةةةةرتاتيجي  ورُفعت تقارير عن مسةةةةةةةةةااة املنظمة يف حتقيق ن -141
مسةةااة املنظمة متوسةةطة من نُظر بشةةكل إابامج للغاية ابلنسةةبة إىل . وبشةةكل خاص، إىل ملحوظة مسةةااتها كانت متوسةةطة

واألسةةةةةةةةةةةةةةواق   والتكنولوجيةةةةةات  واخلةةةةةدمةةةةةات  اإلنتةةةةةاجيةةةةةة  املوارد  إىل  الريف  الفقراء يف  لتحسةةةةةةةةةةةةةةني وصةةةةةةةةةةةةةةول  دعمهةةةةةا   حيةةةةة  
حي  صةةةةةةةن فت مجيع البلدان مسةةةةةةةااة   (ءاب-1-3( وحتسةةةةةةةني قدرات املنظمات الريفية واملؤسةةةةةةةسةةةةةةةات احلكومية )لفأ-3-1)

القدرات على وضةةةةةع كذلك ابلنسةةةةةبة إىل .  يف املائة(  67يف املائة( أو معتدلة ) 33)املنظمة يف التغيري إما ضةةةةةمن فئة ملحوظة  
يف املائة من البلدان   95، اعتربت (لفأ-4-3سةياسةات واسةرتاتيجيات وبرامج متعددة القطاعات للحد من الفقر يف الريف )

 .مسااة املنظمة يف التغيري معتدلة أو ملحوظة

 تقييم خمرجات فرتة السنتني
 حملة عامة عن النتائج اليت حتققت

الرامي إىل احلةةةةد من الفقر يف الريف يف الفرتة   -142 يف حتقيق غةةةةاايت مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات   2019-2018جنح عمةةةةل املنظمةةةةة 
. ولقد شةةةةةةةك ل ذلك إجنا ًا ملحوظًا ال سةةةةةةةيما نظرًا إىل  ايدة الطمو   2019-2018ات التسةةةةةةةعة مجيعها احملددة للفرتة  املخرج
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( وإعادة  4-3، مع إضةةافة  تج جديد )الناتج  3ات اليت أُدخلت على إطار نتائج اهلدف االسةةرتاتيجي  لفرتة السةةنتني والتغيري 
 تنظيم املخرجات زا يتناسب مع ذلك.

بلًدا وسةةةةةت  مؤسةةةةةسةةةةةات عاملية وإقليمية لتعزيز املنظمات واملؤسةةةةةسةةةةةات الريفية   22ودعمت املنظمة بشةةةةةكل نشةةةةةط   -143
مؤسةةةةةةةسةةةةةةةة عاملية وإقليمية،   14وبلًدا   31(. وعملت املنظمة، يف 1-1-3 الريف )املخرنوالرتويج للعمل ايماعي للفقراء يف  

على حتسةةةةةةةةةةةةةةني نفةةاذ الفقراء يف الريف إىل عوامةةل متك ن سةةةةةةةةةةةةةةبةةل كسةةةةةةةةةةةةةةةةب العي  على غرار اخلةةدمةةات والتمويةةل واملعةةارف  
ا أبن املسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني تشةةةةةةك ل وإقرارًا منه(.  2-1-3والتكنولوجيات واألسةةةةةةواق واملوارد الطبيعية، والتحك م نا )املخرن  

مؤسةسةة عاملية وإقليمية لزايدة نفاذ املرأة إىل املوارد اإلنتاجية  14وبلًدا  13شةرطًا مسةبًقا للقضةاء على الفقر، دعمت املنظمة  
جملتمع والفرص، مع القيام بتدخالت تعز  صةةوت املرأة وصةةفتها كفاعل وقدرهتا على اختاذ القرارات على مسةةتوايت األسةةرة وا

(. وأجرت البلدان تقييًما لتدخالت املنظمة يف هذه اجملاالت على اعتبارها إابابية حبي   3-1-3احمللي والسةةياسةةات )املخرن  
ط أو كبري يف  أشةةةةةارت كل اإلجاابت يف تقييم النواتج على مسةةةةةتوى املنظمة إىل أن هذه األخرية قد سةةةةةاات بشةةةةةكل متوسةةةةة 

 من الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واألسواق.  متكني الفقراء يف الريف ومنظماهتم

مؤسةةسةةة عاملية وإقليمية لتحسةةني فرص العمالة الريفية   13و، سةةتة بلدان 2019-2018ودعمت املنظمة، يف الفرتة  -144
واخلاص ابلسةةةةةةياسةةةةةةات (. وعالوة على ذلك، وف رت املنظمة الدعم الفن 1-2-3الالئقة، واألعمال الرايدية وتنمية املهارات )

إىل ثالثة بلدان وأربع مؤسةةسةةات عاملية وإقليمية لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية ومعاية عمالة األطفال يف املناطق الريفية  
ويرب  هذا املسةةار يف تقييم النواتج على مسةةتوى املنظمة حبي  سةةج ل   (.2-2-3من أجل حتسةةني جودة الوظائف وسةةالمتها )

يف املةائةة من البلةدان حتسةةةةةةةةةةةةةةينةات يف احلمةايةة  50واملةائةة من البلةدان حتسةةةةةةةةةةةةةةينةات يف العمةالةة الريفيةة الالئقةة،    يف  50أكثر من  
 االجتماعية.

ويتمث ل عنصةةةةةةر حاسةةةةةةم لعمل املنظمة يف  ال احلد من الفقر يف توطيد نظم احلماية االجتماعية الوطنية من خالل  -145
درات واألدوات املعرفية القائمة على األدل ة. ودعمت املنظمة، خالل فرتة إسةةةةةةةةداء املشةةةةةةةةورة املتعل قة ابلسةةةةةةةةياسةةةةةةةةات وتنمية الق

السنتني، عشرة بلدان وست مؤسسات عاملية وإقليمية لتوسيع نطاق تغطية احلماية االجتماعية لتشمل الفقراء يف الريف، زا 
ة وإنسةةانية ) مؤسةةسةةات عاملية وإقليمية، بتحسةني  بلًدا ومثاين  12(. وقامت املنظمة، يف  1-3-3يف ذلك ضةةمن سةةياقات هشةة 

 أوجةه التةةآ ر والروابط بني احلمةةايةة االجتمةةاعيةةة والتغةةذيةة والزراعةة وإدارة املوارد الطبيعيةةة، زةا يف ذلةك يف سةةةةةةةةةةةةةةيةةاق تغري  املنةةاخ
(3-3-2.) 

بلًدا ومثاين   13. وعز ت املنظمة، يف 2019ايديد يف ختطي التوقعات األو لية يف عام  4-3أخريًا، اسةةةةةةةةةةةةةةتمر  الناتج  -146
مؤسسات عاملية وإقليمية، القدرات الوطنية على تصميم سياسات شاملة ومتعددة القطاعات ومراعية للمساواة بني اينسني  

دان وأربع مؤسةةةسةةةات عاملية وإقليمية، بتحسةةةني وقامت املنظمة، يف نسةةةة بل  (.1-4-3للحد من الفقر يف الريف وتنفيذها )
(. وأظهر تقييم  2-4-3البيا ت واملعارف واألدوات الرامية إىل تعزيز هذه االسةةةةةةرتاتيجيات وتقييمها ورصةةةةةةد الفقر يف الريف )

بشةةةةةةةكل  يف املائة من البلدان أبن املنظمة سةةةةةةةاات، إما    95النواتج على مسةةةةةةةتوى املنظمة نتائج مماثلة، حي  أفادت نسةةةةةةةبة  
 متوس ط أو كبري، يف إحداث تغيري يف هذا اجملال.
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 اإلجنازات على املستوى العاملي

، أطلقت املنظمة، يف عام 2018يف عام  حول االبتكار الزراعي للمزارعني األسةةةةةريني ةالدوليبعد اسةةةةةتضةةةةةافة الندوة  -147
، إىل جانب الصةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وغريه من الشةةةركاء يف التنمية، عقد األمم املتحدة للزراعة األسةةةرية للفرتة 2019
وخطة عمل عاملية لتنفيذه. ويرمي العقد إىل تسةةةليط الضةةةوء على دور املزارعني األسةةةريني واحتياجاهتم وتوجيه  2019-2028

عامل إلرسةاء نظام غذائي صةحي ومسةتدام وقادر على الصةمود، متاشةيًا مع خطة التنمية  اإلجراءات ايماعية واملتسةقة حول ال
 (.2-1-3و 1-1-3) 2030املستدامة لعام  

اللذين يقيسةةةةان قدرة املرأة على   2-أ-5و  1-أ-5وتشةةةةك ل املنظمة الوكالة الراعية ملؤشةةةةري أهداف التنمية املسةةةةتدامة   -148
بعد وضةةةةع املنهجية واخلطوط التوجيهية،  2019-2018ت املنظمة، يف الفرتة احلصةةةةول على ملكية األراضةةةةي الزراعية. وعمل

 بلةةًدا على رفع التقةةارير حول التقةةد م احملر    26بلةةًدا، ومسةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة    51على تعزيز القةةدرات الوطنيةةة لقيةةاي املؤشةةةةةةةةةةةةةةرين يف  

(3-1-3.) 

املبادرة  سةةةةةةةةةتوى العاملي. ويف إطار وما  الت املنظمة تقود مبادرات وعمليات متعل قة ابلشةةةةةةةةةباب يف األرايف على امل -149
اليت ترتأسةةةةةةةةةةةةها منظمة العمل الدولية، تشةةةةةةةةةةةةاركت املنظمة ومنظمة العمل الدولية   العاملي ة لتوفري فرص العمل الالئق للشةةةةةةةةةةةةباب

املعنية بتنمية قيادة اجملال املواضةةةةةيعي بعنوان "الشةةةةةباب يف االقتصةةةةةاد الريفي"، إىل جانب الشةةةةةبكة املشةةةةةرتكة بني الوكاالت  يف
الشةةةةباب، واملبادرات واملنتدايت املتعلقة ابلشةةةةباب اليت يرأسةةةةها اجمللس االقتصةةةةادي واالجتماعي لألمم املتحدة. وعالوة على 
ذلك، وضعت املنظمة منهجيات لتقييم مشاركة الشباب يف سالسل القيمة، وحصوهلم على التمويل، وممارساهتم وتفضيالهتم  

، مع الرتكيز على اسةةةتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصةةةاالت، وأجرت تقييمات خمصةةةصةةةة يف كينيا ابلنسةةةبة إىل االتصةةةاالت
 (.2-3وغواتيماال وأوغندا )

وتواصةةةةل املنظمة حتسةةةةني اإلرشةةةةادات العاملية املتعلقة ابحلماية االجتماعية، ومعاية العوائق والفرص ليتمك ن الفقراء  -150
حلماية االجتماعية، فضةةةةةاًل عن دور احلماية االجتماعية يف إدارة املخاطر املتصةةةةةلة يف الريف من الوصةةةةةول بشةةةةةكل فع ال إىل ا

ابملناخ. وتقع تنمية القدرات والتبادالت بني بلدان اينوب يف صةةلب عمل املنظمة املتعل ق ابحلماية االجتماعية، حبي  ات سةم  
للحمةايةة االجتمةاعيةة    2030واملسةةةةةةةةةةةةةةةااةة يف خطةة عةام  كالاةا ابلفعةاليةة يف  ايدة برو  عملهةا يف  ةال احلمةايةة االجتمةاعيةة  

 (.3-3الشاملة )

وواصةةةلت املنظمة النهوض بسةةةياسةةةات وبرامج احلد من الفقر ابلنسةةةبة إىل السةةةكان األصةةةليني مع الرتكيز على تغري   -151
ومغذية. ويف   املناخ وإصةةدار سةةندات ملكية لألراضةةي ايماعية وفض النزاعات اخلاصةةة ابألراضةةي، وإقامة نظم غذائية شةةاملة

بنمةا والسةةةةةةةةةةةةةةلفةادور، أتةت املنظمةة ببيةا ت ومعةارف وأدوات خةاصةةةةةةةةةةةةةةةة ابحلةد من الفقر يف الريف وحتقيق األمن الغةذائي يف 
 اجملتمعات احمللية للسةةةةةةةةةةةةةكان األصةةةةةةةةةةةةةليني؛ وسةةةةةةةةةةةةةيتم تعميم هذه ايهود املبذولة من املسةةةةةةةةةةةةةتوى القطري إىل املسةةةةةةةةةةةةةتوى العاملي 

(3-4.) 
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 قليمية واإلقليمية الفرعية والقطريةاإلجنازات على املستوايت اإل

لزايدة قدراهتا يف  ال األعمال الرايدية والوصةةول   منظمات منتجي الغاابت واملزارعدعمت منظمة األغذية والزراعة   -152
منظمات منتجي الغاابت  إىل األسةواق والتمويل من خالل إقامة سةالسةل قيمة مراعية للمسةاواة بني اينسةني. و  تعزيز قدرة 

السةةةةةةفا . وقام حوايل  منظمة ملنتجي الفحم يف مناطق الغاابت و  13يف  ال األعمال التجارية يف غا  مثاًل عرب دعم  واملزارع
 شخص بتحسني معارفهم عن أتسيس منظمات ريفية شاملة. 200 000

رت املنظمة، يف أفريقيا،   -153 وكانت تدخالت املنظمة اليت رك زت على  ايدة النفاذ إىل األصةةول املعيشةةية ملحوظًة. ويسةة 
فقراء يف إدارة املياه الزراعية لدعم سةةةبل احلوارات التشةةةاركية يف  ال السةةةياسةةةات بشةةةأن خطط االسةةةتثمار الوطنية املناصةةةرة لل

. وأد ت التقييمات القطاعية يف إثيوبيا وتنزانيا رواندا ومايل ومدغشةةةةقر والنيجركسةةةةب عي  أصةةةةحاب احليا ات الصةةةةغرية يف  
سةواق وتشةاد إىل تزويد السةياسةات والتدخالت اخلاصةة ابلتنمية الريفية ابملعلومات مع الرتكيز على سةالسةل القيمة وتنظيم األ

لألسر الريفية الفقرية. ورك زت ايهود املبذولة يف آسيا واحمليط اهلادئ على حتسني فرص احلصول على املعلومات، وتكنولوجيا 
االتصةةةةةاالت واخلدمات املوج هة حنو األسةةةةةواق. و  الرتكيز يف أورواب وآسةةةةةيا الوسةةةةةطى وأمريكا الالتينية والبحر الكاري ، على 

وحيا ة األراضةةةةةةةةةةي. وقامت املنظمة مثاًل، يف كولومبيا وغواتيماال، بتحسةةةةةةةةةةني احلوكمة وحقوق حيا ة  احلصةةةةةةةةةةول على املعارف  
سةانت فنسةنت وجزر غرينادين وسةانت لوسةيا األراضةي، وأسةدت املشةورة بشةأن إنشةاء مصةرف لألراضةي من أجل الزراعة يف  

 (.2-1-3) وغرينادا

الرب مج اإلقليمي و  ة األمم املتحدة للتنمية الصةةةةةةةةةةةةةةناعيةمنظموأقامت املنظمة، خالل فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني، شةةةةةةةةةةةةةةراكة مع   -154
والصةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وغريهم من ايهات، السةةةتضةةةافة  موعة واسةةةعة ومتنو عة من  للتدريب على التنمية الريفية

ص من أجل الشةةةةةةباب التدريبات وحلقات العمل واملنتدايت لتحسةةةةةةني فرص الشةةةةةةباب الريفيني يف أفريقيا. واقرت  بر مج الفر 
، على سبيل املثال، هًجا متكاماًل الستحداث وظائف الئقة للشباب األفارقة يف  ايل 2019الذي أُطلق يف أغسطس/آب  

يف  تمعات  تدريب املزارعني الشةةةباب على الزراعة واحلياةمدرسةةةة يف مايل ل 20الزراعة واألعمال التجارية الزراعية. وأُنشةةةئت 
 (.2-3حملية خمتلفة )

وقطعت املنظمة أشةةةةةةةةةةةواطًا كبرية للنهوض ابحلماية االجتماعية عرب األقاليم كل ها. ويف الشةةةةةةةةةةةرق األدي ومشال أفريقيا   -155
مثاًل، دعمت املنظمة احلوار يف  ال السةةةةياسةةةةات من أجل النهوض ابلتنمية االجتماعية ملصةةةةايد األمساك الصةةةةغرية احلجم يف 

دت املنظمة، يف أمريكا الالتينية، عمليات وضةةةةةةةةةةع خرائط طريق للحماية البحر األبيض املتوسةةةةةةةةةةط والبحر األسةةةةةةةةةةود. وسةةةةةةةةةةان
من بني مجلة بلدان أخرى ووط دت شةةةراكتها مع البنك الدويل   ابراغواي وبريو وكولومبيااالجتماعية واإلدمان االقتصةةةادي يف 

حلماية االجتماعية واإلدمان ومنصة اإلدمان االقتصادي. ودعمت املنظمة وضع خطة إقليمية مشرتكة بني القطاعات بشأن ا
اإلنتاجي اليت سةةةةةةتشةةةةةةك ل مرجًعا لتنفيذ السةةةةةةياسةةةةةةات والربامج على املسةةةةةةتويني الوطن واإلقليمي يف أمريكا الوسةةةةةةطى والبحر  
الكاري . و  حتقيق نتائج مهم ة يف عدد من البلدان مثل ابراغواي حي  دعمت املنظمة تصةةةةةةةةةةةميم نظام احلماية االجتماعية 

 ( وتنفيذه يف املناطق الريفية.!Vamos)بعنوان 
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احلماية االجتماعي ة بشةةةةةةأن  رابطة أمم جنوب شةةةةةةرق آسةةةةةةياويف آسةةةةةةيا واحمليط اهلادئ،   وضةةةةةةع اخلطوط التوجيهية ل -156
احلماية االجتماعي ة ، الفلبني وفييت  م وميايار. وعالوة على ذلك، كر سةةت خرائط طريق قطرية لدعم املسةةتجيبة للصةةدمات

 (.3-3من أجل بناء القدرة على الصمود )  دماتاملستجيبة للص

 امبيا وقامت املنظمة بتصميم بر مج شامل لتنمية القدرات على املستوى التنفيذي للمسؤولني من القطاع العام يف   -157
وتنفيذه من أجل حتسةةني فهمهم لتحاليل الفقر واسةةتخدامها يف عمليات تصةةميم السةةياسةةات والربامج واالسةةرتاتيجيات   وغا 

من أهداف التنمية املسةةةتدامة. وتضةةةم ن الرب مج دورة  2و 1املتعددة القطاعات وتنفيذها ورصةةةدها وتقييمها لتحقيق اهلدفني 
ا حبضةةةةةةةةةةةةةةور  عمةةةةةل  اإللكرتوين وحلقةةةةةة  للتعل م  العمةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملةةةةةة  تنفيةةةةةذ خطط  لةةةةةدعم  مبةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةةر   ألعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء وإرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

(3-4.) 

 تعميم القضااي املشرتكة 

نظرًا إىل األاية احملورية للمسةةةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةةةني ابلنسةةةةةةةةةةةةةبة إىل حيا ة األراضةةةةةةةةةةةةةي، قامت املنظمة بتوطيد قدرات  -158
وجيهية الطوعية بشةةةةأن احلوكمة  اخلطوط التاملؤسةةةةسةةةةات على تعزيز املسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف  ال حيا ة األراضةةةةي بناًء على 
 (.2-1-3) املسؤولة حليا ة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطن

و  تعميم القضةااي املشةرتكة املتمث لة يف املسةاواة بني اينسةني واحلوكمة وتغري  املناخ بشةكل منهجي يف بر مج املنظمة   -159
وتضةم نت التدريبات واألنشةطة اخلاصةة ابلشةباب مجيعها وحدة واحدة على األقل بشةأن تغري  املناخ أو بشةأن عمالة الشةباب.  

الزراعة الذكية مناخيًا، وات بعت كل الدراسةةةةةات عن عمالة الشةةةةةباب منظورًا مراعيًا للمسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني كما أجرت تقييًما  
املنظمة، يف أوغندا من بني مجلة بلدان أخرى، بتعميم قضةةةةةةةااي للتحدايت اخلاصةةةةةةةة اليت تواجهها النسةةةةةةةاء الشةةةةةةةاابت. وقامت 

 (.2-3احلوكمة عن طريق حتسني مشاركة الشباب يف عمليات احلوكمة )

ووضةةةةةعت املنظمة، ابلشةةةةةراكة مع املركز املعن ابملناخ التابع حلركة الصةةةةةليب األمحر/اهلالل األمحر، توجيهات بشةةةةةأن  -160
احلد من الفقر يف الريف وتوفري سةةةةةةةةةةةبل كسةةةةةةةةةةةب عي   راعية قادرة على   –االجتماعية  إدارة خماطر املناخ من خالل احلماية 

ُترب  دور احلماية االجتماعية يف تعزيز االنتقال إىل الزراعة املسةةةةةةةةتدامة، ودعم تصةةةةةةةةميم تقييمات لألثر يف  (2019الصةةةةةةةةمود )
من أجل اإلدمان االقتصةةادي املسةةتدام سةةياق الصةةندوق األخضةةر للمناخ وحتديد بر مج عمل حبثي عن احلماية االجتماعية 

(3-3.) 

 املعامل البارزة
 خلف الركب العمل مًعا حرًصا على عدم إ ال أحد

املنظمةة وبر مج األغةذيةة العةاملي والصةةةةةةةةةةةةةةنةدوق الةدويل للتنميةة الزراعيةة وهيئةة األمم املتحةدة للمرأة، منةذ   ضةةةةةةةةةةةةةةةافرت جهودت
، يف إطار بر مج األمم املتحدة املشرتك للتمكني االقتصادي للمرأة الريفية )الرب مج( من أجل تعزيز السياسات 2012 عام

على مسةةةةةةتوى األسةةةةةةر واجملتمع احمللي واملؤسةةةةةةسةةةةةةات   املرأة يف الريفقدرات   الزراعية املراعية للمسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني وتعزيز
، على حتسةةةني سةةةبل 2018-2014مليون دوالر أمريكي للفرتة    21.3والسةةةياسةةةات. وسةةةاعد الرب مج، الذي بلغت ميزانيته  

من أفراد األسةةةةر يف سةةةةبعة بلدان )إثيوبيا ورواندا وغواتيماال وقريغيزسةةةةتان وليبرياي   315  000ومرأة ا 49  000كسةةةةب عي   
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اخلةدمةات  على احلصةةةةةةةةةةةةةةول على  املزارعةات    قةدرةونيبةال والنيجر(. كمةا قةام ببنةاء شةةةةةةةةةةةةةةركةات مرحبةة للنسةةةةةةةةةةةةةةاء الريفيةات وعز  
ية والديناميكيات اخلاصة ابملساواة بني اينسني  ت الزراعية والتكنولوجيات زوا اة معاية املعايري االجتماعية والثقافالواملدخ

مرأة من خالل العمةل ايمةاعي وحشةةةةةةةةةةةةةةةد اجملتمع احمللي  ا  2  400على املسةةةةةةةةةةةةةةتوايت كةافةة. وطةال الرب مج يف النيجر مثاًل  
نسةةةةةبة   ئتمان والقروض، مما أد ى إىل حتسةةةةةينات كبرية يف اإلنتان واألمن الغذائي والتغذية. ومتك نتواملؤسةةةةةسةةةةةات القروية لال

يف املائة من النسةةةةةاء املشةةةةةاركات يف الرب مج يف إثيوبيا من إطعام أسةةةةةرهن  ثالث مر ات يف اليوم عرب نظام غذائي متنو ع   80
(3-1-3.) 

احلمةايةة   –إاةال أحةد   عةدموشةةةةةةةةةةةةةةاركةت املنظمةة بنجةا  يف الةدعوة األوىل لصةةةةةةةةةةةةةةنةدوق أهةداف التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة بعنوان "
االجتماعية"، وهو آلية مشةرتكة بني الوكاالت معنية ابلتمويل االسةرتاتيجي والدعم املتكامل يف  ال السةياسةات. ويف ضةوء  

دوالر أمريكي تقريبًا، ستساهم املنظمة يف تصميم برامج األمم املتحدة املشرتكة واملبتكرة يف  ماليني 3.4احلصول على مبل  
هي تنزانيا ورواندا وشةةيلي والفلبني وكوسةةتا ريكا وكينيا واملكسةةيك ومنغوليا. وكي فت املنظمة هجها زا يتناسةةب  دانمثانية بل

مع كةةةل بلةةةد من البلةةةدان، مع توفري احلمةةةايةةةة االجتمةةةاعيةةةة يف املنةةةاطق الريفيةةةة حيةةة  التغطيةةةة حمةةةدودة، و ايدة أثر احلمةةةايةةةة 
ية ابلفعل، ودعم تصةةةةةةميم نظم محاية اجتماعية مسةةةةةةتجيبة للصةةةةةةدمات واملخاطر  االجتماعية يف املناطق اليت توجد فيها تغط

 (.3-3وتنفيذها لتحسني قدرة اجملتمعات احمللية على االستجابة لأل مات )

 املستفادة الدروس الرئيسية

، ضةةرورة ايمع بني  -161 أدركت املنظمة بصةةورة أفضةةل، من خالل إقامة شةةراكات مع مؤسةةسةةات وحكومات دولية شةةم 
النهج اإلقليمية واخلاصةةةةةةة ابملناظر الطبيعية ألغراض التنمية الريفية واحلد من الفقر. وابب أال يرك ز هذا املنظور اإلقليمي على 

ا على متكني رفاه اإلنسان وتنميته. وسيطو ر ذلك الطريقة اليت تتبعها املنظمة القطاعات االقتصادية والبيئية فحسب، بل أيضً 
لتنفيذ برا ها ومشةةةةةةاريعها من خالل توثيق الروابط مع السةةةةةةياسةةةةةةات العامة وتنمية القدرات وحتسةةةةةةني حوكمة العملية اإليائية  

القدرات حول الرابط بني الفقر وتغري  املناخ،   على املسةةةتوى احمللي. وسةةةيواصةةةل عدد من ايهود، زا فيها بر مج كامل لتنمية
ويضةةةمن  2030فضةةةاًل عن مبادرة األقاليم املائة يف أمريكا الالتينية، حتسةةةني هذا النهج مما سةةةيسةةةر ع التنفيذ الفع ال خلطة عام  

 استدامته.

حلةد اب  عمةل املتعل قالتعميم    وتعزيزاحلةد من الفقر   مناملنظمةة    موقع  لتوحيةدمن الضةةةةةةةةةةةةةةروري بةذل املزيةد من ايهود و  -162
اهلدف العاملي للمنظمة حتقيق ضةمان تبن  مسةااة الزراعة والنظم الغذائية املسةتدامة يف  لالفقر وتفعيله يف مجيع املكاتب،   من

املسةتدامة النظم الغذائية الزراعة و املوظفني العاملني يف وإن  مجيع الوحدات على حنو كامل.من قبل املتمثل يف احلد من الفقر 
رها احلد من الفقر يف االعتبار  ائلمسةةةةةةتعد ون ألخذ مسةةةةةة املواد ، غري أنه من الضةةةةةةروري مواصةةةةةةلة تنمية القدرات اليت سةةةةةةتيسةةةةةة 

 واألدوات املنهجية ايديدة املتاحة.  
الذي  ايديد  رتيبات إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف  ال التنمية املسةةةةةةةةةتدامةابلنسةةةةةةةةةبة إىل تاملنظمة   موقع وإن   -163
 خطةا يف  ا أسةةاسةةيً اعتبارها شةةريكً على  نظر إىل املنظمة يُ وال بد  أن ا.  حتدايت أيضةةً ، يطر  مجيع وكاالت األمم املتحدة  ُيشةةرك

  و ارات   لزراعةةةة )مثةةةلغري املعنيةةةة ابيف الو ارات    ني املعنينياحلكومي  مع النظراءال غىن عنةةةه    وحمةةةاورًا  يف الريفاحلةةةد من الفقر  
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احلد من الفقر وحتقيق و بني النظم الزراعية والغذائية املستدامة األاية روابط حامسة   إنشاء لضمان جتماعية(العمل والتنمية اال
 بصورة واضحة والقبول نا. األمن الغذائي 

العمل الالئق  فرص ال سةةةةةةةةةةيما  ويتمثل حتد   أخري يف قدرة املنظمة على حشةةةةةةةةةةد املوارد جملاالت عملها غري التقليدية، -164
النسةةةةةةةةةبية ومسةةةةةةةةةاااهتا يف هذه اجملاالت للشةةةةةةةةةركاء يف املوارد  وال بد أن تربهن املنظمة عن ميزهتااالجتماعية واهلجرة. واحلماية 

   والنظراء الوطنيني الذين يعملون منذ سنوات عدة ضمن يوذن خمتلف.
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  : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل 4اهلدف االسرتاتيجي 
 وكفاءة 
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تُعترب املشةةةةةةةةةةاركة الفع الة للبلدان يف حتديد معامل النظم الغذائية والزراعية اآلخذة يف التطور على حنو سةةةةةةةةةةريع أمرًا ابل   -165
األاية لتحسةةةةةةةةةني األمن الغذائي والتغذية وتعزيز سةةةةةةةةةبل العي  واحلد من الضةةةةةةةةةغط على بيئة املوارد الطبيعية. ويتطلب حتقيق 

ر مشواًل وكفاءة اعتماد حلول مؤسساتية وسياساتية متكاملة ومتسقة تستند إىل حتليالت هدف إقامة نظم  راعية وغذائية أكث
د املعو قات األسةةةةةةاسةةةةةةية وترتبها حبسةةةةةةب األولوية وتعايها، وتطب ق عن طريق تنسةةةةةةيق جهود أصةةةةةةحاب املصةةةةةةلحة  شةةةةةةاملة حتد 

مات واملنتدايت اجملتمعية االقتصادية اإلقليمية املتعددين، ال سيما من القطاعني العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملنظ
واملنظمةات الةدوليةة. وتسةةةةةةةةةةةةةةةاهم املنظمةة يف بنةاء نظم  راعيةة أكثر مشواًل وكفةاءة من خالل معةايةة أربعةة  ةاالت عمةل حةامسةة 

 األاية هي:

؛ واتفاقات  دعم البلدان يف وضةةةع واعتماد مواصةةةفات دولية لسةةةالمة األغذية والصةةةحة النباتية والصةةةحة احليوانية ( أ)
جتارية إقليمية ومتعددة األطراف؛ وخطوط توجيهية طوعية تسةةةةةةةةةةةةةةاهم كل ها مًعا يف احلوكمة العاملية للنظم الزراعية  

املخرجان  ث ر يف تطوير النظم )ؤ ت وأنظمةوالغذائية وتوف ر اإلطار الذي تقوم ضمنه البلدان بوضع وتنفيذ سياسات 
 (؛2-1-4و 4-1-1

النهوض زواءمة أفضةةةةةةل مشةةةةةةرتكة بني القطاعات للسةةةةةةياسةةةةةةات واالسةةةةةةرتاتيجيات الوطنية عن طريق تعزيز قدرات  (ب)
وخطط اسةةةةةةةةةةتثمار، إىل جانب تعزيز الرتتيبات  وأنظمةمنظمات القطاع العام على وضةةةةةةةةةةع وتنفيذ سةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات  

 (؛2-2-4و  1-2-4التشغيلية اليت تيس ر دمج صغار ايهات الفاعلة على حنو أكرب )املخرجان 

القيمة، وملقدمي خدمات الدعم مثل    سةةةةةةةةالسةةةةةةةةلتعزيز القدرات اإلدارية والفنية للجهات املشةةةةةةةةاركة يف أنشةةةةةةةةطة   (ن)
 (؛2-3-4و 1-3-4االستثمارات والتمويل )املخرجان  

تعزيز مجع البيا ت واسةةةةةةةةةةتخدامها لدعم عمليات اختاذ القرارات القائمة على األدلة على مجيع املسةةةةةةةةةةتوايت، زا  ( د)
السةةةةةةةةةةةةةةيةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات   األسةةةةةةةةةةةةةةواق العةةةةامليةةةةةحتليةةةةل    يشةةةةةةةةةةةةةةمةةةةل  والعمةةةةل على الصةةةةةةةةةةةةةةعيةةةةد الوطن يف  ةةةةال رصةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 (.2-4-4و 1-4-4)املخرجان  

 تنفيذ الربانمج االسرتاتيجي
 حملة عامة عن األداء

، أحر ت املنظمة تقدًما كبريًا  2019-2018على حنو ما يتضةةح من نتائج تقييم النواتج على مسةةتوى املنظمة للفرتة   -166
نظم  راعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة وضةمان وضةو  أكرب يف ما يتعلق بتحقيق معظم أهداف التنمية    إرسةاء يف املسةااة يف
 . 2030خطة عام إطار املستدامة يف  

لدعم الذي توف ره املنظمة لتطوير سةةةةةةةالسةةةةةةةل قيمة مسةةةةةةةتدامة إىل تعزيز قدرات القطاعني العام واخلاص، وإىل وأد ى ا -167
 ايدة مستوايت االستثمار لتشجيع النظم الغذائية الزراعية الشاملة اليت تتسم ابلكفاءة من خالل الربط بني عدة برامج قائمة 

(. 17و 14و 9و 8و 2( )أهداف التنمية املستدامة Agrinvestي ايديدة )وتوسيع نطاقها يف إطار مبادرة االستثمار الزراع
وابري تطبيق هج "الصةةحة الواحدة" بصةةورة متزايدة من أجل توفري الدعم للبلدان يف معاية مسةةائل األمن الغذائي والصةةحة  

طر تنظيمية وقدرات بشةرية ومؤسةسةية النباتية واحليوانية زا يشةمل ايوانب املتصةلة زقاومة مضةادات امليكروابت، من خالل أ
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على املسةتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية. وابالقرتان مع  ال العمل هذا، أدى الدعم الذي توف ره املنظمة العتماد اخلطوط  
 ة واألسواق.التوجيهية الطوعية الدولية ومشاركة البلدان يف االتفاقات املتصلة ابلتجارة إىل تعزيز الفرص املتاحة يف التجار 

( االتساق يف الدعم الذي  12وقد عز  ت املبادرة العاملية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية )هدف التنمية املستدامة  -168
توف ره املنظمة لقياي مسةةتوايت الفاقد واملهدر من األغذية والتوعية وتوفري املسةةاعدة الفنية خلفض هذه املسةةتوايت. وقد أدى  
ذلك إىل حتسةةةني السةةةياسةةةات والتشةةةريعات واألطر املؤسةةةسةةةاتية على املسةةةتويني القطري واإلقليمي، والشةةةروع يف عملية لوضةةةع 

طوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية على املسةةةةةةةةتوى العاملي. وقد أد ى إطار خطة عمل املنظمة حول  مدونة سةةةةةةةةلوك 
الوطنية على حنو متزايد لألغذية لدى بلورة السةةةةةةةياسةةةةةةةات ودون الغذاء يف املناطق احلضةةةةةةةرية إىل مراعاة املؤسةةةةةةةسةةةةةةةات الوطنية  

شةةةةةةةةةةأنه املسةةةةةةةةةةااة يف إاباد نظم إمداد لألغذية أكثر قدرة على   (، ما من11احلضةةةةةةةةةةرية واإلقليمية )هدف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة  
. ويف ما يتعلق بتعزيز احلوار والشةةةةةراكات على الصةةةةةعيد العاملي يف كل من املناطق احلضةةةةةرية والريفية  الصةةةةةمود وأكثر اسةةةةةتدامة

د قمة األمم املتحدة للنظم  حول نظم األغذية املسةةةةةةةةةةةتدامة، يتيح الدور الرائد الذي تؤديه املنظمة يف العملية التحضةةةةةةةةةةةريية لعق
إمكانية مواءمة املبادرات على حنو أكرب من أجل دعم التحو ل يف النظم الغذائية واتباع هج أكثر اتسةةةاقًا   2021الغذائية عام 

 البلدان يف الوفاء ابلتزاماهتا.لدعم 

ة العاملية لصةةحة احليوان، ومنظمة و  توطيد الشةةراكات االسةةرتاتيجية الرئيسةةية مع املنظمات الدولية، زا فيها املنظم -169
التجارة العاملية، ومركز التجارة الدولية، وبر مج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصةةةةةةةةةةةةناعية، ومؤمتر األمم 

 األورومجوالبنك املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الصةةحة العاملية، واهليئات اإلقليمية ذات الصةةلة، وكذلك مع البنك الدويل  
ل نشةةةةةاء والتعمري، والصةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وغري ذلك من مؤسةةةةةسةةةةةات التمويل الدولية، من أجل دعم البلدان يف 
اجملاالت التالية: عمليات وضةةةع املواصةةةفات، ووضةةةع االتفاقات التجارية وتنفيذها، وحشةةةد االسةةةتثمارات من القطاعني العام 

زراعيةة والغةذائيةة. وعالوًة على ذلةك، جتل ى العمةل مع القطةاع اخلةاص من خالل مشةةةةةةةةةةةةةةةاركةة املنظمةة واخلةاص لتطوير النظم ال
املتزايدة يف بر مج شةةةةةبكة الكوكب الواحد للنظم الغذائية املسةةةةةتدامة ومع املنتدى االقتصةةةةةادي العاملي يف العملية التحضةةةةةريية  

 ملؤمتر قمة األمم املتحدة عن النظم الغذائية.

 اتج على مستوى املنظمةتقييم النو  
 .2امللحق  ابلتفصيل يف  4يرد التقدم احملر  ابلنسبة إىل نواتج الرب مج االسرتاتيجي  -170

نت غالبية البلدان أداءها يف  االت العمل اخلاصةةةةةةةةةة ابلرب مج االسةةةةةةةةةرتاتيجي  و  -171 يف الفرتة املمتدة بني عامي   4حسةةةةةةةةة 
ألف( إذ  -4-4البيا ت واألدوات التحليلية يف عمليات رسةةةةم السةةةةياسةةةةات )، ابسةةةةتثناء ما يتعلق ابسةةةةتخدام  2019و 2015

 يف املائة من البلدان. 53يف املائة من البلدان بتحسني أدائها، فيما مل حتدث أي تغيريات رئيسية يف نسبة  47قامت نسبة 

نت نسةةةةةةةةةةةبة 2019و  2015ويف الفرتة املمتدة بني عامي  -172 ءها يف  ال النفاذ إىل يف املائة من البلدان أدا 75، حسةةةةةةةةةةةن
ابء(. وقد حتس نت عناصر البيئة  -1-4األسواق ابعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية واملشاركة يف االتفاقات املتصلة ابلتجارة )

علق يف املائة(. ويف ما يت 65ألف( يف غالبية البلدان )-2-4وكفاءة ) التمكيني ة الداعمة إلقامة نظم  راعية وغذائية أكثر مشواًل 
يف املائة من بلدان اإلقليم تتمتع زسةةتوى أداء عال  ومتوسةةط إىل عال  يف   29  ، كانت نسةةبة2019ابء، يف عام  -2-4ابلناتج  
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وسةةةج لت  (1-6-14تنفيذ الصةةةكوك الدولية ملكافحة الصةةةيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )هدف التنمية املسةةةتدامة 
 يف املائة من البلدان مستوى أداء متوسطًا. 45نسبة 

نت القدرات الفنية واإلدارية للجهات الفاعلة يف سةةةةالسةةةةل القيمة )2019-2015ويف الفرتة   -173 ألف( يف -3-4، حتسةةةة 
نت نسةةةةةةبة مما يشةةةةةةري إىل إحرا  تقدم يف هذا اجملال، و يف املائة(،    76لبية البلدان )غا يف املائة من البلدان صةةةةةةكوكها   55حسةةةةةةن

 املةاليةة وخةدمةاهتةا املةاليةة وآليةات إدارة املخةاطر من أجةل تطوير سةةةةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةةةةةل القيمةة الزراعيةة والغةذائيةة على الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد العةاملي 
 ابء(.-4-3)

ن مسةةةةتوى توافر   -174 اإلحصةةةةاءات وإمكانية االنتفاع نا يف عمليات رسةةةةم السةةةةياسةةةةات يف  ال عمل اهلدف  وقد حتسةةةة 
يف املائة من البلدان   53يف املائة من البلدان، يف حني مل حتدث أي تغيريات رئيسةةةية يف نسةةةبة  47، يف نسةةةبة 4االسةةةرتاتيجي 
 ألف(.-4-4) 2019-2015خالل الفرتة 

مرضةية يف اإلقليم   2019-2015للفرتة   4مسةااة املنظمة يف  االت العمل اخلاصةة ابهلدف االسةرتاتيجي  اعتربت و  -175
مسةةةةةااة املنظمة يف تعزيز   وعلى أقل  تقدير على أها معتدلة. وكانت النتائج بشةةةةةأن ككل  حي  جرى تصةةةةةنيفها على الدوام

يف املائة  38مشةجعة بشةكل خاص حي  صةن ف ألف(  -2-4وكفاءة )البيئة التمكينية إلاباد نظم  راعية وغذائية أكثر مشواًل 
 يف املائة ضمن فئة معتدلة.   62من البلدان مسااة املنظمة ضم فئة ملحوظة و

 تقييم املخرجات لفرتة السنتني
 حملة عامة عن النتائج احملق قة

بشةةةكل كامل الغاايت احملددة لفرتة السةةةنتني ابلنسةةةبة    4، حقق اهلدف االسةةةرتاتيجي  2امللحق  على النحو املبني  يف  -176
 يف املائة. 90إىل مثانية مؤشرات من أصل املؤشرات التسعة، وقد أجنزت غاية املؤشر املتبقي زعد ل 

الصةةةةحة النباتية  وقد أد ى الدعم الذي وف رته املنظمة لوضةةةةع املواصةةةةفات الدولية اخلاصةةةةة بسةةةةالمة األغذية وجودهتا و  -177
مواصةةةةةةةةةةةةةفة جديدة أو منقحة، وإحرا  تقد م يف صةةةةةةةةةةةةةياغتها أو اعتمادها عن  191( إىل النظر يف  1-1-4واعتمادها )املخرن  

مواصةفة. أما عمل املنظمة اهلادف   179طريق عملية وضةع املواصةفات، حبي    جتاو  العدد املسةتهدف لفرتة السةنتني وكان 
ماعات االقتصةةادية اإلقليمية التابعة هلا على املشةةاركة بفعالية يف صةةياغة اتفاقات دولية وخطوط إىل تعزيز قدرات البلدان واي

(، زا يشةةةةةةةمل تلك املتعلقة إبنفاذ قوانني الغاابت، واحلوكمة والتجارة، فقد 2-1-4توجيهية طوعية خاصةةةةةةةة ابلتجارة )املخرن  
 .28على بكثري من العدد املستهدف أي بلًدا وجها ًا إقليميًا، ما ميثل رقًما أ 39أد ى إىل دعم 

املنظمة املسةاعدة إىل عدد أكرب مم ا كان مقررًا من البلدان واألجهزة اإلقليمية يف  ايل تصةميم وتنفيذ أيضةًا وقد مت  -178
السةةةياسةةةات واالسةةةرتاتيجيات واألطر التنظيمية وخطط االسةةةتثمار الداعمة إلقامة نظم  راعية وغذائية شةةةاملة تتسةةةم ابلكفاءة  

(. ووف رت املنظمة الدعم للبلدان األعضةةةةةةةةةةةةةةاء من أجل وضةةةةةةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةات القطاعية والقطاعية الفرعية  1-2-4املخرن  )
واالسةةةةةةةةةةةرتاتيجيات الوطنية لألعمال التجارية الزراعية وتنفيذها. وقد عز ت املنظمة األطر السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةاتية والتنظيمية وقدرات 

األمور من بينها جودة األغذية وسةةةالمتها، ومقاومة مضةةةادات امليكروابت،   القطاع العام والبىن األسةةةاسةةةية املتصةةةلة  ملة من
عن تكامل النهج مثل هج الصةةةةةةةةةحة الواحدة، ضةةةةةةةةةمن سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةاهتا   والفاقد واملهدر من األغذية، والطاقة األحيائية؛ فضةةةةةةةةةاًل 
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واسةةةةرتاتيجياهتا وأطرها التنظيمية القطاعية والشةةةةاملة لعدة قطاعات. وأسةةةةفرت ايهود الرامية إىل تعزيز قدرات القطاعني العام 
واخلاص على تصةميم وتنفيذ ترتيبات مؤسةسةية موج هة حنو السةوق وداعمة لشةمولية النظم الزراعية والغذائية وكفاءهتا )املخرن 

 بلًدا مستهدفًا.  19ني بلًدا من ب 17( عن دعم 4-2-2

وأسةةةةةةةةةةةةفر الدعم الذي قدمته املنظمة لتعزيز القدرات الفنية واإلدارية للجهات الفاعلة يف سةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةلة القيمة لتطوير   -179
بلًدا  57بلًدا )من أصةةل  57( عن دعم  1-3-4سةةالسةةل قيمة  راعية وغذائية تتسةةم ابلشةةمول والكفاءة واالسةةتدامة )املخرن  

وتلقت مثانية بلدان من بينها الدعم من أجل تعزيز قدراهتا يف  ال تطوير سةةةالسةةةل قيمة تراعي    مسةةةتهدفًا( يف فرتة السةةةنتني.
املسةاواة بني اينسةني؛ وال بد من إيالء املزيد من العناية لضةمان جتلي جوانب املسةاواة بني اينسةني يف العمل املتعلق بتطوير  

بلًدا  32بلًدا الدعم من املنظمة )من أصةل   34البلدان. وتلق ى   سةلسةلة القيمة بشةكل صةريح واإلفادة عنها يف عدد أكرب من
 مسةةةةةةةتهدفًا( لرتشةةةةةةةيد االسةةةةةةةتثمارات بقدر أكرب أو تصةةةةةةةميم وتنفيذ الصةةةةةةةكوك واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطر )املخرن

تقليدية لدعم  ايدة (، زا يف ذلك من خالل الشةةةراكات االسةةةرتاتيجية مع عدة مؤسةةةسةةةات مالية دولية تقليدية وغري  4-3-2
 استثمارات القطاع اخلاص يف سالسل القيمة املستدامة.

وأد ى العمل الذي تضةطلع به املنظمة بشةأن إعداد ونشةر األدلة حول تطوير النظم الزراعية والغذائية إىل نشةر مزيد  -180
( وهو ما يبني  اسةةةةةةةةةةةةةتمرار  1-4-4خرن  من املعلومات عن األسةةةةةةةةةةةةةواق واملنتجات املعارفية والتحليلية مقارنة زا كان متوقًعا )امل

 ارتفاع مسةةةةةتوى الطلب على هذا النوع من املنتجات، زا يشةةةةةمل املنهجيات واملؤشةةةةةرات ورصةةةةةد البيا ت واملوارد التوجيهية.

ا الدعم إىل البلدان إلنشةةةةاء نظمها اخلاصةةةةة لرصةةةةد وحتليل آاثر السةةةةياسةةةةات التجارية والغذائية والزراعية   وقد مت املنظمة أيضةةةةً
بلةًدا هةذا الةدعم فيمةا كةان عةدد البلةدان املسةةةةةةةةةةةةةةتهةدفةة   21( حية  تلقى  2-4-4لى النظم الزراعيةة والغةذائيةة الوطنيةة )املخرن  ع

 بلًدا. 17

 اإلجنازات على املستوى العاملي
قد مت املنظمة املشةةةةةةةورة العلمية لدعم عملية وضةةةةةةةع املواصةةةةةةةفات اخلاصةةةةةةةة ابألغذية، وعز ت قدرات البلدان النامية  -181

 لتفعيل مشةةةةةةةةةاركتها يف عمليات وضةةةةةةةةةع املواصةةةةةةةةةفات من قبل االتفاقية الدولية لوقاية النباغت والدسةةةةةةةةةتور الغذائي. واعتمدت
من املواصةةفات املتفق عليها دوليًا بشةةأن صةةحة احليوان والصةةحة النباتية وسةةالمة األغذية وجودهتا. وهي تشةةمل املواصةةفة  65

ابملواد املضةةافة إىل األغذية يف املواصةةفة العامة للمواد املضةةافة إىل األغذية، واحلدود القصةةوى  بشةةأن الكينوا واألحكام اخلاصةةة 
ملخلفات  موعات خمتلفة من مبيدات اآلفات والسةةةةةةلع؛ وشةةةةةةروط اسةةةةةةتخدام التبخري كتدبري للصةةةةةةحة النباتية؛ ومواصةةةةةةفات  

 متعلقة بتوسيم األغذية املعبأة مسبًقا من خالل حتديد التاريخ.

نظم غذائية أكثر قدرة على   رسةةاءرت املنظمة الدعم لتنفيذ ميثاق ميالنو بشةةأن السةةياسةةات الغذائية يف املدن إلووف   -182
الصةةةةةةةةةةةةةةمود وأكثر اسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة. ومتث لةت إحةدى اخلطوات احلةامسةة يف إطالق إطةار خطةة عمةل املنظمةة حول الغةذاء يف املنةاطق 

وطنية ودون الوطنية يف إدمان األغذية يف عملية وضةةةةةةةةع احلضةةةةةةةةرية، الذي يسةةةةةةةةتخدم لتوفري الدعم الشةةةةةةةةامل للمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات ال
السةةةياسةةةات احلضةةةرية واإلقليمية، وتقصةةةري سةةةالسةةةل اإلمداد، وحتسةةةني فرص احلصةةةول على األغذية الصةةةحية واألماكن العامة 

ا الدعم خلطة عمل املنظمة حول الغذاء يف  املناطق  اخلضةةةةةةةةةةةةراء، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية. وقد مت املنظمة أيضةةةةةةةةةةةةً
 احلضرية، وأطلقت عدًدا من التبادالت بني املدن حول حوكمة األغذية على املستويني اإلقليمي والعاملي.
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وواصةةةةةلت املنظمة توفري أحدث البيا ت واملعلومات عن األسةةةةةواق العاملية لتشةةةةةجيع الشةةةةةفافية يف األسةةةةةواق وقامت  -183
ا بتعزيز الفرص العاملية واإلقليمية واحمللية على م سةةةتوى التجارة واألسةةةواق. ونشةةةرت املنظمة منتجات إعالمية زا يشةةةمل أيضةةةً

للتوقعات الزراعية املشةةةةةةةرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةةةةةةادي ومنظمة األغذية والزراعة  اإلصةةةةةةةدار السةةةةةةةنوي  
ثة  ؛ وإحصةاءات عن التجارة واالسةتثمارات واألسةعار على طول سةلسةلة (2019) 2028-2019للفرتة   القيمة؛ ونشةرات حمد 

، واسةةتعراضةةات السةةوق بشةةأن املو   عن خمتلف السةةلع األسةةاسةةية مثل أسةةواق احلبوب العاملية، والصةةادرات الشةةهرية من األر  
اليت تركزت فيها البيا ت على  بتوقعات احملاصةةيل وحالة األغذيةعن اإلصةةدارات الفصةةلية املتعلقة   والفاكهة االسةةتوائية فضةةاًل 

 ز الغذائي ذات الدخل املنخفض.بلدان العج

 اإلجنازات على املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية
على املسةتوى اإلقليمي، قد مت املنظمة الدعم للعديد من األجهزة اإلقليمية، زا يشةمل السةوق املشةرتكة اينوبية يف  -184

أجل اسةةةةةةةةةةةةةةتعراض االتفاقات التجارية املتصةةةةةةةةةةةةةةلة ابألغذية والزراعة  أمريكا الالتينية من خالل توفري الدعم لتعزيز القدرات من  
د  وحتديثها، واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية يف اإلطار اخلاص زنطقة التجارة احلرة يف القارية األفريقية؛ ومفوضية االحتا 

قيا، و موعة دول شةةةةةةةةةةةةرق أفريقيا، والسةةةةةةةةةةةةوق األفريقي واألجهزة اإلقليمية الفرعية مثل ايماعة االقتصةةةةةةةةةةةةادية لدول غرب أفري
للمشةةةةاركة على حنو أفضةةةةل يف أنشةةةةطة الدسةةةةتور الغذائي وحتسةةةةني االمتثال لتدابري   شةةةةرق أفريقيا واينوب األفريقياملشةةةةرتكة ل

 الصةةةةةحة والصةةةةةحة النباتية ومتطلبات تيسةةةةةري الت بادالت التجارية. وابملثل،   تعزيز شةةةةةبكة الصةةةةةحة احليوانية آلسةةةةةيا الوسةةةةةطى
األوبئة واملختربات من أجل تعزيز الوقاية من علم )الصةةةةةةةةةةةحة الواحدة( من خالل الشةةةةةةةةةةةبكات واخلدمات اإلقليمية اخلاصةةةةةةةةةةةة ب

األمراض احليوانية العابرة للحدود ومكافحتها، ويف الوقت نفسةةةةةةةه، ُقد مت املسةةةةةةةاعدة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لوضةةةةةةةع 
 مور يف املنطقة العربية.إطار اسرتاتيجي لسلسلة قيمة خنيل الت

ووف رت كذلك املنظمة الدعم إلنشاء  موعة من املمارسات اإلقليمية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية، ندف  -185
تيسةةري تبادل املعارف واحللول واملمارسةةات اييدة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية يف أورواب وآسةةيا الوسةةطى حي  ُعقد 

توعية واملشةةةةةةةةةةاورات خالل فرتة السةةةةةةةةةةنتني. ويف آسةةةةةةةةةةيا واحمليط اهلادئ، عز ت املنظمة قدرات أصةةةةةةةةةةحاب  عدد من فعاليات ال
املصةةلحة اإلقليميني يف  ال التشةةريعات وسةةائر اجملاالت التنظيمية بشةةأن اسةةتخدام / مقاومة مضةةادات امليكروابت يف قطاع 

والزراعة واملنظمة العاملية لصةةةةةةةةةةةةحة احليوان ومنظمة الصةةةةةةةةةةةةحة  األغذية والزراعة، كجزء من التعاون الثالثي بني منظمة األغذية 
اليت العةامليةة. ويف أمريكةا الالتينيةة والبحر الكةاري ، قةدمةت املنظمةة الةدعم للمنتةدى اإلقليمي األول للمةدن يف أمريكةا الالتينيةة  

االسةرتاتيجيات البلدية حنو نظم  على ميثاق ميالنو )بشةأن السةياسةات الغذائية يف املدن( الذي عرض التقدم احملر  يف وق عت
 غذائية أكثر استدامة.

بلًدا لوضةةةةع سةةةةياسةةةةات واسةةةةرتاتيجيات  72وعلى الصةةةةعيد القطري، وف رت املنظمة الدعم ملنظمات القطاع العام يف  -186
وأطر تنظيمية وخطط اسةةتثمارية وطنية وتنفيذها. ويشةةمل هذا الدعم سةةياسةةات وبرامج قطاعية لتطوير سةةالسةةل قيمة خمتلفة 

يشةمل األر   يف كوت ديفوار؛ واألمساك يف الربا يل وبريو وكولومبيا؛ واأللبان يف أفغانسةتان. و  تعزيز التنسةيق الشةامل بني  زا
عدة قطاعات يف إندونيسةةةةةةةةةيا وتنزانيا وكوسةةةةةةةةةتاريكا. وابإلضةةةةةةةةةافة إىل ذلك، أعد ت تقييمات وطنية للطاقة األحيائية لتحديد 

ا وسةةةةةةةةةةةيشةةةةةةةةةةةيل، واسةةةةةةةةةةةرتاتيجيات الطاقة األحيائية يف األرجنتني. ويف إثيوبيا وايزائر وايمهورية اخليارات املسةةةةةةةةةةةتدامة يف رواند
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الدومينيكية وجزر سةةةةةةليمان وبريو، سةةةةةةاعدت املنظمة يف وضةةةةةةع اسةةةةةةرتاتيجيات ملعاية الفاقد واملهدر من األغذية. ويف بريو، 
ا. ومشلت املسةةةاعدة املقدمة إىل األنظمة ماألغذية ومنعهوف رت املنظمة الدعم لسةةةن قانون بشةةةأن احلد من الفاقد واملهدر من  

اخلاصةةةة بسةةةالمة األغذية ونظم مراقبة ايودة عدة بلدان منها إثيوبيا وأوكرانيا وبنغالدي  وسةةةورينام ومو امبيق ونيكاراغوا، مع 
ا بيالروي وطاجيكسةةةةةةةتان دعم حمدد لتعزيز القدرات على معاية مقاومة مضةةةةةةةادات امليكروابت يف مجلة من البلدان من بينه

 وكينيا والفلبني.
وقدمت املنظمة دعًما كبريًا لتطوير سةةةالسةةةل القيمة املسةةةتدامة يف البلدان يف مجيع األقاليم، زا يشةةةمل تقدمي الدعم   -187
لة الفئات املنتجة من النسةةةةاء يف  ال إضةةةةافة القيمة والقدرات اإلدارية يف السةةةةنغال والفلبني والسةةةةلفادور، ومبادرة سةةةةلسةةةة إىل

ويف بلةدان البحر الكةاري . وجرى كةذلةك تقةدمي الةدعم إىل نظم البيةا ت ايغرافيةة    أوغنةدا ومالويقيمةة ايةذور والةدتر ت يف  
لتطوير سةةةالسةةةل القيمة املسةةةتدامة يف مجلة من البلدان من بينها بنن وتركيا وجورجيا. ويف كمبوداي، قدمت املنظمة املسةةةاعدة  

يف النظم الغذائية الزراعية، وأد ى الدعم الذي قدمته املنظمة يف الوقت نفسةةةةةةةةةةةه إىل  ايدة فرص  يف تقييم خيارات االسةةةةةةةةةةةتثمار 
 حصول منظمات وتعاونيات املزارعني على اخلدمات املالية يف سلسلة قيمة الكاسافا يف الكامريون ومالوي.

ا يتيح ملنظومة التكامل ألمريكا وقد مت املنظمة الدعم إلنشةةةةةةةاء نظام لرصةةةةةةةد أسةةةةةةةواق املنتجات الغذائية والزراعية ز -188
الوسةةةةطى إدارة املعلومات املتعلقة إبنتان السةةةةلع األسةةةةاسةةةةية والتجارة واألسةةةةواق، ودعم تصةةةةميم السةةةةياسةةةةات لتنمية األسةةةةواق.  
وجرى تعزيز قدرات منظمات القطاع العام يف أوغندا وبوركينا فاسةةةةةةةةةةةةةو وكينيا وبلدان أفريقية أخرى من أجل حتدي  البيا ت 

لقة ابإلنفاق العام يف قطاع الزراعة وإعطاء حوافز لألسةةعار ابلنسةةبة إىل سةةلع خمتارة وحتليلها، وذلك من أجل االسةةرتشةةاد  املتع
 نا يف وضع السياسات وخطط االستثمار الوطنية.

 تعميم املسائل املشرتكة
الغذائية والزراعية على املسةةةةتويني  واصةةةةلت املنظمة بذل ايهود لتعميم املسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف عملية تطوير النظم  -189

القطري واإلقليمي، زةةا يف ذلةةك من خالل اسةةةةةةةةةةةةةةتهةةداف نتةةائج حمةةددة و/أو تعزيز إدمةةان املرأة وعن طريق إعةةداد الةةدورات 
التةدريبيةة على اإلنرتنةت لتةدريةب العةاملني يف القطةاعني العةام واخلةاص وصةةةةةةةةةةةةةةةانعي القرارات على ختطيط التةدخالت املراعيةة 

اجملموعات    اينسةةني يف سةةلسةةة القيمة وتنفيذها. ومشلت النتائج على الصةةعيد القطري الدعم املباشةةر املقدم إىلللمسةةاواة بني
النسةةةةةائية مثل النسةةةةةاء الاليت يعملن يف جتهيز األمساك وصةةةةةيد الرخوايت يف إندونيسةةةةةيا وكابو فريدي وغامبيا، والنسةةةةةاء الاليت 

أنتيغوا وبربودا وابكسةةةةةةةةةةةتان والسةةةةةةةةةةةنغال واملغرب، فضةةةةةةةةةةةال عن إنتان األدلة لتفعيل يعملن يف  ال جتهيز املنتجات الزراعية يف  
مشةاركة املرأة يف سةالسةل قيمة حمددة يف مجلة من البلدان من بينها بوركينا فاسةو وبوليفيا وتونس. وابإلضةافة إىل الرتكيز على 

تعميم مراعاة االعتبارات اينسةةةةةانية يف سةةةةةائر   سةةةةةالسةةةةةل القيمة املراعية للمسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني، تقوم املنظمة بتوسةةةةةيع نطاق
 ةاالت عملهةا املتعلقةة ابلنظم الزراعيةة والغةذائيةة، زةا يف ذلةك من خالل إعةداد مطبوع ابالشةةةةةةةةةةةةةةرتاك مع مؤمتر األمم املتحةدة 

 للتجارة والتنمية عن الروابط بني التجارة واملسائل اينسانية.
خ على حنو متزايةةد يف الةةدعم الةةذي توف ره املنظمةةة لتطوير النظم الزراعيةةة  و  إدران االعتبةةارات املتصةةةةةةةةةةةةةةلةةة بتغري املنةةا  -190

والغذائية، زا يف ذلك تطوير سةةةةةةالسةةةةةةل القيمة املسةةةةةةتدامة وخطة عمل املنظمة حول الغذاء يف املناطق احلضةةةةةةرية، وكذلك يف 
سةةةةةةتهالك املسةةةةةةتدام. فعلى سةةةةةةبيل املثال،  الدعم الفن املباشةةةةةةر يف اجملاالت املتصةةةةةةلة ابلطاقة األحيائية واالقتصةةةةةةاد الدائري واال
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قد مت املنظمة الدعم لعدة بلدان من أجل تعزيز قاعدة األدلة يف سةةةةةةةةةةةياق ايهود اليت تُبذل يف  ال السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات املتعلقة  
ابلطةاقةة األحيةائيةة، زةا يف ذلةك من خالل إجراء تقييمةات للطةاقةة األحيةائيةة وبنةاء القةدرات من أجةل حتةديةد خيةارات الطةاقةة 

ا يف التجديد السةابع ملوارد الصةندوق االسةتئماين ملرفق البيئة العاملية وال سةيما من حيائية املسةتدامة.  األ وسةاات املنظمة أيضةً
خالل تشجيع إدمان هج النظم الغذائية املستدامة يف بر مج النظم الغذائية واستخدام األراضي وأتثري استعادهتا ويف الرب مج 

 خلاص ابألراضي ايافة.الذي تقوده املنظمة ا
وسةةةةةعيًا من املنظمة إىل دعم البلدان يف معاية قضةةةةةااي التغذية بصةةةةةورة أكثر منهجية، أعد ت دورة تعليمية إلكرتونية   -191

لصةةانعي السةةياسةةات واملمارسةةني يف  ال سةةالسةةل القيمة املراعية للتغذية، ابلتعاون مع  موعة العمل املشةةرتكة بني املنظمات  
 1ا يف روما املعنية بسةةالسةةل القيمة الغذائية. ووضةةعت من خالل مبادرة مشةةرتكة بني الرب مج االسةةرتاتيجي اليت توجد مقاره

، إطارًا منهجيًا وأجرت عمليات جتريبية على املسةةةةةةتوى القطري لدعم البلدان على حنو أفضةةةةةةل من 4والرب مج االسةةةةةةرتاتيجي 
 ية من جهة، والنظم الغذائية واألياط الغذائية من جهة أخرى.أجل فهم العالقة بني سوء التغذية واألمراض غري املعد
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 املعامل البارزة
 إدماج النظم الذذائية يف خطط التنمية احلضرية: برانمج االستدامة يف مدينة ليما
، و لت ايائزة الثانية يف فئة 2018وق عت مدينة ليما على ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن يف مايو/أاير 

. واسةةةةةةتخدمت  2018"البيئة احلافلة ابلتحدايت" ضةةةةةةمن جائزة ميثاق ميالنو بشةةةةةةأن السةةةةةةياسةةةةةةات الغذائية يف املدن لعام 
ائي يف املنطقة املنتجة لألغذية يف جنوب ليما ولنقل املمارسةةةةةةةات اييدة من  ايائزة النقدية إلجراء تشةةةةةةةخيص للنظام الغذ

ليما إىل املدن األخرى املوق عة على ميثاق ميالنو بشةةةةةأن السةةةةةياسةةةةةات الغذائية يف املدن. وابملثل، اسةةةةةتهل ت بلدية ليما يف  
اء بريو من أجل تعزيز ختطيط النظم بدعم من املنظمة، بر  ًا للتوعية مع مدن وبلدات صةةةةةةةةةةةةةةغرية يف مجيع أحن 2019 عام

الغذائية يف املناطق احلضةرية على املسةتوى الوطن، مع تعزيز الروابط بني املناطق الريفية واحلضةرية. ونتيجة لذلك، شةكلت 
  مدن ليما وهوانكايو وأريكيبا وبيورا "شةةةةبكة البلدايت املعنية بقضةةةةااي األغذية" لتبادل املعلومات واسةةةةتكمال التجارب يف
خمتلف القضااي اخلاصة ابالستدامة، زا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية وإدارة األسواق والتثقيف الغذائي والتغذوي. وقد مت 
ا الدعم لبلدية ليما عن طريق ايامعات احمللية من خالل إعداد دراسةةةةةةةةةةة عن األغذية والبيئة اخلضةةةةةةةةةةراء اليت  املنظمة أيضةةةةةةةةةةً

ى التعر ض لألغذية العالية التجهيز يف املتاجر الكربى واحملال الصةةةةغرية واحلدائق وضةةةةعت أربعة بروتوكوالت لتحديد مسةةةةتو 
واملداري. وأصبحت املشاركة النشطة لبلدية ليما أكثر وضوًحا اليوم من خالل إضفاء الطابع املؤسسي على  لس النظم 

 تسهم يف نظم غذائية أكثر استدامة.الغذائية يف ليما الذي يوف ر منربًا ألصحاب املصلحة املتعددين لوضع سياسات  
 

 بناء نظم غذائية مستدامة من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
دعًما لعملية اخلطة الوطنية لالسةةةةةةةةةةةةةةتثمارات الزراعية يف إطار الرب مج الشةةةةةةةةةةةةةةامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، قامت املنظمة  

األفريقي وحكومة آيرلندا بدعم  موعة من عشةةةةةرة بلدان أفريقية من أجل بلورة اسةةةةةرتاتيجية ابلتعاون مع مفوضةةةةةية االحتاد  
قطاع األغذية الزراعية لتعزيز االنتقال حنو نظم غذائية مسةةةةةةةةةةةةةتدامة. ومشل الدعم جوالت دراسةةةةةةةةةةةةةية وبر  ًا تدريبيًا تنفيذاًي  

أن إشةةةةةةةةةةةةةراك القطاع اخلاص يف تطوير النظم الغذائية للقادة يف أفريقيا من القطاع العام وقطاع الصةةةةةةةةةةةةةناعات الغذائية بشةةةةةةةةةةةةة
، احلاجة إىل االستفادة من العالقة بني اإلنتان والصناعة واألسواق واملستهلكني يف  املستفادةاملستدامة. ومن بني الدروي 

أنه من شةةةةأن  وضةةةةع اسةةةةرتاتيجيات لألغذية والزراعة يف إطار اخلطط الوطنية لالسةةةةتثمارات الزراعية. وقد أثبت هذا العمل 
إشةةةراك القطاع اخلاص يف تصةةةميم االسةةةرتاتيجيات واالسةةةتثمار يف احلوار بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين الذي 
يؤدي إىل رؤية اسةةةةرتاتيجية طويلة األجل وموح دة، أن يعز  قدرات البلدان على التصةةةةدي للعوامل املسةةةةببة لالضةةةةطراابت  

 احلكومات مثل تغري املناخ.اليت تواجهها صناعات األغذية و 

 
 الدروس الرئيسية املستفادة

أكثر من أي وقت مضى التحدايت اليت تواجهها النظم الغذائية وتعقيداهتا واملقايضات الصعبة   تعي  البلدانمع أن   -192
، من الواضةح أن  حتديد 2030لضةمان حتقيق النظم الغذائية للطموحات الغذائية واملعيشةية والبيئية املبينة يف خطة عام  الال مة 
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األهداف على حنو أفضةةةةل وحتسةةةةني تنسةةةةيق الدعم ضةةةةروري لتحديد القيود احلامسة اليت تعيق التنمية املسةةةةتدامة للنظم الغذائية  
 ومعاية تلك القيود. 

 ميكن أن ترتاو  إىل حد كبري من حي  أايتها النسةةةةبية بني البلدان وضةةةةمنها، تشةةةةمل مسةةةةتوايت وهذه القيود اليت -193
ونوعية غري مالئمة لالسةةتثمارات وا دايد تواتر األمراض املتصةةلة بسةةالمة األغذية واألمراض العابرة للحدود وارتفاع مسةةتوايت 

 ت سوء التغذية، خاصة يف الدول ايزرية الصغرية النامية. الفاقد واملهدر من األغذية وتداعيات التوسع احلضري وتعقيدا

وقةةد حةةددت املنظمةةة سةةةةةةةةةةةةةةتةةة  ةةاالت ذات أولويةةة من أجةةل تركيز دعمهةةا للبلةةدان بقةةدر أكرب العتمةةاد هج النظم   -194
ظم غذائية  الغذائية املستدامة. وكان هذا فرصة التباع هج منظ م أكثر إ اء ختطيط وتنفيذ الدعم الذي تقدمه املنظمة لتطوير ن

وأغحت اجملاالت ذات األولوية مزيًدا من الوضةةةةو  يف فهم ما تقدمه املنظمة على مسةةةةتوى الربامج والنهوض أكثر اسةةةةتدامة. 
 ابلدعم الذي توفره بشكل ملحوى، إضافة إىل درجة أعلى من االتساق يف جهود تعبئة املوارد. 

وحددت املنظمة كذلك أوجه القصةور وابشةرت العمل على معايتها انطالقًا من قدرهتا على دعم التحول إىل نظم  -195
، نف ذت املنظمة برامج لتنمية القدرات حس نت قدرات 4غذائية أكثر استدامة. ويف إطار العمل ضمن الرب مج االسرتاتيجي 

وعز  التعاون بني ية يف سةةةةةةةةةةياقات متفاوتة من التعقيد واألهداف وايهو ية. النظم الغذائاملوظفني يف  ال تطبيق هج لتطوير 
بلدان اينوب والتعاون الثالثي عملية نقل املعارف واملمارسةةةةةةةةةات اييدة، زا يف ذلك تلك املتصةةةةةةةةةلة بتطوير األعمال الزراعية  

 واخلطة اخلاصة ابألغذية يف املناطق احلضرية. 

يف عام  مة، تتيح العملية التحضةةةةةريية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشةةةةةأن النظم الغذائيةوابالسةةةةةتناد إىل الشةةةةةراكات القائ -196
، فرصةةة ممتا ة للمنظمة لتعزيز إشةةراك اجملموعة الكاملة من أصةةحاب املصةةلحة يف النظام الغذائي من أجل التوصةةل إىل 2021

  مسار عملي لنظم غذائية أكثر استدامة.
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: زايدة قدرة سبل كسب العيش على 5اهلدف االسرتاتيجي 
 الصمود أمام التهديدات واألزمات 
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 تداخاًل تتعرض سةةةةةبل العي  الزراعية والنظم الزراعية الغذائية املرتبطة نا لضةةةةةغوط متزايدة جر اء خماطر تزداد شةةةةةد ة و  -197
وتطب ق املنظمة، ابالسةةةةةةةةةةتناد إىل عقود من التجربة يف سةةةةةةةةةةياقات األ مات، خربهتا من أجل بناء قدرة سةةةةةةةةةةبل العي     وتفاقًما.

 الزراعية على الصمود واحلد من املخاطر واأل مات اليت تكتنفها أخطار متعددة.

 :يف اجملاالت التالية ،5الدعم للبلدان، يف إطار الرب مج االسرتاتيجي املنظمة  قد م  تو  -198

نظم قانونية ومؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةية بر ة  هتا و كياالتحكم يف املخاطر واأل مات من خالل فهم طبيعة املخاطر ودينامي ( أ)
، زا يف ذلك آليات التنسةةةةيق وتعبئة املوارد من أجل احلد من املخاطر  وتنفيذها ودعمها  سةةةةياسةةةةاتمتعل قة ابلو 

 (؛2-1-5و 1-1-5وإدارة األ مات )املخرجان  

التهديدات احملتملة واملعروفة    والتواصةةةةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةةةةأن املراقبة ألغراض الوقاية من خالل إصةةةةةةةةةةةةةدار اإلنذارات املبكرة  و  (ب)
 1-2- 5أل مةات األغةذيةة والتغةذيةة )املخرجةان    اهليكليةة معةايري حتليةل األسةةةةةةةةةةةةةةبةاب    تعزيز واملسةةةةةةةةةةةةةةتجةدة، وكةذلةك  

 (؛ 2- 2- 5و 

 1-3-5واجملتمع احمللي )املخرجان   املعيشةةةةةةةةةةةةةيةاألسةةةةةةةةةةةةةرة مسةةةةةةةةةةةةةتويي على  وأوجه الضةةةةةةةةةةةةةعفاحلد من املخاطر و  (ن)

 (؛2-3-5و

 (.2-4-5و 1-4-5)املخرجان    واالستجابة هلاللكوارث واأل مات  والتأه ب ( د)

من أهداف التنمية    16و 15و  13و  11و 2و  1ويسةةةةةةةةةةةةةةاهم عمل املنظمة مباشةةةةةةةةةةةةةةرة يف حتقيق مقاصةةةةةةةةةةةةةةد األهداف  -199
 .5املستدامة من خالل  موعة من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املدرجة يف إطار نتائج الرب مج االسرتاتيجي 

 تنفيذ الربانمج االسرتاتيجي

 األداء حملة عامة عن

يؤدي املناخ والنزاعات واأل مات على صةةةةةعيد سةةةةةالسةةةةةل األغذية وعدم االسةةةةةتقرار االقتصةةةةةادي إىل ارتفاع مطرد يف  -200
التقرير العاملي عن مما يتطل ب مسةةةاعدة إنسةةةانية وبناء القدرة على الصةةةمود. وأشةةةار  –مسةةةتوايت انعدام األمن الغذائي احلاد 

بلةًدا عةانوا من انعةدام األمن الغةذائي احلةاد الشةةةةةةةةةةةةةةديةد يف   53خص يف مليون شةةةةةةةةةةةةةة  113إىل أن   2019األ مةات الغةذائيةة لعةام 
. ويوجد صةةةغار املزارعني والسةةةكان  2019يف عام    أكرب من ذلكإىل عدد  2020عام  يفيد تقرير  ومن املتوق ع أن  2018 عام

من أهداف   1الريفيون يف الصةةةةةةةةةةةةةفوف األمامية أل مات متكاثرة، مما يقو ض ايهود الرامية إىل القضةةةةةةةةةةةةةاء على الفقر )اهلدف  
من   13من أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة(، ومكافحة تغري  املناخ )اهلدف    2التنمية املسةةةةةةةتدامة(، والقضةةةةةةةاء على ايوع )اهلدف  

 لتنمية املستدامة( وضمان التنمية املستدامة على مستوى األهداف مجيعها.أهداف ا

وواصةل بر مج املنظمة اخلاص ابلقدرة على الصةمود، خالل فرتة السةنتني، معاية املخاطر املتعددة اليت تواجهها   -201
وعدًدا مشةةةةةةةةةةةةانًا يف    2018مليون شةةةةةةةةةةةةخص يف عام  25سةةةةةةةةةةةةبل العي  الزراعية والنظم الزراعية الغذائية، زا مشل أكثر من 

 .  2019 عام 
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وتعمل املنظمة بشةةةةةكل نشةةةةةط مع  موعة واسةةةةةعة من الشةةةةةركاء على املسةةةةةتوايت القطرية واإلقليمية والعاملية، زا يف  -202
ذلك مع الوكالتني األخرتني املوجودتني يف روما وغرياا من وكاالت األمم املتحدة )املنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسةةةةةةيق 

، مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارثسةةةةةانية، ومفوضةةةةةية األمم املتحدة السةةةةةامية لشةةةةةؤون الالجئني، و الشةةةةةؤون اإلن
 منظمةةةة األمم املتحةةةدة للطفولةةةة، وبر مج األمم املتحةةةدة اإليةةةائي، و اتفةةةاقيةةةة األمم املتحةةةدة اإلطةةةاريةةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري  املنةةةاخو 

(. وعلى حنو خاص، مكتب دعم بناء السالم، و لشؤون السياسية وبناء السالماألمم املتحدة لإدارة سف(، إىل جانب ي)اليون
لتوطيد التعاون   2019يف عام   مفوضةةةةةةةية األمم املتحدة السةةةةةةةامية لشةةةةةةةؤون الالجئني  التوقيع على مذكرة تفاهم بني املنظمة و 

سةةةةةةتدام والقدرة على الصةةةةةةمود. وإقرارًا منها  دعًما للمجتمعات احمللية النا حة واملضةةةةةةيفة زا ميك ن من حتقيق االعتماد الذايت امل
منظومة التكامل بني دول أمريكا ابلدور احلاسةةةم الذي تضةةةطلع به املنظمات اإلقليمية، واصةةةلت املنظمة توطيد شةةةراكاهتا مع 

ة املعنية اهليئة احلكومية الدولي، و اللجنة الدائمة املشةةةةةةةةةرتكة بني الدول املعنية زكافحة ايفاف يف منطقة السةةةةةةةةةاحلو  الوسةةةةةةةةةطى
ي، من بني مجلة منظمات أخرى، ال سةةةةةةةةيما بشةةةةةةةةأن املعلومات عن األمن الغذائي للجنوب األفريق اإليائيةايماعة و  ابلتنمية

 والتحليل وقياي القدرة على الصمود. 

 تقييم النواتج على مستوى املنظمة

 نذه الوثيقة. 2امللحق  يف على حنو مفص ل   5يرد التقد م احملر  لتحقيق نواتج الرب مج االسرتاتيجي  -203

ن وضةةةع األداء يف أغلبية البلدان ابلنسةةةبة إىل مجيع مؤشةةةرات النواتج بني عامي   ن األداء يف و  .2019و 2015ولقد حتسةةة  حتسةةة 
يف املائة من   67نسةةةةةةةةةةةةةةبة   يف حني أن  ألف(  -1-5يف املائة من البلدان يف  ال إدارة الكوارث وخماطر األ مات ) 84نسةةةةةةةةةةةةةةبة 
نت نسةةةةةةبة ألف(-2-5) قدراهتا على اإلنذار املبكر واختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسةةةةةةب ادت البلدان  يف املائة  60. وحسةةةةةة 

. وقةامةت  ألف(-3-5)  2019و  2015ايةة والتخفيف من اآلاثر بني عةامي  تطبيق إجراءات الوقةيف  ةال  من البلةدان قةدراهتةا  
 . ألف(-4-5) يف املائة من البلدان بتحسني قدرهتا على التأهب وإدارة االستجابة 55نسبة 

ونتيجة هلذا التحسةةةةةةةةن يف األداء، سةةةةةةةةجل عدد أقل  بكثري من البلدان أداء متدنيًا أو متوسةةةةةةةةطًا إىل متدنيًا. ويف عام  -204
يف املائة من البلدان متدنيًا أو متوسةةةةةةةةةطًا إىل متدنيًا.    39يف املائة و  22، يف  مل النواتج، كان أداء نسةةةةةةةةةبة ترتاو  بني 2015

يف املائة من البلدان ضةةةةةةةةةمن فئة األداء املتوسةةةةةةةةةط إىل املتدين ابلنسةةةةةةةةةبة إىل خمتلف   14يف املائة و 8، صةةةةةةةةةن فت 2019عام   ويف
 النواتج؛ وكان أداء سائر البلدان األخرى أعلى. 

كما بني  تقييم النواتج عل مسةةتوى املنظمة أن نسةةبة عالية جًدا من البلدان أعربت عن تقديرها ملسةةااة املنظمة يف  -205
 اليت توافرت بيا ت بشأها، على اعتبارها مسااة متوسطة أو كبرية. 5االسرتاتيجي   حتقيق النواتج األربعة للهدف

ن فت مسةةةةااة املنظمة على أها مسةةةةااة كبرية يف أكثر من   -206 يف املائة من البلدان ابلنسةةةةبة إىل إدارة الكوارث  70وصةةةةُ
البلدان ابلنسةةةةةبة   يف املائة من 51ويف  ألف(؛-4-5ألف( والقدرة على التأهب وإدارة االسةةةةةتجابة )-1-5وخماطر األ مات )

يف   46ألف(؛ ويف -2-5إىل املعلومات املنتظمة واختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسةةةةةةةب ملواجهة التهديدات يف  ال الزراعة )
 ألف(.-3-5املائة من البلدان ابلنسبة إىل إجراءات الوقاية والتخفيف من األثر )
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 تقييم املخرجات يف فرتة السنتني

 حملة عامة عن النتائج اليت حتققت

حقق عمل املنظمة الرامي إىل  ايدة قدرة سبل العي  على الصمود يف وجه التهديدات واأل مات مقاصد مؤشرات  -207
مؤسةسةات إقليمية اسةرتاتيجيات وخططًا للحد من املخاطر  3بلًدا و 43مجيعها أو جتاو ها. ووضةع حوايل  املخرجات التسةعة 

)املةةةةةةخةةةةةةرن   األ مةةةةةةةات  إجنةةةةةةةا   -1-1-5وإدارة  مةةةةةةن  بةةةةةةةدعةةةةةةم  ا   84ألةةةةةةف(  وإقةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةةً ا  عةةةةةةةاملةةةةةةيةةةةةةةً مةةةةةةعةةةةةةيةةةةةةةاراًي  ا   مةةةةةةنةةةةةةتةةةةةةجةةةةةةةً
ابء(. وعالوة على ذلك،   وضةع آليات للتنسةيق واسةرتاتيجيات حلشةد املوارد من أجل احلد من املخاطر، -1-1-5)املخرن  

أقاليم، مما يشةةةةةةةةةك ل جتاو ًا للمقصةةةةةةةةةد   3بلًدا و 40( وتنفيذها يف 2-1-5وإدارة األ مات وبناء القدرة على الصةةةةةةةةةمود )املخرن  
 احملدد هلا.

بلًدا وإقليمان   34نظم رصةةةةةةد املخاطر لتحسةةةةةةني اإلنذار املبكر، وقام   أقاليم بتحسةةةةةةني  5بلًدا و  52وقام ما  موعه  -208
(. و  اختاذ إجراءات فنية للوقاية من املخاطر 2-2-5بتحسةةةةني القدرات على الصةةةةمود وحتليل أوجه الضةةةةعف )املخرن   اثنان

ة للحد من ضةعف اجملتمعات  بلًدا إجراءات اجتماعية واقتصةادي 33(، يف حني طب ق  1-3-5بلًدا )املخرن   37واحلد منها يف  
بلًدا من دعم املنظمة العتماد معايري   41(. واسةةةةةةةةةةتفاد حوايل  2-3-5احمللية املعر ضةةةةةةةةةةة ملخاطر التهديدات واأل مات )املخرن  

( فيما وف رت املنظمة مساعدة يف حاالت الطوارئ يف 1-4-5وخطوط توجيهية وممارسات للتأهب حلاالت الطوارئ )املخرن  
من البلدان واملناطق اليت تشةهد أ مات تؤثر بدورها على الزراعة   38وبشةكل مراع  للمسةاواة بني اينسةني يف  الوقت املناسةب  

 (. 2-4-5واألمن الغذائي )املخرن  

 اإلجنازات على املستوى العاملي

واصةةةلت  . و (2018) 2030ؤسةةةسةةةي لدعم السةةةالم املسةةةتدام يف سةةةياق خطة التنمية لعام  املطار اإل  نشةةةرت املنظمة -209
لبناء السالم وبدعم من متويل صناديق متعددة ايهات املاحنة، إعداد أدوات    Interpeaceشراكة مع منظمة املنظمة، ضمن  

،   2019-2018زاعات. ويف الفرتة وتوجيهات ودورات تدريبية إلجراء حتليالت متينة للسةةةةةةةةياقات ووضةةةةةةةةع برامج مراعية للن
 إجنا  حتليالت سياقية قائمة على املناطق املعنية يف مثانية بلدان ابستخدام دليل املنظمة للتحليالت السياقية.

من مكاتب املنظمة يف أفريقيا وآسةةةةةةةةةةةةةةيا والشةةةةةةةةةةةةةةرق    15مكتبًا 13و  توفري الدعم إلعداد برامج مراعية للنزاعات إىل  -210
 األدي، إىل جانب املكتب اإلقليمي للشرق األدي والفريق املعن ابلقدرة على الصمود يف شرق أفريقيا.

من أجل تعزيز ايهود  الشةةةةبكة العاملية ملكافحة األ مات الغذائيةوواصةةةةلت املنظمة قيادة ايهود الرامية إىل تشةةةةغيل  -211
قة على مسةةةةتوى حمور املسةةةةاعدة اإلنسةةةةانية والتنمية والسةةةةالم. ويف أبريل/نيسةةةةان ايماعية وا ، ُعقد احلدث الرفيع  2019ملتسةةةة 

املسةةةةةتوى األو ل للشةةةةةبكة العاملية، تلته أربعة أحداث حدد فيها الشةةةةةركاء طرق العمل يف الشةةةةةبكة. وابملثل،   وضةةةةةع منهجية 
طار رصةةةةد أهداف التنمية املسةةةةتدامة، كما دعمت املنظمة اعتمادها يف تقييم األضةةةةرار واخلسةةةةائر ود ها يف إطار سةةةةنداي وإ

بلةًدا من خالل حلقةات عمةل تةدريبيةة ومشةةةةةةةةةةةةةةاريع جتريبيةة قطريةة بتمويةل  من صةةةةةةةةةةةةةةنةاديق متعةددة ايهةات املةاحنةة   30أكثر من  
 

 ا.العراق واألردن وكينيا ولبنان وموريتانيا وميايار ونيجرياي وفلسطني والفلبني والصومال والسودان وايمهورية العربية السورية وتركي  15
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نداي للحد من خماطر الكوارثإل 2-)املؤشةةةةةةةر ن ألهداف   2-5-11و 2-5-1، واملقصةةةةةةةدان 2030 -2015للفرتة   طار سةةةةةةةو
 التنمية املستدامة(.

إلرسةاء   2019ووق عت املنظمة ومفوضةية األمم املتحدة السةامية لشةؤون الالجئني مذكرة تفاهم عاملية يف أواخر عام  -212
واملتعل قة    واإليائيةاألسةةةةةةس ألسةةةةةةلوب جديد يف العمل يف سةةةةةةياقات النزو  زا ميك ن من ردم الفجوات بني ايهود اإلنسةةةةةةانية 

 ا اة السعي إىل تشجيع احللول الطويلة األمد لالجئني واجملتمعات احمللية املضيفة على حد سواء.  ابلسالم، زو 

 على املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية اإلجنازات

مركز املناخ  اضطلعت املنظمة بدور هام يف بناء القدرات يف  ال احلماية االجتماعية إلدارة املخاطر. وابلتعاون مع  -213
وثيقة وبر  ًا تدريبيًا حول دور احلماية  معهد التنمية اخلارجيةاملشةةةةرتك بني الصةةةةليب األمحر واهلالل األمحر، أعد ت املنظمة و 

 16وية ياالجتماعية يف إدارة املخاطر املناخية. و  اختبار التدريب يف ابنكوك زشةاركة مسةؤولني حكوميني من مثانية بلدان آسة
ملنظمةة. وُعقةدت حلقتةا عمةل يف داكةار ونريومج حول "حتسةةةةةةةةةةةةةةني الروابط بني احلمةايةة االجتمةاعيةة والزراعةة وإدارة  وموظفي ا

اهليئةة احلكوميةة الةدوليةة  من البلةدان والشةةةةةةةةةةةةةةركةاء يف  ةال التنميةة )البنةك الةدويل ومنظمةة العمةل الةدوليةة و   23املخةاطر" مجعةت  
نظمة األمم املتحدة للطفولة( من أفريقيا الشةةةةةةةةةةةةةةرقية واينوبية. ودعمت املنظمة نظم وبر مج األغذية العاملي وم املعنية ابلتنمية

احلماية االجتماعية لالستجابة بشكل أفضل لأل مات ووضع نظم مراعية للمخاطر يف سياقات تتسم ابلضعف، زا يف ذلك  
مبادرة سةةةتنفذ على مسةةةتوى رابطة أمم جنوب شةةةرق يف مايل وإثيوبيا ولبنان واألردن وتركيا. وأخريًا، سةةةرتك ز املرحلة الثانية من 

 . وتتكرر هذه التجربة أيًضا يف بنغالدي  وتيمور ليشيت.اإلنذار املبكرآسيا على ربط احلماية االجتماعية ابلعمل املبكر و 

وتدعو املنظمة إىل اتباع هج مشويل لتحسةةةةةةةني قدرة سةةةةةةةبل العي  الرعوية على الصةةةةةةةمود. و  إعداد نظام قائم على  -214
سةةةةةةةبل العي  للمعلومات والرصةةةةةةةد، يليه مشةةةةةةةروع حبثي للعمل على سةةةةةةةوء التغذية احلاد يف كينيا. وسةةةةةةةل طت الدراسةةةةةةةة بعنوان 

الضةةةةةةةةةوء على النمط املومسي لسةةةةةةةةةوء تغذية  (2019الذروغن: الطابع املومسي لسةةةةةةةةةوء التغذية احلاد والنزاعات والعوامل البيئية )
األطفال وارتباطه بتقل ب املناخ والنزاعات ونظم سةةةةةبل العي  يف تشةةةةةاد والسةةةةةودان وجنوب السةةةةةودان. وأد ى ذلك إىل إعداد  
إطار مفاهيمي ملعاية سةةةةةةةةوء التغذية احلاد يف األراضةةةةةةةةي ايافة. وابإلضةةةةةةةةافة إىل ذلك، دعمت املنظمة إنشةةةةةةةةاء ميزانية وطنية 

عالف احليوا ت يف إثيوبيا يف حني يتم تنفيذ نظام كامل للمعلومات عن سةةةبل العي  الرعوية يف كينيا والصةةةومال وجنوب  أل
 السودان.

من أجةل املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات اإلقليميةة  العمةل املبكرو نظةام اإلنةذار املبكر ، إنشةةةةةةةةةةةةةةاء  2019ودعمةت املنظمةة، يف عةام   -215
بلةًدا إجراءات مبكرة للتخفيف   11ترتفع فيهةا املخةاطر. ونتيجةة لةذلةك، اختةذ  واحلكومةات واملكةاتةب امليةدانيةة يف البلةدان اليت  

من أثر املخاطر على سةةةةةةبل عي  أكثر األسةةةةةةر ضةةةةةةعًفا وأمنها الغذائي. وأظهرت حتاليل األثر يف كولومبيا والفلبني أاية اختاذ 
ملشةةةةةرتكة بني الوكاالت ابلنسةةةةةبة إىل اإلجراءات يف وقت مبكر للحد من األضةةةةةرار. وواصةةةةةلت املنظمة توجيه جهود التنسةةةةةيق ا

 
 أفغانستان وبنغالدي  وكمبوداي وميايار وابكستان والفلبني وغيلند وفييت  م.  16
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. كما وف رت املنظمة دعًما مسةةةةتمرًا ملكتب تنسةةةةيق الشةةةةؤون اإلنسةةةةانية من أجل تصةةةةميم 17العمل املبكرو نظام اإلنذار املبكر 
 هج اإلجراءات االستباقية للصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ، وخطة العمل االستباقية للصومال.

، دعم هج الصةحة الواحدة ملعاية التهديدات احملدقة بسةلسةلة  5ل الرب مج االسةرتاتيجي واصةلت املنظمة، من خال -216
الرب مج العةاملي لألمن األغةذيةة )زةا يف ذلةك مقةاومةة مضةةةةةةةةةةةةةةادات امليكروابت( على املسةةةةةةةةةةةةةةتويني العةاملي والقطري، من خالل  

بلةًدا يف أفريقيةا وآسةةةةةةةةةةةةةةيةا. ودعم الرب مج   30وبر مج مواجهةة هتةديةدات ايوائح النةاشةةةةةةةةةةةةةةئةة املطب قةان يف أكثر من    الصةةةةةةةةةةةةةةحي
، تنفيذ "هج الصةحة الواحدة لبناء القدرة على الصةمود يف وجه 4، ابلتعاون الوثيق مع الرب مج االسةرتاتيجي 5االسةرتاتيجي 

كز  مر التهديدات على سةةةةةةةلسةةةةةةةلة األغذية يف آسةةةةةةةيا" بتمويل من صةةةةةةةناديق متعددة ايهات املاحنة. وابإلضةةةةةةةافة إىل ذلك، قام  
بلةةًدا وحتسةةةةةةةةةةةةةةني األداء   23من املهنيني من    7  500بتةةدريةةب أكثر من    الطوارئ لعمليةةات األمراض احليوانيةةة العةةابرة للحةةدود

 244على التحقيق يف   مركز الطوارئ لعمليات األمراض احليوانية العابرة للحدودبلًدا. كما سةةةةةةةةةاعد   20املخربي يف أكثر من  
 .2019بلًدا يف عام  18حالة لتفشي األمراض يف   398و، 2018يف عام    بلًدا 20حالة لتفشي األمراض يف 

حركة املواشةةةةةةةةةي عرب احلدود   تنسةةةةةةةةةيقدعم توثيق وإغحة املمارسةةةةةةةةةة اييدة بعنوان   5أن  الرب مج االسةةةةةةةةةرتاتيجي    كما -217
اليت تعز  احلوار والتعاون عرب احلدود   (2019الكربى )  كاراموجاوتقاسم املوارد الطبيعية بني اجملتمعات احمللية الرعوية يف جتم ع  

على املسةةتوايت احمللية والوطنية واإلقليمية مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية. و  اختيار هذه املمارسةةة اييدة من بني 
 .2020ممارسة عاملية من املزمع عرضها يف معرض دمج  25

 تعميم القضااي املشرتكة

اإلرشةةةةةةةةةاد االسةةةةةةةةةرتاتيجي والفن بشةةةةةةةةةأن تعميم احلد من خماطر الكوارث والقدرة على  5الرب مج االسةةةةةةةةةرتاتيجي وف ر  -218
الصةةةةمود يف وجه تغري  املناخ يف قطاعي الزراعة واألغذية. كما دعم، على املسةةةةتوى القطري، تنفيذ خطط إلدارة املخاطر من 

صةةةةةةةةةر العربية وإثيوبيا وجامايكا وميايار و ميبيا وابكسةةةةةةةةةتان وسةةةةةةةةةورينام  أجل الزراعة يف مجلة بلدان منها دومينيكا ومجهورية م
احلد من خماطر الكوارث على مسةةتوى املزرعة: منافع متعددة من دون ندم وتيمور ليشةةيت. وصةةدرت مطبوعات رئيسةةية منها  

املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم  توجيهات األمم املتحدة املشرتكة حول قدرة ايهات الفاعلة يف  ال ؛ وصياغة  (2019)
وحتدايت احلوكمة املتعل قة ابلتقارب بني احلد من خماطر الكوارث والتكي ف مع تغري  املناخ يف  ال ؛ (2019على الصةةةةةةةةةةمود )

 .(2019الزراعة )

ف األمم املتحدة  وائتال   تعزيز القدرات للحد من خماطر الكوارث وابإلضافة إىل ذلك، تشك ل املنظمة جزءًا من مبادرة   -219
. ويقود كذلك الرب مج  لمرونة إ اء املناخ ل   األمم املتحدة   بادرة ، كما أها توفر خدمات األمانة مل رتابية ال رملية و ال عواصةةةةةف  بشةةةةةأن ال 

(. وأقامت  A2R)   لمرونة إ اء املناخ: التوقع والتحمل وإعادة التشةةكيل األمم املتحدة ل مبادرة  مسةةااة املنظمة يف   5االسةةرتاتيجي  
، زا يف ذلك مؤمتر األطراف  2019و   2018املنظمة، ضةةةةةةةةمن شةةةةةةةةراكة مع املبادرة،  موعة واسةةةةةةةةعة من األحداث خالل عامي  

الرابع والعشةرين ومؤمتر األطراف اخلامس والعشةرين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشةأن تغري  املناخ، وقمة العمل املناخي لألمم  

 
يف فريق املهام   تشارك املنظمة يف قيادة اإلجراءات التشغيلية النموذجية للعمل املبكر جتاه ظاهريت النينيو والنينيا املشرتكة بني الوكاالت، وهي عضو   17

 املعن ابلرتكيز على اإلجراءات املبكرة، وشريك جامع يف الشراكة من أجل اختاذ إجراءات سريعة املراعية للمخاطر.
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اخ يف أفريقيا وأسةةةةةبوع املناخ يف آسةةةةةيا واحمليط اهلادئ، وأحداث جانبية كربى عن القدرة على الصةةةةةمود يف  املتحدة، وأسةةةةةبوع املن 
. واسةةةةتضةةةةافت املنظمة مسةةةةابقتني اثنتني لتشةةةةجيع احللول املناخية املبتكرة السةةةةتيعاب املخاطر املناخية وإعادة  18وجه تغري  املناخ 

  يو ا والدول ايزرية الصغرية النامية. حتديد مالمح مسارات التنمية يف البلدان األقل  

يف  املسةؤولية إ اء السةكان املتضةررينو  حتسةني قدرات الشةركاء واملوظفني الوطنيني يف  ايل املسةاواة بني اينسةني و  -220
ا العنف القائم على أسةةةاي اينس يف الزراعة، واحلماية من االسةةةتغالل واإلسةةةاءة  2019عام   اينسةةةيني، إىل ، مع معاية أيضةةةً

جانب تصةةةةةميم خطط ومشةةةةةاريع مسةةةةةتجيبة للمسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني من أجل احلد من خماطر الكوارث، وتنفيذ تلك اخلطط 
واملشةةةاريع. وقامت املنظمة برصةةةد اآلاثر املرتتبة على املسةةةاواة بني اينسةةةني يف إطار النزاعات وإدارة خماطر الكوارث واإلنذار 

قييمها. وجرى إدران األبعاد اخلاصةةةةة ابملسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف عمليات تقييم االحتياجات، ومجع املبكر يف بلدان خمتارة وت
بيا ت مصةن فة حبسةب اينس والسةن  لتحليل القدرة على الصةمود وأوجه الضةعف. وابإلضةافة إىل ذلك، شةاركت املنظمة يف 

 اينس" ضمن محلة املساواة بني األجيال. قائم على أسايمحلة الستة عشر يوًما من النشاط ملناهضة العنف ال"

ومتت معاية مسةةةةةةةةةةةةةألة التغذية من خالل  موعة من املبادرات. وجرى د ها يف املنتجات والعمليات العاملية ذات  -221
. ومن األمثلة املتكامل ملراحل األمن الغذائيسةةةةةوء التغذية احلاد اخلاص ابلتصةةةةةنيف تصةةةةةنيف الصةةةةةلة، زا يف ذلك دعم تنفيذ  

تعميم التغذية يف دورة الربامج اإلنسةةةةانية من جانب  موعة العمل العاملية املشةةةةرتكة بني اجملموعات واملعنية ابلتغذية،   األخرى
جنوب السةةودان ومشال شةةرق نيجرياي وإثيوبيا  ابلتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وبر مج األغذية العاملي والشةةركاء يف 

 ى.فريقيا الوسطأقراطية ومجهورية وتشاد ومجهورية الكونغو الدمي

  

 
م ااملائ   18 خلاصةةةةة ابلتنمية دة املسةةةةتديرة الرفيعة املسةةةةتوى حول القدرة على الصةةةةمود يف وجه تغري  املناخ التابعة لشةةةةراكة مراك  للعمل املناخي العاملي، واألاي 

 واملناخ، واحلدث اخلاص ببناء مستقبل قادر على الصمود.
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 املعامل البارزة
 الوصول إىل أكثر املناطق حاجة إىل املساعدة

عندما تؤدي النزاعات أو األحوال ايوية القصوى أو الكوارث الطبيعية أو اآلفات النباتية أو األمراض احليوانية وغريها من  
التهديدات إىل القضاء على سبل العي  الزراعية، ودفع األشخاص إىل دوامة انعدام األمن الغذائي احلاد، توف ر املنظمة يف  

األاية على غرار البذور أو معدات الصيد احلاملة لشهادات ايودة إلعادة تفعيل إنتان   امليدان مدخالت إنتاجية حامسة 
 2018األغذية بسرعة؛ أو أها تقوم بتلقيح حيوا ت الرعويني على نطاق واسع جًدا للحفاى على سبل عيشهم. ففي عام  

أسرة )حوايل   430 000يف جنوب السودان حوايل  على سبيل املثال، مك ن دعم املنظمة إلنتان احملاصيل املومسية الرئيسية  
طن من احلبوب وحصادها، مما ميث ل ثل   مل إنتان احلبوب يف البالد يف   273  000ماليني شخص( من  راعة    2.6

، 2019 ذلك العام تقريبًا. وعندما عاث إعصار إيداي فساًدا زساحات شاسعة من األراضي يف مو امبيق يف ماري/آذار
أسرة لتمكينها    22  000جتاوبت املنظمة بسرعة من خالل توفري بذور للمحاصيل والبقول القصرية الدورة إىل أكثر من  

أسرة إضافية على الدعم إلنتان اخلضار خالل موسم    76  500من إنتان األغذية يف أعقاب اإلعصار مباشرة. وحصلت  
ت الطوارئ الكربى من خالل حشد الدعم املؤسسي زوجب اإلجراءات  الشتاء القصري. ودعمت املنظمة األسر املتأثرة حباال

وكذلك يف أ مات أصغر نطاقًا على املستويني الوطن    2018/2019بلًدا يف الفرتة    11املعج لة "للتدخ ل املؤسسي" يف  
 واإلقليمي.
اف يف ال غواخريا، إحدى املناطق  ، اختذت املنظمة إجراءات مبكرة للتخفيف من آاثر اهلجرة القسرية وايف2019ويف عام  

األكثر عرضة للمخاطر يف كولومبيا، من خالل أنشطة متنو عة مثل استحداث حقول للمجتمع احمللي إلنتان احملاصيل  
عز  إنتان األغذية  بسرعة، وتوفري البذور واألدوات إىل األسر، ودعم صحة احليوا ت وإعادة أتهيل البىن التحتية للمياه مما

يف منطقة تعاين من أجل استيعاب أعداد كبرية من النا حني والتأقلم مع آاثر ارتفاع درجات احلرارة والراي  العاتية.  بسرعة  
وقد ساعد ذلك على ضمان استقرار األمن الغذائي وإغحة فرص لكسب العي ، فضاًل عن إدمان اجملتمع احمللي املضيف  

 تماعي.واألسر املعيشية النا حة وتعزيز التماسك االج
، مشل بر مج  2019شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد يف عام  مليون    15ويف اليمن، حي  كان أكثر من  

ومشلت التدخالت ذات األولوية  ايدة   مليون شخص.  3.1املنظمة بشأن حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود أكثر من  
اإلنتان الغذائي واحليواين وتنويع الدخل لألسر املعيشية الضعيفة من خالل أنشطة مدر ة للنقد وإعادة أتهيل البنية التحتية  

ليات تقييم  الزراعية ونظم الري  من خالل أتهيل املرافق واملواقع وتوطيد التنسيق لتقدمي استجابة إنسانية فعالة من خالل عم 
 إدارة خطر اجملاعة. 

وطوال فرتة السنتني، واصلت املنظمة حتسني استخدام املساعدة النقدية ويف شكل قسائم يف إطار بر مج حاالت الطوارئ  
  3.52ماليني دوالر أمريكي من املساعدات النقدية ويف شكل قسائم إىل    75.8والقدرة على الصمود، وقد مت ما  موعه  

النقدية يف   .2019-2018مشاريع يف الفرتة    103بلًدا، عن طريق    31ًدا يف  مليون مستفي وبفضل مساعدات املنظمة 
احلفاى على قدراهتم على إنتان   ا اةمستفيد من تلبية احتياجاهتم األكثر إحلاًحا زو   636  000الصومال مثاًل، متك ن حوايل  

الزلزال الذي ضرب وسط سوالويزي يف إندونيسيا خالل شهر    احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك. ويف أعقاب
، واءمت املنظمة تدخلها اخلاص ابلتحويالت النقدية مع بر مج التحويل النقدي املشروط للحكومة، 2018سبتمرب/أيلول  

 أسرة لضمان حصوهلا على األغذية املغذية الكافية والسليمة. 4 000فدعمت حوايل 
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 امليكرو ت واستخدامهامقاومة مضادات 

أحدث تنفيذ خطة عمل املنظمة اخلاصةةةةةةةة زقاومة مضةةةةةةةادات امليكروابت، خالل فرتة السةةةةةةةنتني، و االت تركيزها األربعة 
)التوعية واملراقبة واحلوكمة واملمارسةةةةةةةات اييدة( تغيريات إابابية على املسةةةةةةةتوى القطري. وتناولت إجراءات حمددة للتوعية 

ة اسةتقصةائية لتقييم املعارف والسةلوكيات واملمارسةات يف مثانية بلدان يف أفريقيا وآسةيا واحمليط اهلادئ.  إعداد وإجراء دراسة
ويف هذا اإلقليم األخري، قامت املنظمة بتيسةةةةةري إصةةةةةدار الوضةةةةةع العام عن مقاومة مضةةةةةادات امليكروابت يف سةةةةةت كليات  

تدريب املوظفني الفنيني واملعنيني ابالتصةةةةةةةةةةةةاالت يف اإلدارات للطب البيطري. ويف أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، جرى 
 الرمسية للصحة على استخدام منهجيات التواصل احلديثة بشأن املخاطر يف  ال مقاومة مضادات امليكروابت. 

امليكروابت مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات  مقةةةةةةةاومةةةةةةةة  ملراقبةةةةةةةة  ا  ونظمةةةةةةةً للمختربات  تقييم  أداة  واسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةةةدمةةةةةةةت  املنظمةةةةةةةة  طو رت   وقةةةةةةةد 
(FAO-ATLASSب )  غرض مسةةةةةةةةاعدة البلدان على تقييم نظمها الوطنية للمراقبة وقدراهتا يف  ال التشةةةةةةةةخيص املخربي

بلًدا يف   22، جرى تطبيق األداة يف 2019-2018للكشةةةةةةةةةف عن حاالت مقاومة مضةةةةةةةةةادات امليكروابت. وخالل الفرتة 
ى. كذلك تلقت البلدان الدعم الختبار  خمتلف أحناء أفريقيا وآسةيا وآسةيا الوسةطى والعمل جار  على تنفيذه يف بلدان أخر 

أنشةةطة مراقبة مقاومة مضةةادات امليكروابت على سةةبيل التجربة يف القطاع الزراعي لتوليد بيا ت نذا الشةةأن متحور قسةةم 
كبري منها حول ايراثيم املنقولة عن طريق األغذية من احليوا ت اليت تتمتع بصةةةةةةةةةحة جيدة واملخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةتهالكها 

على تطوير منصةةةةةة للبيا ت عن مقاومة مضةةةةةادات امليكروابت املتصةةةةةلة ابألغذية والزراعة وسةةةةةوف    عمل جار  كأغذية. وال
تسةاهم يف نظام املراقبة املتكاملة الثالثي على املنصةة اخلاصةة زقاومة مضةادات امليكروابت واسةتخدامها وهو نظام مشةرتك 

 نظمة العاملية لصحة احليوان. بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة وامل

وقد مت املنظمة الدعم للبلدان من أجل وضةةةةةةةةةةع خطط عمل وطنية يف  ال "صةةةةةةةةةةحة واحدة" يف  االت متعددة وتنفيذ 
هذه اخلطط ملكافحة مقاومة مضةةةةةادات امليكروابت من خالل أداة خاصةةةةةة بنهج تدرابي ُتدعى "مسةةةةةار اإلدارة التدرابية 

. وجرى اختبار هذه األداة يف أربعة بلدان )هي غا  وبلجيكا وطاجيكسةةةةةتان وكينيا( ومن  ملقاومة مضةةةةةادات امليكروابت"
 املقرر إجراء جتارب إضافية يف بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية وآسيا الوسطى ومشال أفريقيا. 

لدعم    2019و  إنشاء حساب أمانة خاص متعدد الشركاء بشأن مقاومة مضادات امليكروابت وجرى إطالقه يف عام  
تنفيذ مذكرة التفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية ابلتعاون مع بر مج  

اص زقاومة مضادات امليكروابت هو مبادرة اسرتاتيجية مشرتكة بني الوكاالت األمم املتحدة للبيئة. وحساب األمانة اخل
اخلاص إىل أتمني التمويل الال م لتنفيذ األنشطة املتصلة زقاومة    والقطاعومتعددة الشركاء تدعو البلدان واملؤسسات املالية  
 مضادات امليكروابت ضمن إطار "صحة واحدة".
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 املستفادةالدروس الرئيسية 

، على مر السةةةةنوات، على  االت توليد املعارف وعكس التدخالت اخلاصةةةةة ابلقدرة 5رك ز الرب مج االسةةةةرتاتيجي  -222
على الصةةةمود وتشةةةاطرها بني املمارسةةةني املعنيني ابألمن الغذائي والتنمية والشةةةركاء يف املوارد إقرارًا منه أبايتها. وتدعم منصةةةة  

دارة الداخلية واخلارجية للمعارف عن حاالت الطوارئ تشةاطر املعارف بشةأن القدرة على الصةمود )املنصةة( املنشةأة حديثًا اإل
والقدرة على الصةةمود يف النظم الزراعية الغذائية. ويتم االضةةطالع ابلوظائف اخلارجية للمنصةةة من خالل موقع خمصةةص على 

ع. ونظ مت املنصةة، من خالل العمل  شةبكة اإلنرتنت وحتديثات إلكرتونية فصةلية ترسةل إىل  تمع املمارسةني اآلخذ يف التوسة 
ندوة إلكرتونية داخلية وخارجية. وابإلضةةةةةةةةةةةةافة إىل ذلك،    33الوثيق مع الشةةةةةةةةةةةةركاء والفرق التابعة للمنظمة واملكاتب القطرية،  

تسةةةةةتفيد هذه املنصةةةةةة من دورها كوسةةةةةيط عرب املسةةةةةااة يف العديد من حلقات العمل واألحداث الرامية إىل تقاسةةةةةم املعارف،  
املمارسةات اييدة من خالل عكس التدخالت احملددة حبسةب السةياقات اليت تعا  األ مات ووضةع خطوط توجيهية وتوثيق 

 الغذائية. 

وأسةةةةةةةةةةةةةةندت املنظمة، خالل فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني، األولوية لبناء القدرات على التأهب حلاالت الطوارئ، إدراًكا منها أن   -223
ة لالسةةةتجابة لأل مات من أجل احلد من أثر  حتسةةةني التأهب الداخلي يؤدي إىل تقوية السةةةلطات الوطنية وأصةةةحاب املصةةةلح

حلالة التأهب لالسةةةةةةةةةةتجابة   ، حتلياًل 2019-2018خماطر حمددة على القطاعات الزراعية والغذائية. وأجرت املنظمة، يف الفرتة 
ذلةك   من املكةاتةب القطريةة، زةا يف  28مكتبًةا قطراًي للمنظمةة، وأجرت حتلياًل أكثر تفصةةةةةةةةةةةةةةياًل مشةل    140حلةاالت الطوارئ يف 

ا للمخاطر. وصةةةةةمم الرب مج االسةةةةةرتاتيجي   ، بناًء على ذلك، سةةةةةت دورات تدريبية قائمة على احملاكاة  5أكثر البلدان تعر ضةةةةةً
بشةةةةةةأن التأهب واالسةةةةةةتجابة حلاالت الطوارئ وقام بتوفريها يف أقاليم آسةةةةةةيا وأفريقيا الشةةةةةةرقية وأفريقيا اينوبية والشةةةةةةرق األدي  

 مكتبًا للمنظمة من تدريب مبتكر ومناسب قائم على احملاكاة.    41موظًفا من  150ايل  ومشال أفريقيا. واستفاد حو 
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 : اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيت املشرتكة  6اهلدف  

 )تذري  املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتذذية( 
 

 ( 1-6 الناتج) جودة عمل املنظمة الف  واملعيار  واكتماله

، ا فع ااًل ضةةةةةةةةمان جودة عمل املنظمة الفن واملعياري واكتماله أمر ال غىن عنه لتنفيذ اإلطار االسةةةةةةةةرتاتيجي تنفيذً إن  -224
ويتم تقييمةه من خالل مؤشةةةةةةةةةةةةةةر أداء رئيسةةةةةةةةةةةةةةي واحةد يتوىل قيةاي جودة القيةادة الفنيةة للمنظمةة من خالل مسةةةةةةةةةةةةةةحني اثنني  

يفصةةةةةةةةحان عن هوية املشةةةةةةةةاركني فيهما. ويف حني أن املسةةةةةةةةح األول موجنه إىل املندوبني الذين يشةةةةةةةةاركون يف اللجان الفنية   ال
اخلدمة املدنية   ي وموظفنيالدائم  املمثلنيللمنظمة ويسةةةةمح ابلوصةةةةول إىل  موعة كبرية من أصةةةةحاب املصةةةةلحة، زا يف ذلك 

يذية وايهات الفاعلة غري احلكومية، ف ن املسةةةةةةح الثاين موجنه إىل موظفي السةةةةةةياسةةةةةةات من الو ارات التنف  ياآلخرون وصةةةةةةانع
 املنظمة املعنيني.

 اإلجنازات

يف املائة من الذين رد وا على املسةةح عن رضةةاها جتاه   70.3، أعربت نسةةبة 2019-2018ابلنسةةبة إىل فرتة السةةنتني  -225
 .ألف(-1-6)مؤشر األداء الرئيسي  جودة القيادة الفنية للمنظمة

وحظيت اإلجنا ات احملق قة يف العمل الفن واملعياري بدعم الصةةةةندوق املتعدد التخصةةةةصةةةةات الذي أغ  القدرة على  -226
ر ُهجً  وابتكارات جديدة لتكييف احللول مع البيئات املتغرية عن طريق بذل جهود   ااالسةةةةةةةتجابة للقضةةةةةةةااي املسةةةةةةةتجدة، ويسةةةةةةة 

 .دال( -)القسم اثنيًااملكاتب امليدانية بني الربامج االسرتاتيجية و يف ما  تعاونية 

 املعامل البارزة

عشةةةرة اليت تشةةةمل  موعة واسةةةعة من التخصةةةصةةةات واملواضةةةيع واسةةةتمرت يف توفري    السةةةتتعز ت الشةةةبكات الفنية   -227
منصةةةةةةةةةة لتبادل املعلومات واملعايري الفنية بني مجيع مسةةةةةةةةةتوايت املنظمة، وهو ما أدى إىل ضةةةةةةةةةمان حتديد املمارسةةةةةةةةةات اييدة 

األكادميية والقطاع اخلاص واالتسةةةةةةاق يف السةةةةةةياسةةةةةةات والنهج املعتمدة. كما أغحت الشةةةةةةبكات قناة للتعاون مع األوسةةةةةةاط 
ومنظومةة األمم املتحةدة واملؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةات املةاليةة الةدوليةة. وابدر خرباء املنظمةة جنبًةا إىل جنةب مع خرباء من هةذه املنظمةات  

الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، إىل تبادل حبوثهم وجتارنم املتعلقة ابلربامج أو املشةةةةةاريع يف سةةةةةياقات   الشةةةةةريكة، خاصةةةةةةً 
 متعددة. وبلدان

وعقةدت اللجةان الفنيةة )ينةة مصةةةةةةةةةةةةةةايةد األمسةاك وينةة الغةاابت وينةة الزراعةة وينةة مشةةةةةةةةةةةةةةكالت السةةةةةةةةةةةةةةلع( دوراهتةا  -228
م  املسةةةةتدامة وتغري املناخ يف النظ  وأهداف التنمية  2030السةةةةنتني، ونظرت يف القضةةةةااي الشةةةةاملة ذات الصةةةةلة خبطة عام   لفرتة
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ذلك، قامت اللجان زناقشةةةة وإقرار توجيهات ومنتجات معيارية ذات صةةةلة، مثل   والتنوع البيولوجي. وابإلضةةةافة إىل ةالغذائي
العناصةةر العشةةرة للزراعة اإليكولوجية، ومدونة السةةلوك الدولي ة بشةةأن اسةةتخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مسةةتدام، واخلطوط  

 التوجيهية الطوعية بشأن وسم معد ات الصيد.

، 2019و 2018ي حالة األغذية والزراعة لعامفرتة السةةةةنتني، وهي: تقارير   مطبوعات رئيسةةةةية يفسةةةةبعة و  إصةةةةدار  -229
، 2018وحالة املوارد السةةةةةةمكية وتربية األحياء املائية يف العامل ، 2019و  2018 يالغذائي والتغذية يف العامل لعام وحالة األمن

اليت يسةةةةةةةةةةةتند كل تقرير منها إىل حتليل   –  2018، وحالة أسةةةةةةةةةةةواق السةةةةةةةةةةةلع الزراعية لعام 2018لعام   وحالة الغاابت يف العامل
أسةاسةي يقوم على هدف من أهداف التنمية املسةتدامة، وذلك من خالل رصةد  موعة واسةعة من مؤشةرات أهداف التنمية  
املسةتدامة ودراسةة الروابط القائمة بني مقاصةد أهداف التنمية املسةتدامة. وتسةىن  للمنظمة، بفضةل األدلة اليت جرى مجعها يف 

املنتجات املعرفية، املشةةةةةاركة يف منتدايت السةةةةةياسةةةةةات العاملية وتوفري تقييم شةةةةةامل للتقدم احملر  على الصةةةةةعيد العاملي يف هذه 
 .Altmetric. و  تتبع أثر املنتجات املعرفية للمنظمة وتعميمها ابلتعاون مع شركة 2030حتقيق خطة عام  

ملية الرئيسةةةية ذات الصةةةلة ابلوالية امللقاة على عاتقها.  واضةةةطلعت املنظمة بدور نشةةةط يف منتدايت السةةةياسةةةات العا -230
من خالل عمل كورونيفيا املشةةةةةرتك بشةةةةةأن الزراعة،    وقامت، على وجه اخلصةةةةةوص، بدور مهم يف مؤمترات األطراف، خاصةةةةةةً 

أجل اهلجرة الصةةةادر  واملنتدى السةةةياسةةةي الرفيع املسةةةتوى املعن ابلتنمية املسةةةتدامة والعمليات املرتبطة به، واالتفاق العاملي من  
عن األمم املتحدة. كما قدمت إسةةةهامات ومشةةةورة سةةةياسةةةاتية قائمة على األدلة خالل مؤمتر قمة األمني العام لألمم املتحدة  

 (.6-1-2املعن بتغري املناخ و موعة العشرين و موعة الدول السبع )

 الدروس الرئيسية املستفادة

واملخرجات ذات الصةلة ابعل من الصةعوبة زكان  1-6يقوم عليها الناتج إن ضةعف روابط  مل نظرية التغيري اليت  -231
االضةةةةةةةةطالع ابلقياي والرصةةةةةةةةد من خالل مؤشةةةةةةةةر أداء رئيسةةةةةةةةي واحد. ولتقييم جودة عمل املنظمة الفن واملعياري واكتماله،  

 .سُيجرى استعراض ملنهجية القياي يف سياق وضع اإلطار االسرتاتيجي ايديد
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واستخدامها  املنظمة  إحصاءات  جودة  األدلة    حتسني  إىل  القرارات  الستناد  اختاذ   لدعم 

 ( 2- 6)الناتج 
إن اإلحصةاءات العالية ايودة أسةاسةية لتصةميم ووضةع سةياسةات هادفة إىل احلد من ايوع وسةوء التغذية والفقر يف  -232

ات البلدان يف الريف وتشةةجيع االسةةتخدام املسةةتدام للموارد الطبيعية. وينص هذا الناتج على أن ترتكز ايهود على تعزيز قدر 
 ال مجع البيا ت وحتليلها ونشةرها واسةتخدامها لدعم عمليات صةنع القرار. ويقوم هذا على حكومة اإلحصةاءات الداخلية 

، بدعم من  موعة العمل املشةةةرتكة بني اإلدارات املعنية ابإلحصةةةاءات، زا يف ذلك إقرار املعايري اإلحصةةةائينييف مكتب كبري  
 للمنظمة واستعراض تنفيذها لضمان اتساق العمل الفن واملعياري الذي تقوم به املنظمة وجودته واكتماله.اإلحصائية 

 اإلجنازات احملققة

بواسةةةطة مؤشةةةرين اثنني من مؤشةةةر األداء الرئيسةةةي. ويقيس مؤشةةةر   2-6يتم تعق ب اإلجنا ات احملققة يف إطار الناتج   -233
ألف قدرة البلدان على رصةةةد نواتج التنمية من خالل تقدير نسةةةبة مؤشةةةرات أهداف التنمية املسةةةتدامة -2-6األداء الرئيسةةةي  

ألسةةاسةةية. وا دادت النسةةبة  اخلاضةةعة لرعاية املنظمة واليت يُفاد عنها على املسةةتوى الوطن، طبًقا ملبادئ اإلحصةةاءات الرمسية ا
يف املائة يف   32املتوسةةةةةةةةةةطة من مؤشةةةةةةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة اخلاضةةةةةةةةةةعة لرعاية املنظمة اليت أفادت عنها البلدان من  

حرصةةةةت املنظمة  ،  وقد أدى عدد من اإلجراءات املرتابطة إىل هذه النتيجة. أواًل . 2019يف املائة يف عام  43إىل   2018 عام
تدرابيًا من خالل مشةةةةةةةةةةاركتها النشةةةةةةةةةةطة يف فريق اخلرباء املشةةةةةةةةةةرتك بني الوكاالت املعن زؤشةةةةةةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة 

اخلرباء(، على العمل بشةةةةةةكل منهجي على وضةةةةةةع مؤشةةةةةةرات مجيع أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة اخلاضةةةةةةعة لرعاية املنظمة   )فريق
آلن يف إحةدى فئيت الثلة  األول أو الثلة  الثةاين. وأغحةت موافقةة فريق  مؤشةةةةةةةةةةةةةةرًا وإقرارهةا بنجةا ، وهي ابتةت ا 21وعةددهةا 

اخلرباء الرمسية على املنهجيات اخلاصةةة زؤشةةرات أهداف التنمية املسةةتدامة الفرصةةة للبلدان ملباشةةرة رفع التقارير عنها وأظهرت 
 أيًضا احلاجة إىل دعم القدرات نذا الصدد.

تقييًما للتحسةةةةةةةةينات على صةةةةةةةةعيد جودة العمليات اإلحصةةةةةةةةائية للمنظمة  ابء-2-6وابري مؤشةةةةةةةةر األداء الرئيسةةةةةةةةي  -234
وخمرجاهتا من خالل قياي نسةبة العمليات اإلحصةائية للمنظمة املصةنفة على أها جي دة، حبسةب امتثاهلا إلطار ضةمان جودة 

ايودة والتخطيط لتقييم   اإلحصةةاءات يف املنظمة. وُتسةةتخدم البيا ت اليت يتم مجعها بواسةةطة الدراسةةة االسةةتقصةةائية لضةةمان
مدى امتثال األنشةةةطة اإلحصةةةائية للمنظمة ملبادئ إطار ضةةةمان جودة اإلحصةةةاءات وابلتايل لتحديد مؤشةةةر األداء الرئيسةةةي  

 ابء. -6-2
، أفيد عن مؤشةةةةر األداء 2021وزا أن  الدراسةةةةة االسةةةةتقصةةةةائية الكاملة املقبلة من هذا النوع سةةةةتجري يف هاية عام   -235

ء اسةتناًدا إىل دراسةة اسةتقصةائية "مقتضةبة" ركزت على  موعة أصةغر من أنشةطة مجع البيا ت اليت تقوم نا اب-2-6الرئيسةي  
نقاط مما يعن أن  الغاية  0.6متوسةةةةةطًا أعلى من    منها معداًل   54نشةةةةةاطتا متت اإلشةةةةةارة إليه، سةةةةةجل    61املنظمة. ومن أصةةةةةل 

ن يف نوعية العمليات اإلحصةةةةائية للمنظمة ويف  املوضةةةةوعة لفرتة السةةةةنتني قد   ختطيها. وتدل  هذه النتائج على حدوث حتسةةةة 
 النتائج املنبثقة عنها على حد سواء.
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 البارزة املعامل

الناحية املنهجية من إعداد مجيع من أجل االنتهاء من   2019-2018أفضةةةةةةةةةةةةةةت ايهود امللحوظة املبذولة يف الفرتة   -236
املؤشةةةةةةةرات احلادية والعشةةةةةةةرين ألهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة اخلاضةةةةةةةعة لرعاية املنظمة إىل إقرارها بنجا  من جانب فريق اخلرباء 

من اخلطوط التوجيهية   67إىل ذلك، صةةةةةةدرت   وإضةةةةةةافةً املشةةةةةةرتك بني الوكاالت املعن زؤشةةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةةتدامة. 
معيارًا فنيًا لتحدي  منهجية جتميع مؤشةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةتدامة   27  زا يف ذلك ئية / املعايري الفنية ايديدةاإلحصةةةةةا

خطًا توجيهيًا   21معيارًا إحصةةائيًا جديًدا على مسةةتوى املنظمة لتوحيد العمليات اإلحصةةائية الداخلية و  13برعاية املنظمة؛ و
 وتقريرًا فنيًا أعد ت يف إطار االسرتاتيجية العاملية وذلك بغرض بناء القدرات اإلحصائية للبلدان.

وأجريت   19لع األسةةةاسةةةية وترميزها،وخالل فرتة السةةةنتني، تواصةةةل العمل على مراجعة النظام املنسةةةق لتوصةةةيف السةةة -237
تعديالت إضافية يف اقرتا  املنظمة اخلاص بتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض وأعد  اإلرشاد بشأن التصنيف املركزي  
للمنتجات من مبيدات اآلفات. وجرى إقرار هياكل البيا ت اخلاصةةةةةةة بثالثة  االت متصةةةةةةلة زصةةةةةةايد األمساك ومتت املوافقة 

نيف اإلحصةةةةائي الدويل املوحد لسةةةةفن الصةةةةيد والتصةةةةنيف اإلحصةةةةائي الدويل املوحد للحيوا ت والنباغت البحرية  على التصةةةة
وقادت املنظمة مبادرات لتحسني جودة البيا ت الوطنية ومن تلك املبادرات   وجرى حتدي  عوامل حتويل املنتجات احلرجية.

لبلدان" واجمللد الثاين من "اخلطوط التوجيهية التشةةغيلية" للرب مج العاملي إصةةدار "النتائج الرئيسةةية والبيا ت الوصةةفية حبسةةب ا
إضةةةةةةةةةةةةةةةافةة إىل مواصةةةةةةةةةةةةةةلةة العمةل املنهجي يف  ةال توثيق عمليةات التعةداد الزراعي حول العةامل    2020،20للتعةداد الزراعي لعةام 

 (.3-2-6و 1-2-6)املخرجان  

تطبيق اسةةةرتاتيجية  اإلحصةةةائينيوجرى تكثيف الدعم املقدم ملؤسةةةسةةةات اإلحصةةةاء الوطنية فيما واصةةةل مكتب كبري  -238
بلًدا مسةاعدة  27، تلقى  2019-2018متكاملة لتنمية القدرات دعًما لعملية رصةد أهداف التنمية املسةتدامة. وخالل الفرتة 

حلقة   12 يف  21  بلًدا  188فنية مباشةةةةرة يف  ال مؤشةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةتدامة اخلاضةةةةعة لرعاية املنظمة يف حني شةةةةارك 
ة من أجل تعزيز القدرات يف  ال رفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة. وعالوة على ذلك، أتيحت  عمل تدريبية إقليمي

ة تدريبية إلكرتونية تشةةةةةةمل  15 مؤشةةةةةةرًا على منصةةةةةةة التعل م اإللكرتوين اخلاصةةةةةةة ابملنظمة وهي متوافرة بتسةةةةةةع لغات.   18حصةةةةةة 
يف املنظمة عدًدا من الدورات التدريبية عن مؤشةةةةةةرات أهداف وخالل فرتة السةةةةةةنتني، حضةةةةةةر اخلرباء اإلحصةةةةةةائيون اإلقليميون 

 التنمية املستدامة كل يف اإلقليم التابع له لتعزيز بناء القدرات يف هذا اجملال. 

ا من املنظمة على حتفيز قدرة البلدان على رفع التقارير عن الثغرات يف البيا ت يف منهجيات مؤشةةةةةةةةةةةةةرات  -239 وحرصةةةةةةةةةةةةةً
و  أيضًةا تقدمي  .سةعت إىل اتباع اسةرتاتيجية متكاملة تتضةمن العديد من املبادرات لتنمية القدراتأهداف التنمية املسةتدامة، 
بلًدا يف  ال التعداد الزراعي وعمليات املسةةةةةةةةةةةةةح الزراعي ابسةةةةةةةةةةةةةتخدام املعايري ايديدة للرب مج    35الدعم لتنمية القدرات يف  

الزراعية   اإلحصةاءات. وقد أجنزت بنجا  املرحلة األوىل من االسةرتاتيجية العاملية لتحسةني 2020العاملي للتعداد الزراعي لعام 
واسةةةةةةةةةةتمر تنفيذ بر مج املسةةةةةةةةةةوحات الزراعية    ة الثانية من االسةةةةةةةةةةرتاتيجية.والريفية ووافقت اللجنة التوجيهية العاملية على املرحل

 
 النظام املوحد  19
 زا يف ذلك النسخ ابللغات العربية والصينية والروسية.    20
 .قد ابري احتساب بعض البلدان أكثر من مرة واحدة يف حال مشاركتها يف عدد من أنشطة بناء القدرات  21
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ت  AGRISurveyاملتكةةاملةةة ) بلةةدان مسةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة فنيةةة يف  ةةال منهجيةةة النظةةام الةةدويل ل عالم عن العلوم   8( حيةة  تلقةة 
دولية ومؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة بيل بفضةةةةةةةةةل الدعم املقدم من الوكالة األمريكية للتنمية ال 2018( يف عام  AGRISوالتكنولوجيا الزراعية )

ا هلا بغرض   11، حظي  2019وميلندا غيتس. ويف عام   بلًدا ابلدعم من أجل تصةةةةةميم وتنفيذ بر مج للمسةةةةةح معد خصةةةةةيصةةةةةً
تسةةةةةريع عجلة اإلنتان وإصةةةةةدار بيا ت مفصةةةةةلة عالية ايودة حول األبعاد الفنية واالقتصةةةةةادية والبيئية واالجتماعية للحيا ات 

 (. 2-2-6الزراعية )املخرن 

ماليني   1.7وخالل فرتة السةةةةنتني، أحصةةةةت قاعدة البيا ت اإلحصةةةةائية املوضةةةةوعية يف املنظمة )فاوسةةةةتات( أكثر من   -240
. وجرى وضةةةع منهجية لتقييم مدى رضةةةا مسةةةتخدمي  2018يف املائة مقارنة مع سةةةنة   3.3أي بزايدة قدرها    2019 ائر يف عام  

يف املائة من اإلجاابت إىل الرضةةا   81فاوسةةتات اسةةتناًدا إىل املبادئ ذي الصةةلة يف إطار ضةةمان جودة اإلحصةةاءات. وقد أشةةار  
ة اإللكرتونية  يف املائة من اجمليبني إىل رضاهم الكامل عنها. وأعيد تصميم الصفح   61عن ايودة اإلمجالية لفاوستات فيما أشار  

للمنظمة اخلاصةةةةةة ابإلحصةةةةةاءات وكذلك البوابة اخلاصةةةةةة أبهداف التنمية املسةةةةةتدامة و  نشةةةةةر املعلومات عن احلوكمة والبيا ت  
ا نشةةر عدد  واملعايري واخلدمات واملنتجات يف  ال اإلحصةةاءات يف املنظمة من خالل بوابة تنسةةيق اإلحصةةاءات.   هذا و   أيضةةً

 (. 2018ئية والوقائع واألرقام العاملية اخلاصة ابملنتجات احلرجية ) من الكتي بات اإلحصا 

من شةةةةةأها أن   2019-2018معيارًا إحصةةةةةائيًا جديًدا خالل الفرتة   16وأقر ت مجاعة العمل املشةةةةةرتكة بني اإلدارات  -241
وجرى دمج اإلحصاءات يف دورة مشاريع املنظمة و  بذل ايهود لتحسني    حتس ن جودة إنتان البيا ت يف املنظمة واتساقها.

وإضةةةةةافة إىل   وتبسةةةةةيط عملية ختطيط اإلحصةةةةةاءات ورصةةةةةدها على مسةةةةةتوى املنظمة على نطاق اإلطار االسةةةةةرتاتيجي ككل . 
أي بزايدة قدرها   2018يف الدراسةةةة االسةةةتقصةةةائية لضةةةمان ايودة والتخطيط لعام نشةةةاطات إحصةةةائية  208ذلك، أفيد عن 

يف عدد األنشةةةطة اليت أفادت عنها املكاتب اإلقليمية. وأجريت دراسةةةة اسةةةتقصةةةائية    ، خاصةةةةً 2016بعام   يف املائة مقارنةً  10
نةًةا يف جودة العمليةةات اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائيةةة للمنظمةة  2019"مقتضةةةةةةةةةةةةةةبةةة" يف أواخر سةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ة والنتةةائج املنبثقةةة عنهةةا أظهرت حتسةةةةةةةةةةةةةة 

 (.4-2-6)املخرن  

 الدروس الرئيسية املستفادة

هي مثرة عمةل مكث ف عرب املنظمةة ككةل  بةدعم من مجةاعةة   2-6إن  اإلجنةا ات امللحوظةة املسةةةةةةةةةةةةةةجلةة يف إطةار النةاتج   -242
العمل املشةةةةةةةرتكة بني اإلدارات املعنية ابإلحصةةةةةةةاءات وفريق املهام الفن والفريق الفرعي املعن ابإلحصةةةةةةةاءات املعن زؤشةةةةةةةرات  

 أهداف التنمية املستدامة. 

املبذولة لوضةةةةع منهجيات جديدة ملؤشةةةةرات ويتمثل أحد أبر  اإلجنا ات خالل فرتة السةةةةنتني يف ايهود االسةةةةتثنائية  -243
ة لرعاية املنظمة واالسةةةةةةةةتثمار يف الرب مج املكثف لبناء القدرات للمباشةةةةةةةةرة بتقدمي الدعم  عأهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة اخلاضةةةةةةةة

ة للبلدان من أجل تطبيق هذه املنهجيات ايديدة. وسةةةوف يعتمد توفري  موعة مماثلة من أنشةةةطة املسةةةاعدة الفنية خالل فرت 
يف السةةنتني ايديدة على مدى توافر املوارد لدى املنظمة للتعويض عن حتدي أتمني املوارد من املاحنني ألنشةةطة بناء القدرات 

 .   ال اإلحصاءات
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جودة ايدمات وهنههج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت تؤد  إىل تعزيز  
متستتتتاوية للرجال    ااغة وتنفيذ ورصتتتتد ستتتتياستتتتات وبرامج توف ر فرصتتتتً القدرات القطرية يف جمال صتتتتي

 ( 3-6وللنساء )الناتج 
ضةطلع النسةاء يف قطاع الزراعة والنظم الغذائية حول العامل بدور حاسةم، ويعترب حتقيق املسةاواة بني اينسةني ومتكني  ت -244

من ايوع وسةةةةةةةوء   عامل خال  بناء  ا لبلوغ الغاية املتوخاة من والية منظمة األغذية والزراعة املتمث لة يف  أسةةةةةةةاسةةةةةةةيً أمرًا املرأة الريفية  
عدم ترك أحد خلف الركب" الذي يوج ه بمع التعه د "ا يف حتقيق أهداف التنمية املسةةتدامة. ومتاشةةيً   التغذية والفقر، واإلسةةهام

، تسةةدي املنظمة املشةةورة الفنية للبلدان األعضةةاء من أجل تعزيز قدراهتا على 2030جهود تنفيذ خطة التنمية املسةةتدامة لعام  
بارات اينسةانية، متك ن النسةاء والرجال من االسةتفادة ابلتسةاوي صةياغة وتنفيذ سةياسةات واسةرتاتيجيات وبرامج مراعية لالعت

 من الزراعة والتنمية الريفية. 

لضةةمان اإلدمان املنهجي  ا  مشةةرتكً   ايعا  اإلطار االسةةرتاتيجي مسةةألة املسةةاواة بني اينسةةني على اعتبارها موضةةوعً و  -245
، يف مجيع املرأةال املسةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةني ومتكني  للخدمات ذات ايودة واالسةةةةةةةةرتاتيجيات والنهج املتماسةةةةةةةةكة للعمل يف  

ويف املكاتب الرئيسةةةةي  الربامج االسةةةةرتاتيجية. وتعو ل املنظمة على فريق من اخلرباء املختصةةةةني ابملسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف املقر   
ؤية واالتسةاق يف العمل جهة اتصةال معنية ابملسةاواة بني اينسةني، لضةمان الر   200اإلقليمية اخلمسةة، ابإلضةافة إىل أكثر من  

 املتصل ابالعتبارات اينسانية. 

 احملققة اإلجنازات

 يقاي التقد م احملر  يف حتقيق هذا الناتج من خالل مؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية: -246

اليت املسةاواة بني اينسةني والتدخالت  تنفيذ املعايري الدنيا اخلمسةة عشةر اخلاصةة بتعميم لفأ-3-6يتعق ب املؤشةر و  -247
املسةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةني. ومتك نت املنظمة،   بشةةةةةةةةةأناملنظمة   ةعلى النحو احملد د يف سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةة  ا،تسةةةةةةةةةتهدف املرأة خصةةةةةةةةةيصةةةةةةةةةً 

من املعايري بصةةةةةةةةةةةةةورة منهجية. وواصةةةةةةةةةةةةةلت املنظمة أداءها ايي د يف العديد من   15من أصةةةةةةةةةةةةةل   13تنفيذ ، من  2019 عام يف
(؛ ومجع البيةا ت املصةةةةةةةةةةةةةةن فةة على أسةةةةةةةةةةةةةةةاي اينس ونشةةةةةةةةةةةةةةرهةا  9اجملةاالت، من قبيةل تعل م املوظ فني وتنميةة القةدرات )املعيةار  

أبن تقي م   6املنهجي للمعيار (. وسةةةةةةةةةوف يقضةةةةةةةةةي التنفيذ  15و 7(؛ وصةةةةةةةةةياغة املشةةةةةةةةةاريع وتنفيذها )املعياران  2و 1 )املعياران
بشةةةةةةةةأن   14ب الفنية بشةةةةةةةةكل دوري مدى إدمان االعتبارات اينسةةةةةةةةانية يف عملها. وال يزال املعيار  عت املكاتب امليدانية والشةةةةةةةة  

 . 3  امللحقيف   ةسياسذه التعق ب املوارد املالية يف مرتبة متخل فة. وترد تفاصيل إضافية عن تنفيذ املعيار األدي هل

تنفيذ مؤشةرات األداء السةبعة عشةر، على النحو احملد د يف النسةخة الثانية من خطة العمل ب -3-6ويقيس املؤشةر  -248
. وأدخلت النسةةةخة 2018على نطاق منظومة األمم املتحدة بشةةةأن املسةةةاواة بني اينسةةةني ومتكني املرأة، اليت أطلقت يف عام  

ي نت املؤشةةةةةةةرات القائمة، ووضةةةةةةةعت معايري يتعني  على سةةةةةةةائر مؤشةةةةةةةرات جديدة، وح  (UN-SWAP 2.0الثانية من اخلطة )
من مؤشةةةرات اخلطة   امؤشةةةرً   15، حق قت منظمة األغذية والزراعة  2019  عام وكاالت األمم املتحدة االلتزام نا. وحبلول هاية
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د أصةةةةةةةاًل   3امللحق  كذلك يف  مؤشةةةةةةةرات. ويرد    10حتقيق يف  لفرتة السةةةةةةةنتني واملتمث ل   أو جتاو هتا، فتخطت ابلتايل اهلدف احملد 
 املنظمة يف تنفيذ مؤشرات اخلطة. سرد مفص ل للتقد م الذي أحر ته

ا زويؤك د األداء  -249 جنا  جهود املنظمة يف احلفاى على آليات مؤسةةةةةسةةةةةية فع الة   كليهما  ؤشةةةةةري األداء الرئيسةةةةةينيقياسةةةةةً
وتعزيز قدرات املوظ فني من أجل دعم مبادرات البلدان. وقد م تقييم عمل املنظمة يف  ال املسةةةةةةاواة لتعميم املنظور اينسةةةةةةاين  

ابلتال م مع السياسة ذات الصلة وخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اينسني    22بني اينسني،
  دي حت  التعزيز مسةةةةةةةارات العمل املتصةةةةةةةل ابلقضةةةةةةةااي اينسةةةةةةةانية على مسةةةةةةةتوى املنظمة. وابري حاليً   اهامً  اومتكني املرأة، إطارً 

مع التوصةية الصةادرة عن التقييم    ا، متاشةيً 2020يف عام    سةتصةدرالسةياسةة اخلاصةة ابملسةاواة بني اينسةني، ووضةع خطة عمل 
 وينة الرب مج. 

مية القدرات. وقد نظ م الفريق املعن ابملساواة بني اينسني ونف ذ، تناخلاصة باسرتاتيجيتها   انظمة أيضً املواستعرضت  -250
يف املائة على املسةةةةتويني اإلقليمي والقطري، حي    70مبادرة حول تعل م املوظ فني، بنسةةةةبة    80، ما يربو على 2018منذ عام  

 استهدفت على وجه اخلصوص جهات اتصال معنية ابملساواة بني اينسني. 

قدرات املوظ فني واآلليات املؤسسية لتعميم املنظور اينساين يف متهيد الطريق أمام توطيد الدعم    وأسهم رفع مستوى -251
 لبلدان األعضاء.  لالفن املقد م  

 البارزة املعامل

 : توسةةةةةةةةةةةةةةيع نطةةاق قةةاعةةدة البي نةةات حول املسةةةةةةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةةةةني يف قطةةاع الزراعةةة، واألمن الغةةذائي، والتغةةذيةةة -252

نظمة عملية إنتان بيا ت مصةةةةن فة على أسةةةةاي اينس ونشةةةةر حتاليل جنسةةةةانية. وحبلول املعلى امتداد فرتة السةةةةنتني، دعمت 
للمسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني. ويسةةةةةةتخدم الشةةةةةةركاء الدوليون ووكاالت   اجديدً  قطرايً  اتقييمً   32، أعد ت املنظمة  2019هاية عام  

ت القطرية للمسةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةني ألغراض الرب ة القطرية. فعلى سةةةةةةةةةةةبيل املثال،  األمم املتحدة، على حنو متزايد، التقييما
اسةةرتشةةدت عملية إعداد التقييم القطري املوح د وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف  ال التنمية املسةةتدامة، يف إندونيسةةيا،  

  إعداد اواملصةةن فة على أسةةاي اينس، تول ت املنظمة أيضةةً  ابلتقييم القطري للمسةةاواة بني اينسةةني. وبناًء على البيا ت املتوف رة
الالتينيةة والبحر الكةاري  لعةام  أمريكةاذائي والتغةذيةة يف  غةاإلقليميةة حول األمن ال  النبةذة، من قبيةل ونشةةةةةةةةةةةةةةرهةا توق عةات إقليميةة

املشةةةةةةةرتك  واال دهار ايوع على القضةةةةةةةاء أجل من أفريقيا يف الريفية املرأة الركب: متكني خلف أحد ترك عدم  ومطبوع  2018
ثةنظمة أدوات ومنهجيات  املووف رت  (.  2018) تراعي االعتبارات ا  راعيً ا  ومسةةةحً  تعداًدا  50وحرصةةةت على تصةةةميم حنو  حمد 

حتقيق مشةةةةورة فنية لتوطيد القدرات الوطنية من أجل اإلبالغ عن التقد م احملر  يف ا بلدً   50اينسةةةةانية. كما تلق ى ما يزيد عن 
لى األراضةةةةةةةةي الزراعية  عاملرأة  صةةةةةةةةولمن مؤشةةةةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة املتعل قني حب  2-لفأ-5و 1-لفأ-5 املؤشةةةةةةةةرين
 هلا، ما يندرن حتت رعاية املنظمة.  وحيا هتا

التنمية،  : يف إطار الشةةةةةةةراكة مع وكاالت أخرى غبعة لألمم املتحدة، وشةةةةةةةركاء دوليني ووطنيني يف  ال  توليد املعرفة -253
. ومن بني هذه املنتجات على قامت بنشةةةةةةرهاالبحوث، أعد ت منظمة األغذية والزراعة عد ة منتجات معرفية و  سةةةةةةسةةةةةةاتومؤ 
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  يًا إلدمان املسةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةني ومتكني املرأة يف برامج الزراعة الذكية مناخ  اييدةاملمارسةةةةةةةةةةات  سةةةةةةةةةةبيل املثال ال احلصةةةةةةةةةةر،  
الدليل العملي لتحسةني املسةاواة بني الدولية. ومن ابب التشةابه، تناول    "كري"شةاركة مؤسةسةة  ، اليت أعد هتا املنظمة ز(2019)

النهج املتصةةةةةةةةةةةةةلة إبدارة املوارد املائية، والتكي ف مع تغري  املناخ، وبناء القدرة على (  2018اينسةةةةةةةةةةةةةني يف القضةةةةةةةةةةةةةااي اإلقليمية )
  ومؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةورة مشةةةةةةةةةةةرتكة بني منظمة األغذية والزراعة  الصةةةةةةةةةةةمود. وأبر ت عد ة دراسةةةةةةةةةةةات حالة،    توثيقها وحتليلها ب

Twin& Twin Trading ،)اململكة املتحدة(   واملعهد االسةةةةةةةةةةةتوائي امللكيKIT   املمارسةةةةةةةةةةةات ،)اخلاصةةةةةةةةةةةة  اييدة)هولندا
نظمة، ضةةةمن الشةةةراكة من أجل املوالكاكاو. وأسةةةهمت  بشةةةروط مشةةةاركة النسةةةاء يف منظمات املنتجني يف سةةةلسةةةلة قيمة ال   

، وسةةاعدت على رتونية مفتوحة عن املسةةاواة بني اينسةةني والبيئةدورة إلك، يف إعداد  ةاملسةةاواة بني اينسةةني ملرفق البيئة العاملي
. ويف إقليم آسةةةةةيا واحمليط دليل التفاقية مكافحة التصةةةةةح ر حول منع تدهور األراضةةةةةي مع مراعاة االعتبارات اينسةةةةةانية  إعداد

اهلادئ وهيئة األمم املتحدة للمرأة  واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اهلادئ، أعد ت املنظمة، يف إطار الشراكة مع اللجنة
مسةةةةةةارات من أجل التأثري:  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، مطبوعني شةةةةةةاملني حول املسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني يف اإلقليم، واا  

: الفتياتأاية و  (2019تعزيز دور القيادة التحو لية للمرأة بغية حتقيق أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة يف آسةةةةةةةةةةةةيا واحمليط اهلادئ )
يف   25+  يف عملية بيجين  املطبوعان  ، وقد أسةةةةةةةةةةةهم(2019حقوق الفتيات والبيا ت اينسةةةةةةةةةةةانية يف آسةةةةةةةةةةةيا واحمليط اهلادئ )

 اإلقليم.
بني االعتبارات اينسةانية  القائمة  بال ملعاية الصةلة  ي:    توطيد القدرات الوطنية يف ناملعارف وتنمية القدرات تبادل -254

أدوات وهج لبح  مسةةةائل اسةةةتخدام  الزراعة، يف حني جرى تدريب نظراء وطنيني يف ابكسةةةتان على   والتكنولوجيا يف قطاع
املسةةةةاواة بني اينسةةةةني وتغري  املناخ وبناء القدرة على الصةةةةمود. وعكفت منظمة األغذية والزراعة مع رابطة أمم جنوب شةةةةرق  

ينسةةةةةةاين يف اسةةةةةةرتاتيجيات الزراعة والتنمية الريفية. ونُةف ذت آسةةةةةةيا على تنمية قدرات الو ارات املعنية من أجل تعميم املنظور ا
يف أذربيجان، وأو بكستان، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وصربيا، ومولدوفا، وكذلك يف سري النكا   هادفةتدخالت  

ومنغوليا. وأبرمت املنظمة شةراكة اسةرتاتيجية مع منظمة املرأة العربية ملؤا رة صةانعي السةياسةات واإلحصةائيني يف تعزيز اسةتفادة 
دي من تكنولوجيات املعلومات واالتصةةةةةاالت وغريها من التكنولوجيات املبتكرة. نسةةةةةاء األرايف يف مشال أفريقيا والشةةةةةرق األ

من خالل بر مج حمكم لتنميةة القةدرات. وجنح الرب مج، يف إقليم أفريقيةا،   23كمةا وحة دت املنظمةة عمليةة تنفيةذ أنةديةة دمييرتا
يف دورة تةدريبيةة يف بوركينةا فةاسةةةةةةةةةةةةةةو، ومجهوريةة الكونغو الةدميقراطيةة، والسةةةةةةةةةةةةةةنغةال، ومةايل، والنيجر،    75من خالل أكثر من  
شةةةةةةةخص   1  800ما يربو على على املسةةةةةةةتوى القطري، حي  أغ  تدريب   املنظمة القي مني على التنفيذاسةةةةةةةتهداف شةةةةةةةركاء 

 يف املائة منهم من النساء(.  60)

: تُعرف منظمة األغذية والزراعة بكوها وكالة غبعة لألمم املتحدة رائدة يف  ال الدعوة واحلوار حول السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات -255
جنحت املنظمة، ابلتعاون مع الصةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر مج األغذية  قد املسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف قطاع الزراعة. و 

إسةةةةةبانيا، يف إدمان مسةةةةةار عمل خاص ابملسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني ومتكني املرأة من أجل حتقيق األمن الغذائي   وحكومةالعاملي  
 التفاوضودعمت املنظمة الشةةةةةةركاء و موعات   24تعدد السةةةةةةنوات للجنة األمن الغذائي العاملي.امل العمل  والتغذية، يف بر مج

تعددة األطراف، زا فيها اتفاقية األمم املتحدة  املمن أجل تعزيز االلتزامات املراعية لالعتبارات اينسةةةةةانية يف االتفاقات البيئية  
 

 .التنمية املستدامةإطار األمم املتحدة للتعاون يف  ال أهداف   23
 .CSF 2019/46/7 ، أنظر ينة األمن الغذائي العاملي  24

http://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
http://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
http://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
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اإلقليمي، دعم شةةةبكة   اإلطارية بشةةةأن تغري  املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصةةةح ر. وواصةةةلت املنظمة، على الصةةةعيد
الربملانيني املعنية ابملسةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةني واالسةةةةةةةتثمارات يف الزراعة واألمن الغذائي التابعة للجماعة االقتصةةةةةةةادية لدول غرب  

بشةةأن السةةياسةةات والقوانني املراعية لالعتبارات اينسةةانية لالسةةتثمار   املسةةتفادة الدرويأفريقيا، زا يف ذلك عن طريق تبادل 
بصةورة فاعلة يف عملية االسةتعراض اإلقليمي إلعالن بيجين  ومنصةة العمل،   املنظمةلزراعة يف رواندا. ويف آسةيا، اخنرطت  يف ا

. ويف سةياق 25+  إعالن آسةيا واحمليط اهلادئ بشةأن النهوض ابملسةاواة بني اينسةني ومتكني املرأة: بيجينوأسةهمت يف وضةع  
يف أورواب وآسةةةيا الوسةةةطى، حي  أعد ت  25عراض اإلقليمي اخلاص ببيجين  +مشةةةابه، أسةةةهمت املنظمة يف عمليات االسةةةت

وقيادة احلوار حول قضةةةةةااي املسةةةةةاواة بني اينسةةةةني    (2018متكني املرأة الريفية وحتفيز الزراعة )معلومات أسةةةةةاسةةةةةية حول   وثيقة
 وتغري  املناخ.  

  املستفادة  دروس الرئيسيةال

السةةةةةنتني أن  تعميم املنظور اينسةةةةةاين يف منظمة األغذية والزراعة يتطل ب قيادة، و ايدة أك د التقد م احملر  خالل فرتة   -256
مواصةلة  اإلجراءات على صةعيد املنظمة. وسةوف يقتضةي البناء على العمل الذي أجنز حم اآلن   تنسةيقعن  املسةاءلة، فضةاًل 

 وااللتزام على مستوى املنظمة ابلعمل يف  ال املساواة بني اينسني يف إطارها.   املنظمةإبرا  عمل 

د التقييم الذي جرى يف عام   -257 على أن  تعزيز املسةةةاءلة ابملسةةةاواة بني اينسةةةني   اخلاصةةةة  ةوتنقيح السةةةياسةةة  2018وشةةةد 
إىل املكاتب امليدانية، ال سةةةةي ما ابلنسةةةةبة إىل اإلدارة العليا،  وصةةةةواًل الرئيسةةةةي  للعمل املتصةةةةل ابالعتبارات اينسةةةةانية، من املقر   

من التطو رات   2019أسةةةاسةةةي إلرسةةةاء ثقافة تنظيمية متجاوبة وضةةةمان نتائج متسةةةقة. ويعترب إنشةةةاء ينة شةةةؤون املرأة يف عام 
ابابية اليت تنم  عن مشةةةةةاركة اإلدارة، حي  يتوق ع أن تسةةةةةاعد اللجنة املنظمة على حتديد األولوايت للنهوض ابملسةةةةةاواة بني اإل

سةةياسةةات املوارد البشةةرية املتعل قة ابملسةةاواة بني اينسةةني واملراعية لالعتبارات  ب  يف ما يتعلقاينسةةني ومتكني املرأة، زا يف ذلك 
 اينسانية. 

املقبلة، لتدعيم التدخ الت الناجحة واملمارسةةات الواعدة وتوسةةيع نطاقها ندف   السةةنتنيوسةةُتعطى األولوية، يف فرتة  -258
االسةةةةةتفادة من النتائج وتعزيز األثر، ال سةةةةةي ما على املسةةةةةتوى القطري. وسةةةةةرتك ز اجملاالت الرئيسةةةةةية للعمل املراعي لالعتبارات  

ل القيمة وتغري  املناخ وبناء القدرة على الصةةةةةةمود وتوفري اخلدمات املالية وغري املالية اينسةةةةةةانية على النظم الغذائية، وسةةةةةةالسةةةةةة
 املراعية للمساواة بني اينسني ألغراض االبتكار واالستفادة من التكنولوجيا. 

ج النةُهُ  بشةةةةةةةةةةةةةأن  توجد مقارها يف روماوسةةةةةةةةةةةةةوف يتيح تنفيذ الرب مج املشةةةةةةةةةةةةةرتك بني االحتاد األورومج والوكاالت اليت  -259
، من أجل حتقيق أثر على مسةةتوى األمن الغذائي والتغذية والزراعة، والذي مت ت املوافقة عليه التحو لية للمسةةاواة بني اينسةةني

التحو لية.    ملنظمة األغذية والزراعة يف  ال النهج اينسةةةةةةةةةانية املسةةةةةةةةةتفادة درويوال  اييدة، توسةةةةةةةةةيع نطاق املمارسةةةةةةةةةات  امؤخ رً 
ركاء املتعددين، سةيسةهم مشةروعان جديدان يسةتهدفان الدول ايزرية الصةغرية النامية، مع تركيز خاص وضةمن اآللية املرنة للشة

على املسةةةةاواة بني اينسةةةةني، وتغري  املناخ، وتنمية النظم الغذائية، يف دعم ايهود ايارية، ابإلضةةةةافة إىل اختبار النهج املبتكرة 
 بيد.  ايدً العمل  مع مبادرة ا غري  املناخ، وذلك متاشيً لتعزيز متكني املرأة، والزراعة املتكي فة مع ت
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خطة العمل   النسةةةةخة الثانية من  لمنظمة يف  ال املسةةةةاواة بني اينسةةةةني بصةةةةورة كاملة معلوسةةةةتتواءم املعايري الدنيا  -260
  ا صةةةةةةةةةةادرة حديثً على نطاق منظومة األمم املتحدة بشةةةةةةةةةةأن املسةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةني ومتكني املرأة، وتوف ر نشةةةةةةةةةةرة املدير العام ال

رصد مجيع من أجل  لمساءلة  ا لإطارً املساءلة وااللتزام إ اء املساواة بني اينسني يف منظمة األغذية والزراعة    بعنوان  2020/07
 نظمة.  املاألنشطة اينسانية يف 

 (4-6خدمات ذات نوعية جيدة حلوكمة أكثر مشولية وفعالية )الناتج 

يسةةةةةاهم العمل الربا ي املتصةةةةةل ابحلوكمة يف تعزيز فعالية عمل املنظمة من أجل تقدمي الدعم يف  ال السةةةةةياسةةةةةات  -261
طر وإسةةةةةةةداء املشةةةةةةةورة  والدعم الفن على املسةةةةةةةتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية. وهو يشةةةةةةةمل بلورة املفاهيم واألسةةةةةةةاليب واأل

االسةةرتاتيجية والدعم املباشةةر لعمل املنظمة على املسةةتوى القطري والدعم الال م لتعزيز منظورات املنظمة املتصةةلة ابلسةةياسةةات 
 واحلوكمة يف آليات احلوكمة العاملية الرئيسية. 

يادة اليت توفرها آلليات احلوكمة  ويُقاي األداء من خالل مؤشةرات األداء الرئيسةية يف ما يتعلق خبدمات املنظمة والق -262
 ابء(. -4-6ألف( ويف ما يتعلق زعاية مسائل احلوكمة يف الربامج الوطنية واإلقليمية )-4-6العاملية الرئيسية )
 اإلجنازات احملققة

الرئيسةةةةةةيني على النحو لقد أحر ت النتائج املقر رة لفرتة السةةةةةةنتني أبكملها وحتق قت الغاايت املتعلقة زؤشةةةةةةري األداء  -263
 املبني  أد ه.

وواصةةةةةةةةةلت املنظمة أتدية دورها القيادي يف عمليات احلوكمة العاملية اليت تركز على دعم األعضةةةةةةةةةاء يف سةةةةةةةةةعيهم إىل  -264
، مسةةةةااة  2018ألف(. ومشل هذا، يف عام -4-6ومؤشةةةةر األداء الرئيسةةةةي   1-4-6حتقيق أهداف التنمية املسةةةةتدامة )املخرن  

ا للتةأثري على التزام األمم املتحةدة إ اء الةدعم يف  ةال السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةةات من خالل متةابعةة واسةةةةةةةةةةةةةةتعراض خطةة  املنظمةة وقيةادهتة
وعملية إصةةةةةةةةةةةةال  األمم املتحدة والوثيقة االسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل إعادة تنظيم   2030 عام

ة يف إعداد الواثئق املصةةةةةةةةةةاحبة املتعددة على نطاق منظومة ، سةةةةةةةةةةاات املنظم2019منظومة األمم املتحدة اإليائية. ويف عام  
األمم املتحدة زا يف ذلك التحليل القطري املشةةةةةةةةرتك والتحول االقتصةةةةةةةةادي. والعمل جار  حاليًا على تطوير منصةةةةةةةةة البيا ت 

البتكار والتحليل اخلاصةةةةةةةةة ابملنظمة لالسةةةةةةةةرتشةةةةةةةةاد نا على حنو أفضةةةةةةةةل من أجل توجيه الدعم الذي تقدمه السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات وا
واالسةةتثمارات والتغيري املؤسةةسةةي يف  ايل األغذية والزراعة. وسةةوف ُيسةةتفاد من هذه املنصةةة يف مبادرة العمل يًدا بيد ومؤمتر  
قمة األمم املتحدة بشةةةةةةةةأن النظم الغذائية؛ كما أها سةةةةةةةةتقدم الدعم للمكاتب اإلقليمية والقطرية يف إعداد التحليالت القطرية  

من أهداف التنمية املسةةةةتدامة على  2و  1ا  مسةةةةااة املنظمة يف األولوايت القطرية ابلنسةةةةبة إىل اهلدفني املشةةةةرتكة وضةةةةمان إبر 
 أكمل وجه يف أطر األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة اليت جرى التفاوض بشأها. 

ت قطرية ومبادرات إقليمية  وقد سةةةةةاات التوجيهات االسةةةةةرتاتيجية بشةةةةةأن مسةةةةةائل السةةةةةياسةةةةةات واحلوكمة يف التزاما -265
ابء(. -4-6ومؤشةةةةةر األداء الرئيسةةةةةي    2-4-6حمددة يف ضةةةةةمان كفاءة الدعم الفن والسةةةةةياسةةةةةايت الذي تقدمه املنظمة )الناتج 

، اتسةةةع نطاق احلوكمة عرب الربامج االسةةةرتاتيجية اخلمسةةةة زا يف ذلك: اإلدارة املسةةةتدامة للمياه  2019و 2018وخالل عامي 
( والتنسةةةةةةةةةةةةةةيق املشةةةةةةةةةةةةةةرتك بني القطةاعةات من أجةل األمن الغةذائي والتغةذيةة يف تشةةةةةةةةةةةةةةاد 2يف املغرب )الرب مج االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي 
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ملعاية مسةةائل    2030( واسةةتخدام خطة عام 4سةةرتاتيجي ( والتحول الزراعي يف ماليزاي )الرب مج اال1االسةةرتاتيجي   )الرب مج
مضةاعفة ايهود لبلورة   2019(. وجرت يف عام 3و 2األغذية والزراعة يف كولومبيا ومايل والسةودان )الرب  ان االسةرتاتيجيان  

 ما يتعلق ابألغذية  مفاهيم وأسةاليب تسةمح بتحديد املسةائل الرئيسةية يف  االت احلوكمة والسةياسةات واالقتصةاد وحتليلها يف
والزراعةةة من أجةةل تعزيز الةةدعم السةةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةايت والفن املتكةةامةةل املقةةدم من املنظمةةة. وقةةامةةت املنظمةةة، ابلتعةةاون مع الرب مج 

حتدايت احلوكمة للتوفيق بني احلد من خطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف ، بنشةةر وثيقة للمناقشةةة عن 5االسةةرتاتيجي 
 . (2019الزراعة )

 املعامل البارزة

قد مت املنظمة الدعم لتحديد إطار للنقاا بشةةةةةةةأن أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة وترتيبها حبسةةةةةةةب األولوية يف اللجان  -266
( مع خطةة  2063وسةةةةةةةةةةةةةةةاعةدت على توحيةد األطر اإليةائيةة اإلقليميةة )على غرار خطةة البلةدان األفريقيةة لعةام    25الفنيةة كةافةة

. وقد ساات املنظمة بشكل نشط يف املفاهيم واملعلومات والتحليالت الال مة لعمل ينة األمن الغذائي العاملي، 2030 عام
شةةةةةةةةةةةةةةأن النظم الغذائية والتغذية. وتولت املنظمة، يف إطار الرب مج خاصةةةةةةةةةةةةةةة يف ما يتعلق إبعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية ب

، دورًا قياداًي يف  موعة منوعة من الشةةةةةةةةةةةةةةراكات مع أجهزة غبعة لألمم املتحدة وغري غبعة هلا، زا يف ذلك  4االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي  
مويل واالسةةةةتثمار يف أصةةةةحاب ( مع مركز التجارة الدويل التابع لألمم املتحدة وشةةةةبكة التA4Aالتحالفات من أجل العمل )

( اليت دعا إليها الصةةةةندوق الدويل للتنمية SAFINاحليا ات الصةةةةغرية واملشةةةةاريع الزراعية الغذائية الصةةةةغرية واملتوسةةةةطة احلجم )
من الشةةركاء يف التمويل واالسةةتثمار. وتتيح هذه الشةةراكات تبادل املعارف ومواءمتها لتشةةجيع   40الزراعية زشةةاركة أكثر من  

تثمارات املنسةةقة على نطاق واسةةع يف سةةالسةةل القيمة والتنمية اإلقليمية حي  حتتل  الزراعة األسةةرية وتربية األحياء املائية االسةة
ومصايد األمساك والرعي واحلراجة مكانة ابر ة. وتولت املنظمة أيًضا قيادة عملية إعداد تقرير األمني العام عن التنمية الزراعية  

 26ية.واألمن الغذائي والتغذ

وابلنظر إىل التجارب على املسةةةةةةةةةةتوى القطري، دعمت املنظمة حكومة تشةةةةةةةةةةاد من أجل تعزيز نظام املعلومات عن  -267
األمن الغذائي واإلنذار املبكر ولضةةمان املوارد املالية لتفعيل القدرة على توفري معلومات موثوقة يف التوقيت املناسةةب لصةةانعي 

(، زا يف ذلك تدريب أصةحاب  FIRSTغذائي والتغذوي واملرونة واالسةتدامة والتحول )القرار، يف إطار بر مج أتثري األمن ال
 املصلحة الوطنيني يف  ال احلوار اخلاص ابلسياسات وتيسري النقاا بني ايهات الفاعلة الرئيسية. .

الزراعة اليت يقوم   ويف ماليزاي، أعد ت املنظمة ابلتعاون مع البنك الدويل، دراسةةةةةةةةةةةةات قائمة على القرائن تبني  جدوى -268
املشةةرتك بني املنظمة واالحتاد    FIRSTوي يف ماليزاي. ويف سةةياق بر مج ينا صةةغار املنتجني يف عمليات التحول الزراعي والبن

مسةةةةةةائل احلوكمة واالقتصةةةةةةاد  عملية تقييم لفعالية السةةةةةةياسةةةةةةات األسةةةةةةاي لوثيقة حتليلية عن  20األورومج، شةةةةةةك ل اسةةةةةةتعراض 
، إضافة إىل إعداد دليل منهجي  FIRSTسات األغذية والتغذية والزراعة يف البلدان اليت يشملها بر مج السياسي لتنفيذ سيا

لتقييم حوكمة املياه. وجرى توثيق التجربة والدروي املسةةةةةةتفادة من العمل يف  ال اتسةةةةةةاق السةةةةةةياسةةةةةةات وحمور املياه واألغذية  

 
 .ينة الزراعة؛ ينة مشكالت السلع؛ ينة مصايد األمساك؛ ينة الغاابت  25
26  A/74/237 . 
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اليت عرضةةةةةةةت  جتربة حكومة حمور املياه واألغذية والطاقة .  ت االسةةةةةةةةتدامةإدارة تعقيداوالطاقة يف املغرب واألردن يف وثيقة عن 
 (. 2019خالل املنتدى العاملي الثال  للري  )ابيل، سبتمرب/أيلول 

وواصةةلت الشةةبكة الفنية املعنية بدعم احلوكمة تقدمي الدعم الفن لألقران إىل موظفي املنظمة. وخالل فرتة السةةنتني،   -269
وبناًء على طلب الربامج االسةةرتاتيجية والشةةعب الفنية، نظمت الشةةبكة عدة ندوات عن احلوار بشةةأن احلوكمة مشلت: العمل 

ستدامة؛ واالستثمارات الزراعية للصني يف أفريقيا؛ واتساق السياسات يف  ال عرب قطاعات خمتلفة لتحقيق أهداف التنمية امل
 حوكمة املياه؛ والعمل الفعلي املتعلق أبهداف التنمية املستدامة: الرتكيز على الروابط واملقايضات. 

 الدروس الرئيسية املستفادة

الضةوء على ضةرورة تعزيز قاعدة األدل ة املتاحة عن عمل املنظمة يف   2019-2018سةل ط العمل خالل فرتة السةنتني   -270
 ايل السةةةةةياسةةةةةات واحلوكمة من خالل حتسةةةةةني تكامل البيا ت وحتليلها. ومن شةةةةةأن حتسةةةةةني نظم معاية البيا ت والتحليل 

ه حنو الظروف احمللية املتطورة أن توفر الوقت وايهد الال مني للحصةةةةةةةةةول على معلومات وحتليالت يف الوقت املناسةةةةةةةةةب موج  
القائمة. وسةةةةةةوف تسةةةةةةاند هذه النظم والتحليالت املبادرات ايديدة على مسةةةةةةتوى املنظمة على غرار العمل يًدا بيد والعملية 

. كما أها سةةةتعز  مشةةةاركة املنظمة يف عملية إصةةةال  2021التحضةةةريية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشةةةأن النظم الغذائية يف عام 
دة وتنفيذها على املسةتوى القطري وسةوف تسةتفيد منها. وتسةاند النهج القائمة على نظم البيا ت تكامل خمتلف األمم املتح

منظورات املنظمة وتسةلط الضةوء على أوجه التكافل واملقايضةات بني اإلجراءات وتسةاعد األعضةاء على توجيه االسةتثمارات 
 واالبتكار والسياسات والتغري املؤسسي على حنو أفضل. 

ا  -271 ويف حني أن  التحليالت قادرة على املسةةاعدة على حتسةةني تركيز احلوار بشةةأن السةةياسةةات ونوعيته، مثة حاجة أيضةةً
. ويتعني أن يتخطى بر مج املنظمةة 2030إىل ابتكةار مؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةي يف التعةاطي مع حتةدايت التكةامةل اليت أبر هتةا خطةة عةام  

ا أن ميه د وينبغي إىل االبتكار العملي على املسةةةةةةةةةةتوى امليداين.   اخلاص ابحلوكمة التنسةةةةةةةةةةيق واملنتجات املعرفية وصةةةةةةةةةةواًل  أيضةةةةةةةةةةً
االبتكار التنظيمي الطريق أمام عملية بر ة وختطيط للحوكمة مشةرتكة بني القطاعات تتسةم بقدر أكرب من االتسةاق والفعالية 

 من أجل حتقيق تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية مستدامة للنظم الغذائية والزراعية. 

ضتتتتتمان اجلودة والتماستتتتتظ يف عمل منظمة األغذية والزراعة على التذذية من خالل تعميم التذذية  
  )الناتجيف اإلطار االسترتاتيجي، وتعزيز مستا ة منظمة األغذية والزراعة يف اهلندستة الدولية للتذذية  

6-5.)  
، يف صةةميم برا ها االسةةرتاتيجية  2030حافظت املنظمة على التغذية، بوصةةفها عنصةةرًا أسةةاسةةيًا لتحقيق خطة عام   -272

ابعتبارها موضةةةةوًعا مشةةةةرتًكا وعز ت موقعها االسةةةةرتاتيجي كقائد للمبادرات العاملية وآليات احلوكمة لتشةةةةجيع األياط الغذائية  
 الصحية وحتسني التغذية. 

إىل قياي وجود  لفأ-5-6بواسةةةةةطة مؤشةةةةةرين رئيسةةةةةيني اثنني لألداء. ويسةةةةةعى املؤشةةةةةر  5-6اتج ويتم قياي أداء الن -273
إىل تعق ب  ءاب-5-6املنظمة يف البنية الدولية للتغذية ومسةةااتها يف خطة العمل العاملية اخلاصةةة ابلتغذية؛ فيما يسةةعى املؤشةةر 

ن يف الرب ة القطرية للمنظمة املراعية للتغذية وتشةةةةةةةةجيع تنمية القدرات الداخلية يف  ال التغذية. وقد بلغت املنظمة   التحسةةةةةةةة 
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مما يؤكد التقدم احملر  ابجتاه ضةةةمان ايودة والتماسةةةك يف  2019-2018املقصةةةد ابلنسةةةبة إىل املؤشةةةرين كليهما لفرتة السةةةنتني 
 ال التغذية. عمل املنظمة يف  

وقد سةةةةةةاات املنظمة على نطاق واسةةةةةةع يف البنية الدولية للتغذية ويف إحرا  تقدم على صةةةةةةعيد خطة العمل العاملية  -274
للتغذية خاصةةةةةةةة من خالل اسةةةةةةةتضةةةةةةةافة اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتحدة املعنية ابلتغذية واملشةةةةةةةاركة يف توفري األمانة لعقد 

ت ينة األمن الغذائي العاملي. وكث فت املنظمة أيًضا جهودها يف  ال التواصل بشأن متابعة املؤمتر  التغذية واملسااة يف عمليا
الةدويل الثةاين املعىن ابلتغةذيةة وإحرا  تقةدم يف خطةة العمةل العةامليةة للتغةذيةة من خالل املوقع اإللكرتوين للمنظمةة ومسةةةةةةةةةةةةةةااةاهتةا  

 األساسية يف االجتماعات الدولية. 

ة إجنا اهتا يف سةبيل إنشةاء نظم غذائية مراعية بقدر أكرب للتغذية على املسةتوايت القطرية واإلقليمية وحسةنت املنظم -275
والعاملية وذلك من خالل خطة تنفيذ لتعميم التغذية. وواصةةةةةةلت شةةةةةةبكة جهات االتصةةةةةةال عرب خمتلف الربامج االسةةةةةةرتاتيجية  

وسةةةةةةاات يف عملية حتدي  اسةةةةةةرتاتيجية املنظمة ورؤيتها اخلاصةةةةةةة  واملكاتب امليدانية دعم عملية تعميم التغذية داخل املنظمة  
 ابلتغذية. 

 املعامل البارزة

واصةةةلت املنظمة، ابلتعاون مع منظمة الصةةةحة العاملية وبوصةةةفها أمانة عقد التغذية، الدعوة إىل اإلبقاء على التغذية   -276
 2019،27ملناسةةةةةةةبة يوم األغذية العاملي  مدرجة على جدول أعمال صةةةةةةةانعي السةةةةةةةياسةةةةةةةات على املسةةةةةةةتويني الدويل والوطن. و 

شةج عت   األياط الغذائية الصةحية املسةتدامةتعاونت املنظمة مع منظمة الصةحة العاملية من أجل وضةع مبادئ توجيهية بشةأن 
فيها البلدان على اسةةةةتخدام هذه املبادئ لالسةةةةتشةةةةراد نا يف السةةةةياسةةةةات كل يف سةةةةياقه احمللي. وتعاونت املنظمة مع شةةةةركاء 
آخرين يف التنميةة ومع وكةاالت األمم املتحةدة من أجةل إعةداد اخلطوط التوجيهيةة الطوعيةة بشةةةةةةةةةةةةةةةأن النظم الغةذائيةة والتغةذيةة 

، تعه دت املنظمة إىل جانب كل من منظمة الصةةةةةةحة  2019عاملي. ويف شةةةةةةهر يوليو/متو   الصةةةةةةادرة عن ينة األمن الغذائي ال
العاملية ومفوضةةةةةةةية األمم املتحدة السةةةةةةةامية لشةةةةةةةؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبر مج األغذية العاملي ومكتب 

سةةةةةةوء التغذية لدى األطفال وأعد ت إطارًا األمم املتحدة لتنسةةةةةةيق الشةةةةةةؤون اإلنسةةةةةةانية، بتسةةةةةةريع العمل من أجل وضةةةةةةع حد   ل
حالة انعدام األمن الغذائي مشةةةةةةةةةرتًكا وخارطة طريق إلطالق خطة عمل األمم املتحدة العاملية بشةةةةةةةةةأن اهلدر. وتضةةةةةةةةةم ن تقريرا 

  بيا ت عاملية عن ايوع وسةةةةةةةةةةةةةوء التغذية 2018التقرير العاملي عن التغذية لعام ، إضةةةةةةةةةةةةةافة إىل 2019و  2018لعامي   العاملي
  (.1-5-6 لالسرتشاد نا عند رصد املقاصد املتصلة ابلتغذية ألهداف التنمية املستدامة )املخرن

، مشلت أنشطة بناء القدرات مجع بيا ت متصلة ابلتغذية وحتليلها واستخدامها  2019-2018وخالل فرتة السنتني   -277
دعم النتائج على صةةعيد التغذية اييدة وتعزيز  من أجل رسةةم السةةياسةةات وحتسةةني تصةةميم السةةياسةةات والربامج الرئيسةةية اليت ت

احلوكمة زشةةةةاركة أصةةةةحاب مصةةةةلحة متعددين ابلنسةةةةبة إىل النظم الغذائية يف املناطق احلضةةةةرية من أجل أياط غذائية صةةةةحية 
 وحتسني التغذية. 

 
 (.zerohunger world)#  أفعالنا هي مستقبلنا. أياط غذائية صحية من أجل #عامل خال من ايوع  27
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د ت املنظمةةة موارد وسةةةةةةةةةةةةةةعيةًةا من املنظمةةة إىل دعم البلةةدان من أجةةل متةةابعةةة املؤمتر الةةدويل الثةةاين املعن ابلتغةةذيةةة، أعةة -278
مرجعية عن النهج املراعية للتغذية وحصةةةةص تعليمية إلكرتونية. وصةةةةدر املطبوع املشةةةةرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

دليل مرجعي للبلدان اسةةةتنادًا إىل التوصةةةيات السةةةياسةةةاتية الصةةةادرة عن  -تعزيز العمل يف  ال التغذية الصةةةحة العاملية بشةةةأن 
من أجل مساعدة البلدان على مراجعة مدى مالءمة التوصيات الطوعية الصادرة  (2018 الثاين املعىن ابلتغذية )املؤمتر الدويل

 (.2-5-6  توصية وترمجتها على شكل إجراءات متصلة ابلتغذية خاصة بكل بلد )املخرن 60عن املؤمتر وعددها 

وسةةةةةةةةةةاات جهات االتصةةةةةةةةةةال املعنية ابلتغذية وفرق اإلدارة واملكاتب امليدانية للمنظمة يف حتديد الفرص املشةةةةةةةةةةرتكة  -279
واخلاصة ابألقاليم من أجل إدمان التغذية وتوطيد التعاون. وقد يس ر هذا النهج إعداد برامج املنظمة مع مراعاة التغذية زا يف 

م ا لتغذية وإعداد قائمة حتقق خاصةةةة ابلتغذية ابلنسةةةبة إىل برامج املنظمة ومشةةةاريعها  ذلك إضةةةفاء الطابع املؤسةةةسةةةي على واسةةةو
طر الرب ة القطرية ووضةةةةةةةةةةةةع أطر عمل جديدة لألمم املتحدة  اخلطوط التوجيهية ألواحلصةةةةةةةةةةةةول على مدخالت لعملية مراجعة 
التغذية كمجال من  االت  2019-2018  من أطر الرب ة القطرية يف الفرتة 59للتعاون يف  ال التنمية املسةةةةةةةةةتدامة. وتناول  

األولوية أو كمؤشةةةةةةةةةةةةةرات للنواتج. وأضةةةةةةةةةةةةةيفت توجيهات عملية وموارد إضةةةةةةةةةةةةةافية بشةةةةةةةةةةةةةأن التغذية والنظام الغذائي إىل املكتبة 
الفرعيةةةةةةةة   واإلقليميةةةةةةةة  اإلقليميةةةةةةةة  املكةةةةةةةاتةةةةةةةب  يف  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن  نةةةةةةةذا  عمةةةةةةةل  حلقةةةةةةةات  عقةةةةةةةد  وجرى  للمنظمةةةةةةةة   اإللكرتونيةةةةةةةة 

  (.3-5-6  )املخرن

 لرئيسية املستفادةالدروس ا

 2019تقييم اسةةرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها يف العمل يف  ال التغذية لعام  سةةل ط  -280

الضةةوء على احلاجة  28
إىل اسةةةةةةةتعراض االسةةةةةةةرتاتيجية اخلاصةةةةةةةة ابلتغذية وتطويرها حبي  تشةةةةةةةمل منظورات الزراعة املسةةةةةةةتدامة والنظم الغذائية واألياط  

 عن الرتكيز على تعزيز القدرات، ال سيما يف املكاتب امليدانية.  الغذائية الصحية ومعاية مجيع أشكال سوء التغذية، فضاًل 

تستتاق عمل املنظمة بشتتعن تذري املناخ متاشتتًيا مت االستترتاتيجية اياصتتة بتذري املناخ ضتتمان جودة وا
من خالل تعميم تذري املناخ يف كامل األهداف االستتتتتتتتترتاتيجية وتعزيز مستتتتتتتتتا ة املنظمة يف اهلياكل  

 (6-6 الوطنية واإلقليمية والدولية )الناتج
تغري املنةاخ على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى املنظمةة من خالل مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات األداء يتم قيةاي عمةل منظمةة األغةذيةة والزراعةة يف  ةال   -281

للنتائج من ضةمنه معلومات   وتوفر اسةرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصةة بتغري املناخ إطارًا مفصةاًل  6-6 الرئيسةية للناتج
اءات عرب املنظمة اليت تسةةاهم اإلجر  االسةةرتاتيجيةإضةةافية عن املخرجات الواجب حتقيقها يف إطار نواجته الثالثة. وتربط هذه 

ا موضةةةوع فرتة السةةةنتني  تغري املناخ   يف املنظمة عن 2019-2018يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته. وكان أيضةةةً
 2018حافزًا ملناقشةةةةةةةةات جديدة عن تغري املناخ يف الدورات اليت عقدت خالل سةةةةةةةةنة  وأتثريه على عمل املنظمة وأنشةةةةةةةةطتها

قليمية واللجان الفنية. واتسةةةةةع دور الزراعة يف التكيف مع تغري املناخ واحلد من أتثرياته خالل السةةةةةنوات األخرية للمؤمترات اإل
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يف  خاصةةةةةةةةةةةةةة يف أعقاب القرار بشةةةةةةةةةةةةةأن عمل كورونيفيا املشةةةةةةةةةةةةةرتك بشةةةةةةةةةةةةةأن الزراعة خالل املؤمتر الثال  والعشةةةةةةةةةةةةةرين لألطراف
 . 2017نوفمرب/تشرين الثاين 

، واصةةةةةةلت املنظمة توفري القيادة الفنية من أجل تعزيز القدرات الوطنية ملعاية مسةةةةةةائل  2019-2018وخالل الفرتة  -282
تغري املناخ والزراعة على حد   سةواء. وقد ا داد الدعم لتنفيذ املكو ت الزراعية يف املسةااات احملددة وطنيًا وبلورهتا بقدر أكرب  

بلةًدا لتنفيةذ    28. ومن بني هةذه البلةدان، قةامةت املنظمةة بةدعم  2019بلةًدا يف هةايةة عةام    98إىل    2018بلةًدا يف عةام    55من  
مشةةةةةةةةاريع آلليات دولية معنية بتغري املناخ من قبيل الصةةةةةةةةندوق األخضةةةةةةةةر للمناخ ومبادرة مرفق البيئة العاملية لبناء القدرات يف 

  ال الشفافية. 

ا إدمان األمن الغذائي وال -283 خت املنظمة أيضةةةً زراعة واحلراجة ومصةةةايد األمساك ضةةةمن احلوكمة الدولية واإلقليمية ورسةةة 
من احلوارات الفنية والسةياسةاتية واخلاصةة ابلتمويل يف  ال اإلجراءات املتصةلة ابملناخ،    30زا يف ذلك من خالل املشةاركة يف 

دورهةةا القيةةادي يف هةةذه احلوارات،   حوارًا. وعز ت املنظمةةة، من خالل  24زةةا ختطى الغةةايةةة احملةةددة لفرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني وقةةدرهةةا  
االعتبةار الةذي حتظى بةه الزراعةة واألمن الغةذائي يف جةدول األعمةال الةدويل اخلةاص ابملنةاخ وأية دت إدمةان القطةاعةات الزراعيةة  
لة يف الصةةةةةةةةةةكوك الدولية ملواجهة تغري املناخ وقامت بتيسةةةةةةةةةةري عملية حتديد اخليارات املتاحة لتنفيذ اإلجراءات املناخية املتصةةةةةةةةةة

 ابلزراعة واعتمادها. 

 مزيد من التفاصيل عن التقدم احملر  يف إطار النتائج لالسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ.  4امللحق  ويرد يف  -284

 املعامل البارزة

قد مت املنظمة الدعم ألحد عشةةةةةةةر بلًدا من أجل وضةةةةةةةع خطط عمل وطنية وربطها ابملسةةةةةةةااات احملددة وطنيًا من  -285
بلًدا من الدعم من أجل تنفيذ املسةةةةةااات احملددة وطنيًا  68خالل بر مج دمج الزراعة يف خطط التكيف الوطنية؛ واسةةةةةتفاد 

وحزمة تعزيز اإلجراءات اخلاصة ابملناخ و موعة العمل املواضيعية املختصة يف إطار الشراكة اخلاصة ابملسااات احملددة وطنيًا 
ابلزراعة واألمن الغذائي واسةةةةةةةتخدام األراضةةةةةةةي ومشةةةةةةةاريع مبادرة بناء القدرات يف  ال الشةةةةةةةفافية زا يف ذلك ضةةةةةةةمان ايودة 

 غري املناخ يف الزراعة. واملشروع ايديد لتعزيز التكيف يف القطاع الزراعي بفضل بر مج التخفيف من وطأة ت

بلةةةًدا زةةةا يف ذلةةةك يف  ةةةال تنميةةة    25وجرى تقةةةدمي الةةةدعم للتكيف مع تغري املنةةةاخ واحلةةةد من خطر الكوارث إىل   -286
القةدرات لتقييم املخةاطر ومةدى التعرض هلةا، وإجراء تقييم وطن شةةةةةةةةةةةةةةامةل للمخةاطر، وبرامج تةدريةب لتوفري اخلةدمةات الزراعية  

ارسةةةةات اييدة للتكيف واحلد من خطر الكوارث، وإعداد اقرتاحات مشةةةةاريع، واسةةةةرتاتيجية وطنية املناخية، ودعم تطبيق املم
 للتكيف مع تغري املناخ. 

، قدمت املنظمة الدعم إلعداد  موعة من مشةةةةةاريع التأهب للصةةةةةندوق األخضةةةةةر للمناخ 2019-2018ويف الفرتة   -287
مشةةةةةةةةروع شةةةةةةةةامل يف السةةةةةةةةلفادور دعًما لتنفيذ املسةةةةةةةةااات احملددة تنفيذ  2019بلًدا؛ وبدأ يف عام  18منها يف  19بدأ تنفيذ 

بلدان من الدعم للحصةةةةةةةةةةةةول على متويل من مرفق البيئة العاملية يف إطار مبادرة بناء القدرات يف  ال  7وطنيًا؛ واسةةةةةةةةةةةةتفادت 
عدة البلدان على ماليني دوالر أمريكي كمجموع(؛ ومتت املوافقة على مشةةةةةةةروع عاملي واحد ملسةةةةةةةا 6.5الشةةةةةةةفافية )أكثر من  

 ماليني دوالر أمريكي(.  1.6بناء قدراهتا لزايدة الشفافية يف القطاع احلرجي )
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وقد م ابإلمجال النظام الوطن لرصةةةةةد األراضةةةةةي واملعلومات من أجل مشةةةةةروع لرفع التقارير الشةةةةةفافة عن املسةةةةةااات   -288
ن أنشةةةةةةةةةةةطة قوائم ايرد اخلاصةةةةةةةةةةةة بغا ات االحتباي بلًدا من أجل مجع البيا ت ذات الصةةةةةةةةةةةلة ع 24احملددة وطنيًا الدعم إىل 

احلراري يف ضةةةةةةةوء التوجيهات واخلطوط التوجيهية الصةةةةةةةادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعن بتغري املناخ لرفع التقارير من مث  
خلاصة للفريق احلكومي إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وقدمت املنظمة مسااات ملحوظة إىل التقارير ا

 .احمليط والغالف ايليدي يف ظل  تغري املناخ وعن تغري املناخ واألراضيالدويل املذكور عن  

واكتسةةةةةةبت املنظمة اعرتافًا أكرب بدورها كرائدة على السةةةةةةاحة الدولية للمناخ خالل السةةةةةةنتني األخريتني خاصةةةةةةة من  -289
خالل مشةةةةاركتها الرفيعة املسةةةةتوى ومسةةةةاااهتا امللحوظة يف مرحلة ما قبل املؤمترين الرابع والعشةةةةرين واخلامس والعشةةةةرين ملؤمتر  

ية بشةأن تغري املناخ ودورات األجهزة الرائسةية وعمل كورونيفيا املشةرتك بشةأن الزراعة  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطار 
ومؤمتر القمةة اخلةاص بتغري املنةاخ الةذي دعةا إليةه أمني عةام األمم املتحةدة. وخالل مؤمتر األطراف الرابع والعشةةةةةةةةةةةةةةرين واخلةامس 

الدعم ملشةةاركة املفاوضةةني من القطاع الزراعي.  حدث جان  وقد مت  200والعشةةرين، عقدت املنظمة وسةةاات يف أكثر من  
ا على أها صةةةةاحبة مصةةةةلحة رئيسةةةةية ومصةةةةدر للمعارف ملسةةةةاندة تنفيذ خارطة طريق عمل كورونيفيا.  وُيشةةةةهد للمنظمة أيضةةةةً

ا، ابلتعةاون مع الوكةاالت اليت توجةد مقةارهةا يف رومةا، أحةدااًث جةانبيةة عن تغري املنةاخ واألمن الغةذا ئي  وعقةدت املنظمةة أيضةةةةةةةةةةةةةةةً
خالل الدورتني اخلامسةةةةةةةةةة واألربعني والسةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. وأمكن املنظمة كذلك، من خالل 

اجتماعات  لس الصةةةةندوق األخضةةةةر للمناخ واحلوارات املنظ مة، الرتويج مليزهتا املقارنة والعمل مع الشةةةةركاء من  املشةةةةاركة يف
 أجل أتمني التمويل للمناخ.  

 وس الرئيسية املستفادةالدر 

بشةةةةةكل كبري خالل السةةةةةنتني املاضةةةةةيتني بفضةةةةةل اكتسةةةةةاب وعي أكرب من عمل املنظمة يف  ال تغري املناخ  تسةةةةةارع  -290
جانب األعضةةةةةةةةةاء بشةةةةةةةةةأن أتثريات تغري املناخ على األمن الغذائي وايوع والدور الذي يؤديه قطاع الزراعة كمصةةةةةةةةةدر لغا ات 

مة إىل حد كبري دعمها للبلدان من خالل مشةةةةةةاريع جديدة متوهلا اآلليات الدولية لتمويل وقد  ادت املنظاالحتباي احلراري. 
، إضةةةةةافة مليارات دوالر أمريكي  1.3حي  تبل  حاليًا حافظة التمويل املخصةةةةةصةةةةةة للمناخ والبيئة  اإلجراءات اخلاصةةةةةة ابملناخ  

ومتثلت العربة الرئيسةةةةةية املسةةةةةتفادة من هذه العملية عمليات أخرى على غرار الشةةةةةراكة بشةةةةةأن املسةةةةةااات احملددة وطنيًا.  إىل
ضةةةةةرورة توفري معلومات واضةةةةةحة ومبكرة للبلدان عن السةةةةةياسةةةةةات املعقدة والشةةةةةروط واملعايري اخلاصةةةةةة ابملوارد املخصةةةةةصةةةةةة   يف

ملسةةةو غ املناخي شةةةرطًا مسةةةبًقا أسةةةاسةةةيًا حلشةةةد مصةةةادر التمويل للمناخ ويتعني على وتعد  معايري االسةةةتثمار الواقعية وا للمناخ.
وسةةةةتبقى  املنظمة العمل عن كثب مع البلدان للحرص على أال تعتمد الربامج على مصةةةةادر حماذية ال صةةةةلة هلا نذه العملية.

لى املستويني الدويل واإلقليمي أولوية خالل احملافظة على هذه ايهود وتكثيفها على املستوى الوطن وتعزيز دورها القيادي ع
. وسةتواصةل املنظمة تنفيذ أنشةطتها اخلاصةة بتغري املناخ يف إطار االسةرتاتيجية اخلاصةة بتغري املناخ  2021-2020فرتة السةنتني 

 زا يتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.
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  2030إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة و 

 
عاماًل حامسًا للتغيري، زا تتضةةةمنه من تعهد بعدم إاال أحد وطموحها   2030تشةةةك ل خطة التنمية املسةةةتدامة لعام   -291

بشةأن إعادة  72/279بضةمان السةالم واال دهار للجميع على كوكب ينعم ابلصةحة. وميث ل قرار ايمعية العامة لألمم املتحدة  
فعالية وجتاواًب لدعم األعضةةةةةةةةاء يف األمم   تنظيم منظومة األمم املتحدة اإليائية خطوًة مهمًة يعل األمم املتحدة شةةةةةةةةريًكا أكثر

 .2030األهداف واملقاصد الوطنية لتنفيذ خطة عام  حتديداملتحدة من أجل 
، شةةةةةةةةةةةاركت  2019ومنذ إطالق عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإليائية يف األول من يناير/ كانون الثاين   -292

منظمة األغذية والزراعة بنشةاط يف عملية اإلصةال  هذه من خالل توفري مسةااات رئيسةية يف  االت التغيري الكبري اخلمسةة 
 .72/279على النحو املفص ل يف القرار 

 ازات احملققةاإلجن 
 جيل جديد من أفرقة األمم املتحدة القطرية

، اختةذت منظمةة األغةذيةة والزراعةة إجراءات مالئمةة وأعةد ت توجيهةات جةديةدة وقةد متهةا إىل املكةاتةب  2019يف عةام   -293
امليدانية لتمتني الدور القيادي الذي تضطلع به املنظمة، وتعاوها ومشاركتها يف اييل ايديد من أفرقة األمم املتحدة القطرية،  

املتسةةةةةةقة اليت تبذهلا األمم املتحدة دعًما لألولوايت اإليائية الوطنية، ال وذلك من أجل تعزيز مسةةةةةةااتها يف ايهود ايماعية و 
وأهداف التنمية املسةةةةتدامة. وجرى تعديل مالمح متطلبات وظائف ممثلي املنظمة    2030سةةةةيما خطة التنمية املسةةةةتدامة لعام 

 ذائية.مع الرتكيز بقوة على التنمية املستدامة، ال سيما التحو ل يف الزراعة والنظم الغ

على اإلسةهام بنشةاط يف بلورة النسةخة الثانية من اسةرتاتيجيات األمم املتحدة على  2019دأبت املنظمة طوال عام   -294
الصةةةةعيد القطري لتيسةةةةري األعمال. وتتشةةةةاطر املنظمة اهلدف الذي تسةةةةعى هذه العملية ايديدة إىل حتقيقه بشةةةةكل عام، أي  

تعزيز التعاون و ايدة أوجه التآ ر بني اخلدمات اإلدارية للوكاالت واملكاتب حتسةةةةةةني الكفاءة واملسةةةةةةاءلة واالتسةةةةةةاق من خالل  
التابعة هلا. ومن املتوقع أن تكم ل هذه ايهود اإلدمان العمودي اياري لعدد من اخلدمات اإلدارية الذي بدأ ابلفعل بواسطة 

 مركز اخلدمات املشرتكة لدى املنظمة.

إلداري املشةةةرتكة ايديدة اليت من املقرر أن تبدأ عملها يف النصةةةف الثاين من ويف ما يتعلق إبطالق مكاتب الدعم ا -295
مع عدد من املكاتب القطرية يف كل إقليم من أجل حتديد الرتتيبات القائمة  2019، تواصلت املنظمة خالل عام 2020عام 

 بل املال.واستكشاف الفرص املتاحة، مشريًة إىل أاية اتباع هج عملي وحتقيق أفضل قيمة مقا

ا على بيةان االعرتاف املتبةادل الةذي أعةد ه فريق األمني العةام لألمم املتحةدة  2019ويف عةام   -296 ، وق عةت املنظمةة أيضةةةةةةةةةةةةةةةً
املعن ابالبتكارات يف  ال األعمال، من أجل تيسةةةةةةةةةةةةةةري التعاون اإلداري على حنو أكرب بني الوكاالت والصةةةةةةةةةةةةةةناديق والربامج 

على وضع سلسلة من  2020نها اتفاق الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف مطلع عام أد ى إىل مجلة من األمور من بي ما
إجراءات التعاون احملددة يف  االت الشةةةةؤون املالية واملشةةةةرتايت وإدارة أسةةةةطول املركبات وتكنولوجيا املعلومات واالتصةةةةاالت 
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وخفض التكاليف على املسةةةةةةةةةتويني العاملي والسةةةةةةةةةفر والصةةةةةةةةةحة والشةةةةةةةةةؤون اللوجسةةةةةةةةةتية، ندف حتقيق قدر أكرب من الكفاءة  
 والالمركزي.

 تنشيط دور نظام املنسقني املقيمني

أغ  نظام املنسةةةةةقني املقيمني ايديد، بوصةةةةةفه نظاًما مسةةةةةتقاًل وحمايًدا ووظيفة تنسةةةةةيق معز ة تتمحور حول التنمية،   -297
ج املسةةةةةةتدامة والتغذية واألمن الغذائي، وتشةةةةةةجيع اتباع هُ الفرصةةةةةةة ملنظمة األغذية والزراعة حلشةةةةةةد الدعم السةةةةةةياسةةةةةةايت للزراعة  

 ومبادرات تعاونية جديدة على الصعيد القطري، زا يشمل مبادرة "العمل يًدا بيد" الرائدة.

وأجرت املنظمة تغيريات نذا املعىن على املسةةتوى الداخلي، لضةةمان االمتثال التام إلطار اإلدارة واملسةةاءلة ايديد،   -298
، جرى تعديل أداة تقييم األداء اخلاصةةةةةة زمثلي املنظمة وفًقا لذلك، ما جعلهم مسةةةةةؤولني 2019كانون األول   ويف ديسةةةةةمرب/

 أيًضا أمام املنسقني املقيمني يف ما يتعلق بنتائج التنمية املشرتكة، زا يتماشى مع مبدأ اإلبالغ املزدون.

يعةةةل التعةةةاون بني الوكةةةاالت اليت توجةةةد مقةةةارهةةةا يف رومةةةا أكثر منهجيةةةًة    2019-2018وبةةةُذلةةةت جهود يف الفرتة   -299
واسةةةةرتاتيجيًة وتركيزًا على هج برا ي، والدعوة بصةةةةورة مشةةةةرتكة إىل تعزيز مكانة األمن الغذائي والتغذية والزراعة املسةةةةتدامة يف 

ا عدد متزايد من الشةةةةةةة ركاء يف املوارد بوضةةةةةةةع برامج مشةةةةةةةرتكة مع صةةةةةةةدارة جداول األعمال القطرية لألمم املتحدة، وقام أيضةةةةةةةً
ا تعزيز التعاون يف ما بينها على مسةةةتوى 2019الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. ويف عام   ، واصةةةلت هذه الوكاالت أيضةةةً

 اسرتاتيجي أكرب، من خالل الشروع يف عملية جتريب خطط قطرية مشرتكة يف ثالثة بلدان )إندونيسيا وكولومبيا والنيجر(.
وهتدف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من خالل عمليات التخطيط ووضةع الربامج بصةورة مشةرتكة، إىل مجلة  -300

أمور منها تقدمي مسةةةةااة اسةةةةرتاتيجية منسةةةةقة إلطار التعاون لألمم املتحدة، والتحاليل القطرية املشةةةةرتكة اليت يسةةةةتند إليها من 
غذية واسةةةةةةةةتدامة األغذية والزراعة والتنمية الريفية، خاصةةةةةةةةة ابلنسةةةةةةةةبة إىل حتقيق أجل جتسةةةةةةةةيد وأتكيد أاية األمن الغذائي والت

 من أهداف التنمية املستدامة وسائر املقاصد ذات الصلة. 2اهلدف  

 جتديد النهج اإلقليمي

بصةةورة كاملة يف أعمال فريق االسةةتعراض الداخلي املشةةرتك بني  2019شةةاركت منظمة األغذية والزراعة خالل عام   -301
االت املعن ابسةةتعراض األمم املتحدة اإلقليمي، الذي أسةةفر عن إنشةةاء منتدى تعاوين إقليمي واحد لكل إقليم، يوفر فيه  الوك

مكتب تنسةةةيق التنمية التابع لألمم املتحدة خدمات األمانة، وفًقا للمبادئ املتفق عليها بشةةةأن امللكية ايماعية هليئات األمم 
 د واضح ملهام املنتدى التعاوين اإلقليمي استناًدا إىل فرادى والايت اهليئات.املتحدة، وثبات التكاليف، وحتدي

وعالوة على ذلك، شةةةاركت املنظمة يف  موعة العمل املشةةةرتكة بني الوكاالت اليت وضةةةعت الصةةةيغة النهائية لعملية  -302
الكاري  واحمليط اهلادئ واحمليط اهلندي، يف إطار تنفيذ اسةتعراض املكاتب املتعددة البلدان يف األقاليم الفرعية لكل من البحر  

مسةةةةار سةةةةاموا لوضةةةةع بر مج العمل العاملي بشةةةةأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول ايزرية الصةةةةغرية النامية، واإلشةةةةراف على 
 عملية تنفيذه.
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 التوجه االسرتاتيجي واإلشراف واملساءلة بشأن النتائج على نطاق املنظومة

، شةةةةةةةةةةةةاركت منظمة األغذية  2019الق التوجيهات اخلاصةةةةةةةةةةةةة إبطار التعاون لألمم املتحدة يف يونيو/حزيران  منذ إط -303
يف تطوير كل من التحليل القطري املشةةةةةةةةةةرتك  اليت بدأت بتنفيذ هذا اإلطار"،والزراعة بشةةةةةةةةةةكل كامل وفع ال يف دعم "البلدان 

إلطار التعاون، من خالل مسةةةةةةةةةةااة املنظمة االسةةةةةةةةةةرتاتيجية ويف   لألمم املتحدة الذي تقوم عليه التوجيهات، والتطوير الكامل
 الوقت املناسب يف "العرض ايماعي" لألمم املتحدة حنو حتقيق التغيريات التحويلية واهليكلية يف البلدان.

، كانت املنظمة نشةةةةةةةةةةةطة جًدا يف مجيع مسةةةةةةةةةةةارات عملية بلورة التوجيهات ايديدة اخلاصةةةةةةةةةةةة إبطار 2019ويف عام   -304
ن لألمم املتحدة، وما يتصةةةةل نا من مكو  ت، من أجل إظهار الدور اهلام الذي تضةةةةطلع به الوكاالت املتخصةةةةصةةةةة يف التعاو 

ا كبريًا للخطوط التوجيهيةةةة إلطةةةار الرب ةةةة القطريةةةة اخلةةةاص نةةةا،  الرب ةةةة القطريةةةة. وعالوًة على ذلةةةك، أجرت املنظمةةةة تنقيحةةةً
والرب ة على املسةةةةتوى القطري بشةةةةكل كامل من إطار األمم املتحدة للتعاون وأن تتالءم أجل أن تسةةةةتمد أداة التخطيط  من

 على النحو الواجب مع دورته.

 متويل منظومة األمم املتحدة اإليائية

، أصةةةةةةةبحت منظمة األغذية والزراعة خامس أكرب مسةةةةةةةاهم من بني هيئات األمم املتحدة يف 2019اعتبارًا من عام  -305
قيمني اجملد د، إذ ضاعفت مسااتها يف الرتتيبات ايديدة للتشارك يف التكاليف، على حنو ما أذن به  لس  نظام املنسقني امل

 .201829 املنظمة يف ديسمرب/ كانون األول
ويلتزم األعضةةةةاء، من خالل تنفيذ اتفاق التمويل بغية إطالق كامل إمكا ت منظومة األمم املتحدة اإليائية،  عل  -306

يف املائة يف السةةةةةةنوات اخلمس املقبلة، و ايدة حصةةةةةةة املسةةةةةةااات املتعددة  30مسةةةةةةتوى املوارد األسةةةةةةاسةةةةةةية ال يقل عن نسةةةةةةبة 
طريق الصةةةناديق اجملم عة املشةةةرتكة بني الوكاالت واملتصةةةلة ابلتنمية، وفرادى  السةةةنوات، ومضةةةاعفة مسةةةتوايت املوارد املتاحة عن 

أداتيها الرئيسةةةيتني   2019ويف هذا السةةةياق، جددت منظمة األغذية والزراعة يف عام   الصةةةناديق املواضةةةيعية التابعة للوكاالت.
دين املرنة وحسةةاب األمانة للتضةةامن مع أفريقيا.  ا، واا آلية الشةةركاء املتعدللتمويل اجملم ع من أجل توجيه متويل أقل ختصةةيصةةً 

طة تتسةةةةةةةةةم ابلكفاءة، وعملية ترتيب لألولوايت   وتقدم هاغن اآلليتان اليوم هًجا برا يًا بدرجة أكرب، وحوكمة رشةةةةةةةةةيدة مبسةةةةةةةةة 
نة وختصةةةةةةيص املوارد للمجاالت حي  تشةةةةةةتد احلاجة إليها، مع الرتكيز على األثر التحفيزي وحتقيق أفضةةةةةةل قيم ة مقابل  حمسةةةةةة 

املال. وابإلضةةةةةافة إىل ذلك، تتخذ املنظمة اخلطوات الال مة لضةةةةةمان التنفيذ واإلبالغ الكاملني يف ما يتعلق ابتفاق التمويل، 
  وقد   إعداد تقرير أو يل  وإحالته إىل األمني العام لألمم املتحدة يف إطار تقريره السنوي إىل الدول األعضاء.

 
 . CL 160/REP)ن( من الوثيقة   10الفقرة   29
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 الدروس الرئيسية املستفادة

تنفيةةةذ عمليةةةة إعةةةادة تنظيم منظومةةةة األمم املتحةةةدة يف  -307 على النحو الةةةذي تبي نةةةه الةةةدروي األوليةةةة املسةةةةةةةةةةةةةةتفةةةادة من 
، ومن أجةل جن إمكةا ت هةذه الشةةةةةةةةةةةةةةراكةة املتجةددة لألمم املتحةدة، يتعني  على 30اليت بةدأت بتنفيةذ إطةار التعةاون" "البلةدان

د املكاتب القطرية للمنظمة إبداء قدرة قيادية قوية ضةةة من أفرقة األمم املتحدة القطرية. وقد أغ  نظام املنسةةةقني املقيمني اجملد 
خباصةةةة الفرصةةةة ملمثلي البلدان يف منظمة األغذية والزراعة لالسةةةتفادة من الدعم السةةةياسةةةي املقدم من نظام املنسةةةقني املقيمني 

يف املائة من ممثلي املنظمة أن    68ن الغذائي. ويعترب  املسةةةةةةةتقل واحملايد لتحقيق اسةةةةةةةتدامة النظم الغذائية والزراعة والتغذية واألم
القيادة ايديدة لنظام املنسةةةةةةةةةةةةةةقني املقيمني مسةةةةةةةةةةةةةةتقلة وحمايدة يف ما يتعلق بتفاعلها مع وكاالت األمم املتحدة وصةةةةةةةةةةةةةةناديقها  

 .31وبرا ها

املوارد، إىل التحلي بقدر أكرب  ويف بيئة تتسةم بطابع تنافسةي أكرب يف امليدان، حتتان املكاتب امليدانية اليت تفتقر إىل  -308
عن إقامة الشةةراكات يف إطار تنشةةيط دور نظام   من القدرات والدعم يف  ال التخطيط املشةةرتك والرب ة وتعبئة املوارد، فضةةاًل 

د بدأت املنسةةةةةةةةقني املقيمني. وحتقيًقا هلذا الغرض، ُقد مت املوارد املالية والبشةةةةةةةةرية "بناء على الطلب" إىل البلدان اليت كانت ق
بتنفيةذ إطةار التعةاون واسةةةةةةةةةةةةةةتهلة ت دورتةه ايةديةدة، وكةذلةك   توفري التةدريةب ملمثلي املنظمةة )التةدريةب الوجةاهي، والنةدوات 
اإللكرتونية، واإلحاطات، وحلقات التفكري( بشةةةةةةةةةأن إطار التعاون ايديد وإطار الرب ة القطرية ايديد. ويف الوقت نفسةةةةةةةةةه، 

ات "التعميم والتسةةةريع ودعم السةةةياسةةةات"، واملناقشةةةات الرامية إىل حتقيق املزيد من االتسةةةاق واصةةةلت املنظمة املشةةةاركة يف بعث
 والرتابط مع التحاليل القطرية املشرتكة والدورة ايديدة ألطر التعاون.

  

 
نوفمرب/ تشرين الثاين   -نتائج الدراسة االستقصائية الداخلية اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة بشأن إصال  األمم املتحدة يف أكتوبر/ تشرين األول   30

 .زشاركة مجيع املكاتب القطرية  2019
 .نفسهاملصدر   31
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 إدارة املوارد بطريقة حكيمة والتحسينات يف جمال التنفيذ  -اثنًيا

 املعامل البارزة  - املنظمة تنفيذ يف الحتسني وسائل  - ألف

تسةةةعى املنظمة إىل حتسةةةني بيئتها التمكينية ابسةةةتمرار لدعم حتقيق النتائج املنشةةةودة. ويف ما يلي املعامل البار ة لبعض   -309
 : 2019-2018التحسينات الرئيسية اليت شهدهتا وسائل التنفيذ يف املنظمة خالل الفرتة  

فيما   مؤشةةةرات املخرجات حتقيًقا كاماًل   غاايتيف املائة من    95اسةةةتمر التوجه حنو حتقيق النتائج زا أدى إىل حتقيق  ( أ)
 ؛2019و  2015البلدان بني عامي  32من مؤشرات النواتج ابلنسبة إىل غالبة  22من أصل  16حتس ن أداء 

ن األداء املايل، حي  بل  إمجايل اإلنفاق  (ب) ا   7.2مليارات دوالر أمريكي، أي ابرتفاع بنسةبة   2.8وحتسة  يف املائة قياسةً
( من االعتمةادات الصةةةةةةةةةةةةةةةافيةة،  مليون دوالر أمريكي  1 002.1)يف املةائةة    99.6مع إنفةاق   2017-2016إىل الفرتة  

مليةةارات دوالر أمريكي. وبل  التنفيةةذ يف إطةةار بر مج التعةةاون التقن مةةا   1.8فيمةةا بل  اإلنفةةاق من خةةارن امليزانيةةة  
ارتفاع التنفيذ بفعل    يف املائة( 9)  2017-2016مقارنة ابلفرتة   طفيفماليني دوالر أمريكي، برتاجع   123.4قيمته 

، ممةةا يبقي على قةةدر أقةةل  من املوارد من هةةذه الفرتة املةةاليةةة 2017-2016دات الفرتة املةةاليةةة  املبكر مقةةارنةةة ابعتمةةا
 من هذا التقرير.  جيم-القسم الثاينعلى حنو ما هو مبني  يف   2019-2018الستخدامها ألغراض التنفيذ يف الفرتة 

مليارات دوالر    2.4يف املائة لتصةةةةةةةةةةل إىل  17وا دادت تعبئة املوارد من خارن امليزانية للعمل اياري واملقبل بنسةةةةةةةةةةبة   (ن)
 يف املائة. 79أمريكي، اجتذبت منها املشاريع القطرية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

ودعم مبادرات للدعوة بشةةةةةةةةةةةةةأن أولوايت املنظمة زوا اة العمل مع  شةةةةةةةةةةةةةراكة اسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية 58أكثر من   إقامةومتت   ( د)
الربملانيني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوسةةةةةةاط األكادميية واملزارعني األسةةةةةةريني ومنظمات الشةةةةةةعوب األصةةةةةةلية 

 وجهات فاعلة أخرى غري حكومية. 

تنظيم منظومةةةةةة ( ه) إعةةةةةادة  إطالق  منةةةةةذ  اإلصةةةةةةةةةةةةةةال   النشةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةة يف عمليةةةةةة  اإليةةةةةائيةةةةةة    واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةةة  األمم املتحةةةةةدة 
من خالل تقدمي مسااات أساسية يف  االت التغيري الرئيسية اخلمسة على حنو ما نص  2018 يونيو/حزيران 1 يف

 .72/279عليه القرار 

وأدى العمةل ايةاري حةاليًةا إلعةادة تنظيم منظومةة األمم املتحةدة اإليةائيةة دورًا حةافزًا لتوطيةد التعةاون بني الوكةاالت   (و)
ليت توجد مقارها يف روما على املسةةةةةةةةةتويني القطري واإلقليمي على حنو ما حددته مذكرة التفاهم الثالثية اليت جرى ا

من جةةانةةب الوكةةاالت الثالث واليت التزمةةت زوجبهةةا ابلعمةةل من أجةةل حتقيق نتةةائج   2018التوقيع عليهةةا يف عةةام  
وجرى حتفيز العمل بقدر أكرب من خالل   د لعدة سةةةةةةةةنواتمشةةةةةةةةرتكة اسةةةةةةةةتناًدا إىل امليزات املقارنة وإىل أطر  منية متت

 . عملية إعادة التنظيم ايارية ملنظومة األمم املتحدة اإليائية

 
 يف املائة أو أكثر ابلنسبة إىل مؤشر ما. 50تعن الغالبية  32
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على اعتماد سةةةةةةياسةةةةةةة املنظمة ايديدة السةةةةةةرتداد   2018وجرى العمل تدرابيًا اعتبارًا من شةةةةةةهر يناير/كانون الثاين   ( )
؛ 2015التكاليف اسةةةةةةةةةتناًدا إىل اإلطار املايل الشةةةةةةةةةامل السةةةةةةةةةرتداد التكاليف الذي وافق عليه  لس املنظمة يف عام 

وجرى تصميم السياسة املنقحة زا يضمن قياي تكاليف املنظمة وتو يعها على النحو الصحيح بني خمتلف مصادر 
 .  واملمارسات اليت تنادي نا ايمعية العامة لألمم املتحدة  تماشى مع سياسات منظومة األمم املتحدةالتمويل زا ي

وتعزيز إدارة املخةاطر والرقةابةة الةداخليةة، زةا يف ذلةك اختةاذ خطوات إضةةةةةةةةةةةةةةةافيةة ابجتةاه التنفيةذ الكةامةل إلدارة املخةاطر  ( )
طر وهو أمر ابت إلزاميًا يف مجيع مكاتب املنظمة. املنظمة، إضةةةةةةةافة إىل حتليل املخاطر وإعداد سةةةةةةةجالت ابملخا يف

 . 2018وجرى إيالء عناية خاصة ملخاطر الغ   مع إطالق اسرتاتيجية وخطة عمل ملكافحة الغ   يف عام  
إجراء ماليني دوالر أمريكي بشةةةةةةةةةةةكل أسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي من خالل    11.7و  حتقيق وفورات نتيجة  ايدة الكفاءة قدرها  (ط)

 تعديالت إىل األسفل يف تكاليف املوظفني وخفض تكاليف االستشاريني والسفر واملشرتايت.
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 حملة عامة عن األداء   - ء
 األهداف الوظيفية واألبواب اياصة 

يتم قياي التحسن يف تنفيذ األهداف الوظيفية )التواصل وتكنولوجيا املعلومات وحوكمة املنظمة واإلشراف واإلدارة  -310
واإلدارة الفعالة والكفؤة( واألبواب اخلاصة )بر مج التعاون التقن واإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمن( ويُفاد عنها من خالل  

ويقوم رؤساء وحدات األعمال، بواسطة املنهجيات املتبعة،  مع البيا ت عن مؤشرات  ت.  مؤشرات األداء الرئيسية والغااي
ويرد يف ما يلي  األداء الرئيسية وبتقييم األداء الذي ابري من مث  استعراضه واملصادقة عليه من جانب رؤسائهم املباشرين.  

سبة إىل كل من األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة. ويرد تصنيف مؤشرات األداء الرئيسية واإلجنا ات والدروي املستفادة ابلن
 .جيم-الثاين القسمأداء بر مج التعاون التقن ضمن 

 

 : التواصل 8اهلدف الوظيفي 
 

 الذرض والنطاق
األسةةةةاي لقياي وظيفة التواصةةةةل اليت تضةةةةطلع نا املنظمة. وتدعم هذه الوظائف حتقيق   8يشةةةةكل اهلدف الوظيفي   -311

أهداف املنظمة من خالل تنويع وتوسةةةةةةةةةةةيع نطاق الشةةةةةةةةةةةراكات والتواصةةةةةةةةةةةل و ايدة توعية العموم وتوفري الدعم على مسةةةةةةةةةةةتوى 
كانت الوحدات املسةةةةةةةةةةةةؤولة عن ،  2019-2018السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةات واملوارد وتعزيز تنمية القدرات وإدارة املعارف. وخالل الفرتة 

األعمال هي على التوايل شةةةبعة الشةةةراكات؛ ومكتب االتصةةةاالت يف املنظمة؛ وشةةةعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد؛ ومكتب 
 التعاون بني بلدان اينوب والتعاون الثالثي.

وارد والدعم لدورة املشةاريع مما  وخالل الفرتة املالية، تطو رت وظائف الشةراكات والتعاون بني بلدان اينوب وتعبئة امل -312
 33أدى إىل تعديالت على مستوى البنية والتسلسل الرتات ، إضافة إىل جتميع الوظائف.

 اإلجنازات احملق قة

 الشراكة والدعوة وتنمية القدرات زا يف ذلك التعاون بني بلدان اينوب والتعاون الثالثي
ألف( من -8-1)  20شةراكة اسةرتاتيجية مقابل الغاية احملددة لفرتة السةنتني    58وخالل الفرتة املالية، أعد ت املنظمة   -313

خالل العمل مع الربملانيني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوسةةةةةةةةةاط األكادميية واملزارعني األسةةةةةةةةةريني ومنظمات الشةةةةةةةةةعوب 
ميةة. واسةةةةةةةةةةةةةةتنةدت الشةةةةةةةةةةةةةةراكةات مع القطةاع اخلةاص إىل البيةا ت واألدوات  األصةةةةةةةةةةةةةةليةة وسةةةةةةةةةةةةةةةائر ايهةات الفةاعلةة غري احلكو 

. وحافظت املنظمة على شةةةةةةةةةةراكتها مع 34والتكنولوجيات دعًما لألهداف االسةةةةةةةةةةرتاتيجية على املسةةةةةةةةةةتويني اإلقليمي والقطري

 
 CL 160/REP)أ( من الوثيقة  10والفقرة  CL 160/16 Add.1و CL 160/16الوثيقتان   33
   Danoneابلتعةةةةاون مع اتفةةةةاقيةةةةة األمم املتحةةةةدة اإلطةةةةاريةةةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املنةةةةاخ ومع كةةةةل من    Googleيف نيجرياي و  ENIمن بينهةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةراكةةةةات مع     34
 يف أمريكا الالتينية.  Telefónicaو Fertitecnicaلالتصاالت و Korea Telecomو
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فحة ايوع وسةةةةةوء التغذية يف  لس  الربملانيني على املسةةةةةتويني اإلقليمي والوطن فيما ُعقدت القمة الربملانية العاملية األوىل ملكا
بلًدا إلحرا  تقدم على صعيد  80من الربملانيني من   200وشارك فيها   2018الشيوخ اإلسباين يف شهر أكتوبر/تشرين األول  

من أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة. وأقيمت حتالفات برملانية جديدة زا يف ذلك الشةةةةةةةبكة   2وضةةةةةةةع إطار قانوين لتحقيق اهلدف  
ية لألمن الغذائي يف أفريقيا والعامل العرمج فيما أقيمت، على املسةةةةةةةةةةةةةةتويني اإلقليمي والوطن، حتالفات برملانية يف كل من الربملان

 غابون وجنوب أفريقيا وإيطاليا وايماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
ها التواصةةل من أجل خدمات  يزا فابء( -8-1) 8مبادرة للتواصةةل مقابل الغاية احملددة لفرتة السةةنتني   21و  تنفيذ  -314

ويف املناطق الريفية على املسةةةةتوى القطري )بنغالدي ، بوليفيا، إكوادور، غا ، غواتيماال، غينيا، هندوراي،  للتنميةالتواصةةةةل 
 كوت ديفوار، لبنةةان، نيبةةال، نيكةةاراغوا، أوغنةةدا، أوروغواي، وفييةةت  م(. واسةةةةةةةةةةةةةةتفةةادت من مبةةادرة "من املزارع إىل املزارع" 

ت متنوعة من بينها الزراعة األسةةةةةةرية والزراعة اإليكولوجية وحيا ة األراضةةةةةةي بلًدا يف  اال 67من أسةةةةةةر املزارعني من   150 1 
بلًدا الدعم على  40إىل ذلك، يف إطار أنشةةةةةةةةةةةةةةطة عقد األمم املتحدة للزراعة األسةةةةةةةةةةةةةةرية، تلقى أكثر من    والرعي. وإضةةةةةةةةةةةةةةافةً 

عملها الوطنية للزراعة  مسةةةةةةةةةةتوايت متنوعة زا يف ذلك إلقامة حوارات متعددة أصةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةلحة لتيسةةةةةةةةةةري اعتماد خطط  
األسةةرية. وال يزال منرب املعارف اخلاصةةة ابلزراعة اأُلسةةرية يسةةتقطب مسةةتخدمني جدد حي  يصةةل عدد املسةةتخدمني شةةهراًي 

مسةةةتخدم، زوا اة إطالق احلملة العاملية لتمكني نسةةةاء الشةةةعوب األصةةةلية من أجل القضةةةاء التام على ايوع يف   45 000إىل 
 منظمة من ضمنها األوساط األكادميية ومراكز البحوث والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.    96وقد مشلت  2018عام  

جيم( ضةةةةةةةةمن بر مج املنظمة  -1-8) 10من منهجيات تنمية القدرات مقابل غاية فرتة السةةةةةةةةنتني    28و   ترسةةةةةةةةيخ   -315
. وجرى إعداد  1و 4لرب  ني االسةةةةرتاتيجيني  الشةةةةامل لدعم االسةةةةتثمارات املسةةةةؤولة يف النظم الزراعية والغذائية ابلتنسةةةةيق مع ا

تناولت مواضةيع من قبيل أهداف التنمية املسةتدامة، وإدارة املخاطر الزراعية، واملسةاواة    35دورة تعليمية إلكرتونية جديدة 132
بني اينسةةني، والزراعة الذكية مناخيًا، واالسةةتثمارات الزراعية املسةةؤولة، والتغذية والنظم الغذائية املسةةتدامة وذلك ابلتعاون مع 

. متعل م يف خمتلف أحناء العامل 600  000مؤسةةةةةسةةةةةة شةةةةةريكة وقد اسةةةةةتفاد منها    200الشةةةةةعب الفنية يف املنظمة ومع أكثر من 
(  AGORAوتواصةةةل العمل على تطوير منصةةةات البيا ت اإللكرتونية للوصةةةول إىل البحوث الزراعية العاملية على اإلنرتنت )

( مع AGROVOCتعةةدد اللغةةات )( واملكنز الزراعي املAGRISوالنظةةام الةةدويل ل عالم عن العلوم والتكنولوجيةةا الزراعيةةة )
 مؤسسات حبثية وأوساط أكادميية متنوعة من خالل التكنولوجيات ايديدة للبيا ت وحمركات البح  املفتوحة.  

ا للتعةةاون بني بلةةدان اينوب والتعةةاون الثالثي مع الوكةةاالت   امةةذكرة تفةةاهم واتفةةاقةةً   27وجرى التوقيع على   -316 وبر  ةةً
دال(. ويشةمل حاليًا التعاون بني بلدان -1-8واتفاق وبر مج ) مذكرة  25دة لفرتة السةنتني البالغة احلكومية مقابل الغاية احملد

اينوب والتعاون الثالثي مذكرات تفاهم مع كل من الربا يل وكواب ومجهورية إيران اإلسةةالمية وإسةةرائيل وبنما وبريو وسةةنغافورة  
يل والصني والياابن وكوراي واملغرب واملكسيك وفنزويال. وتواصل العمل وأوروغواي وقد استفاد من مسااات إضافية من الربا  

 
أحناء العامل شةةةةةةةهادة رقمية ملا اكتسةةةةةةةبوه توفر املنظمة، من خالل نظم منح الشةةةةةةةهادات بواسةةةةةةةطة شةةةةةةةارة رقمية، للمشةةةةةةةاركني يف الدورة التدريبية يف خمتلف   35
 مهارات.  من
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ماليني دوالر أمريكي لدعم املرحلة الثالثة من مشروع حساب    9.6يف سبيل إنشاء حساب أمانة من طرف واحد زبل  قدره 
 36سة مراكز مرجعية يف الصني.وعالوة على ذلك، جددت املنظمة تعيني ن األمانة املشرتك بني املنظمة والصني يف أوغندا.

 املعامل البارزة
 Telefónicaالشراكة مت شركة  

تتسةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةراكات مع القطاع اخلاص أباية حيوية إلاباد حلول مبتكرة وتشةةةةةةةةةةجيع التزام قطاع األعمال إ اء االجتاهات 
العاملية وحتديًدا متكني االبتكار الرقمي يف الزراعة لدعم منظمات املزارعني يف البلدان اليت حتظى ابألولوية. وتعد  شةةةةةةةةةةةةةراكة 

على كيفية   ى أكرب الشركات يف  ال االتصاالت السلكية والالسلكية، مثااًل ، وهي إحدTelefónicaاملنظمة مع شركة 
مسةةةةاعدة الشةةةةراكات مع القطاع اخلاص على إغحة أحدث أنواع التكنولوجيا الرقمية للمزارعني يف بعض من أكثر مناطق  

، أطلقت الشةةراكة ثالثة مشةةاريع لكفاءة املياه يف كل من بريو والسةةلفادور وكولومبيا حي  2018العامل النائية. ومنذ سةةنة  
 أها وف رت للمنتجني الزراعيني على النطاقني الصةةةةةةغري واملتوسةةةةةةط القدرة على احلصةةةةةةول على توصةةةةةةيات يف الوقت احلقيقي 

التكنولوجيا اخلاصةةةةة ابلري أتثريات إابابية  بشةةةةأن الري  بواسةةةةطة هواتفهم ايوالة. وقد الحظ املنتجون الذين حصةةةةلوا على
املائة.   يف 44 يف املائة( وايودة، يف مقابل اخنفاض تكاليف اإلنتان حبدود 100و 72ملحوظة على الغالل )تراوحت بني  

يف    وإضةافة إىل ذلك، أصةبحوا قادرين على حنو أفضةل على التعامل مع الظواهر املناخية املتطرفة وأكثر قدرة على الصةمود
ا مشةةروعان يتعلقان ابلبيا ت الضةةخمة لألعمال االجتماعية يُعنيان بدراسةةة  وجه أتثريات تغري املناخ. وهلذه الشةةراكة أيضةةً

 اهلجرة النامجة عن تغري املناخ وقياي انبعااثت اثين أكسيد الكربون الناشئة عن املاشية.

 التواصل

التعاون اليت سةةةةبق إنشةةةةاؤها مع وكالة تومسةةةةون رويرت  ووكالة األنباء ظل ت الشةةةةراكات من أجل التواصةةةةل وترتيبات  -317
. الروسةةةية و شةةةيو ل جيوغرافيك وشةةةينهوا وسةةةواها أتيت مثارها من حي  نشةةةر تغطية املنظمة وتعميمها يف خمتلف أحناء العامل

نشةرها واسةتخدامها على منصةات  وقد سةاهم إنتان مضةامني مسعية وبصةرية مؤثرة من جانب اخلرباء الفنيني يف املنظمة بغرض 
التواصةل االجتماعي يف إبرا  مكانة املنظمة بقدر أكرب يف األوسةاط اإلعالمية املتعددة على املسةتوى العاملي بتغطية بلغت يف 

ابء(. وجرى التشةةةةةديد على تشةةةةةجيع -2-8 ايرة ) 23 000البالغة املوضةةةةةوعة و غاية  النقرة شةةةةةهرية مقابل   24  503املتوسةةةةةط 
أهداف التنمية املسةةتدامة" يف مجيع منتجات التواصةةل ندف تعزيز دور املنظمة   -شةةعار منظمة األغذية والزراعة  اسةةتخدام "

 . 2030كوكالة من وكاالت األمم املتحدة مع التشديد على أاية األغذية والزراعة يف خطة عام 
ًا عنها على شةةةةةةةةةةةكل جلسةةةةةةةةةةةات ما  موع   FAO.orgوابإلمجال، بلغت يف فرتة السةةةةةةةةةةةنتني احلركة على املوقع  -318   همعرب 

ألف(. وارتفع عدد ايلسةةةات بنسةةةبة  -2-8ماليني جلسةةةة )  8.5مليون جلسةةةة يف مقابل الغاية لفرتة السةةةنتني وقدرها  6.65
مع فرتة السةنتني املاضةية. وسةج ل كذلك يو سةليم    املائة مقارنةً يف   40يف املائة يف مقابل ارتفاع عدد املسةتخدمني بنسةبة   31

قصةة    146و  تقريرًا رقميًا تفاعليًا بلغات متعددة 11ونشةرت املنظمة  يف عدد الصةفحات اليت متت مشةاهدهتا  ميع اللغات.  
 

ومركز هو ن  مركز التعاون االقتصةةةةةةةادي اخلارجي؛ ومركز البحوث بشةةةةةةةأن مصةةةةةةةايد أمساك املياه العذبة؛ واألكادميية الصةةةةةةةينية للعلوم الزراعية االسةةةةةةةتوائية؛     36
  شؤون الريفية.لبحوث األر   اهلجني؛ ومعهد الغا  األحيائي التابع لو ارة الزراعة وال
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وا داد عدد املتابعني عرب وسةةةائط   املنظمة.هامة ابلنسةةةبة إىل اإلنسةةةان للرتويج ملواضةةةيع معينة ابلتعاون مع الوحدات الفنية يف 
مليون متابع يف هاية فرتة السةةةةةةةةةةنتني مقابل الغاية احملددة لفرتة السةةةةةةةةةةنتني البالغة   1.87التواصةةةةةةةةةةل االجتماعي وبل  يف اجملموع  

 جيم(. -2-8مليون متابع ) 2.2

كتية بًةا عن طريق نظةام تةدفق العمةل اخلةاص ابملطبوعةات    2  450كتةااًب و  1 595، صةةةةةةةةةةةةةةةدر  2019-2018ويف الفرتة   -319
( على e-readerوأودعت مجيًعا يف مسةةةةةةةتودع واثئق املنظمة. وأتيحت كذلك مطبوعات املنظمة بنسةةةةةةةق القراءة اإللكرتونية )

. وا داد االسةةةةةتخدام إىل حد كبري خالل فرتة السةةةةةنتني  Amazonو iBooksو  Smashwordsمنصةةةةةات خارجية من بينها  
يف   39 311إىل   2018يف عام    7 602  ارتفعت عمليات تنزيل الكتب اإللكرتونية للمنظمة من هذه املنصةةةةةةةةةةةةةةات من  حي

من مؤلفات املنظمة على منصةةة القراءة اإللكرتونية للكتب على غوغل  1 388. وإضةةافة إىل ذلك، جرى حتميل  2019عام  
 مليون صفحة. 38كتب ومشاهدة ماليني  ايرة فريدة لالطالع على ال 5.5حي  ُسج لت قرابة 

 تعبئة املوارد

فاق  مليارات دوالر أمريكي زا 2.4خالل هذه الفرتة املالية، قامت املنظمة حبشةةةد مسةةةااات طوعية بلغت قيمتها   -320
(. ومشلت التحسةةةةةينات الرئيسةةةةةية اليت أفضةةةةةت إىل هذا النجا : )أ( هج ألف-3-8مليارات ) 1.7الغاية املخطط هلا والبالغة 

موجه حنو تطوير األعمال؛ )ب( وجتديد أدوات اثنتني من آليات التمويل اجملم ع لدى املنظمة )اآللية املرنة املتعددة الشةةةةةةةةركاء  
؛ )ن( وحتفيز تعبئة اإليائية  م املتحدةاألم إعادة تنظيم منظومةوحسةةةاب األمانة للتضةةةامن مع أفريقيا( زا يتماشةةةى مع عملية 

 املوارد على املستوى القطري؛ )د( وإبرا  النتائج واالعرتاف من قبل الشركاء بقدر أكرب. 

مصةةةةةةدرها الشةةةةةةركاء العشةةةةةةرون األكرب للمنظمة  2019-2018يف املائة تقريبًا من املوارد يف الفرتة    82وكانت نسةةةةةةبة   -321
ة منها من الشركاء اخلمسة األكرب يف املوارد )االحتاد األورومج والوالايت املتحدة األمريكية  يف املائ  51املوارد. وكان مصدر  يف

ومرفق البيئة العاملية ومكتب األمم املتحدة لتنسةةةيق الشةةةؤون اإلنسةةةانية والسةةةويد(. وجرى خالل فرتة السةةةنتني توسةةةيع القاعدة 
د حي  انضةةةةةةةةةم  شةةةةةةةةةركاء جدد على غرار الصةةةةةةةةةندوق األخضةةةةةةةةةر للمناخ، زوا اة توطيد التعاون مع ر اإلمجالية للشةةةةةةةةةركاء يف املوا

 احلكومات ومؤسسات التمويل الدولية، خاصة من خالل حساابت أمانة من طرف واحد. 

وجرت مضةاعفة ايهود لزايدة كفاءة التواصةل بشةأن األولوايت الرئيسةية للمنظمة وحتسةني جدوى الشةركاء يف املوارد  -322
حوارًا اسةةةةةةةةرتاتيجيًا واجتماًعا تشةةةةةةةةاوراًي مع الشةةةةةةةةركاء يف املوارد.  15وما يقدمونه من موارد من بني مجلة أمور من خالل إقامة 

ا لالسةةةةةتثمار يف     التنميةوجرى تشةةةةةكيل فريق مهام معن بتطوير األعمال إلعداد حافظة لتطوير أعمال املنظمة زا أغ  فرصةةةةةً
االت ذات األولوية اليت ينبغي تعميمها ودعم االبتكار واالسةتجابة للشةواغل العاملية املسةتجدة. املسةتدامة مع الرتكيز على اجمل

اليت تضةم نت بيا ت أسةاسةية مفصةلة بشةأن    (2019و 2018التقارير السةنوية عن أثر الشةراكات على املوارد )وقد    إصةدار 
 املسااات الطوعية. 
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كل وثيق أكثر مع قطاع التواصةةةةةةل إىل  ايدة التغطية واألثر اإلعالمي بشةةةةةةكل كبري لكن ال بد من أدى العمل بشةةةةةة -323
 مواصلة ايهود نذا الصدد. 

وعلى املسةةةةةتوى الداخلي، أدى توطيد التنسةةةةةيق مع اإلدارات الفنية إىل توافر عدد أكرب من الناطقني ابسةةةةةم املنظمة  -324
اهلوية البصةةةةرية، إضةةةةافة إىل حتسةةةةني التنسةةةةيق واألثر على احلمالت الوطنية    زا ضةةةةمن إيصةةةةال الرسةةةةائل بصةةةةورة متسةةةةقة وإبرا 

 واإلقليمية. 

ونظرًا إىل النجا  يف تعميم املعلومات ونشةةرها يف خمتلف أحناء العامل، فمن الضةةروري حتسةةني إمكانية االطالع على  -325
 (.  FDRاثئق )معارف املنظمة املتاحة على اإلنرتنت من خالل نظام مناسب وحدي  إليداع الو 

ا على تفعيل الدعم للتواصةةل والدعوة وتعبئة املوارد بشةةأن التعاون بني بلدان اينوب والتعاون الثالثي، يتعني  -326 وحرصةةً
 على املنظمة مجع معلومات مستندة إىل األدلة عن أثر هذا النوع من التعاون على البلدان. 

يائي للمنظمة أباية حامسة يف مشةةةةةةهد  ويتسةةةةةةم تكثيف ايهود يف  ايل الدعوة واالتصةةةةةةال لتحديد موقع العمل اإل -327
تطغى عليه املنافسةةةةةةة العالية على املوارد. ويسةةةةةةاعد عرض املبادرات ذات املردودية التكاليفية والقائمة على األدلة واليت أثبتت  

 قدرهتا العالية على تكرارها، يف استقطاب شركاء وموارد جديدة.  

إعادة تنظيم  ل على املسةةتوى القطري ليس فقط االسةةتجابة لعملية  ومن شةةأن تعزيز القدرات يف  ال تطوير األعما -328
ا نزع الطابع املركزي بشةةةةكل متنام  عن التعاون يف  ال التنمية زا يدعم  حاليًا، ايارية   منظومة األمم املتحدة بل إنه يتبع أيضةةةةً

ملكاتب القطرية على اسةةتقطاب  خطط العمل الوطنية على حنو أفضةةل يف سةةياق أهداف التنمية املسةةتدامة. وسةةوف تسةةاعد ا
املوارد الال مة من خالل قدرهتا على بناء شةةةةةةةةةةةةراكات مع ايهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية وعلى إجراء مفاوضةةةةةةةةةةةةات  

 بشأن التمويل وعلى حتديد الفرص يف  ال األعمال.
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 : تكنولوجيا املعلومات9اهلدف الوظيفي 

 الذرض والنطاق

 أنشةةةةةةةةةةةةةةطةة تكنولوجيةا املعلومةات يف املنظمةة ككةل  يف خمتلف أحنةاء العةامل ويوفر حلواًل   9يشةةةةةةةةةةةةةةمةل اهلةدف الوظيفي   -329
وخةدمةات يف  ةال تكنولوجيةا املعلومةات حسةةةةةةةةةةةةةةنةة التوقيةت ورفيعةة ايودة وفعةالةة وذات كفةاءة من حية  الكلفةة وموجهةة حنو 

ر كافة. وتتوىل مسةةةةةةةؤولية حتقيق النتائج اخلاصةةةةةةةة نذا اهلدف شةةةةةةةعبة  العمالء، وتتناول احتياجات األعمال يف املنظمة يف املقا
 تكنولوجيا املعلومات اليت تشرف على إدارة املنتجات واخلدمات الرقمية وعلى تطورها يف املنظمة.  

، ابشةةةةةةةةةةةةةةرت املنظمةة تطبيق اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيتهةا الرقميةة من خالل اسةةةةةةةةةةةةةةتحةداث خةدمةات 2019-2018وخالل الفرتة   -330
 ت ضرورية إلنشاء حافظة من اخلدمات الرقمية احلديثة تتماشى مع احتياجات املنظمة.وتكنولوجيات وعمليا

 اإلجنازات احملق قة

سةةةعت األنشةةةطة املنفذة إىل حتسةةةني جودة األصةةةول الرقمية للمنظمة وإرسةةةاء خمتلف القدرات الرقمية زوا اة احلرص   -331
عيد التكنولوجيا يف خمتلف أحناء العامل. وجرى حتقيق على مواصةةةةةةةةةةةةلة تكنولوجيا املعلومات تلبية احتياجات املنظمة على صةةةةةةةةةةةة

تقدم ملحوى يف  ال تطوير منتجات وخدمات رقمية خالل فرتة السةةةةةةنتني زا يف ذلك اتسةةةةةةاع اسةةةةةةتخدام النظام السةةةةةةحامج 
 وأنواع أخرى من التكنولوجيات املبتكرة.  

 الغاية املوضةةةةةةوعة وقدرها   املائة مقابليف 72وحققت جودة األصةةةةةةول الرقمية املتاحة السةةةةةةتخدامها من قبل املنظمة   -332
ابء( يف حني أن  إجنا  منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات قد سةةةةةةةةةةةةةةه ل العمليات يف مجيع مكاتب  -1-9يف املائة ) 75

املنظمةةة يف خمتلف أحنةةاء العةةامل. وبقيةةت مسةةةةةةةةةةةةةةتوايت رضةةةةةةةةةةةةةةةةا الزابئن يف  ةةال تكنولوجيةةا املعلومةةات مرتفعةةة وبلغةةت الغةةايةةة  
 ألف(.-1-9) املوضوعة

. ونتيجة لذلك، اكتسةةةةبت  2019-2018وجرى تبسةةةةيط اسةةةةتخدام األدوات واحللول التجارية خالل فرتة السةةةةنتني  -333
املنظمةة  موعةة من القةدرات يف  ةال تكنولوجيةا املعلومةات تتيح جتربةة وقةدرات موحةدة على صةةةةةةةةةةةةةةعيةد تكنولوجيةا املعلومةات  

على نطاق واسةةةةةةةةةةع إىل  Office 365 موقعهم ايغرايف. وحتقيًقا هلذه الغاية، أدى اسةةةةةةةةةةتخداميميع موظفي املنظمة أاي كان 
توافر األدوات الال مة ل نتاجية والتعاون بشةةةةةكل دائم. وهناك اتفاقات جارية مع كل من اخلدمات اإللكرتونية ألما ون ومع 

إىل اسةةةتخدام حلول "جاهزة" يف السةةةوق  السةةةعي  2019غوغل لتسةةةهيل اسةةةتخدام اخلدمات السةةةحابية. وجرى خالل سةةةنة 
ا عن التطبيقات املعتادة املسةةةةةةةةتخدمة داخل املنظمة. ويتيح هذا النهج ايديد بيئة رقمية تتضةةةةةةةةمن مزيًدا من القدرات  عوضةةةةةةةةً

اركني زوا اة احلد ابإلمجال من كلفة امللكية. ومتثل أحد احللول املثلى هلذا النهج الرقمي ايديد يف اسةةةتخدام حل  أغ  للمشةةة
يف الدورة الثالثة والسةةةةتني بعد املائة جمللس املنظمة إمكانية االطالع ابلكامل على الفعاليات والواثئق وسةةةةائر املعلومات ذات 

ع ، بدأ العمل على حتدي  موق2019الصةةةةةةةةةةةةلة بواسةةةةةةةةةةةةطة تطبيق على اهلواتف احملمولة. وخالل النصةةةةةةةةةةةةف األخري من سةةةةةةةةةةةةنة 
fao.org لوجود املنظمة على نطاق الشةةةةةةةبكة. واسةةةةةةةتكملت عملية التحدي  الكامل للصةةةةةةةفحة    زا يعكس رؤية املدير العام

 . 2021-2020وسيتواصل العمل خالل الفرتة  2019الرئيسية يف شهر ديسمرب/كانون األول 
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وجرى تعزيز القدرة على الصةمود يف مواجهة التهديدات األمنية اخلارجية خالل فرتة السةنتني بواسةطة آليات خمتلفة  -334
تلقائيًا. وسةةةاعد   اوصةةةد ه  ةخطري  ةأمني وادثحيف ذلك مركز العمليات األمنية الذي   إنشةةةاؤه. وقد أغ  هذا رصةةةد أي زا 

 أيًضا النجا  يف تطبيق احلملة ايارية على توعية موظفي املنظمة ابألمن اإللكرتوين. 

مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما و  توسيع نطاقه بقدر أكرب خالل فرتة السنتني يف املوس ع  وتواصل التعاون  -335
 طويلة األجل، إضافة إىل تبادل املعلومات والتنسيق.  االت األمن اإللكرتوين وتبادل العقود واالتفاقات ال

 الدروس الرئيسية املستفادة

إلرسةاء األسةس الال مة لرتشةيد احلافظة الرقمية للمنظمة. وقد    2019جرى العمل على نطاق واسةع خالل سةنة  -336
 امليدانية. هذا فعليًا على نطاق العامل ككل  إقرارًا ببصمة املنظمة العاملية وابحتياجات املكاتب  

ويف إطار هذا العمل، أشةةةةةةةةةري على النحو الواجب إىل أن  القدرة على توفري حلول رقمية تعتمد على وجود أسةةةةةةةةةس  -337
أي اخلدمات والبىن التحتية األسةةةاسةةةية لتكنولوجيا املعلومات إضةةةافة إىل العمليات   -متينة على صةةةعيد تكنولوجيا املعلومات  

ضةل املمارسةات يف  ال تكنولوجيا املعلومات. ومن الضةروري أن يسةتمر الرتكيز زا يضةمن والقدرات واملوارد الال مة لتقدمي أف
 تطوير أسس تكنولوجيا املعلومات بقدر أكرب ولدعم احللول الرقمية والتحول الرقمي. 

طةاق  لتحةدية  بيئةة تكنولوجيةا املعلومةات يف املنظمةة، فة ن  ن  2019-2018ورغم التقةدم الكبري احملر  خالل الفرتة   -338
املبادرات على غرار نقل حافظة تطبيقات املنظمة أبكملها من مركز بيا ت املنظمة يف املقر الرئيسةةةةةةةةةةةةةةي إىل مقار سةةةةةةةةةةةةةةحابية  

لبلوغ الغاية املتمثلة يف إنشاء  2021-2020خارجية للبنية التحتية مل يُنجز ابلكامل وهو سيتطلب مزيًدا من الرتكيز يف الفرتة 
 .منظمة رقمية
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 : حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه10اهلدف الوظيفي 
 

 الذرض والنطاق

. وخالل  األسةاي لقياي الوظائف اليت تشةملها احلوكمة واإلشةراف والتوجيه يف املنظمة 10يشةكل اهلدف الوظيفي  -339
ومكتب التقييم، ومكتب ، كانت وحدات األعمال املسةةؤولة هي شةةعبة املؤمتر واجمللس وشةةؤون املراسةةم، 2019-2018الفرتة 

املفت  العام، ومكتب املدير العام، ومكتب الشةةةةةةةةةؤون القانونية واألخالقية، ومكتب االسةةةةةةةةةرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، 
  ومكتب دعم املكاتب امليدانية.

ا فعةااًل مناملنظمةة  إىل توجيةه   وهتةدف هةذه الوظةائف -340   االلتزام وتعزيز  االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيتني،  والرقةابةة  اإلدارة  خالل  توجيهةً
  الربا ية النتائج  لتقييم  مؤسةةةةةسةةةةةية  وعمليات ما يلزم من ترتيبات  على وضةةةةةع وهذا ينطوي.  األعضةةةةةاء مع والتعاون  السةةةةةياسةةةةةي

 االمتثال  ضةةةةةمان  خالل من الفعالة احلوكمة  ودعم  وراءها؛ الكامنة  املنظمة  وبشةةةةةأن سةةةةةالمة  الال مة بشةةةةةأها  اإلجراءات واختاذ
 يف  السةةةةنتني لفرتة  الرئيسةةةةية  األولوايت إحدى  ومتثلت.  الرائسةةةةية  األجهزة قبل من  املعتمدة  والسةةةةياسةةةةات األسةةةةاسةةةةية  للنصةةةةوص

الكربى يف  ال السةةياسةةات وعملية  األخذ بعني االعتبار املسةةتجدات العاملية مع  االسةةرتاتيجية، األهداف وترية تنفيذ  تسةةريع
 .األمم املتحدة اإليائية منظومة تنظيم إعادة

 احملققة اإلجنازات

 .أداء هذا اهلدف الوظيفياليت على ضوئها يتم قياي غاايت  الو  الثمانية ؤشراتمن أصل امل  نسةسىن  حتقيق تلقد  -341

ن يف معدل  السةةةابقة  السةةةنتني فرتة  على ما حتق ق يف احلفاى و  -342 موعدها   يفواثئق األجهزة الرائسةةةية   تسةةةليم  من حتسةةة 
احلرص كل   بفضةةةةةةةةةةةل  وذلك  ،يف املائة  100مقابل الغاية املوضةةةةةةةةةةةوعة وقدرها   يف املائة 82وهو   ،ألف(-1-10)  اللغات  ميع

 موعةة أكرب من   التنةا يل من  تزايةد الضةةةةةةةةةةةةةةغط  من الرغم  على الواثئق وجتهيزهةا عن كثةب، احلرص على متةابعةة عمليةة إعةداد
  السنتني.  فرتة خاللاألجهزة الرائسية   اجتماعات

 عن  منتظمة رفع تقارير خالل  ومن  فعال تتبع  بواسةطة نظام الصةادرة عن اجمللس تنفيذ القراراتمن   ومتكنت اإلدارة -343
   السةةةةةةةةةةةةةةنتني  فرتة  قرارًا خالل  56 عةددهةاالبةال     لقراراتةهيف املةائةة(    100)  كةامةل  أسةةةةةةةةةةةةةةفر عن تنفيةذ  ممة ا  اجمللس،  إىل احملر   التقةدم

 (.ابء-10-1)

ا إىل الغةايةة احملةددة، وهييف املةائةة    75  عمليةة املراجعةة  تغطيةة  فيةه إمجةايل  ويف الوقةت الةذي بل  -344 يف املةائةة    90 قيةاسةةةةةةةةةةةةةةةً
حتق قت  العام، املفت   مكتب يف والوظائف الشةةةةةةاغرة املفروضةةةةةةة على املوارد القيود ابألسةةةةةةاي إىل ويعزى ذلك ،(ابء-10-2)

تزايد رقابة اإلدارة   وبفضةةةةةةةل(. ابء-2-10) الرب مج  تشةةةةةةةملها تقييمات اليت الغاية احملددة ابلنسةةةةةةةبة إىل البلدان  بشةةةةةةةكل كامل
 ،يف املائة 87موعدها   تنفذت حبلول  اليت املخاطر عالية  املراجعة لتوصةةيات املئوية النسةةبة أفضةةل لرفع التقارير، بلغت وأدوات
املنبثقةة عن  التوصةةةةةةةةةةةةةةيةات تنفيةذيف    ممةاثلةة  إابةابيةة  نتةائج كمةا حتق قةت  .(جيم-3-10يف املةائةة )  80 احملةددة، وهي  الغةايةة  متجةاو ة

 تنفذ  مل اليت املراجعة  عدد توصةةةةةيات  الغاية املتمثلة يف خفض  ابلكامل  تتحق ق بينما مل .(ابء-3-10)  االسةةةةةرتاتيجية  التقييمات



C 2021/8  111 

 مع  عليهةا  املتفق  للتنفيةذ  الزمنيةة  اليت أجريةت على ايةداول  التغيريات  وذلةك بسةةةةةةةةةةةةةةبةب ،(دال-3-10)طويةل    وقةت  منةذ  بعةد
  العام. املفت  مكتب

قياسةًا إىل الغاية   االسةرتاتيجية، األهداف مقاصةد خمرجات منيف املائة   95 وعلى العموم، اسةتطاعت املنظمة حتقيق -345
 .(ألف-3-10يف املائة ) 85 احملددة لفرتة السنتني، وهي

 البارزة املعامل

لت  ايدة -346 يف موعدها بفضةةةةةل   ونشةةةةةرها واجمللس املؤمتر لدورات  احلرفية  واحملاضةةةةةر  ملحوظة يف إجنا  التقارير  لقد سةةةةةج و
ن االحتياجات اخلاصةةة  من خالل حتسةةني عملية بر ة وتنسةةيق وعملية جتهيز الواثئق، الداخلية الذي طرأ على اإلدارة التحسةة 
 ابلرتمجة. 

 املواد  وتوفري  واملشةةةةةةةةاوراتاإلعالمية    اإلحاطات  بواسةةةةةةةةطة  ايدة ذلك يف زا  األعضةةةةةةةةاء، مع االتصةةةةةةةةاالت  وإن تعزيز -347
  دورات األجهزة الرائسةةية،  خالل احلديثة التكنولوجيات  اسةةتخدام  و ايدة العمل، على أسةةاليب وإدخال حتسةةينات  اإلعالمية،

 يف اآلراء. تيسري التوصل إىل توافق  كل ها مسائل ساات يف

رتام قواعد املنظمة وسةةةياسةةةاهتا وإجراءاهتا محاية مصةةةاة املنظمة على املديني القصةةةري والبعيد وتشةةةجيع احوسةةةعيًا إىل  -348
تلك املتعلقة  األجهزة الرائسةةةةةية واإلدارة املشةةةةةورة القانونية والدسةةةةةتورية و ، أسةةةةةديت إىل ومعايريها اخلاصةةةةةة ابلسةةةةةلوك األخالقي

 إجراءاتوقواعد و وضةةةع سةةةياسةةةات مسةةةتفيضةةةة بشةةةأن مكتب الشةةةؤون القانونية مشةةةورة قانونية  كما قدماألخالقية.  ابلشةةةؤون 
وكذلك الدعم لصةةةةةةياغة اتفاقات مشةةةةةةاريع واتفاقات مع ايهات املاحنة، زا يف ذلك ابلنسةةةةةةبة إىل  ومنقحة،  تشةةةةةةغيلية جديدة

  ةي ائالقضةةةةاملنا عات  الدفاع عن املنظمة يف  املكتب توىل كما    للمناخ.  األخضةةةةر  ترتيبات معقدة مثل تلك اخلاصةةةةة ابلصةةةةندوق
 اف.وقدم الدعم يف العديد من إجراءات االستئن

 املسةةتجدة، الفنية واألولوايت عدد من املواضةةيع  بشةةأن القانونية  ابملسةةاعدة األعضةةاء  التنمية  قانون  كما  و دت دائرة -349
مم ا    والغ  يف األغذية،  املناخ تنظيم وتغري ودون  إبالغ دون القانوين غري  والصةيد األغذية  وسةالمة األراضةي  حيا ة  ذلك  يف زا

 .واإلقليمية الدولية  املؤسسات مع التعاونأدى إىل توطيد أواصر 

قاعدة بيا ت التشةةةةةةريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشةةةةةةأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة   وسةةةةةةج لت -350
(FAOLEX  )أسةةةةةةفر عن توسةةةةةةيع   مم ا   موعتها، يف  سةةةةةةجل 173 000 ما يزيد عن مع  يوميًا،  مسةةةةةةتخدم 3 000 من  أكثر

 .املواضيع من مواضيعية خبصوص العديد فرعية  بيا ت قواعد إنشاء بشأن اإلدارات الفنية مع التعاون  نطاق

 مثل الرائسةةةةةةةةةةية، الواردة من األجهزة  اسةةةةةةةةةةتجابة للطلبات  مواضةةةةةةةةةةيعية عمليات تقييم بعدة التقييم واضةةةةةةةةةةطلع مكتب -351
  وتقييم  للمنظمة،  االسةةةةةةةةةةرتاتيجية  النتائج وتقييم إطار  والتغذية،  اينسةةةةةةةةةةني بني  املسةةةةةةةةةةاواة  ال  يف  املنظمة عمليات تقييم عمل

وتقييم    املنظمة،  ابسةةةةتعراض مسةةةةااات قطرايً   تقييًما 13قام  ذلك، إىل وابإلضةةةةافة.  ابلشةةةةراكات اخلاصةةةةة  املنظمة  اسةةةةرتاتيجية
 الربامج يف املستقبل.ابلنسبة إىل وضع  االسرتاتيجية الدروي وحتديد واستدامتها،  وكفاءهتا جدواها وفعاليتها
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ملسةةةةةةةةةاءلة والرقابة الداخلية وإدارة  املتعلقة اباملنظمة  دعم أطر  مكتب املفت  العام إىل اليت أسةةةةةةةةةداها املشةةةةةةةةةورة  ت وأد -352
 إجراء 500قرابة   ذلك  يف زا واألنشةطة،  املكاتب من  واسةعة مراجعة، مشلت  موعةعملية  45  أكثر من  خالل مناملخاطر  

 األعمال، واسةةتمرارية  املنظمة،  مشةةاريع دورة  ضةةات املراجعةاالسةةتعر   املؤسةةسةةية الرئيسةةية  اجملاالت وتضةةمنت.  مقرت  للتحسةةني
  وامليزانية  وختطيط الربامج  واحملفوظات، السةةةةةةةةجالت الفنيني، وإدارة  املوظفني وتعيني البيا ت،  واملسةةةةةةةةائل املتعلقة خبصةةةةةةةةوصةةةةةةةةية

ق املكتب حق   ،د يف التقارير السةةةةةةنوية اليت قدمها املفت  العام إىل ينة املاليةوفًقا ملا ور و   .املعلومات تكنولوجيا  وأمن والعمل،
 سوء سلوك.وغري ذلك من أشكال   خاصة ابلغ يف ادعاءات  أيًضا 

 ةضةةمسةةتفي  قيامها كل ثالثة أشةةهر بنشةةر بيا ت إىل  وابإلضةةافة  بضةةمان الشةةفافية، التزامها وتولت املنظمة، يف إطار -353
 سةةةنوية تقارير رفع املعونة،  يف للشةةةفافية  الدولية  املبادرة  خالل من  واملقر رة الطوعية  املسةةةااات من  املمو لة  مشةةةاريعها  عن مجيع

 .الرمسية اإليائية  إنفاقها على املساعدة بشأن االقتصادي  امليدان يف والتنمية التعاون  منظمة إىل

 املنظمة يف الداخلية والرقابة املخاطر  اهلادفة إىل االرتقاء إبدارة السةةةةةةةةةةنتني ايهود وتعز  ت بشةةةةةةةةةةكل كبري خالل فرتة -354

وبناء على مشةةةةةورة وتوصةةةةةيات ينة املراجعة، أوليت عناية لتنقيح وتعزيز سةةةةةجل املخاطر يف املنظمة واخلطوات املقبلة لنموذن 
 عاملية عملية  إىل  يسةةةةةةتند الداخلية للرقابة مشةةةةةةفوعة بيان  للمنظمة املالية تصةةةةةةدر الكشةةةةةةوف ،2017 عام  ومنذ. االسةةةةةةتحقاق

ذت.  شةةةةةةةةةةةةةةةاملةة لرفع التقةارير   إذ ابت إعةداد  املنظمةة تنفيةًذا كةاماًل،  يف  املخةاطر  إدارة  إضةةةةةةةةةةةةةةةافيةة من أجةل تنفيةذ  خطوات  واختةُ
من حدهتا    والتخفيف املخاطر يشةةةةةةةةةةةةمل حتديد زا  املنظمة،  مكاتب ابلنسةةةةةةةةةةةةبة إىل مجيع اآلن اأمرًا إلزاميً   املخاطر  سةةةةةةةةةةةةجالت
 يف عام  الغ   عمل ملكافحة  وخطة  إصةةةةةةةةةدار اسةةةةةةةةةرتاتيجية مع الغ ،  ملخاطر خاص  ويوىل اهتمام.  عنها  واإلبالغ  ورصةةةةةةةةةدها

 .خمص صة إلكرتونية مدعومة أبداة الغ ، ملكافحة خماطر  واعتماد خطط 2018

 على  إجراءات  ابختةاذ اإليةائي  املتحةدة نظةام األمم تنظيم  عمليةة إعةادة  يف نمةة ونشةةةةةةةةةةةةةةاط وظلةت املنظمةة تسةةةةةةةةةةةةةةاهم -355
  وأدى وضةةع توجيهات . 2030  أجريت متاشةةيًا مع خطة عام اليت للتغيريات لالسةةتجابة  والقطرية واإلقليمية  العاملية املسةةتوايت

 يف القيادية  املزيد من األدوار القطرية  املتحدة األمم  فرق  إىل متكينها من أن تؤدي يف  للمنظمة يف  ال السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات  جديدة
املشةرتكة املبذولة على الصةعيد   ايهود ومن أن تشةارك يف واليتها  الفنية واملتعلقة ابلسةياسةات اليت تندرن ضةمن إطار  اجملاالت

 تسيري األعمال. إضافة إىل اسرتاتيجيات املوارد، وتعبئة والرب ة القطري يف  االت التخطيط

حتقيق  إلعادة جهود بذلت املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة،شةةةةةبكة  لتغطية وابالسةةةةةتناد إىل االسةةةةةتعراض الشةةةةةامل -356
  ذلك  دعم و . وأولوايهتا البلدان  مناسةةةةةةةب الحتياجات بشةةةةةةةكل واالسةةةةةةةتجابة املرونة ندف  ايدة املوارد ابلنسةةةةةةةبة إىل التوا ن
وترد  .  البشةةةةةةةةةةةةةةريةة  دواملوار   خةاصةةةةةةةةةةةةةةةة يف مةا يتعلق ابملشةةةةةةةةةةةةةةرتايت  امليةدانيةة، السةةةةةةةةةةةةةةلطةات للمكةاتةب  تفويض  يف تةدرابيةة  بزايدات

 إضافية نذا الشأن.  معلومات من هذه الوثيقة دال -اثنيًا القسم يف

 األجهزة الدعم ابلصةيغة اليت أقرهتا اخلاصةة بتكاليف ايديدة  سةياسةتها ،2019-2018 وأصةدرت املنظمة، يف الفرتة -357
  املتحدة   لألمم  العامة ايمعية لقرار االمتثال  يف ضةةةةةمان ايديدة  هلذه السةةةةةياسةةةةةة األسةةةةةاسةةةةةي ومتثل الغرض.  للمنظمة  الرائسةةةةةية

A/RES/67/226 وغري  األسةةةةةةةاسةةةةةةةية  املوارد من متناسةةةةةةةب، بشةةةةةةةكل  كامل التكاليف،  املتمثل يف اسةةةةةةةرتداد ومبدئه التوجيهي  
يف  الشةركاء  مع والتواصةل  يتضةمن التدريب  شةامل تنفيذ  برب مج مدعومة ايديدة، عملية اعتماد السةياسةة وبدأت. األسةاسةية
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  إمجايل  من  يف املائة 33.7 التنفيذ  معدل بل  ،2019  عام ويف.  بعده وما  2018 بشةةةةةأها يف عام التفاوض زشةةةةةاريع   املوارد،
 حافظة املشاريع.

من أجةةل االسةةةةةةةةةةةةةةتجةةابةةة إىل املتطلبةةات ايةةديةةدة ويوذن األعمةةال املنبثقةةة عن إعةةادة تنظيم منظومةةة األمم املتحةةدة،  -358
حبي  تكون أداة املنظمة هذه املسةةةتخدمة يف طوط التوجيهية ألطر الرب ة القطرية لديها ملراجعة معم قة  أخضةةةعت املنظمة اخل

ا وضةةع اسةةرتاتيجية وخطة عمل داخلية تسةةعيان إىل  التخطيط والرب ة منبثقة عن إطار التعاون يف األمم املتحدة. وجرى أيضةةً
التوعية وبناء قاعدة املعارف ملختلف ايماهري املسةةةةةةةةةةةةتهدفة يف يوذن الرب ة القطري  ( 1حتقيق هدفني رئيسةةةةةةةةةةةةيني اثنني اا: )

ا( القدرات املاهرة املطلوبة من خمتلف ( وحتديد  2ايديد ومشةةةةةةاركة املنظمة ذات الصةةةةةةلة؛ ) وتنسةةةةةةيق )من الناحية املالية أيضةةةةةةً
أجل التخطيط والصةةةياغة على املسةةةتوى القطري،  مسةةةتوايت املنظمة لتقدمي الدعم يف الوقت املناسةةةب للمكاتب القطرية من  

 والتنفيذ الحًقا. 

تشةكل   للمنظمة،  االسةرتاتيجية األهداف  بلوغ  تدعم  اليت  القوية، الداخلية والضةوابط للمخاطر الفعالة وتظل اإلدارة -359
 مع جنب  إىل جنبًا  الداخلية  الرقابةبشةةةةةةةةةةةةةأن  بيا ً   العام يصةةةةةةةةةةةةةدر املدير  ،2017 عام فمنذ.  العليا أولوية ابلنسةةةةةةةةةةةةةبة إىل اإلدارة

  وخالل . املنظمة  رفع تقارير على نطاق  وعملية  الرئيسةةية للضةةوابط  ابالسةةتناد إىل اسةةتعراض شةةامل  السةةنوية،  الكشةةوف املالية
  عدادإل الال م  تنفيذ الشةةرط  مع  املنظمة، يف  املخاطر إدارة الرامي إىل النهوض زمارسةةات تسةةريع وترية العمل    السةةنتني، فرتة

توجيهيةةة    وأدوات  ومواد  القةةدرات  اليت تةُةدعم أبنشةةةةةةةةةةةةةةطةةة لبنةةاء  وتنطوي هةةذه العمليةةة،.  املواقع  مجيع  يف  املخةةاطر  سةةةةةةةةةةةةةةجالت
  والتوعية اختاذ قرارات مسةةةةةةةةةتنرية عملية  دعم  ندف املخاطر، إلدارة  خطط  ووضةةةةةةةةةع  املخاطر على حتليل  اسةةةةةةةةةتحدثت حديثًا،

 ابملخاطر.

 املستفادةالدروس الرئيسية 

املزيد  لتحقيق  واإلجراءات والتكنولوجيا  التحتية البنية حي   من  وتعزيزه يف السةةةةةةعي إىل االبتكار  سةةةةةةتسةةةةةةتمر املنظمة -360
 .املنظمة يف احلوكمة  عمليات  يف الثقة وبناء والشفافية  من الكفاءة

الصةةةةةعيد   على  املتحدة األمم وكاالت ملسةةةةةاءلة  اجديدً   ابعدً   اإليائية  املتحدة منظومة األمم تنظيم  وتتيح عملية إعادة -361
  التنمية أهداف  لتحقيق للبلدان  الداعم ايماعي  ايهد يف  حتم ل املسةةةةةؤولية عن مسةةةةةااتها وكالة وسةةةةةيتعني على كل. القطري

 مسةةةةةةاءلة  لتعزيز  اخلاص ابلتقييم  املنظمة  نظام تشةةةةةةكيل إلعادة اقرتا  الرب مج ينة على يُعرض  الصةةةةةةدد، هذا ويف. املسةةةةةةتدامة
 ايديد. السياق ظل  هذا يف على الصعيد القطري  املنظمة
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة 11اهلدف الوظيفي 

 الذرض والنطاق

األسةةةاي لقياي اإلدارة واإلشةةةراف على حنو فعال وكفؤ للموارد البشةةةرية واملالية وغريها   11يشةةةك ل اهلدف الوظيفي  -362
من األصةول املادية من خالل مؤشةرات أداء رئيسةية سةتة مع أهداف حمددة لفرتة سةنتني. وإن  وحدات األعمال املسةؤولة هي 

 إدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب املوارد البشرية.
املضةةةةطلع به حتت إطار هذا اهلدف الوظيفي خالل فرتة السةةةةنتني حول مواصةةةةلة إصةةةةال    ومتحورت أولوايت العمل -363

عمليات األعمال اإلدارية من خالل االسةةةةةتعانة زصةةةةةادر خارجية وتبسةةةةةيط العمليات وتقدمي الدعم لعملية تطبيق الالمركزية؛  
 جيا املعلومات املتاحة.وتعزيز آليات رصد االمتثال، زا يف ذلك من خالل  ايدة استخدام أدوات تكنولو 

 اإلجنازات احملق قة

حققت املنظمة الغاية املوضةةوعة لفرتة السةةنتني ابلنسةةبة إىل نسةةة من أصةةل سةةتة من مؤشةةرات األداء الرئيسةةية هلذا  -364
 اهلدف.  

بذل ايهود لتعزيز عمليات التعيني وتسةةةةريعها مع مراعاة احتياجات   2019-2018وواصةةةةلت املنظمة خالل الفرتة   -365
ة السةةةةتقطاب يد عاملة متعددة املهارات ومنوعة واحلفاى عليها وتيسةةةةري حتقيق املسةةةةاواة بني اينسةةةةني والتوا ن ايغرايف املنظم

وجرى بذل جهود خاصةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةتقطاب  زوا اة مواصةةةةةةةةةةلة إبرا  األاية اخلاصةةةةةةةةةةة لألداء والكفاءة الفنية يف قرارات االختيار.  
املنظمة من تعزيز تنفيذ الربامج و ايدة قدراهتا الفنية. وقد سةةةةةةةاهم تطوير  مرشةةةةةةةحني من ذوي التخصةةةةةةةصةةةةةةةات العالية زا ميك ن

 لتعيني املوظفني يف حتقيق وفورات نتيجة  ايدة الكفاءة يف عملييت التعيني وااللتحاق ابلعمل.  Taleoمنصة 

يومةًا وهو معةدل أعلى بقليةل من الغةايةة   145وبل  متوسةةةةةةةةةةةةةةط الوقةت الال م لتعيني املوظفني خالل فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني  -366
التأخري يف عمليات التعيني يف أعقاب يوًما، وذلك بشةةةةةكل أسةةةةةاسةةةةةي بسةةةةةبب بعض  120املوضةةةةةوعة لفرتة السةةةةةنتني والبالغة 

ألف(. وجرى تعزيز التمثيةل ايغرايف العةادل بشةةةةةةةةةةةةةةكةل ملحوى، حية  جتةاو ت  -1-11القرارات اإلداريةة بشةةةةةةةةةةةةةةأن التوظيف )
يف املائة( الغاية املوضةةةوعة لفرتة السةةةنتني جراء أنشةةةطة التواصةةةل  91بشةةةكل كبري نسةةةبة البلدان األعضةةةاء املمثلة متثيال عاداًل )

عمليةة من عمليةات نقةل   90ابء(. وخالل فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني، ُأجنزت  -1-11ادفةة إىل اسةةةةةةةةةةةةةةتقطةاب البلةدان اليت تتوجةه إليهةا )اهلة
 جيم(. -1-11املوظفني يف إطار بر مج حركة املوظفني )

، تلقت املنظمة رأاًي غري مشةةةفوع بتحفظات من جانب املراجع اخلارجي بشةةةأن كشةةةوفاهتا 2019-2018ويف الفرتة   -367
ا، اعتبارًا من سةةةةةةنة   2018و 2017لية لعامي  املا ، بياً  للرقابة الداخلية فيه ضةةةةةةمانة إضةةةةةةافية 2017واليت ابتت تشةةةةةةمل أيضةةةةةةً

 ألف(. -2-11لكفاءة نظام الرقابة الداخلية )

وأجري تعديل ملحوى يف سةةياسةةات املشةةرتايت من خالل اعتماد يوذن المركزي للمشةةرتايت يتحلى بدرجة عالية   -368
فوضةةةة. وتعتمد االسةةةرتاتيجية ايديدة للمشةةةرتايت على هج قائم على املخاطر وقدرة عالية على بناء القدرات من السةةةلطة امل

 يف املكاتب امليدانية. 
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، يأت املنظمةة إىل حل  متثة ل يف العطةاءات اإللكرتونيةة املدرجة ضةةةةةةةةةةةةةةمن بوابة األمم املتحةدة العةاملية  2018ويف عام   -369
 ية املشرتايت يف املنظمة زوا اة تعزيز إدارة املوردين. للمشرتايت وهو ما  اد من شفاف

وعز  مركز اخلدمات املشةةرتكة عملياته على املسةةتوى العاملي وأنشةةأ وحدة للتحسةةني املسةةتمر تتوىل تنسةةيق التغيريات   -370
، 2019الثاين   يف النظام والعملية وتوفري الدعم ألنشةةةةةطة التغيري املناسةةةةةبة على مسةةةةةتوى اإلدارة. وخالل شةةةةةهر نوفمرب/تشةةةةةرين

ابلنسةةةةبة إىل ثالث من عملياته يف  االت األصةةةةول واملدفوعات   ISO 9001حصةةةةل مركز اخلدمات املشةةةةرتكة على شةةةةهادة 
والسةةةفر. وواصةةةلت املنظمة إصةةةال  عملياهتا اخلاصةةةة ابألعمال من خالل النقل إىل اخلارن والتبسةةةيط وخالل فرتة السةةةنتني،  

والتغطية الطبية ما بعد نُقلت إىل بودابسةةت وظائف إدارة األصةةول واحلسةةاابت املدينة والتسةةوايت املصةةرفية يف املقر الرئيسةةي  
 انتهاء اخلدمة. 

وجرى تعزيز الدعم املباشةةةةةر وبناء القدرات يف  االت املشةةةةةرتايت والشةةةةةؤون املالية والسةةةةةفر بشةةةةةكل ملحوى خالل  -371
من أجةل  ايدة امتثةال املكةاتةب القطريةة وتعزيز قةدراهتةا. و  توفري تةدريةب وجةاهي ابلنسةةةةةةةةةةةةةةبةة إىل القواعد   2019-2018الفرتة  

ا يف  ال التخفيف من املخاطر املالية. وابلنسةةةةةةةبة إىل بعض العمليات، على غرار إدارة ايديدة  اخلاصةةةةةةةة ابملشةةةةةةةرتايت وأيضةةةةةةةً
املشةةةةرتايت واألموال النقدية، ابت اسةةةةتكمال دورات تدريبية إلكرتونية حمددة شةةةةرطًا ملنح القدرة على النفاذ إىل الوظيفة ذات 

 الصلة يف النظام.

 ن إ اء نوعية اخلدمات اإلدارية يفوق أبشةةةةةةةواط الغاية املوضةةةةةةةوعة لفرتة السةةةةةةةنتني ونسةةةةةةةبتهاوإن  مسةةةةةةةتوى رضةةةةةةةا الزابئ -372
 املائة يف بعض اجملاالت الوظيفية )خدمات املرتبات والسةفر وإدارة األصةول والدعم على صةعيد تكنولوجيا املعلومات(   يف 70
ا بلوغ الغاية املوضةةوعة لفرتة السةةنتني ابلنسةة-11-3) بة إىل اإلفادة عن انبعااثت غا ات الدفيئة حي  قد م ألف(. وجرى أيضةةً

 ابء(. -3-11يف املائة من املكاتب القطرية للمنظمة البيا ت الال مة نذا الشأن ) 87

 الدروس الرئيسية املستفادة

سةةةيتطلب التنفيذ الكامل السةةةرتاتيجية املوارد البشةةةرية ايديدة وضةةةع خطة شةةةاملة إلدارة التغيري تقوم على التواصةةةل  -373
وسةةةةتشةةةةمل اخلطة مع أصةةةةحاب املصةةةةلحة واإلدارة العليا، إضةةةةافة إىل تعزيز القدرات ضةةةةمن الوظيفة اخلاصةةةةة ابملوارد البشةةةةرية.  

عرب اإلنرتنةت واليت من شةةةةةةةةةةةةةةأهةا أن تقلص الوقةت واملوارد الال مةة يف هةذه  االسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام الفعةال للرب يةات والوظةائف املتةاحةة  
 العمليات متاشيًا مع عملية التحول الرقمي. 

ومن حي  حركة املوظفني، سوف تنقح املنظمة سياستها اخلاصة ابحلركة/التناوب من أجل حتديد مواطن التحسني   -374
 السنوات املقبلة.  والتدابري اإلضافية اليت سيقوم عليها الرب مج خالل 

ورك زت التجربة الناشةةةئة عن عملية اإلصةةةال  ايارية للمشةةةرتايت على ضةةةرورة وجود إدارة حا مة للتغيري زا يف ذلك   -375
ختطيط متني وإشةراك أصةحاب املصةلحة والتشةاور بشةكل وثيق مع أصةحاب السةياسةات ومركز اخلدمات املشةرتكة زا يضةمن  

التغريات احلاصةةةةلة على مسةةةةتوى السةةةةياسةةةةات ابإلضةةةةافة إىل توفري ما يلزم من توجيهات    أن ُترب  العمليات اخلاصةةةةة ابألعمال
 ودعم للمستخدمني. 
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ويسةةةل ط التفويض املتزايد للسةةةلطات إىل املكاتب امليدانية الضةةةوء على أاية وجود رصةةةد متني من جانب أصةةةحاب   -376
ملخاطر وبناء القدرات على النحو الكايف لدى  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات والعمليات اخلاصةةةةةةةةةة ابألعمال اسةةةةةةةةةتناًدا إىل نظام قوي إلدارة ا

  املوظفني اإلداريني يف املكاتب امليدانية.
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 : اإلنفاق الرأمسال 13الباب 

 الذرض والنطاق

بغية إدران ختطيط اإلنفاق الرأمسايل ضةةةةةةةمن إطار  10/2003أنشةةةةةةةا مرفق اإلنفاق الرأمسايل زوجب قرار املؤمتر رقم  -377
منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( املايل واخلاص ابمليزانية. وغدد املرفق وأيذن ابملصةةةةةةةةةةةةروفات املتعلقة ابألصةةةةةةةةةةةةول املادية وغري  

مسةةةتوى من املوارد يتعذر متويله   ااملادية اليت تتجاو  مدة حياهتا االفرتاضةةةية فرتة السةةةنتني املالية يف املنظمة واليت تتطلب عمومً 
من الالئحةةة املةةاليةةة نقةةل أي رصةةةةةةةةةةةةةةيةةد يف مرفق اإلنفةةاق الرأمسةةايل   11-6يف إطةةار اعتمةةادات فرتة مةةاليةةة واحةةدة. وجتيز املةةادة  

 الستخدامه يف الفرتة املالية التالية.

ل معز ة القدرات والفعالية وتسةةةةةةةةةةةةعى اسةةةةةةةةةةةةتثمارات املنظمة الرأمسالية إىل حتقيق أراب  من خالل بنية حتتية وبيئة عم -378
العمةةةةل وامليزانيةةةةة   زةةةةا تنةةةةاول بر مج  لتةةةةأديةةةةة أعمةةةةاهلةةةةا وحتقيق أهةةةةدافهةةةةا االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةةةة. وقةةةةد  املنظمةةةةة    ةةةةدم احتيةةةةاجةةةةات 

ثالثة  االت من  االت االسةةةةةةةةةتثمارات الرأمسالية اخلاصةةةةةةةةةة بربامج البيا ت واملعلومات التقنية؛ والنظم   2019-2018  للفرتة
 إلدارية؛ والبىن التحتية واخلدمات.التشغيلية وا

وقد أجنزت املنظمة بشةةةكل غم واحًدا من مؤشةةةري األداء الرئيسةةةيني االثنني لفرتة السةةةنتني املتعلق ابإلنفاق الرأمسايل  -379
عشةةةةر مشةةةةروًعا   نسةةةةة، كانت يميع مشةةةةاريع مرفق اإلنفاق الرأمسايل ايارية وعددها  2019-2018(. ويف الفرتة  2امللحق  )

حمةةةةة املنةةةةةافع )خطةةةةةة  تلةةةةةك  واملنةةةةةافع وحتقيق  الكلفةةةةةة  لتحليةةةةةل  إجنةةةةةا   -1-13ددة  املقرر  ا خالل   14ألف(. ومن   مشةةةةةةةةةةةةةةروعةةةةةً
ابء عند -1-13) 2021-2020منها إىل الفرتة   8منها سةةةت ة مشةةةاريع أجنزت يف وقتها فيما جرى متديد  2019-2018الفرتة 
 يف املائة(. 43نسبة 

 اإلجنازات احملق قة

إلعداد لوحة  2017-2016املشةروع الذي بدأ يف   2019أجنز يف عام   .اخلاصةة ابلبيا ت واملعلومات الفنيةالربامج  -380
حتكم لرصةةةد نتائج املنظمة. والعمل جار  حاليًا على أربعة مشةةةاريع أخرى لتطوير موقع إلكرتوين للمنظمة ووضةةةع اسةةةرتاتيجية 

الفرتة   هلةا يفاثةة وإجنةا  نظةام العمةل اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائي، ومن املتوقع اسةةةةةةةةةةةةةةتكمةللزراعةة اإللكرتونيةة وحتةدية  تطبيقةات املخةاطر املتوار 
2020-2021. 

 على التوايل املشةةةةةةةةةةةةةةةةاريع اليت بةةدأت يف الفرتة  2019و  2018. أجنزت خالل سةةةةةةةةةةةةةةنيت  النظم التشةةةةةةةةةةةةةةغيليةةة واإلداريةةة -381
السةةةةةةةةةلف اليت تقدمها املنظمة يف إطار عمليات الدفع والتسةةةةةةةةةوايت وتوفري حلول اخلدمات السةةةةةةةةةحابية   ألمتتة 2016-2017

ويسةةةةةةةةةةتمر العمل يف مشةةةةةةةةةةاريع النظم التشةةةةةةةةةةغيلية واإلدارية ايديدة الثالثة اليت  لتعيني املوظفني يف املنظمة والتحاقهم ابخلدمة.
دارة القوة العةاملةة وحةل إلدارة عمليةات ايرد العةامليةة ونظةام لتوفري نظةام معلومةات متكةامةل إل  2019-2018بةدأت يف الفرتة  

 .2021-2020إدارة دورة املشاريع ومن املقرر إجنا ها خالل الفرتة 

لتحسةةةةةةةةةةةةةةني   2017-2016وهو كان قد بدأ يف الفرتة   2018. أجنز هذا املشةةةةةةةةةةةةةةروع يف عام  البىن التحتيةة واخلدمات -382
لتجهيز    2018مشةةةةةةةةةةةةةةروعةان اثنةان أطلقةا يف عةام    2019نظمةة. وأجنز يف عةام  التجهيزات الفيةديويةة يف قةاعةات اجتمةاعةات امل
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مكتب املنظمة اإلقليمي يف أكرا ببنية حتتية للطاقة الكهروضةةوئية بواسةةطة الطاقة الشةةمسةةية وإلعادة تصةةميم شةةبكة تكنولوجيا 
 2018ان أطلقةةا يف عةةام  مشةةةةةةةةةةةةةةروعةةان جةةديةةد  2021-2020املعلومةةات يف املقر الرئيسةةةةةةةةةةةةةةي. ومن املقرر أن يُنجز يف الفرتة  

 لتواصل يف املنظمة وحتسني محاية النفاذ إىل البيا ت وهوية تكنولوجيا املعلومات.لالستحداث منصة موحدة  

 املعامل البارزة

منصةةةةةةةة التواصةةةةةةةل املوحدة لتكنولوجيا املعلومات اليت أعد ت لتحل حمل  البنية التحتية للتخابر واالتصةةةةةةةاالت املتوارثة  -383
نها مع مراعاة التطورات ايديدة يف  ال تكنولوجيا املعلومات من حي  احلوسةةةةةةةبة والبنية التحتية لالتصةةةةةةةاالت  عامليًا وحتسةةةةةةةي

السحابية.  ويف أعقاب التنفيذ الناجح للبنية التحتية ايديدة يف املقر الرئيسي واليت أتت زنافع مباشرة، سوف تؤدي املرحلة 
نية ليس فقط من خالل حتسةةةةةةينات ملحوظة يف البنية التحتية لالتصةةةةةةاالت واالتصةةةةةةال الثانية إىل  ايدة قدرات املكاتب امليدا

ا من خالل إغحة إمكانية اسةةةةتخدام املؤمترات الفيديوية واخلدمات ذات الصةةةةلة بصةةةةورة مسةةةةتمرة  بشةةةةبكة اإلنرتنت، بل أيضةةةةً
 تنفيذ معج لة.ابالستناد إىل خطة   2020واليت مل تكن متاحة لوال ذلك. ويتواصل املشروع خالل سنة 

 الدروس الرئيسية املستفادة

سةةةةةةةةةيتعني على املنظمة االسةةةةةةةةةتفادة من التجربة ومن الدروي املشةةةةةةةةةار إليها يف املراجعة اليت أجنزت للتو  إلدارة مرفق  -384
رتحة  اإلنفاق الرأمسايل، من أجل الرتكيز على تعزيز عملية اسةتعراض االقرتاحات وضةمان مواءمة مشةاريع اإلنفاق الرأمسايل املق

مارات اإلدارية والتشةةةةغيلية يف  ال تكنولوجيا املعلومات. ويف مقابل وجود آلية لالسةةةةتعراض تعمل على حنو جي د ثمع االسةةةةت
وجود ختطيط طويل األجل لالسةتثمارات يف  ال تكنولوجيا املعلومات على أيضةًا املشةاريع، من الضةروري معظم ابلنسةبة إىل 

 نسبة إىل املشاريع اخلاصة ابلبنية التحتية.الصعيدين الفن واإلحصائي وابل
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 : اإلنفاق األم  14الباب 

 الذرض والنطاق

ل نفاق من أجل أتمني تغطية  اعتباره مرفقً ابالباب اخلاص ابإلنفاق األمن  5/2005أنشةةةةأ املؤمتر زوجب قراره رقم  -385
شةةةةةةاملة لتكاليف املوظفني وغري املوظفني املتصةةةةةةلة بشةةةةةةكل مباشةةةةةةر أبمن وسةةةةةةالمة املوظفني واألصةةةةةةول. ويوفر اإلنفاق األمن 

 بيئة عمل آمنة ومأمونة يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية. هتيئةاألساي لقياي مدى  
  )املؤسةةةةسةةةةية   اخلدمات إدارة( املسةةةةاعد العام املدير إىل مكتب  األمنية  اخلدمات    ضةةةةم وحدة  السةةةةنتني، فرتة  خاللو  -386

 بر مج إطار  يف مإحرا  التقد واسةةةةةةةةةتمر. التكلفة حي   من يتسةةةةةةةةةم ابلفعالية املقار بدعم  مجيع واألعضةةةةةةةةةاء يف  لتزويد املوظفني
 القدرة التنظيمية على الصةمود يف إدارة  نظام عن دليل جديد إصةدار  ذلك  يف زا املهنيتني، والصةحة  املنظمة اخلاص ابلسةالمة

ويف مراكز العمل املعرضةة   مرحلة ما قبل االنتشةار للموظفني  دليل ونشةر األعمال، املنظمة بشةأن اسةتمرارية وسةياسةة  املنظمة،
 املقر الرئيسي.  يف هامة  صيانة  أعمال كبرية وبدءملخاطر  

 احملققة اإلجنازات

قياي األداء يتم يف ضةةةةةوئها  مؤشةةةةةرات وغاايت   ةأربعة من أصةةةةةل نسةةةةةحتق قت بشةةةةةكل كامل  خالل فرتة السةةةةةنتني،   -387
 .هذا الباب يف

 تبل  اآلن  37(BSAFE)  األسةةةةةةاسةةةةةةي األمن  دورة التدريب أكملوا الذين  املوظفني أصةةةةةةبحت نسةةةةةةبة إمجايل امتثالو  -388
  زا يتجاو    والربامج التابعة هلا،  والصةةةةناديق  املتحدة  األمم  وكاالت  إحدى النسةةةةب األعلى املسةةةةج لة بني وهي 38املائة، يف 96

 املوظفني يميع رمسية  مهام يف ابلسةةةةةةةةفر ابت اإلذن ،2017ألف(. ومنذ يوليو/متو   -1-14)  يف املائة 90 الغاية احملدد، وهي
 .لشرط إكمال هذه الدورة التدريبية ابالمتثاليرتبط 

آمنة ومأمونة من أجل تنفيذ الربامج يف خمتلف عمل بيئة هتيئة إىل حد كبري يف ابلنجا  املنظمة  تكل لت مسةةةةةةةةةاعي  و  -389
 ،عمليةةة تقييم ذايتمن خالل   ألف(-2-14)  للعمةةل  الةةدنيةةا  األمنيةةة    قيةةاي مةةدى االمتثةةال للمعةةايري. و (2-14)  أحنةةاء العةةامل
 كامل أو مع بعض القيود )الغاية احملددةشةةةكل  املعايري ب تسةةةتوفايف املائة من املكاتب امليدانية للمنظمة  98إىل أن     أشةةةارت

  كامل ابلنسةةةةبة إىل املوظفني الدوليني يف املنظمة بشةةةةكل  سةةةةارية فهي  التدابري األمني ة ألماكن اإلقامة . وأما  يف املائة( 100هي 
 .ابء(-14-2)

. فقد امليدانيةيف املكاتب  ألمن  وادث املبل   عنها ذات الصةةةةلة اباحل  متابعة وإدارة مجيععلى وجه السةةةةرعة  كما متت   -390
كبري يتعلق زوظفي املنظمة أو أصةةوهلا، وذلك متاشةةيًا مع   اخلطرة كل ما وقع حادث للحوادث املعن ابالسةةتجابة اجتمع الفريق

. وأسةةةةةندت األولوية لتدابري اسةةةةةتباق احلوادث  جيم(-2-14الصةةةةةادرة عن املنظمة ) اخلطوط التوجيهية بشةةةةةأن احلوادث اخلطرة
األمن امليداين  يف خمتصةةةةةةةةةةةةني  إيفاد األمنية يف امليدان واالسةةةةةةةةةةةةتجابة هلا يف أكثر املقار عرضةةةةةةةةةةةةة للخطر، زا يف ذلك من خالل  

 
 الدورة التدريبية اإللكرتونية اإللزامية للتوعية ابملسائل األمنية إلدارة شؤون السالمة واألمن.  37
 يف املائة املتبقية ابملوظفني الذين يتم إصدار عقودهم وإدارهتا مباشرة على الصعيد القطري. 4تتعلق   38
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يف املائة من احلاالت، زا غقق   100ة يف ساع 72خالل ة املعنية  وجهالإىل ول  وصالإدارة األ مات األمنية، و   علىللمساعدة 
 دال(. -2-14الغاية احملددة )

وخالل فرتة السةةةةةةةةنتني، واصةةةةةةةةلت وحدات األمن يف مقار الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما العمل بشةةةةةةةةكل وثيق  -391
 إىل ضةةةةافةابإل االت حمددة ك جراء عمليات حماكاة ومناورات وتدريب مشةةةةرتكة وتقدمي الدعم يف املؤمترات الكربى. و  بشةةةةأن

فريق اإلدارة العليا يف زوافقة  اليت   إعدادها بصورة مشرتكة القطريوثيقة تقييم املخاطر األمنية على املستوى ذلك، حظيت  
 إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن يف نيويورك.وإقرار إيطاليا 

 املستفادةالدروس الرئيسية  

 موظفي  ملعظم  متضةةةمنًا بيا ت االتصةةةال  الطوارئ،  حاالت  عن  املنظمة اخلاص ابإلبالغ  نظام نشةةةر  من  االنتهاء   -392
املنظمة   يف الصةةةةةةةةةمود على التنظيمية القدرة إدارة  رئيسةةةةةةةةةيًا من نظام  عنصةةةةةةةةةرًا ويعترب هذا النظام.  العامل خمتلف أحناء يف  املنظمة
 والربيد  القصةةةةةرية النصةةةةةية  والرسةةةةةائل  بواسةةةةةطة اهلاتف حول العامل  املنظمة  موظفي إىل طوارئ  إخطارات  إبرسةةةةةال يسةةةةةمح الذي

 رئيسةةيًا  عنصةةرًا  من املكاتب امليدانية، مكتب كل  ويف الرئيسةةي املقر تتم إدارته يف الذي النظام،  ما يُعدللمنظمة. ك  اإللكرتوين
 التشغيلية. النتائج إدارة  نظام غريه من خطط مع د ه وسيتم األعمال الستمرارية  املنظمة خطة  يف

( إىل اللعمل سةةةةةةةةةةابقً  الدنيا األمنية  املعايري (األمنية  املخاطر إلدارة بشةةةةةةةةةةأن مدى االمتثال الذايت  التقييم وأدت عملية -393
 املخاطر إدارة  ألحكام منخفض  اليت تسةةةةةةةةةةجل مسةةةةةةةةةةتوى امتثال  للمنظمة القطرية املكاتب على من الرتكيز  متكني دائرة األمن

  امليداين  املسةتوى على امليزانيةإلعطاء األولوية يف خمصة صةات   اليت خلص إليها التقييم النتائج  دائرة األمن األمنية. وسةتسةتخدم
 .الفن املخص ص والدعم املتصلة ابألمن  لالحتياجات
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 برانمج التعاون التق   -جيم 

 الذرض والنطاق 

يسةةةةةةةةمح بر مج التعاون التقن للمنظمة ابالسةةةةةةةةتفادة من موارد بر  ها العادي، من خالل تيسةةةةةةةةري وصةةةةةةةةول الدول  -394
وخربهتةا التقنيةة يف مجيع اجملةاالت ذات األولويةة اليت يغطيهةا اإلطةار االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي للمنظمةة. األعضةةةةةةةةةةةةةةاء إىل معةارف املنظمةة  

وتوج ه األولوايت احملددة يف أطر الرب ة القطرية عملية اسةةةةةةةتخدام موارد بر مج التعاون التقن من أجل تقدمي مسةةةةةةةاعدة تقنية 
وتشةةةجيع التغيري وحتفيز تنمية القدرات واملسةةةاعدة يف تعبئة قائمة على الطلب هتدف إىل االسةةةتجابة الحتياجات احلكومات  

املوارد. ويتم تصةةةةةةةميم مشةةةةةةةاريع بر مج التعاون التقن لتحقيق نتائج ملموسةةةةةةةة وفورية بطريقة فعالة من حي  التكلفة ولتحفيز  
 إحداث تغيريات يف  ال التنمية.

 احملققة اإلجنازات

 ولوايت األعضاءتعزيز إدارة ودعم بر مج التعاون التقن أل

للرب مج )أي التخصةةةةةةةةةةةةةيص الكامل  الرئيسةةةةةةةةةةةةةيةيسةةةةةةةةةةةةةتمر بر مج التعاون التقن يف حتقيق غاايت مؤشةةةةةةةةةةةةةرات األداء  -395
للفرتة   التقن  التعةةةةةةاون  بر مج  للفرتة  2019-2018العتمةةةةةةادات  التقن  التعةةةةةةاون  بر مج  العتمةةةةةةادات  الكةةةةةةامةةةةةةل   والتنفيةةةةةةذ 

ابري عدة من أجل حتسةةةةةةني املدة الال مة لالسةةةةةةتجابة للطلبات الواردة ورفع (. ودعًما هلذا اإلجنا ، اعتمدت تد2016-2017
 :2019-2018التقارير عن النتائج احملق قة خالل فرتة السنتني 

ط لوثيقة مشةةةةاريع بر مج التعاون التقن، مم ا يسةةةةفر عن تقليل عدد  ( أ) أصةةةةبح يسةةةةتخدم اآلن شةةةةكل موح د مبسةةةة 
 صفحة كحد أقصى؛ 15-10يف املتوسط إىل  40-30الصفحات من 

  إصةةدار دليل جديد لرب مج التعاون التقن يتوخى حتقيق تبسةةيط شةةامل ل جراءات اهلادفة إىل حتسةةني املدة   ( ب)
 الال مة لالستجابة؛

ع نطةاق املسةةةةةةةةةةةةةةةاعةدة يف حةاالت الطوارئ اليت يقةدمهةا بر مج التعةاون التقن لتشةةةةةةةةةةةةةةمةل عملييت الوقةايةة  (ن) توسةةةةةةةةةةةةةة 
 والتخفيف؛

نت التقارير النهائية لرب مج التعاون التقن ابالسةةةةةةةتعانة بشةةةةةةةكل أكثر إابا ً  ( د) ، مم ا يؤدي من مث إىل خفض  احتسةةةةةةة 
 عبء العمل يف املكاتب امليدانية؛

عن إمجايل نتائج   (2019نشةةةةةةر التقرير السةةةةةةنوي األول لرب مج التعاون التقن ) ، يف حماولة لزايدة الشةةةةةةفافية،  ( ه)
 الرب مج وإجنا اته؛

محلة إعالمية بشةأن بر مج التعاون التقن عرب وسةائل التواصةل االجتماعي، جنبًا إىل جنب مع عملية طلقت أ ( و)
  جتديد للموقع اإللكرتوين للرب مج.
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 حملة عامة عن التمويل املعتمد والتنفيذ

التقن زبل  إمجةايل قيمتةةه    مشةةةةةةةةةةةةةةةاريع   810متةت، خالل فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني، املوافقةة على   -396 من مشةةةةةةةةةةةةةةةاريع بر مج التعةاون 
ا إىل  2  ايدول مليون دوالر أمريكي، كما هو مبني  يف   148.1 ماليني دوالر    151.9مشةةةةةةةروًعا زبل  إمجايل قيمته    786، قياسةةةةةةةً

 تسجيلها بني فرتات السنتني. وتندرن هذه التقل بات ضمن احلدود العادية اليت ميكن توقع    . 2017- 2016أمريكي يف الفرتة  

 حبسب النطاق اجلذرايف 2019-2018: املوافقات على مشاريت برانمج التعاون التق  خالل الفرتة 2اجلدول 

 نوع مشروع 

 برانمج التعاون التق  

امليزانية اإلمجالية  
 )مباليني الدوالرات( 

 عدد املشاريت

 متوسط امليزانية

لكل مشروع 
 الدوالرات( )آبالف

النسبة املئوية من إمجال  
 امليزانية املعتمدة

 63 278 333 92.6 على املستوى القطري

 7 282 36 10.1 على املستوى اإلقليمي الفرعي 

 11 271 58 15.7 على املستوى اإلقليمي

 2 459 8 3.7 على املستوى األقاليمي

 17 69 375 25.9 مرفق بر مج التعاون التقن* 

   100 183   810 148.1 اجملموع

 مرفقًا إقليميًا من مرافق بر مج التعاون التقن 33ومرفقًا إقليميًا فرعيًا  34* يشمل  

 
 ا ألقاليم املنظمة.تو يع موارد بر مج التعاون التقن املوافق عليها وفقً  3 ايدوليرد يف  -397

 املوافق عليها حبسب األقاليم : توزيت موارد برانمج التعاون التق  3 اجلدول

 اإلقليم
 امليزانية اإلمجالية

 )مباليني الدوالرات األمريكية( 
 عدد املشاريت

 النسبة املئوية
 من إمجال امليزانية املعتمدة

 40 256 59.4 أفريقيا

 9 61 13.2 الشرق األدي 

 22 176 32.0 آسيا واحمليط اهلادئ

 9 102 13.3 أورواب 

 18 207 26.6 الالتينية والبحر الكاري أمريكا 

 2 8 3.7 على املستوى األقاليمي

 100 810 148.2 اجملموع
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تتناول مشةةةةةةةةةاريع بر مج التعاون التقن احتياجات دعم التنمية واملسةةةةةةةةةاعدة يف حاالت الطوارئ على حد   -398
 التو يع حبسب فئة تدخل املشروع. 4 ايدولسواء. ويرد يف 

 (2017-2016: املوافقات على مشاريت برانمج التعاون التق  حبسب الفئة )مقارنة  لفرتة 4 اجلدول

 فئة املشروع 

2016 - 2017 2018 - 2019 

امليزانية اإلمجالية  
)مباليني الدوالرات  

 األمريكية( 

 عدد املشاريت

امليزانية اإلمجالية  
)مباليني الدوالرات  

 األمريكية( 

 عدد املشاريت

 51 22.5 57 24.4 املساعدة يف حاالت الطوارئ

 384 99.7 367 105.4 دعم التنمية 

 375 25.9 362 22.1 مرفق بر مج التعاون التقن 

 810 148.1 786 151.9 اجملموع

 

مشةةةةةروًعا من مشةةةةةاريع   51املوافقة على ،  2019-2018متت، خالل فرتة السةةةةةنتني   املسةةةةةاعدة يف حاالت الطوارئ: -399
مليون دوالر أمريكي. ومت ت بشةةةةةةةةةةةةكل خاص املوافقة على عدد من املشةةةةةةةةةةةةاريع اسةةةةةةةةةةةةتجابة   22.5الطوارئ زبل  إمجايل قيمته 

لكوارث مرتبطة ابملناخ )كموجات ايفاف والفيضةةةةةا ت واألعاصةةةةةري املدارية على سةةةةةبيل املثال( وأ مات السةةةةةلسةةةةةلة الغذائية  
 القالعية(.دودة احلشد اخلريفية ومحى اخلنا ير األفريقية ومرض احلمى  )مثل

ماليني دوالر   99.7  قدرهمشةةةروًعا زبل  إمجايل   384، املوافقة على  2019-2018متت، خالل الفرتة  دعم التنمية: -400
أمريكي لدعم التنمية. وتسةةةتجيب هذه املشةةةاريع لألولوايت الوطنية على حنو ما هو وارد يف أطر الرب ة القطرية، زا يتماشةةةى 

 متاًما مع إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة.

ولصةةةياغة اقرتاحات لالسةةةتجابة لطلبات احلصةةةول على خربات تقنية حمدودة   مرفق بر مج التعاون التقنوُيسةةةتخدم   -401
تتجاو    املشةةةةةةةةاريع وإعداد الواثئق الال مة للتفاعل مع الشةةةةةةةةركاء يف املوارد ولتعزيز ختطيط الربامج. وإن قيمة هذه املشةةةةةةةةاريع ال

طة، وتظل متوائمة متاًما يف الوقت ذاته مع أطر األولوايت   100  000مبل    دوالر أمريكي وتسةتفيد من عمليات املوافقة املبسة 
ا يف  ال تعبئة املوارد، زا يف ذلك تقدمي الدعم  ا متزايدً وأطر أولوايت املنظمة. ويؤدي مرفق بر مج التعاون التقن دورً الوطنية 

 يف إعداد مشاريع مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ.

 ة ابلفرتةابخنفاض طفيف مقارنً ماليني دوالر أمريكي   123.4وخالل فرتة السةةةةةةةةةةنتني، بلغت قيمة املشةةةةةةةةةةاريع املنفذة   -402
ا إىل اعتمةادات فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني   ،2016-2017  وهو مةا ميكن تفسةةةةةةةةةةةةةةريه زسةةةةةةةةةةةةةةتوى تنفيةذ مبكر أعلى للمشةةةةةةةةةةةةةةةاريع قيةاسةةةةةةةةةةةةةةةً
 . 2019-2018أسفر عن بقاء موارد مالية أقل من تلك الفرتة الستخدامها يف الفرتة   ، مم ا2016-2017
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 عاون التقن املقدمة خالل فرتة السنتني حبسب فئة املشاريع.تو يع مساعدات بر مج الت 5ايدول ويبني   -403

 حبسب فئة املشروع 2019-2018: تنفيذ مشاريت برانمج التعاون التق  يف الفرتة 5اجلدول 

 النسبة املئوية مباليني الدوالرات األمريكية فئة املشروع 

 12.4 15.4 املساعدات يف حاالت الطوارئ

 71.2 87.8 دعم التنمية 

 16.4 20.2 مرفق بر مج التعاون التقن 

 100 123.4 اجملموع

 

 حملة عامة عن مسا ة برانمج التعاون التق  ومدى مواءمته مت اإلطار االسرتاتيجي

يف املائة من   65تو يع مسةاعدات بر مج التعاون التقن حبسةب األهداف االسةرتاتيجية. ويندرن حنو  6ايدول  يرد يف   -404
اثنني، واةةا:   جعةةل الزراعةةة والغةةاابت ومصةةةةةةةةةةةةةةةايةةد األمسةةاك أكثر إنتةةاجيةةة واسةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة  التنفيةةذ ضةةةةةةةةةةةةةةمن هةةدفني اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيني 

 (. 5( و ايدة قدرة سبل كسب العي  على الصمود أمام التهديدات واأل مات )اهلدف االسرتاتيجي  2 االسرتاتيجي  )اهلدف 
 6 حبسب األهداف االسرتاتيجية واهلدف 2019-2018: تنفيذ مشاريت برانمج التعاون التق  يف الفرتة 6اجلدول 

 اهلدف االسرتاتيجي 

 التنفيذ يف الفرتة 
2018 -2019 
الدوالرات  )مباليني 

 األمريكية( 

 النسبة من جمموع التنفيذ 

 13.6 16.8 املسااة يف القضاء على ايوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  1

 40.5 50.0 جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة  2

 10.5 12.9 احلد  من الفقر يف الريف  3

 11.1 13.7 وكفاءة   وغذائية أكثر مشواًل متكني نظم  راعية  4

 24.0 29.6  ايدة قدرة سبل كسب العي  على الصمود أمام التهديدات واأل مات 5

 6اهلدف 
 ايودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 

 )تغري املناخ واملساواة بني اينسني واحلوكمة والتغذية( 
0.4 0.3 

 100 123.4  اجملموع

 املستفادة الدروس الرئيسية

ا إىل النمو املسةةةتمر الذي شةةةهده الرب مج امليداين للمنظمة وعبء العمل الناجم عن ذلك على نطاق املنظمة، نظرً  -405
طة لرب مج التعاون التقن أمرًا حاسةةةةةم األاية ابلنسةةةةةبة إىل ضةةةةةمان اسةةةةةتخدام املوارد  كان اعتماد إجراءات وسةةةةةياسةةةةةات مبسةةةةة 
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لنهج الربا ي الذي تعتمده، سةةةةةةةةتتم دراسةةةةةةةةة املزيد من الفرص لتبسةةةةةةةيط  اسةةةةةةةةتخداًما كاماًل. ومع اسةةةةةةةةتمرار املنظمة يف تطوير ا
 اإلجراءات والسياسات املتبعة.

وإن املبادرات ايديدة لرفع التقارير تسةةةةل ط الضةةةةوء على العديد من التجارب الناجحة السةةةةابقة اليت مل تتم اإلشةةةةارة   -406
ون التقن إىل مواصةلة  ايدة الشةفافية وتيسةري إجراء مناقشةة حول  إليها، وسةيؤدي التقييم وعملية املراجعة املقبالن لرب مج التعا

 تطوير الرب مج.

ومثة  ال لتحقيق مكاسةةةةةب  مجة عن  ايدة الكفاءة. وسةةةةةيسةةةةةتفيد بر مج التعاون التقن بشةةةةةكل كامل من عملية  -407
 أجريت مؤخرًا. تبسيط سياسات املنظمة وإجراءاهتا اليت ستطبق رًدا على عملية مراجعة دورة املشاريع اليت
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 الصندوق املتعدد االختصاصات  -دال

 الذرض والنطاق
يوفر الصندوق املتعدد االختصاصات الوسائل الال مة لتوطيد التعاون عرب خمتلف االختصاصات واحلدود التنظيمية   -408

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةأهةةةةا  تةةةةدابري مبتكرة من  اعتمةةةةاد  ذات األولويةةةةة والتشةةةةةةةةةةةةةةجيع على  العمةةةةل  املنظمةةةةة يف  ةةةةاالت   بغرض  ايدة كفةةةةاءة 
 أن تزيد كفاءة وفعالية تنفيذ برامج املنظمة ورصدها.  

قد جرى ختصةةةةيصةةةةها للربامج  2019-2018املوارد املخصةةةةصةةةةة للعمل املتعدد االختصةةةةاصةةةةات خالل الفرتة  وكانت -409
( دوالر أمريكي لكةل من األهداف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة( من أجل متويل اقرتاحات خمتةارة لدعم  2االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة )بقيمةة مليوين )

املبادرات اإلقليمية وعمل الربامج االسةةةةرتاتيجية على املسةةةةتوى القطري، ابالسةةةةتناد إىل الرتتيبات املعز ة إلدارة الربامج املتخذة  
ماليني دوالر أمريكي جملاالت العمل  10تصةةاصةةات بقيمة  . ويرد اإلنفاق من الصةةندوق املتعدد االخ2017-2016يف الفرتة 

 . 7هذه ضمن ايدول  

 )مباليني الدوالرات األمريكية(  2019-2018: اإلنفاق من الصندوق املتعدد االختصاصات يف الفرتة 7اجلدول 

 (2019-2018الربانمج االسرتاتيجي )
 اإلنفاق

)مباليني الدوالرات 
 األمريكية(

املستتتتا ة يف القضتتتتاء على اجلوع وانعدام األمن الذذائي وستتتتوء   - 1االستتتترتاتيجي    الربانمج
 التذذية

توفري الدعم للبلدان ابلنسةبة إىل مسةااة السةياسةات واملؤسةسةات واالسةتثمارات يف حتقيق اهلدفني 
من أهداف التنمية املسةةتدامة وتوفري نظم غذائية مسةةتدامة من أجل أياط غذائية صةةحية.   2و 1

  FIRSTبلًدا أجراه بر مج    24وقد مشل  ال العمل االسةةتفادة من حتليل كفاءة السةةياسةةات يف 
املشةةةةةةةةةةةرتك بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورومج وتشةةةةةةةةةةةجيع املبادالت بني بلدان اينوب  

من أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة يف    2االت التدخل ذات األولوية من أجل حتقيق اهلدف  حول  
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، إضافة إىل معاية دور األياط الغذائية والنظم الغذائية يف  
الوقةايةة من السةةةةةةةةةةةةةةمنةة واألمراض غري السةةةةةةةةةةةةةةةاريةة املتصةةةةةةةةةةةةةةلةة ابلنمط الغةذائي ابلتعةاون مع الرب مج  

 . 4رتاتيجي االس

2.1 
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 (2019-2018الربانمج االسرتاتيجي )
 اإلنفاق

)مباليني الدوالرات 
 األمريكية(

 جعل الزراعة والذا ت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة - 2االسرتاتيجي    الربانمج
بلًدا النهج املتكامل املتبع ابلنسةةةةةبة إىل اإلنتان الزراعي املسةةةةةتدام للنظم  33عز  الدعم املقدم إىل 

الغةةذائيةةة. وكةةانةةت  ةةاالت العمةةل الرئيسةةةةةةةةةةةةةةيةةة: )أ( التوعيةةة من أجةةل تعزيز هج الزراعةةة واألغةةذيةةة 
املسةةةةتدامة من أجل حتقيق أهداف التنمية املسةةةةتدامة؛ )ب( ودعم التخطيط للمسةةةةااات احملددة  

ج ذكيةة منةاخيًةا؛ )ن( وتشةةةةةةةةةةةةةةجيع الزراعةة اإليكولوجيةة وغريهةا من املمةارسةةةةةةةةةةةةةةات  وطنيًةا وتنفيةذ ه
والسةياسةات املبتكرة وإشةراك اجملتمعات احمللية الزراعية من الشةباب؛ )د( وإجراء دراسةات أسةاسةية 
عن الرابط القائم بني إنتان املياه والطاقة واألغذية وتدهور األراضي يف إقليم الشرق األدي ومشال  

 ا. أفريقي

2.0 

 احلد  من الفقر يف الريف - 3االسرتاتيجي    الربانمج
كان لألنشةةةةةةطة املنفذة وقع حافز للتشةةةةةةجيع على اعتماد هج برا ية شةةةةةةاملة من أجل مسةةةةةةاندة  
العمليات السةياسةاتية على املسةتوى الوطن وحشةد مزيد من التمويل للتعميم والتأثري بقدر أكرب.  

  بلًدا من أجل معاية القضةةةةةااي الرئيسةةةةةية املتصةةةةةلة ابلنفاذ 28وقد مت األنشةةةةةطة املنفذة الدعم إىل 
والعمالة واحلماية االجتماعية وتغري املناخ واهلجرة وعمالة الشةةباب ضةةمن شةةراكة وثيقة مع سةةائر  

 الربامج االسرتاتيجية. 

2.0 

 وكفاءة  متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل  - 4االسرتاتيجي    الربانمج
بلةةًدا يف خمتلف األقةةاليم ابلتعةةاون مع سةةةةةةةةةةةةةةةائر الربامج    19توفري الةةدعم لتطوير النظم الغةةذائيةةة يف  

االسةرتاتيجية والشةركاء احملليني واملنظمات اإلقليمية والدولية. ومشلت  االت العمل احملددة خطة  
ية وإجراء دراسةات العمل اخلاصةة ابألغذية يف املناطق احلضةرية والدعم حلوكمة النظم الغذائية احملل

منهجية لفهم العالقة بني السةةمنة واألمراض غري السةةارية والنظم الغذائية، زا يف ذلك التجارة مع  
 الرتكيز بشكل خاص على الدول ايزرية الصغرية النامية. 

2.0 

زايدة قدرة ستتتبل كستتتب العيش على الصتتتمود أمام التهديدات   - 5الربانمج االستتترتاتيجي  
 واألزمات

جرى االضةةةةةةةةةطالع أبنشةةةةةةةةةطة لدعم اجملاالت املواضةةةةةةةةةيعية ذات األولوية على غرار إدامة السةةةةةةةةةالم 
وصةةةةةةةةةةةةةةحة واحدة وتغري املناخ واحلماية االجتماعية واهلجرة وسةةةةةةةةةةةةةةبل العي  الرعوية. ورك ز التنفيذ 

1.9 
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 (2019-2018الربانمج االسرتاتيجي )
 اإلنفاق

)مباليني الدوالرات 
 األمريكية(

وبلدان املشةةةةةةةةةرق العرمج وتركيا وبلدان آسةةةةةةةةةيا    39املشةةةةةةةةةرتك بني عدة  االت على البلدان األفريقية
شةةةةةةةةةةراكة وثيقة مع كل من املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واإلدارات الفنية يف املقر    ضةةةةةةةةةةمن

 الرئيسي وابلتعاون مع سائر الربامج االسرتاتيجية. 

 10 اجملموع

 

  

 
 .زا يف ذلك إثيوبيا وأوغندا وبروكينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجنوب السودان والسودان والصومال وكينيا ومايل والنيجر 39
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 األداء املال  - هاء

 تطور املوارد اإلمجالية

اإلبالغ عن اسةةةةةةةةتخدام املوارد خالل فرتة السةةةةةةةةنتني من أجل يتمثل أحد ايوانب الرئيسةةةةةةةةية لتقرير تنفيذ الربامج يف   -410
لتطور واسةةةةةةةةةةةةةتخدام املوارد اإلمجالية املتاحة من االشةةةةةةةةةةةةةرتاكات املقر رة   اتقدمي منتجات وخدمات. ويعرض هذا القسةةةةةةةةةةةةةم موجزً 

واملسةةةااات الطوعية. ويشةةةري التحليل إىل  موع اإلنفاق كما يرد يف احلسةةةاابت املالية غري املراجعة لفرتة السةةةنتني والذي بل  
 ايف املائة( قيةاسةةةةةةةةةةةةةةً  7.2الر أمريكي )مليون دو   188، أي بزايدة قدرها  2019-2018مليون دوالر أمريكي يف الفرتة   2 800

 .2017-2016إىل الفرتة 

  ضمن فئتني، اا: 8ايدول وميكن االطالع على مصادر التمويل الرئيسية يف  -411

"احلسةةةةةاب العام واحلسةةةةةاابت ذات الصةةةةةلة"، وهو ما يشةةةةةمل األنشةةةةةطة املمو لة من املسةةةةةااات املقر رة الناشةةةةةئة عن  ( أ)
ر ذات الصةةةةةلة، زا يف ذلك أنشةةةةةطة دعم االسةةةةةتثمار ذات التمويل املشةةةةةرتك، اعتمادات الرب مج العادي واملصةةةةةاد

 واسرتداد تكاليف الدعم، وبنود أخرى؛

"وحسةةةةةاابت األمانة وبر مج األمم املتحدة اإليائي"، وهو ما يشةةةةةمل األنشةةةةةطة املمو لة من مسةةةةةااات طوعية من   (ب)
 املتحدة اإليائي.خالل مشاريع، زا يف ذلك تلك املمو لة من بر مج األمم 

ماليني  3.0لقد اخنفض اإلنفاق حتت احلسةاب العام واحلسةاابت ذات الصةلة مقارنًة بفرتة السةنتني السةابقة زا قدره  -412
يف املائة( يف حني أن اإلنفاق املتصةةةةةةةةةةل حبسةةةةةةةةةةاابت األمانة وبرب مج األمم املتحدة اإليائي قد ا داد زا   -0.3دوالر أمريكي )

احلسةةةةةةةةةةاب العام  يف إطار االخنفاضويرتبط  .  8ايدول يف املائة( كما هو مبني  يف  12.9دوالر أمريكي )مليون   191.3قدره 
ابألسةةاي ابرتفاع صةةايف املبال  املرحلة إىل فرتة السةةنتني التالية لرب مج التعاون التقن كما يرد بشةةكل  واحلسةةاابت ذات الصةةلة

 .8 ايدولمفص ل يف 
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 اإلنفاق حبسب مصدر التمويل )مباليني الدوالرات األمريكية(: موجز  8اجلدول 

 مصدر التمويل
2016 -
2017 

2018 -
2019 

الفارق  لدوالرات  
 األمريكية 

 نسبة الفارق 

 احلساب العام واحلسا ت ذات الصلة
    

 %0.03 0.3 002.1 1 001.8 1 (1)مليون دوالر أمريكي 1 6.005اإلنفاق من الربانمج العاد  مقابل ميزانية قدرها 

 (%2.2) (0.9) 37.6 38.5 أنشطة االستثمار ذات التمويل املشرتك

 %1.4 2.0 140.0 138.0 املسااات الطوعية واألموال احملصلة زقتضى ترتيبات بني املنظمات

 %11.1 2.2 22.6 20.4 املسااات النقدية من احلكومات وغريها من اإليرادات املتنوعة 

 %179.3 (16.5) (25.7) (9.2) ( 9ايدول  التعديالت يف بر مج التعاون التقن ومرفق اإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمن )

 (%28.3) 9.6 (24.3) (33.9) (2)فرق العمالت

 (%1.2) 0.3 (22.3) (22.6) (3) غري ذلك

 (%0.3) (3.0) 130.0 1 132.9 1 اجملموع الفرعي 

 حسا ت األمانة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
    

 %1.4 11.4 828.0 816.6 حساابت األمانة/ بر مج األمم املتحدة اإليائي )ابستثناء مشاريع حاالت الطوارئ( 

 %27.2 180.0 841.8 661.8 )مشاريع حاالت الطوارئ( اخلاصة عمليات اإلغاثة 

 %12.9 191.3 669.7 1 478.4 1 اجملموع الفرعي 

 %7.2 188.4 799.7 2 611.4 2 جمموع اإلنفاق

 مالحظات:

للفرتة  1) العةةةةةادي  الرب مج  من  اإلنفةةةةةاق  من  ُيسةةةةةةةةةةةةةةتثىن  املنفق   ماليني  3.9مبل  قةةةةةدره    2018-2019(  الرصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةد غري  من ترحيةةةةةل  أمريكي ممو ل   دوالر 

 40واجمللس. 12/2017 املؤمتر زوجب قرار أجيز 2017-2016من اعتمادات الفرتة 

امليزانية يف ( ميثل فرق العمالت تسةةةةوايت  شةةةةئة عن اإلنفاق الفعلي واإليرادات الفعلية لتعكس حتويل املعامالت ابليورو املسةةةةجلة بسةةةةعر الصةةةةرف املطبق  2)
 . عوًضا عن سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة والساري يف غريخ إجراء كل معاملة

التعتتتاون التق  ومرفق اإلنفتتتاق الرأمستتتال واإلنفتتتاق األم  يف الفرتة  9اجلتتتدول    2019-2018: التعتتتديالت يف برانمج 
 )مباليني الدوالرات األمريكية(

 الفارق 2019-2018 2017-2016 مصدر التمويل

 (5.5) 74.0 79.5 السنتني ايارية اعتمادات بر مج التعاون التقن اخلاصة بفرتة السنتني السابقة احملو لة إىل فرتة 

  (12.0)  (85.9) (74.0) اعتمادات بر مج التعاون التقن املؤجلة لفرتة السنتني التالية 

 0 0 0 موارد مرفق اإلنفاق الرأمسايل يف فرتة السنتني السابقة احملولة إىل فرتة السنتني ايارية 

  1.8  (10.3) (12.0) املؤجلة إىل فرتة السنتني التالية موارد مرفق اإلنفاق الرأمسايل 

  (0.3) 0 0.3 موارد مرفق اإلنفاق األمن اخلاصة بفرتة السنتني السابقة احملو لة إىل فرتة السنتني ايارية 

 (0.5)  (3.5) (3.0) موارد مرفق اإلنفاق األمن املؤجلة إىل فرتة السنتني التالية 

  (16.5) (25.7) (9.2) احملو ل إىل فرتة السنتني احلالية / )املؤجل إىل فرتات السنتني الالحقة(صايف املبلغ 

  

 
 . CL 159/REP ) ( من الوثيقة  6الفقرة   40
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 أداء برانمج العمل

إىل مسةةةتوى االعتمادات الصةةةافية املوافق عليها وإىل  ااسةةةتنادً  2019-2018  التخطيط مليزانية بر مج عمل الفرتة  -413
املوارد املالية الطوعية املقدرة من خارن امليزانية. ويسةةةةةةةةةةةةتند بر مج العمل إىل االحتياجات الال مة لتحقيق خمرجات السةةةةةةةةةةةةنتني  

 مج التعاون التقن ، وبر 6وبلوغ الغاايت ذات الصةةةةةةةلة احملد دة ضةةةةةةةمن أطر نتائج األهداف االسةةةةةةةرتاتيجية والوظيفية، اهلدف  
 واإلنفاق الرأمسايل واألمن.

 مقةةارنةةة ألداء املنظمةةة، حبسةةةةةةةةةةةةةةةةب األهةةداف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةة والوظيفيةةة، أببواب ميزانيةةة الفرتة  10ايةةدول  ويقةةدم   -414
ابلنسةةةةبة إىل االعتمادات الصةةةةافية يف الرب مج العادي والتقديرات املتعلقة بتنفيذ األنشةةةةطة من خارن امليزانية.   2018-2019

وإن تو يع االعتمادات الصةةةةةةةةةةةافية للرب مج العادي حبسةةةةةةةةةةةب أبواب امليزانية وكذلك تو يع املوارد من خارن امليزانية والتقديرات  
ووافق عليها   2019-2018قة بشةةأن التعديالت على بر مج العمل وامليزانية للفرتة  ذات الصةةلة هي تلك اليت ُنشةةرت يف الوثي

 .41 2017اجمللس يف ديسمرب/ كانون األول 

نتيجة عوامل، مثل تغري األولوايت الذي يعكس   اعم ا كان مقررً   اوغيد اسةةةةتخدام موارد االعتمادات الصةةةةافية حتمً  -415
 االعاملي والقطري والتدابري املتخذة لالسةةةةةةتجابة الحتياجات األعضةةةةةةاء األكثر إحلاحً تغري  املتطلبات اخلارجية على املسةةةةةةتويني 

 والتكاليف غري املنظورة وأتثري أسعار الصرف.

الفرتة   -416 املنظمةةةةةة، خالل  أنفقةةةةةت  نسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة  2019-2018وقةةةةةد  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافيةةةةةة   99.6،  االعتمةةةةةادات  من  املةةةةةائةةةةةة   يف 
 دوالر أمريكي. ماليني 3.6ماليني دوالر أمريكي، مم ا أسفر عن نقص إمجايل يف اإلنفاق قدره  005.6 1البالغة 

لةةلةةةمةةةةةةةادة   -417 ا  املةةنةةةعةةةقةةةةةةةدة    5- 4ووفةةقةةةةةةةً دورهتةةةةةةةا  خةةالل  املةةةةةةةالةةيةةةةةةةة  يةةنةةةةةةةة  عةةلةةةى  رض  عةةُ املةةةةةةةالةةيةةةةةةةة،  الةةالئةةحةةةةةةةة  مةةن  )ب( 
وعمليات النقل    2019- 2018أداء امليزانية لالطالع على إمجايل نتائج امليزانية املتوقعة يف الفرتة    2019 الثاين  نوفمرب/تشةةةرين  يف 

. وإن أي أرصةةةدة غري منفقة يف بر مج التعاون التقن واإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمن حُتو ل السةةةتخدامها  42بني أبواب امليزانية 
على أها أنفقت    10ايدول  ام الالئحة املالية احلالية للمنظمة، ولذلك، فهي ترد يف مع أحك   ا يف فرتة السةةةةةةةةةةةةةنتني التالية متاشةةةةةةةةةةةةةيً 

 ابلكامل. 

يف   16.4مليارات دوالر أمريكي، بزايدة نسةةةةةةبتها   1.8، بل  اإلنفاق 43ويف إطار التنفيذ من املوارد من خارن امليزانية -418
إىل  اوامليزانية. ويعزى ذلك إىل االفرتاضةةةةةات احلذرة املسةةةةةتخدمة للتنبؤ نذه املوارد نظرً املائة عن املبل  املقد ر يف بر مج العمل 

 تعذ ر التنبؤ نذا النوع من التدفقات املالية.

  

 
 CL 163/REP و CL 163/3 الوثيقتان   41
 .FC 178/5 الوثيقة  42
 .يشمل اإلنفاق يف اخلانة اخلاصة ابملوارد من خارن امليزانية عائدات الدخل احملسوبة على احلساب العام  43
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 )آبالف الدوالرات األمريكية( 2019-2018: أداء برانمج العمل يف الفرتة 10 اجلدول

 جمموع التنفيذ  امليزانيةالتنفيذ من خارج  التنفيذ من الربانمج العاد    

االعتمادات   الباب 
الصافية يف  
برانمج العمل 

 وامليزانية 

اإلنفاق من  
االعتمادات  
الصافية حبسب  
سعر الصرف  
 املعتمد يف امليزانية 

)زايدة(/  
نقصان  
 اإلنفاق 

املوارد املقررة 
من خارج  
امليزانية يف  

برانمج العمل 
 وامليزانية 

اإلنفاق من  
 امليزانيةخارج 

)زايدة(/  
نقصان اإلنفاق  

كان   مقابل ما
 مقررا

إمجال امليزانية  
 املقررة

 جمموع اإلنفاق 

1 82 451  91 213  (8 762) 186 015  105 505  80 510 268 466 196 718 

2 197 117  198 101  (984) 459 724  454 548  5 176 656 841 652 649 

3 66 527  237 70 (3 710) 91 945  111 204  (19 259) 158 472 181 440 

4 105 879  110 308  (4 429) 141 385  112 066  29 319 247 264 222 375 

5 54 350  56 776  (2 426) 654 701  1 010 331  (355 630) 709 051 1 067 107 

6 68 651  59 620  9 031 20 458  19 882  576 89 109 79 503 

7 140 788  140 788  0 0  0  0 140 788 140 788 

8 78 630  77 172  1 458 1 059  2 578  (1 519) 79 689 79 750 

9 36 244  31 731  4 513 0  0  0 36 244 31 731 

10 70 548  66 822  3 726 939  1 351  (412) 71 487 68 173 

11 64 535  59 973  4 562 7 910  3 021  4 889 72 445 62 994 

12 600  0  600 0  0  0 600 0 

13 16 892  16 892  0 0  0  0 16 892 16 892 

14 22 421  22 421  0 231  0  231 22 652 22 421 

 اجملموع 
635 005 1 056 002 1 3 579 368 564 1 486 820 1 (118 256 ) 003 570 2 542 822 2 

 

االطالع على   . وميكن6األداء املايل حبسب النواتج ابلنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واهلدف    1الشكل  ويبني    -419
 لكل ابب من أبواب امليزانية. 2امللحق اإلنفاق حبسب النواتج يف 
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 )آبالف الدوالرات األمريكي(  6: التنفيذ على مستوى النواتج  لنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية واهلدف  1   الشكل 

 

 
 

كنسبة   2019-2018اإلنفاق من الرب مج العادي واملوارد من خارن امليزانية خالل فرتة السنتني    2الشكل  ويبني    -420
ا تو يع اإلنفاق من خارن امليزانية حسب النوع: مشاريع املساعدة يف حاالت  من  موع اإلنفاق. ويتضمن هذا الشكل أيضً 

، نسبة 2019-2018سبة اإلنفاق من الرب مج العادي، خالل الفرتة  الطوارئ، املشاريع امليدانية والعاملية واألقاليمية. وبلغت ن
التقن. ومقارنة ابلفرتة    4يف املائة من  موع اإلنفاق، منها    41 التعاون  ، اخنفضت نسبة  2017-2016يف املائة لرب مج 

 امليزانية. يف املائة، بسبب  ايدة اإلنفاق من خارن 44يف املائة بعدما بلغت  3الرب مج العادي من  موع اإلنفاق بنسبة 

يف املائة(، تلتها    50واستأثرت مشاريع املساعدة يف حاالت الطوارئ أبكرب نسبة من اإلنفاق من خارن امليزانية ) -421
امليزانية املقد م إىل املشاريع    35املشاريع امليدانية يف غري حاالت الطوارئ ) املائة(، والدعم من خارن  العاملية واألقاليمية  يف 

 يف املائة(.  15)
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6الهدف  

2019-2018التنفيذ من البرنامج العادي في الفترة  2019-2018التنفيذ من المساهمات الطوعية في الفترة 

////

758,000
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، وتوزيت 2019-2018: اإلنفاق من الربانمج العاد  ومن خارج امليزانية كنستبة من جمموع اإلنفاق يف الفرتة 2الشتكل 
 اإلنفاق من خارج امليزانية حسب النوع

 

 
 

ابلتفصيل اإلنفاق من الرب مج العادي بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛ ويتماشى يط اإلنفاق    3  الشكليظهر  و  -422
   . 2017-2016هذا مع ذلك املسجل يف الفرتة 

 2019-2018: اإلنفاق من الربانمج العاد  يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية يف الفرتة 3 الشكل

 

اديالرب مج الع
37%

العادي اإلنفاق امليداين من الرب مج
 مج الرب /بر مج التعاون التقن)

(اخلاص لألمن الغذائي
4%

مشاريع الطوارئ 
من خارن امليزانية

50%

زانية اإلنفاق امليداين من خارن املي
(ابستثناء حاالت الطوارئ)

%35

ياإلنفاق العاملي واألقاليم
من خارن امليزانية 

15%

من خارن امليزانية
60%

املقر الرئيسي
57%

ممثليات
املنظمة
15%

مكاتب االتصال
%1

املكاتب اإلقليمية
12%

املكاتب اإلقليمية
الفرعية

5%

اإلنفاق امليداين 
من الرب مج العادي

9%
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 2019-2018استخدام املبالغ املرح لة من الفرتة 

من الالئحة املالية، استخدام أي رصيد غري منفق من اعتمادات   2-4أجا  املؤمتر للمدير العام، على الرغم من املادة   -423
واالجتماع املشرتك بني ينيت  ، بناًء على اقرتا  يتم تقدميه إىل اجمللس  2021-2020ملرة واحدة يف الفرتة    2019-2018الفرتة  

بعد استعراض االقرتا   202044 يونيو/حزيران – الرب مج واملالية ويوافقان عليه يف اجتماعيهما اللذين سيعقدان يف مايو/أاير
ماليني دوالر أمريكي مقابل   3.6املقدم خبصوص االستخدام املنهجي لألرصدة غري املنفقة. وسج ل رصيد غري منفق قدره  

يف املائة من املبل (،    99.6دوالر أمريكي )  إنفاق نسبة    ماليني  1005.6والبالغة    2019-2018تمادات الصافية للفرتة  االع
لكي يوافق عليه كل من اجمللس واالجتماع   2021-2020ويتم تقدمي اقرتا  الستخدام أي رصيد غري منفق ملرة واحدة يف الفرتة  

45ية.املشرتك بني ينيت الرب مج واملال
 

 2017-2016استخدام املبالغ املرح لة من الفرتة 

البال   2017-2016  استخدام الرصيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة    2017،46ا ملا أجا ه املؤمتر يف عام وفقً  -424
اخلاص ألنشطة لدعم برامج املنظمة، زا يف ذلك الصندوق  2019- 2018يف الفرتة ماليني دوالر أمريكي ملرة واحدة   3.9

يف  املعقودين  اجتماعيهما  يف  واملالية  الرب مج  ينيت  بني  املشرتك  واالجتماع  اجمللس  مع  ابالتفاق  اإليائي،  التمويل 
من خالل جتديد   استخدام املبل  أبكمله    47أجا ه اجمللسا ملا  وفقً . و 2017  ديسمرب/كانون األول   - نوفمرب/تشرين الثاين  

لصندوق لنشطة التمويل اإليائي، لدعم البلدان يف صياغة وإعداد مشاريع سليمة من الناحية الفنية  موارد الصندوق اخلاص أل 
 األخضر للمناخ.

، دعمت املنظمة صياغة االقرتاحات اليت ستحظى ابلتمويل من الصندوق األخضر 2019-2018  الفرتة   وخالل  -425
األقاليم مع الرتكيز على البلدان األقل  يًوا والدول ايزرية الصغرية النامية للمناخ واملنح يف إطار بر مج ايهو ية عرب خمتلف  

 وبلدان إقليم أفريقيا.

واصلت املنظمة، بوصفها كياً  معتمًدا لدى الصندوق األخضر للمناخ، العمل مع أمانة الصندوق. وقد وافق و   -426
)لكل من ابراغواي والسلفادور    2019-2018 لس الصندوق على ما  موعه ستة اقرتاحات للتمويل أعدهتا املنظمة يف الفرتة  

وبلغت ماليني دوالر أمريكي.    426.6( زا  موعه  2019يلي يف عام  وابكستان ونيبال ومجهورية القريغيز وش  2018يف عام  
وقد مت املنظمة أيًضا ستة اقرتاحات    ماليني دوالر أمريكي.  228.8املنح املقدمة من الصندوق القرتاحات التمويل الستة  

للمشاريع  اإلمجالية  القيمة  وبلغت  الصندوق  أمانة  إىل  وغواتيماال(  وكواب  ديفوار  وكوت  والكونغو  وكولومبيا  )أرمينيا  متويل 
 مليون دوالر أمريكي على شكل متويل من خالل املنح.   159ماليني دوالر أمريكي منها  318.7

 
 C 2019/REP  من الوثيقة  73 الفقرة  44
الرصةةةةةةةةةةةةةةيةةةد غري املنفق من اعتمةةةادات فرتة    -   JM 2020.1/2  الوثيقةةةة :  FC 180/6  ابلوثيقةةةة   1وامللحق  ،  C 2019/REP  من الوثيقةةةة   73  الفقرة    45 اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدام 

 2019-2018 السنتني 
 C 2017/REPمن الوثيقة  76الفقرة   46
 CL 159/REP) ( من الوثيقة  6الفقرة و  CL 158/REP)أ( من الوثيقة  10الفقرة   47
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اقرتاًحا ضمن بر مج ايهو ية بقيادة    24، وافق  لس الصندوق األخضر للمناخ على  2019-2018وخالل الفرتة     -427
، بلغت حافظة املنظمة يف بر مج  2020وإضافة إىل املشاريع اخلمسة اليت سبقت املوافقة عليها أو يف مطلع عام  املنظمة.  

  مليون دوالر أمريكي.  16مشروًعا بقيمة إمجالية قدرها  29ايهو ية التابع للصندوق ما  موعه 

أفريقيا من أجل إعداد وثيقة مفاهيمية القرتا   وأخريًا   -428 لبلدان ايدار األخضر الكبري يف  ، قدمت املنظمة الدعم 
رة على الصمود يف منطقة ايدار األخضر الكبري وقد ُعرض االقرتا  على الصندوق يف مشروع إقليمي من أجل تعزيز القد

مليون دوالر أمريكي واملوجه إىل السنغال وتشاد   180. ويهدف هذا املشروع املشرتك بني عدة بلدان بقيمة  2020مطلع سنة  
ر من جانب ايدار األخض  ال استصال  األراضيومايل والنيجر ونيجرياي وبوركينا فاسو، إىل تعميم األنشطة الناجحة يف  

الكبري للحد من االنبعااثت و ايدة قدرة املزارعني أصحاب احليا ات الصغرية على الصمود يف منطقة الساحل من خالل هج  
 سلسلة القيمة. 

 زايدة الكفاءةو  الوفورات
نتيجة  ايدة  -429 إىل حتقيق وفورات ملحوظة  املنظمة  املال ضمن  القيمة مقابل  ذهنية  املنظمة إلرساء  أفضت جهود 

 الكفاءة خالل السنوات املالية األخرية.  
، كان حمور الرتكيز على تعزيز الوفورات الناشئة عن الفرتة املالية السابقة زوا اة التوفري 2019-2018  الفرتة  فخالل -430

ماليني دوالر أمريكي. ومن ضمن هذه األخرية وفورات   11.7 ايدات إضافية يف الكفاءة قدرها خدمات مع حتقيق األمثل لل
ماليني دوالر أمريكي يف تكاليف املوظفني وذلك بشكل رئيسي بسبب خفض   3.6إضافية مو عة على فرتة السنتني زقدار  

سي وجتميد سل م األجور ملوظفي فئة اخلدمات العامة وخفض التقدميات األجر الصايف للموظفني من الفئة الفنية يف املقر الرئي
. وإضافة إىل ما تقد م، جرى  2016واملستحقات األخرى زا يدل  على التنفيذ التدرابي حلزمة التعويضات املنقحة منذ عام  

ليف االستشاريني مليون دوالر أمريكي على شكل تضخ م تكاليف السلع واخلدمات من خالل خفض تكا  8.1استيعاب  
 48والسفر واملشرتايت.

( دوالر أمريكي على 1ويضاف إىل هذه الوفورات امللحوظة يف بر مج العمل وامليزانية لفرتة السنتني، مبل  مليون ) -431
الصحة   األغذية والزراعة ومنظمة  املشرتك بني منظمة  العلمية  املشورة  لرب مج  إضافية جرى ختصيصها  العاملية شكل موارد 

ماليني دوالر أمريكي لكل  منهما( من خالل  ايدات يف الكفاءة ووفورات يف التكاليف   0.5واملعاهدة الدولية لوقاية النباغت )
 49ملرة واحدة من دون التأثري سلبًا على إجنا  خطط العمل املتفق عليها لفرتة السنتني. 

 تعبئة املوارد

شةكل مسةااات   مليارات دوالر أمريكي على  2.4، من تعبئة مبل   2019-2018متك نت املنظمة، يف فرتة السةنتني   -432
تسةةةةةىن  . و 2017-2016يف املائة مقارنة ابلفرتة   17ا لرب مج عمل املنظمة، بزايدة نسةةةةةبتها طوعية من الشةةةةةركاء يف املوارد دعمً 

  لتعبئة  األعمال تطويرقائم على  من قبيل هج بدعم من عوامل ،املنظمة عرب املوارد تعبئة بفضةةةةل حتسةةةةني تنسةةةةيق ذلك حتقيق
 

 C 2019/3الوثيقة  48
 FC 178/5 الوثيقة49
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 املوارد تعبئة  وتعزيز  املتحدة األمم  عملية إصةةةةةةةةال  مع  ايماعي زا يلزم من أدوات متاشةةةةةةةةيًا التمويل تزويد آليات املوارد وإعادة
 الشركاء. احملققة وتقدير تسليط الضوء على النتائج و ايدة الصعيد القطري على
يف املائة من  79نسةةةةةةبة  ب ،2019-2018 يف الفرتة امليزانية  املشةةةةةةاريع القطرية واإلقليمية واإلقليمية الفرعيةأثرت اسةةةةةةتو  -433

 وكانت املوافقات على النحو التايل:. 2017-2016السةةةنتني السةةةابقة   فرتةعلى املشةةةاريع، وهو ما يتوافق مع   مجيع املوافقات
يف املائة ابلنسةةةةةةةةةةةةبة إىل املكتب اإلقليمي آلسةةةةةةةةةةةةيا واحمليط اهلادئ،  17يف املائة ابلنسةةةةةةةةةةةةبة إىل املكتب اإلقليمي ألفريقيا، و 36
يف املائة ابلنسةبة إىل املكتب اإلقليمي ألمريكا   10يف املائة ابلنسةبة إىل املكتب اإلقليمي للشةرق األدي ومشال أفريقيا، و 14و

يف املائة ابلنسةبة إىل املكتب اإلقليمي ألورواب وآسةيا الوسةطى، يف حني مثلت الربامج واملشةاريع   2و  ،الالتينية والبحر الكاري
يف املائة من النسةةةةبة اإلمجالية. وكانت نسةةةةبة املوارد املعبأة ابلنسةةةةبة إىل الربامج االسةةةةرتاتيجية خالل فرتة  21  األقاليمية والعاملية

يف   10و، 2يف املائة ابلنسةبة إىل اهلدف االسةرتاتيجي   28و، 5بة إىل اهلدف االسةرتاتيجي يف املائة ابلنسة 49اآليت: ك  السةنتني
اهلدف  إىل  يف املائة ابلنسةةةبة  3و، 3يف املائة ابلنسةةةبة إىل اهلدف االسةةةرتاتيجي  8و، 4املائة ابلنسةةةبة إىل اهلدف االسةةةرتاتيجي 

 املائة من  موع املسااات. يف 2وتصنيفات أخرى بنسبة   6، بينما حظي اهلدف  1االسرتاتيجي 
 يف املائة   82، حنو 11ايدول د م الشةةةةةةةةةةةةةةركاء يف املوارد الذين غتلون املراتب العشةةةةةةةةةةةةةةرين األوىل، كما هو مبني  يف  وق -434

يف املائة خالل فرتة السنتني السابقة. وشك ل الشركاء يف املوارد الذين غتلون  79من  موع املسااات الطوعية مقارنة بنسبة 
. 2017-2016يف املائة خالل الفرتة  52إىل قرابة   ايف املائة من مجيع املوارد املعبأة قياسةةةةةةةةةةةةةةً  51املراتب اخلمس األوىل حوايل  

 زا األوىل،  العشرين املراتب غتلون الذين  الشركاء قائمة  يف جدد يف املوارد شركاء  إدران 2019-2018  السنتني فرتة  شهدتو 
 والوالايت األورومج  وما  ل االحتاد.  السةةةةةالم  لبناء  املتحدة لألمم العام األمني  وصةةةةةندوق للمناخ األخضةةةةةر  يشةةةةةمل الصةةةةةندوق

 يف  مسةةةةاهم  أكرب  على مركزه كثال   العاملية  البيئة مرفق  يف حني حافظ  يف املنظمة، يف املوارد شةةةةريكني  أكرب األمريكية  املتحدة
  موعة على  كبري    حد    إىل يف االعتماد  تسةةةةةةةةةتمر املنظمة يف املوارد، الشةةةةةةةةةركاء قاعدة فيه ويف الوقت الذي توسةةةةةةةةةعت.  املنظمة
 .الشركاء  من أساسية

األمتتتتريتتتتكتتتتيتتتتتتة  11  اجلتتتتتتدول التتتتتتدوالرات  مبتتتتاليتتتتني  املتتتتعتتتتبتتتتتتعة  املتتتتوارد  يف    -:  التتتترئتتتتيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتون   املتتتتواردالشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتاء 
 2019-2018يف الفرتة  

 2019-2018 2017-2016 الشركاء يف املوارد
 512 420 االحتاد األورومج

 302 255 الوالايت املتحدة األمريكية

 181 213 مرفق البيئة العاملية

 146 93 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 95 38 السويد

 94 22 اململكة العربية السعودية 

 93 22 (حساابت األمانة األحاديةمنها  )

 89 66 حساب األمانة املشرتك للجهات املاحنة الذي يديره بر مج األمم املتحدة اإليائي* 



138  C 2021/8  
 

 2019-2018 2017-2016 الشركاء يف املوارد
 86 105 اململكة املتحدة

 69 26 الياابن

 67 33 هولندا

 60 47 أملانيا

 55 69 النرويج

 48 0 للمناخ األخضر الصندوق

 39 43 (حساابت األمانة األحادية فقطكولومبيا )

 38 24 إيطاليا

 31 3 مجهورية كوراي

 28 9 الربا يل

 13 0 (حساابت األمانة األحادية فقط)

 24 29 كندا

 22 5 السالم  لبناء  املتحدة األمم صندوق

 18 31 سويسرا

 120 143 متعدد األطراف

 1 3 أفريقيا( مع  للتضامن األمانة  )منها حساب

 1 17 (الشركاء املتعددة املرنة اآللية)منها  

 113 107 * مشاريع أخرى حلساابت األمانة األحادية

 205 299 شركاء آخرون يف املوارد

 2 442 2 080 جمموع املوافقات

  204 153 )منها الربامج املشرتكة(

 .اإليائي املتحدة  األمم بر مج اليت يديرها األمانة حساابت -اإليائي  املتحدة  األمم ا يشمل بر مج* ز
 * ابستثناء الربا يل وكولومبيا واململكة العربية السعودية املدرجة يف اخلا ت املقابلة أعاله.

ا سةةعيً ملنظمة،  يف فرتة السةةنتني. وتسةةتمر ا مليون دوالر أمريكي 120واجتذبت حسةةاابت األمانة املتعددة األطراف  -435
تشةجيع التمويل املخصة ص بشةكل يف  املوارد،  إىل احلاجة  فيها  متس اليت  للمجاالت  املسةااات  إىل التمكن من ختصةيص  منها

املتعددة  املرنة اآللية:  للمنظمة، واا  ايماعي الرئيسةةةةةةةةية التمويل آليات  آلليتني من . واضةةةةةةةةطلعت ابسةةةةةةةةتعراض شةةةةةةةةاملطفيف
  رئيسةةةةةةةةية  أولوية و االت  جديد حوكمة إطار اآلن  وأصةةةةةةةةبح لدى اآلليتني.  أفريقيا  مع للتضةةةةةةةةامن األمانة  حسةةةةةةةةابو   الشةةةةةةةةركاء

نة وإجراءات لالسةةةةةةتثمار ، كان من بني األعضةةةةةةاء يف 2019-2018وخالل فرتة السةةةةةةنتني . واإلبالغ املوارد  لتخصةةةةةةيص حمسةةةةةة 
ابملوارد  وبلغت التعهداتوالسةويد وسةويسةرا. وفالندر  وفرنسةا وإيطاليا وهولندا والنرويج بلجيكا   الشةركاء  املتعددة املرنة  اآللية
 .2019ديسمرب/كانون األول  هاية أمريكي حبلول دوالر مليون 41الشركاء  املتعددة املرنة لمللية
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 ومكتب  العاملي  األغذية  بر مج خالل  من  املوارد املقدمة  اكتسةةةةةةةةةةةةةةبت  املتحدة، األمم عملية إصةةةةةةةةةةةةةةال   ضةةةةةةةةةةةةةةوء ويف -436
  ،ا متزايدً   ا نً   املتحدة  لألمم  املشةةةةةةرتكة اإليائي والربامج  املتحدة األمم بر مج يديره الذي الشةةةةةةركاء  املتعددة األمانة  حسةةةةةةاابت

 لصةةةةةةةحة العاملية  واملنظمة  بقيادة املنظمة املنشةةةةةةةأ مؤخرًا،  امليكروابت مضةةةةةةةادات  ملقاومة  الشةةةةةةةركاء  حسةةةةةةةاب األمانة املتعدد  مثل
لة من خالل . وتزايدت املسةةةةااات الطوعية احملصةةةة  عدًدا متزايًدا من الشةةةةركاء  الذي اجتذب العاملية،  الصةةةةحة  ومنظمة احليوان

مةةةن   مشةةةةةةةةةةةةةةةةةرتكةةةةةةةة  الةةةفةةةةرتة  153بةةةرامةةةج  يف  أمةةةريةةةكةةةةي  دوالر  أمةةةريةةةكةةةةي   مةةةاليةةةني  204إىل    2017-2016  مةةةلةةةةيةةةةون   دوالر 
 وهو  -  اهلةادئ  احمليط  يف  األورومج  االحتةاد ميو لةه  املتحةدة  لألمم  مشةةةةةةةةةةةةةةرتك  بر مج  أكرب  ذلةك  يف  زةا  ،2019-2018  يف الفرتة
 إمجالية قدرها  زيزانية ايديدة، غينيا اببوا  يف  املتحدة  لألمم  شةةةركاء  نسةةةة من  ويتألف  املنظمة تقوده لسةةةالسةةةل القيمة  بر مج

 .أمريكي دوالر  مليون 90
ا يف حسةاابت األمانة األحادية، حي  تسةتفيد البلدان، عرب الصةناديق السةيادية والتمويل وسةُج لت  ايدة كبرية أيضةً  -437

أولوايهتةةةةةا.  حتةةةةةديةةةةةد  أجةةةةةل  من  املنظمةةةةةة  نةةةةةا  تتمتع  اليت  الفنيةةةةةة  اخلربة  الةةةةةدوليةةةةةة، من  املةةةةةاليةةةةةة  املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  من   املتةةةةةا  
 لميثةة    أمريكي،  دوالر  مليون  258دره  مبلغةًةا إمجةةاليةًةا قةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةاابت األمةةانةةة األحةةاديةةة  بلغةةت موارد  ،2019-2018  يف الفرتةو 

 على  السةةةةةعودية  العربية  اململكة موافقة اخلصةةةةةوص وجه  على 2019  عام وشةةةةةهد.  املسةةةةةااات الطوعية  إمجايل من  املائة يف 11
 للبلدان  مع مصةةةةةةةةةةةرف التنمية حسةةةةةةةةةةةاب أمانة أحادي مشةةةةةةةةةةةروع  وأول  ،(أمريكي  دوالر  مليون 93) التاريخ  يف مشةةةةةةةةةةةروع  أكرب

ابكستان والربا يل وتونس وكولومبيا مع  أخرى أحادية كبرية حساابت أمانة  على املوافقة  السنتني فرتة  كما متت يف.  األمريكية
 .ومو مبيق

لة للربامج اخلاصةةةةة ابلقدرة على الصةةةةمود -438 والر  ( د1ار )مليواالسةةةةتجابة لأل مات   وبلغت املسةةةةااات الطوعية احملصةةةة 
، بفضةةةةةل . و 2019-2018أمريكي يف الفرتة  تعاين من  اليت البلدان  احتياجات املسةةةةةااات، تلبية يف املائة من هذه  40تسةةةةةىن 

تضةةمنت قائمة  ،2019-2018 إىل الفرتة وابلنسةةبةجنوب السةةودان والصةةومال واليمن.  -أ مات ممتدة وتواجه خطر اجملاعة  
  واالحتاد األمريكية  املتحدة كاًل من الوالايت  لقدرة على الصةةةةمودابلنسةةةةبة إىل التمويل اخلاص ابالرئيسةةةةيني يف املوارد   الشةةةةركاء
 ايماعي لألنشطة اإلنسانية. التمويل آليات وعرب والياابن والنرويج وهولندا والسويد  املتحدة  واململكة األورومج

ن الثالثي يف أتدية دور هام يف توسيع قاعدة الشركاء يف املوارد للمنظمة. والتعاو  التعاون بني بلدان اينوبويستمر  -439
فيها  زا  عدة مشةةاريع جديدة، على املوافقة املنظمة والصةةني، متت  املشةةرتك بنيبني بلدان اينوب  التعاون  بر مج وحتت إطار

 .وفنزويال رايكو   كل من مجهورية  أبرمت مع  جديدة واتفاقات هولندا مع الثالثي  للتعاون مشروع
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 مركز االستثمار
يف املائة من   30من مشةةةاريع االسةةةتثمارات ) 79لتصةةةميم  2019-2018قد م مركز االسةةةتثمار الدعم خالل فرتة السةةةنتني 

مليارات دوالر أمريكي. وقد م  12.9بلًدا بتمويل من مؤسةةةسةةةات التمويل الدولية بقيمة إمجالية قدرها   58عمل املركز( يف 
ا خدمات الدعم لتنفيذ املشةةاريع إىل  يف املائة(، مما أفضةةى   10يف املائة( ودعًما يف  ال السةةياسةةات ) 60بلد )  100أيضةةً

حوارًا بشأن السياسات بني القطاعني  26دراسة قطاعية و  63دراسة للسياسات و  29اسرتاتيجية  راعية و 30إىل إصدار 
تدخالً لبناء القدرات من خالل التدريب أثناء العمل والتعل م النظري وتطبيق   39 وقام مركز االسةةتثمار بةةةةةةةةةةةةةةةةالعام واخلاص. 

األورومج من أجل حتفيز االستثمارات  ، ساند املركز خطط التمويل املختلط املبتكرة لالحتاد  2019دوات التقييم. ويف عام أ
اخلاصة يف  ايل األغذية والزراعة، إىل جانب مؤسسات التمويل اإليائي األوروبية. وأسدى املركز املشورة الفنية لالستنارة 

 نا عند اختاذ القرارات بشأن جودة تلك االستثمارات اخلاصة واستدامتها.

 تكاليف دعم الربامج امليدانية

 ا)أ( من النصةةةةةوص األسةةةةةاسةةةةةية للمنظمة، جزءً  3  -1دمي املسةةةةةاعدة الفنية، على حنو ما تنص عليه املادة  يشةةةةةك ل تق -440
الواليةة امللقةاة على عةاتق املنظمةة. وتُقةد م املسةةةةةةةةةةةةةةةاعةدة الفنيةة من الرب مج العةادي ومن املسةةةةةةةةةةةةةةةااةات الطوعيةة وغري ذلةك   من
ثالثي والشةةةةراكات(. وتشةةةةمل املسةةةةااات األسةةةةاسةةةةية املقدمة لغرض  الرتتيبات )مثل التعاون بني بلدان اينوب والتعاون ال من

خدمات الدعم الفن اليت عادة ما تُقدم بشةةةةةةةةةةةكل مباشةةةةةةةةةةةر إىل األعضةةةةةةةةةةةاء؛   )أ( املسةةةةةةةةةةةاعدة الفنية ودعم األنشةةةةةةةةةةةطة ما يلي:
 وخدمات الدعم اإلداري والتشغيلي لضمان تنفيذ األنشطة بفعالية من خالل املشاريع. )ب(

متسةةةةةةقة لقياي تكاليف دعم الربامج امليدانية وغري ذلك من األنشةةةةةةطة املمونلة من خارن    ااملنظمة جهودً وقد بذلت   -441
وعلى حنو ما هو مبني  يف  2017-2016ا من فرتة السةةةةةنتني  . وترفع املنظمة، اعتبارً امليزانية، ورفع التقارير عنها بطريقة شةةةةةفافة

ر عن تكاليف دعم الربامج امليدانية ابالسةةةةةةةتناد إىل سةةةةةةةياسةةةةةةةة املنظمة ايديدة ، تقاري2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
. ويقوم هذا النموذن على مبدأ التناسةبية الذي ُيسةند تكاليف الدعم  2015املتعلقة ابسةرتداد التكاليف اليت اعتمدهتا يف عام 

 .للمشروع التشغيل املباشرةإىل الرب مج العادي ومسارات التمويل من خارن امليزانية، حبسب حجم تكاليف 

واسةةةةُتخدمت البيا ت الناشةةةةئة عن ذلك على النحو التايل: )أ( ابلنسةةةةبة إىل خدمات الدعم الفن، من أجل إغحة  -442
صةةة لتقدمي هذه اخلدمات؛ )ب( وابلنسةةبة إىل تكاليف الدعم   تقديرات عن موارد الرب مج العادي من حي  املوظفني املخصةة 

التشةةةغيلي، من أجل حتديد غاايت اسةةةرتداد التكاليف على املسةةةتويني املركزي وامليداين على التوايل، خلدمات الدعم اإلداري و 
 ولتيسري اإلجراءات الرامية إىل احلد من هذه التكاليف.

 خدمات الدعم الفن

ية  ، واليت   تقييمها على أسةةةةةةةةاي مبدأ التناسةةةةةةةةب2019-2018بلغت تكاليف تقدمي خدمات الدعم الفن يف الفرتة   -443
أعاله،   قةةةةةةدرهةةةةةةا    125.2املةةةةةةذكور  ميثةةةةةةل  ايدة  وهةةةةةةذا  أمريكي.  دوالر  مقةةةةةةارنةةةةةةةً   12.7مليون  أمريكي  دوالر   ابلفرتة  مليون 

 (.12  ايدول إىل ارتفاع نسبة تنفيذ املشاريع ) من اجملموع ابلنظرنسبة نفس الميثل  زا 2016-2017
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 : خدمات الدعم الف *12اجلدول 
 

2016-2017 
الدوالرات  )مباليني 

 األمريكية( 

2018-2019 
)مباليني الدوالرات  

 األمريكية( 

 788.3 1 617.0 1 التنفيذ اإلمجايل للمشاريع )املسااات الطوعية وبر مج التعاون التقن(

 125.2 112.5 الكلفة اإلمجالية خلدمات الدعم الفن املقد مة للمشاريع

 %7.0 %7.0 اإلمجال للمشاريتاجملموع كنسبة مئوية من التنفيذ 

  امليزانية.* تشمل األرقام أثر الفةةروق يف تكاليف املوظفني زا يعةرب عةن التكاليف الفعلية بسعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي املطبق يف 

 

يف املائة   80ويكمن املصةةةةةةةةدر الرئيسةةةةةةةةي خلدمات الدعم الفن يف موظفي الفئة الفنية يف املكاتب امليدانية الذين قد موا   -444
 يف املائة من هذه اخلدمات.   20من خدمات الدعم الفن، يف الوقت الذي قد م فيه موظفو الشعب الفنية يف املقر الرئيسي  

 اإلداري والتشغيليتكاليف الدعم خلدمات الدعم 

تم فيه، زوجب سةةةةةةةياسةةةةةةةة اسةةةةةةةرتداد التكاليف القدمية، اسةةةةةةةرتداد تكاليف خدمات الدعم اإلداري  يف الوقت الذي ت -445
والتشةةةةةةةغيلي من خالل فرض معدل لتكاليف خدمات املشةةةةةةةاريع على املشةةةةةةةاريع، تتم، زوجب سةةةةةةةياسةةةةةةةة اسةةةةةةةرتداد التكاليف 

ت اإلدارية والتشةةةةغيلية مع املدخالت والظروف التشةةةةغيلية لفرادى املشةةةةاريع  ايديدة، مواءمة تكاليف الدعم املباشةةةةرة للخدما
يف املائة لتغطية النفقات اليت تدعم إمجايل تنفيذ الربامج ولكن ال ميكن ربطها   7وتضةةةةةةةةةةاف التكاليف غري املباشةةةةةةةةةةرة بنسةةةةةةةةةةبة  

 مباشرة أبنشطة مشاريع حمد دة.

بلغت تكاليف الدعم خلدمات الدعم اإلداري والتشغيلي    ،13ايدول ، وكما هو مبني  يف 2019-2018ويف الفرتة  -446
ا من يف املائة تقريبً  88.7ماليني دوالر أمريكي. وتسةةةةةىن  اسةةةةةرتداد   131.6للمشةةةةةاريع املوافق عليها زوجب السةةةةةياسةةةةةة القدمية  

تكاليف خدمات الدعم اإلداري والتشةغيلي من ميزانيات املشةاريع ابسةتخدام رسةوم تكاليف دعم املشةاريع القدمية اليت بلغت 
. وبسةةةةةةةبب تراجع أاية املشةةةةةةةاريع املعتمدة زوجب السةةةةةةةياسةةةةةةةة  2017-2016تقريبًا نفس النسةةةةةةةبة اليت كانت مطب قة يف الفرتة 

مليون دوالر    3.5قص اسةةةةةةةةةةةةةةرتداد كامل تكاليف الدعم اإلداري والتشةةةةةةةةةةةةةةغيلي زبل  قدره  القدمية يف إمجايل احلافظة، اخنفض ن
مليون دوالر أمريكي يف الفرتة   14.9إىل    2017-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة    18.4يف املةةةائةةةة( من    19أمريكي )

الكامنة وراءها، يتوقع تسةةةجيل املزيد . وبفضةةةل التنفيذ التدرابي لسةةةياسةةةة اسةةةرتداد التكاليف ايديدة واملبادئ  2018-2019
 اسرتداد التكاليف.القائمة يف قيمة فجوة  المن االخنفاض يف 
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: تكاليف الدعم اإلدار  والتشذيلي املقدم للمشاريت املوافق عليها مبوجب السياسة القدمية واملبالغ احملص لة  13اجلدول  

 إبمجال نسبة التنفيذ   ميزانيات املشاريت مقارنةً  من 

 

2016 -2017  
)زاليني الدوالرات  

 األمريكية( 

2018 -2019  
)زاليني الدوالرات  

 األمريكية( 

 1 548.3 617.0 1 التنفيذ اإلمجايل للمشاريع زوجب السياسة القدمية )املسااات الطوعية وبر مج التعاون التقن( 

 131.6 159.5 والتشغيلي تكاليف الدعم خلدمات الدعم اإلداري 

 116.7 141.1 تكاليف دعم خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي املسرتدة من ميزانيات املشاريع

 14.9 18.4 تكاليف خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي قيد االسرتداد 

 % 88.7 % 88.5 النسبة املئوية الصافية للتكاليف املسرتدة 

 
 .2018من يناير/كانون الثاين   اايديدة اخلاصة ابسرتداد التكاليف بشكل تدرابي اعتبارً سياسة املنظمة  اعتمدت  -447

وجرى تصةةةةةميم السةةةةةياسةةةةةة املنقحة حبي  تضةةةةةمن قياي تكاليف املنظمة وتو يعها على النحو الصةةةةةحيح بني خمتلف مصةةةةةادر 
وتضمن    50ايمعية العامة لألمم املتحدة. التمويل زا يتماشى مع سياسات منظومة األمم املتحدة واملمارسات اليت تنادي نا

ن الشةفافية   املنهجية احملدثة لتصةنيف التكاليف وقياسةها أن تعكس األعباء بشةكل وثيق التكاليف الفعلية للمشةاريع وأن حتسة 
 واملساواة واملساءلة جتاه األعضاء والشركاء يف املوارد. 

ن   -448 ند إىل االسةةةةةرتداد النسةةةةة  الكامل للتكاليف مع إمكانية ف النموذن ايديد السةةةةةرتداد التكاليف، الذي يسةةةةةتويصةةةةة 
نسةةةةةةب تكاليف الدعم، التكاليف ضةةةةةةمن خانة التكاليف التشةةةةةةغيلية املباشةةةةةةرة وتكاليف الدعم املباشةةةةةةر وتكاليف الدعم غري  

 .14وميكن االطالع على األرقام املتعلقة بتنفيذ هذه السياسة ايديدة يف ايدول  51املباشر.

 تكاليف الدعم املباشرة للخدمات اإلدارية والتشذيلية املسرتدة مبوجب سياسة تكاليف الدعم اجلديدة :  14  اجلدول 

  

2016 -2017 
)زاليني الدوالرات  

 األمريكية( 

2018 -2019 
)زاليني الدوالرات  

 األمريكية( 

 ايديدة(تكاليف التشغيل املباشرة )ابلنسبة إىل املشاريع املوافق عليها زوجب السياسة 
  220.5 

 19.5  تكاليف الدعم املباشرة

 16.6   تكاليف الدعم غري املباشرة 

 256.7  اجملموع
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 منهجية الرصد  : 1امللحق 
 

 الرصد على مستوى األهداف السرتاتيجية: رفت التقارير عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
والزراعة )املنظمة( هي األهداف اإليائية العاملية اليت تطمح املنظمة والبلدان األهداف االسةرتاتيجية ملنظمة األغذية  -449

األعضةةةةةةةاء إىل حتقيقها، ابلتعاون مع سةةةةةةةائر اجملتمع الدويل. وهي توفر رؤية لتقييم التقدم العاملي يف اجملاالت اليت التزمت فيها 
 املنظمة بتحقيق نتائج والتعاون مع الشركاء.

 من بني العديد من الشةةةركاء يف التنمية الذين يسةةةاعدون احلكومات الوطنية يف جهودها الرامية    وتُعد املنظمة واحدة -450
إىل حتقيق هذه األهداف. وال ميكن أن تُعزى اإلجنا ات اليت حتققت على هذا املستوى إىل أي شريك لوحده، بل إها نتيجة 

تقدم زا يتماشةةى مع واليتها ومزاايها النسةةبية، ولكن تدخالت  موعة من أصةةحاب املصةةلحة. وتسةةاهم املنظمة يف حتقيق ال
 ال ميكن أن تنسب السببية بشكل مباشر إليها.

ويتم رصةد املؤشةرات على مسةتوى األهداف االسةرتاتيجية ل بالغ عن االجتاهات والتقدم احملر  حنو حتقيق أهداف  -451
التقةةةةدم احملر   الزمن ألن  فرتة طويلةةةةة من  عةةةةادة على مةةةةدى  التغيريات  الفرتة املشةةةةةةةةةةةةةةمولةةةةة ابلتقرير. وُتالحظ   التنميةةةةة خالل 

 نفيذ السياسات والربامج ذات الصلة.يف حتقيق أهداف التنمية غدث بعد عدة سنوات من ت
 موعة من املؤشةةرات لتتبع االجتاهات العاملية على مسةةتوى  2021-2018ووضةةعت اخلطة املتوسةةطة األجل للفرتة  -452

األهداف االسةةةةةةرتاتيجية ابسةةةةةةتخدام مصةةةةةةادر البيا ت الدولية. ويف أعقاب اعتماد ايمعية العامة لألمم املتحدة خلطة التنمية  
، قامت املنظمة زواءمة إطار النتائج اخلاص نا مع أهداف التنمية املسةةةةةتدامة من 2015يف هاية عام    2030عام املسةةةةةتدامة ل

. وقد خالل حتديد مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بكل هدف اسرتاتيجي للمنظمة واستخدامها حصرايً 
ملتابعة االجتاهات مع مرور الوقت   52ألهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة  امؤشةةةةةةةرً   38أدت هذه العملية إىل وضةةةةةةةع  موعة مؤلفة من 

 .2019-2018على مستوى األهداف االسرتاتيجية للمنظمة املستخدمة يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  
 سةةةةتندة وابري حاليًا العمل تدرابيًا على توفري البيا ت ابلنسةةةةبة إىل العديد من مؤشةةةةرات األهداف االسةةةةرتاتيجية امل -453

إىل أهداف التنمية املسةتدامة. وُتصةنف مؤشةرات أهداف التنمية املسةتدامة على النحو التايل، حسةب توافر املنهجية واملعايري 
 للبيا ت وتكرارها واتساقها:

 متةةةاحةةةة، ومةةةا ال يقةةةل   ااملؤشةةةةةةةةةةةةةةر واضةةةةةةةةةةةةةةح من النةةةاحيةةةة النظريةةةة واملنهجيةةةة واملعةةةايري املتب عةةةة دوليةةةً   الفئتتة األوىل: •
 يف املائة من البلدان توفر البيا ت بصورة منتظمة عن البلدان والسكان يف كل إقليم يعنيه املؤشر.   50عن 

متاحة، ولكن البلدان ال توفر   ااملؤشةةةةةةةةةةر واضةةةةةةةةةةح من الناحية النظرية واملنهجية واملعايري املتبعة دوليً  الفئة الثانية: •
 البيا ت بصورة منتظمة.

 للمؤشةةةةةةةةةةةةةةر غري أن  املنهجيةةة واملعةةايري قيةةد اإلعةةداد    اجيةةة أو معةةايري متبعةةة دوليةةً ال توجةةد بعةةد منه  الفئتة الثتالثتة: •
 أو االختبار أو سيتم إعدادها أو اختبارها.
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مؤشةةةةةةةةةةرًا املسةةةةةةةةةةتندة إىل أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةتدامة   38ومن بني مؤشةةةةةةةةةةرات األهداف االسةةةةةةةةةةرتاتيجية البال  عددها   -454
 ابء-القسةةةم األوليف الفئة الثانية. ويُظهر   16يف الفئة األوىل و 22ة، هناك املسةةةتخدمة يف إطار النتائج االسةةةرتاتيجية للمنظم

من مؤشةةةرات الفئة األوىل ومؤشةةةر واحد من مؤشةةةرات الفئة الثانية اليت متتد على   19البيا ت املتاحة ابلنسةةةبة إىل  2امللحق  و
   . وابلنسةةةةةةةبة إىل السةةةةةةةنوات احملددة اليت مل تكن البيا ت متاحة عنها، تشةةةةةةةري املعلومات املبل  2019و  2015و 2000األعوام 

 عنها إىل أقرب سنة سابقة كانت البيا ت متاحة عنها. 

 تجالرصد على مستوى النوا

متثل النواتج التغيريات الال مة يف البيئة املشةةج عة على املسةةتوى القطري و/أو على املسةةتوى العاملي للمضةةي قدًما يف  -455
يف  االت مشةةةةمولة  -إجنا  األهداف االسةةةةرتاتيجية األعلى مسةةةةتوى. وهي تتعلق زسةةةةائل على املسةةةةتوى القطري أو الدويل 

قبيل أطر السةياسةات والرب ة املشةج عة، ومسةتوايت املوارد واالسةتثمارات املخصةصةة، من    -بوالية املنظمة ووظائفها الرئيسةية 
 ومستوى وقدرة التنسيق والشراكات والقدرة على إغحة املعلومات واستخدامها من أجل صنع القرارات.

لال مة لتحقيق وتقيس املؤشةرات على مسةتوى النواتج عدد البلدان اليت أجرت التغيريات املطلوبة وأرسةت القدرات ا -456
األهداف االسةةةةرتاتيجية يف اجملاالت اليت ميكن فيها للمنظمة أن تسةةةةاهم على املسةةةةتوى القطري أو مدى التقدم الذي حققته 

من خالل وضةةع أطر للسةةياسةةات ومعايري ومواصةةفات واتفاقات. وإن    األسةةرة الدولية يف حتسةةني البيئة العاملية املشةةجعة، مثاًل 
منظمة األغذية   –حركة مؤشةةةةرات النواتج هي نتيجة للسةةةةياسةةةةات والربامج اليت ينفذها أصةةةةحاب املصةةةةلحة الرئيسةةةةيون مجيًعا  

االعتبةةةةةةةار  يف  يؤخةةةةةةةذ  أن  النواتج  مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات  تفسةةةةةةةةةةةةةةري  عنةةةةةةةد  وينبغي  التنميةةةةةةةة.  يف  والشةةةةةةةةةةةةةةركةةةةةةةاء  واألعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء   والزراعةةةةةةةة 

املنظمة ليسةةةةةةةةت سةةةةةةةةوى أحد املسةةةةةةةةااني يف هذه التغيريات، وابلتايل ال ميكن أن يعزى التقدم إىل عملها فقط. وتسةةةةةةةةمح  ن  أ
 املعلومات الناجتة للمنظمة بزايدة حمور تركيز دعمها وتقدمي األساي لتقييم مسااتها.

 ًدا إىل بيا ت من املصةةةادر األولية  وينبثق كل من مؤشةةةرات النواتج عن ايمع بني عدد من املؤشةةةرات الفرعية اسةةةتنا -457
و/أو الثانوية على حد   سةةةةواء ، زا يف ذلك عمليات اسةةةةتعراض السةةةةياسةةةةات والتشةةةةريعات. وعلى سةةةةبيل املثال: يقاي مؤشةةةةر 

عدد البلدان اليت لديها آليات شةةاملة للحوكمة والتنسةةيق واملسةةاءلة السةةتئصةةال ايوع، " 1الناتج الثاين للهدف االسةةرتاتيجي 
التغةةةةذيةةةةة حبلول عةةةةاموان أشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةال سةةةةةةةةةةةةةةوء  الفرعيةةةةة التةةةةاليةةةة:  2030  عةةةةدام األمن الغةةةةذائي ومجيع   " بواسةةةةةةةةةةةةةةطةةةةة املؤشةةةةةةةةةةةةةةرات 

)أ( وجود آلية لسةةةياسةةةات األمن الغذائي والتغذية ضةةةمن البنية احلكومية؛ )ب( ووجود آليات تنسةةةيق حكومية حسةةةنة األداء 
 ( ووجود آليات للمساءلة. 3ملعاية انعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية؛ )

ومن أجل ضةةةةةةمان وضةةةةةةو  التعاريف واتسةةةةةةاق عمليات القياي عرب البلدان، ابب تدعيم كل عنصةةةةةةر من عناصةةةةةةر  -458
القياي، عند املقتضةةةةةةةى، بواسةةةةةةةطة "مؤهالت/معايري" حمددة. وابلنسةةةةةةةبة إىل املثل أعاله، يرافق وجود آليات تنسةةةةةةةيق حكومية 

 ". وابملثل ف ن املؤشةةةةةةةرات األداء الوظيفي آلليات التنسةةةةةةةيق احلكومية الوطنيةمسةةةةةةةتوى حسةةةةةةةنة األداء تسةةةةةةةعة مؤهالت حتدد "

 اليت تنطوي على تعابري مثل "شامل" و"فعال" وما شابه تقوم مجيًعا على مؤهالت/معايري مفصلة.  
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على مسةتوى النواتج تسةتخدم لتقييم    امؤشةرً  41، كانت هناك  موعة مؤلفة من  2019-2018وابلنسةبة إىل الفرتة  -459
ومن أجل قياي التقدم احملر  يف مؤشةةةةةةةةةةةرات النواتج، أجرت منظمة  53يف إطار األهداف االسةةةةةةةةةةةرتاتيجية اخلمسةةةةةةةةةةةة.  ا جتً  20

، مجع البيةا ت األوليةة والبيةا ت الثةانويةة على 2019للنواتج على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى املنظمةة يف هةايةة عةام    ااألغةذيةة والزراعةة تقييمةً 
مع تغطية تشةةةةةةةغيلية من جانب املنظمة. و  مجع   ابلدً  153املسةةةةةةةتوى القطري لعي نة متثيلية من البلدان األعضةةةةةةةاء بل  عددها 

 إماد عنها،  مؤشةةةرًا، واليت مل يُف 11. وابلنسةةةبة إىل مؤشةةةرات النواتج البال  عددها 2019و 2015البيا ت عن كل من عامي 
 .  2019و 2015أن  البيا ت مل تكن متاحة أو أن  جودهتا كانت متدنية للغاية ابلنسبة إىل عامي 

من خالل اسةةةةةةتبيان شةةةةةةامل )اسةةةةةةتبيان تقييم النواتج على مسةةةةةةتوى املنظمة(، أجابت عليه   البيا ت األوليةعت ومجُ  -460
 موعة واسةةةةةةةةعة من املشةةةةةةةةاركني )الو ارات احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة، وايهات املاحنة الدولية، واملؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات املالية 

. ويقي م ابلدً  69اع اخلاص( يف ما  موعه الدولية، ومؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات البحوث، واألوسةةةةةةةةةةةةاط األكادميية، واجملتمع املدين، والقط
االسةةةةةةةةتبيان الذي يندرن ضةةةةةةةةمن نسةةةةةةةةة أقسةةةةةةةةام، واحد لكل هدف اسةةةةةةةةرتاتيجي، األبعاد الرئيسةةةةةةةةية للبيئة املشةةةةةةةةج عة الوطنية  

، إضةافة إىل مسةااة املنظمة يف التقدم احملر  2019)على اعتباره خط األسةاي الذي يقاي بصةورة رجعية( وعام  2015 لعام
عن تطور البيئة املشةةةةجعة والقدرة على حتقيق األهداف االسةةةةرتاتيجية يف كل   اغنيً  املسةةةةتوى القطري. ويوفر ذلك منظورً على ا

 استبياً . 2 786بلد. وقد   استكمال أكثر من 
ة  املعلومات اإلحصةةةةةةةةةةائية املتاحة يف قواعد البيا ت العامة )قاعدة بيا ت مؤشةةةةةةةةةةرات التنمي  البيا ت الثانويةومشلت  -461

العاملية لدى البنك الدويل، وقاعدة البيا ت اإلحصةةةةةةةةائية يف املنظمة، وغريها(، ابإلضةةةةةةةةافة إىل الواثئق املتعلقة ابلسةةةةةةةةياسةةةةةةةةات 
والتشةةةةةريعات ذات الصةةةةةلة اليت يتم مجعها على املسةةةةةتوى القطري. وال تتوفر البيا ت الثانوية يميع السةةةةةنوات، وابلنسةةةةةبة إىل 

 يا ت من مصدر اثنوي فقط، يتم استخدام أحدث البيا ت املتاحة.املؤشرات اليت تتوفر فيها الب
ويتم احتسةةاب املعلومات النوعية اليت   مجعها بشةةأن عناصةةر القياي )املؤشةةر الفرعي واملؤهالت/املعايري(، بواسةةطة  -462

دل قيم املؤشرات الفرعية.  رمو  تستخدم قيًما ترتاو  بني صفر وواحد. ويتم احتساب النتائج ملؤشرات النواتج استناًدا إىل مع
ومن مث  لدى   ويتم احلصةةةةةول على النتائج على املسةةةةةتوى الوطن من خالل مجعها ضةةةةةمن  موعات أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة أواًل 

خمتلف أصةةةةةةةحاب املصةةةةةةةلحة على املسةةةةةةةتوى القطري. ويتم  من مث  ترميز التقديرات وتصةةةةةةةنيفها ضةةةةةةةمن فئات نس لألداء من 
(؛ ومتوسةةةطة إىل 0.6إىل  0.4(؛ ومتوسةةةطة )0.4إىل  0.2(؛ ومتوسةةةطة إىل منخفضةةةة )0.2إىل   0النطاق نفسةةةه: منخفضةةةة )

(. وتتمثةةل اخلطوة النهةةائيةةة للحصةةةةةةةةةةةةةةول على التقةةديرات اإلقليميةةة والعةةامليةةة يف 1إىل    0.8(؛ ومرتفعةةة )0.8إىل    0.6مرتفعةةة )
ا إىل   2019اسةةةةةةتقراء النتائج ابلنسةةةةةةبة إىل مؤشةةةةةةرات النواتج للبلدان املعنية بتقييم النواتج على مسةةةةةةتوى املنظمة يف عام  قياسةةةةةةً

هةةا بر مج عمةةل ال يسةةةةةةةةةةةةةةتهةةان بةةه/هةةادف العةةدد اإلمجةةايل من البلةةدان األعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء اليت تعمةةل فيهةةا املنظمةةة واليت أجنزت في
على املسةةةةتوى العاملي( للحصةةةةول على النتائج العاملية واإلقليمية. ويتم احلصةةةةول على التقديرات العاملية واإلقليمية  بلًدا 153)

كل   من عمليات التو يع املرج حة للمؤشةرات. وقد متت بلورة نسةة نظم ترجيحية لكل من األهداف االسةرتاتيجية ابلنظر إىل
 مثال على حدة.  

 
 .WA2-CL 158/3الوثيقة   53
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حبسةةةةةب األهداف االسةةةةةرتاتيجية ويتم وصةةةةةفها حبسةةةةةب مؤشةةةةةرات النواتج على النحو ويتم تقييم النواتج وترد النتائج  -463
 : وهي حتديًدا 2امللحق  يف  و  ابء –األول  القسمالوارد يف الصفحات اخلاصة ابملؤشرات ضمن  

    2019و  2015أي نسةةةةةةةةةبة البلدان اليت سةةةةةةةةةجلت تقدًما بني عامي   2019و 2015األداء بني عامي  حالة  تذري ( أ)
 .ساءأو  كبري  تغيري غدث ملأو  حتس نقياسه يف إحدى الفئات الثالث التالية: 

أي انطباع اجمليبني على الدراسةةةةة االسةةةةتقصةةةةائية حول   مستتتا ة املنظمة الظاهرة يف التذيري احلاصتتتل يف أداء البلد (ب)
ملحوظةةة أو معتةةدلةةة أو ال مسةةةةةةةةةةةةةةةةااةةة )  2019و  2015مةةدى مسةةةةةةةةةةةةةةةةااةةة املنظمةةة يف إحةةداث التغيري بني عةةامي  

  54(.ملحوظة
أي نسبة البلدان يف كل  من فئات األداء اخلمس  201955و  2015البلدان حبسب فئة األداء يف عامي  توزيت (ن)

 .  2019و 2015عامي  يف )أداء متدن ، أو متوسط إىل متدن ، أو متوسط، أو متوسط إىل مرتفع، أو مرتفع( 

يف   100ويُعرب  عن نتائج النواتج ابلنسةةةةةةةةبة املئوية املقر بة إىل أقرب عدد كامل. ويبل   موع النتائج ابلنسةةةةةةةةب املئوية  -464
 املائة عند حساب الكسور أيًضا. 
 الرصد على مستوى املخرجات

النتائج.  املخرجات هي مسااة املنظمة من حي  العمليات واملنتجات واخلدمات، يف حتقيق النواتج ضمن سلسلة -465
وهي متثل النتائج املباشةةةةةةةةةةةرة لتدخالت املنظمة على املسةةةةةةةةةةةتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية، املمولة من االشةةةةةةةةةةةرتاكات املقررة 

 والطوعية، واليت تتحكم نا املنظمة وختضع للمساءلة عنها ابلكامل.

غاية. ويسةةةةةتند كل مؤشةةةةةر  43و  ارً مؤشةةةةة 43خمرًجا سةةةةةنواًي من خالل   40و  رصةةةةةد حتقيق املخرجات البال  عددها  -466
مؤشةةرات املخرجات إىل منهجية مفصةةلة للقياي. و  حتديد املسةةؤوليات يف املكاتب القطرية، والشةةعب الفنية، واملكاتب  من

املعلومات  اإلقليمية وفرق الربامج االسةةةةةةةةرتاتيجية التابعة للمنظمة من أجل مجع البيا ت ومعايتها وحتليلها، ابسةةةةةةةةتخدام نظم 
املؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةية القائمة. وأفاد ممثلو املنظمة وقادة الربامج اإلقليمية ومديرو الوحدات الفنية يف املقر الرئيسةةةةةةةةةةةةي عن النتائج اليت 
حققتها وحداهتم عن طريق حتديد املؤشةةةةةةر الذي يقيسةةةةةةها، ووصةةةةةةف اإلجنا  احملقق وتقدمي األدلة املوثقة الداعمة. وحلل قادة 

االسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية النتائج املبل  عنها، وحتققوا من صةةةةةةةةةةةةحتها، مع التأكد من دقتها وصةةةةةةةةةةةةلتها الوثيقة بتحقيق الربامج اإلقليمية و 
 املخرجات. و  النظر يف النتائج املصادق عليها فقط عند قياي مؤشرات املخرجات وتقييم األداء مقارنًة ابلغاايت.

 ام الرصد والتخطيط يف املنظمة.  و  تسجيل العمليات والبيا ت املنبثقة عنها وتوثيقها يف نظ -467
غايًة. وجرى اعتماد  43وتبني جداول املخرجات األداء على امتداد فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني مقارنة ابلغاايت البال  عددها  -468

التصةةةةةةةةةةةةةةنيف حبسةةةةةةةةةةةةةةب عالمةات حمةددة لعمليةة التقييم. وتعترب املخرجةات "حمققةة" إذا   حتقيق الغةايةة ابلكةامةل، و"مل تتحقق" 
 خبالف ذلك. 

 
 النتائج غري متاحة ابلنسبة إىل مؤشرات النواتج ابالستناد فقط إىل البيا ت الثانوية أو إىل استعراض السياسات والتشريعات.    54
 فقط. 2امللحق متاحة يف  55
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 رات األداء الرئيسيةمؤش
واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصةة، إىل ضةمان القدرة الفنية الداخلية  6يهدف العمل املضةطلع به لدعم اهلدف   -469

من  امؤشةةةةةةةةةرً   44والنزاهة وخلق بيئة تنظيمية مشةةةةةةةةةجعة لتنفيذ الربامج. ويتم قياي التحسةةةةةةةةةينات ورفع التقارير عنها من خالل 
اية. ويسةةةتخدم رؤسةةةاء وحدات األعمال املنهجيات القائمة يمع البيا ت عن مؤشةةةرات األداء مؤشةةةرات األداء الرئيسةةةية وغ

الرئيسةةية وتقييم األداء. وقد اسةةُتعرضةةت البيا ت املتعلقة ابألهداف الوظيفية و  التحقق من صةةحتها من قبل املشةةرفني على 
 رؤساء وحدات األعمال.  

 ؤشةةةراتمل الفعلية  قيمةال 2  امللحق  يف ولاايد قارنت  اخلاصةةةة، واألبواب الوظيفية واألهداف  6  اهلدف إىل وابلنسةةةبة -470
 بقيمة الغاية املوضوعة لفرتة السنتني. 2019-2018الفرتة  خاللاألداء الرئيسية 
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 األداء التنظيمي : 2امللحق 

 : اإلنفاق حبسب النواتج )آبالف الدوالرات األمريكية(15اجلدول 
االعتمادات الصافية   الناتج

 )زعدل امليزانية( 
 اجملموع من خارج امليزانية

1-1 52 771 57 798 110 569 
1-2 15 153 19 153 34 306 
1-3 14 333 18 620 32 953 
1-4 8 956 9 934 18 890 

 718 196 505 105 213 91 1اجملموع 

2-1 65 886 234 991 300 877 
2-2 24 890 82 564 107 454 
2-3 42 690 56 330 99 020 
2-4 64 635 80 663 145 298 

 649 652 548 454 101 198 2اجملموع 

3-1 30 425 92 959 123 384 
3-2 14 703 11 052 25 755 
3-3 12 276 5 350 17 626 
3-4 12 832 1 843 14 675 

 440 181 204 111 237 70 3اجملموع 

4-1 40 137 35 593 75 730 
4-2 30 142 53 564 83 706 
4-3 19 221 15 901 35 122 
4-4 20 809 7 008 27 817 

 375 222 066 112 308 110   4اجملموع 

5-1 29 342 32 597 61 939 
5-2 8 777 55 575 64 352 
5-3 14 432 168 517 182 949 
5-4 4 225 753 642 757 867 

 107 067 1 331 010 1 776 56 5اجملموع 

6-1 38 562 456 39 018 
6-2 10 691 19 017 29 708 
6-3 2 982 80 3 062 
6-4 1 658 0 1 658 
6-5 3 285 328 3 613 
6-6 2 443 1 2 444 

 503 79 882 19 620 59 6اجملموع 

7-1 4 444 0 4 444 
7-2 136 344 0 136 344 

 788 140 0 788 140 7اجملموع 
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االعتمادات الصافية   الناتج
 )زعدل امليزانية( 

 اجملموع من خارج امليزانية

8-1 30 500 1 558 32 058 
8-2 31 935 519 32 454 
8-3 14 737 502 15 239 

 750 79 578 2 172 77 8اجملموع 

9-1 31 731 0 31 731 

 731 31 0 731 31   9اجملموع 

10-1 18 205 249 18 454 
10-2 15 670 0 15 670 
10-3 32 947 1 102 34 049 

 173 68 351 1 822 66   10اجملموع 

11-1 13 251 0 13 251 
11-2 5 630 0 5 630 
11-3 41 091 3 021 44 112 

 994 62 021 3 973 59 11اجملموع 

13-1 12 905 0 12 905 
13-2 811 0 811 
13-3 3 176 0 3 176 

 892 16 0 892 16 13اجملموع 

14-1 9 768 0 9 768 
14-2 12 652 0 12 652 

 421 22 0 421 22 14اجملموع 

 542 822 2 486 820 1 056 002 1 اجملموع الكلي  
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 املسا ة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الذذائي وسوء التذذية  :1اهلدف االسرتاتيجي 

 

 
  

 2015 2000 وصف املؤشر  هدف التنمية املستدامة  مؤشر
)أو التاريخ  2019

 السابق األقرب(

     على اجلوعالتام : القضاء 2اهلدف  

 10.8 10.6 14.8 ية )النسبة املئوية(معدل انتشار نقص التغذ معدل انتشار نقص التغذية  2-1-1

معدل انتشةةةةار انعدام األمن الغذائي املتوسةةةةط  2-1-2
أو الشةةةةةةةةديد وسةةةةةةةةط السةةةةةةةةكان، اسةةةةةةةةتنادا إىل 

 مقياي املعا ة من انعدام األمن الغذائي 

معدل انتشةةةار انعدام األمن الغذائي املتوسةةةط 
مشةةفوع   ، اإلمجايلأو الشةةديد وسةةط السةةكان 

 البيا ت -(  النسةةبة مئوية) دنيا/    عليا  حبدود
 املتاحة

 25.4 23.5 متوفر غري 

 ابلنسةةةةةةةةبة  الطول)  النمو  توق ف  انتشةةةةةةةةار  معدل 2-2-1
 عن املعياري  االحنراف  من  نقطة  2->  للعمر

  الصةةةةةةةةةةةةحة ملنظمة  الطفل  يو معايري  متوسةةةةةةةةةةةةط
   اخلامسة سن دون  األطفال بني( العاملية

 النمو  توق ف  من  يعانون   الذين  األطفال  معدل
 (النسبة مئوية)الشديد  أو املعتدل

32.5 23.3 21.9 

)الو ن مقابل   معدل انتشةةةةةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةةةةةوء التغذية 2-2-2
االحنراف املوحةةةةد عن   -2<أو    2+  >الطول  

الطفل الصادرة عن منظمة  متوسط معايري يو  
بني األطفةال دون سةةةةةةةةةةةةةةن  الصةةةةةةةةةةةةةةحةة العةامليةة( 

اخلامسةةةةةةةةةة، مصةةةةةةةةةنفني حسةةةةةةةةةب النوع )اهلزال  
 و ايدة الو ن( 

الو ن    ايدة  من يعانون  الذين األطفال معدل
 ( النسبة املئوية)الشديدة  أو املعتدلة

4.9 5.7 5.9 

اهلزال   من يعانون  الذين األطفال معدل  
 ( النسبة املئوية)الشديد  أو املعتدل

 7.29 غري متوفر  غري متوفر 

     اجليدة والرفاه الصحة -3  اهلدف

 القلةةةةب  أمراض  عن  النةةةةامجةةةةة  الوفيةةةةات  معةةةةدل 3-4-1
 السةةةةةةةةةكري  وداء  والسةةةةةةةةةرطان   الدموية  واألوعية
 املزمنة التنفسية واألمراض

 القلةةةب  عن أمراض  النةةةامجةةةة  الوفيةةةات  معةةةدل
 أو السةةكري أو السةةرطان  أو الدموية  واألوعية
 احتمالنسةةةةةةةةةةةةةةبة  )  املزمنة التنفسةةةةةةةةةةةةةةية  األمراض
 (70و 30 سن بني الوفيات

22.4 18.5 18.3 
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 النواتج  مؤشرات أداء

 

  

  اصتتتتتتر ً   استتتتتتياستتتتتتيً   االتزامً البلدان التزام   :1-1  ناتجال
لقضةةةةةةةةةةةةةةاء على ايوع وانعدام األمن الغذائي وسةةةةةةةةةةةةةةوء اب

 2030التغذية حبلول عام 

أو شةةةاملة و/قطاعية شةةةاملة  سةةةياسةةةات واسةةةرتاتيجيات وبرامج اسةةةتثمار  تعتمدا عدد البلدان اليت:  ألف-1-1
لعدة قطاعات يدعمها إطار قانوين للقضاء على ايوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول 

 2030عام 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  متوسط إىل منخفض منخفض األداء حالة

2019 13% 42% 43% 1% 0% 

2015 22% 32% 46% 0% 0% 

آلليات شتتتتتتاملة للحوكمة  البلدان تنفيذ    :2-1  ناتجال
من أجل القضةةةةةاء على ايوع وانعدام األمن    والتنستتتتيق
 2030حبلول  سوء التغذيةمجيع أشكال الغذائي و 

 والتنسيق واملساءلةشاملة للحوكمة لديها آليات  عدد البلدان اليت: ألف -1-2

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  متوسط إىل منخفض منخفض األداء حالة

2019 0% 3% 27% 59% 11% 

2015 3% 14% 44% 35% 4% 

ستتتتتتتتتتتتنتاد إىل  القرارات لالبلةدان    اختتاذ  :3-1  نتاتجال
للقضةةةةةةةةةةةةةةةةاء على ايوع وانعةةةدام األمن الغةةةذائي    األدلتتة

 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

لكي واملشةةرتكة بني القطاعات    ةشةةاملال تتحليالالعدد البلدان اليت تسةةتخدم األدلة املسةةتمدة من    :ألف-1-3
 يع أشكال سوء التغذيةومج الغذائيانعدام األمن عاية مج مل االرب ات و لسياسيف قراراهتا املتعلقة اب تسرتشد نا

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 3% 43% 53% 0% 

2015 0% 24% 44% 32% 0% 

ستياستات واسترتاتيجيات  لالبلدان تنفيذ    :4-1  ناتجال
للقضةةةةةةةةةةةاء على ايوع وانعدام   فعالةوبرامج استتتتتتتتتثمار  

األمن الغذائي ومجيع أشةةةةةكال سةةةةةوء التغذية حبلول عام 
2030 

ذلك  ، ويقايعدد البلدان اليت تنفذ بفعالية ما تضعه من سياسات واسرتاتيجيات وبرامج استثمار:  ألف-1-4
 احلكومية البشرية واملوارد (1-ألف-2) الزراعة قطاع يف العام اإلنفاق كفاية  زدى

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  متوسط إىل منخفض منخفض األداء حالة

2019 42% 36% 22% 0% 0% 

2015 61% 32% 7% 0% 0% 
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Worsened ساءت No visible contribution ال مسااة ظاهرة 

No major change ال تغيري كبري Moderate معتدلة 

Improved حتسنت Significant ملحوظة 

 2015 عامي  املسج ل بني  التذيري  يف املنظمة مسا ة  2-1 الشكل 
 1 االسرتاتيجي حبسب مؤشرات اهلدف(  للبلدان )النسبة املئوية  2019و
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  تذيريات يف حالة األداءالنسبة املئوية للبلدان اليت سجلت  1-1الشكل 
 1حبسب مؤشرات اهلدف االسرتاتيجي  2019و 2015بني عامي 
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 حتقيق مؤشرات املخرجات 

 Δ الذاية(: >مل يتحق ق )الفعلي ؛   الذاية(:  ≤حمق ق  لكامل )الفعلي 

 املؤشر املخرج ناتج ال
 الذاية 

2019-2018 

 الفعلي 

2019-2018 
 حمق ق

  ا صتر ً   استياستيً   االبلدان التزامً التزام    :1-1
لقضتاء على اجلوع وانعدام األمن الذذائي   

 2030وسوء التذذية حبلول عام  

حتسةةةةني قدرات احلكومات وأصةةةةحاب املصةةةةلحة على  : 1-1-1
شةةةةاملة  و ية  وضةةةةع أطر سةةةةياسةةةةاتية وخطط وبرامج اسةةةةتثمار قطاع

مجيع  ي و قضةةاء على ايوع وانعدام األمن الغذائللقطاعات  لعدة  
 2030سوء التغذية حبلول عام  أشكال  

  البشةةةةةةةةةةةةةرية  القدرات ذات  العامة  السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةات  عمليات  عدد •
  والتغةذيةة  الغةذائي  األمن  أهةداف  إلدران   املعز ة  واملؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةيةة

  السةةةةةةياسةةةةةةات   يف   اينسةةةةةةني   بني   ابملسةةةةةةاواة  اخلاصةةةةةةة  واالعتبارات
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  والربامج  االستثمار  وخطط  القطاعية

127 158 
● 

حتسةةةةني قدرات احلكومات وأصةةةةحاب املصةةةةلحة على  : 1-1-2
قانونية وخاصةةةةة ابملسةةةةاءلة وتنفيذها إلعمال احلق يف  وضةةةةع أطر  
كاف    غذاء  

  البشةةةةةةةةةةةةةرية  القدرات ذات  العامة  السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةات  عمليات  عدد •
  والتغةذيةة  الغةذائي  األمن  أهةداف  إلدران   املعز ة  واملؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةيةة

  األطر  ضةةةةةةةةةمن  اينسةةةةةةةةةني   بني   ابملسةةةةةةةةةاواة  اخلاصةةةةةةةةةة  واالعتبارات
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  املساءلة  وأطر  القانونية

29 37 
● 

آلليتتتات شتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتة  تنفيتتتذ    :1-2 البلتتتدان 
للحوكمة والتنستتتتيق من أجل القضتتتتاء على  

و  التتذتتتتتتذائتتي  األمتتن  وانتتعتتتتتتدام  مجتتيتتت  اجلتتوع 
 2030حبلول    سوء التذذيةأشكال  

  املصةةةةلحة على حتسةةةةني قدرات احلكومات وأصةةةةحاب : 1-2-1
 حوكمة األمن الغذائي والتغذية

  البشةةةةةةةةةةةةةرية  القدرات ذات  العامة  السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةات  عمليات  عدد •
  لدعم  كنتيجة  والتغذية  الغذائي  األمن  حلوكمة  املعز ة  واملؤسةةسةةية

 املنظمة

43 43 
● 

ستتتناد إىل  القرارات  لالبلدان  اختاذ    :1-3
األدلة للقضتتتتتتتتتاء على اجلوع وانعدام األمن  
الذذائي ومجيت أشتتكال ستتوء التذذية حبلول  

 2030عام  

على  حتسةةةةني قدرات احلكومات وأصةةةةحاب املصةةةةلحة  : 1-3-1
نعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية ومسااة  احتليل  

القضةةةةةاء على ايوع وانعدام  يف  القطاعات وأصةةةةةحاب املصةةةةةلحة  
 2030من الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام  األ

  البشةةةةةةةةةةةةةرية  القدرات ذات  العامة  السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةات  عمليات  عدد •
  يف   زا  والتغذية،  الغذائي  األمن  حالة  لتحليل  املعز ة  واملؤسةةةةسةةةةية

  صةةةةةنع  يف  نا  لالسةةةةةرتشةةةةةاد  القطاعات،  خمتلف  مسةةةةةااات ذلك
 املنظمة لدعم  كنتيجة  القرارات

21 34 
● 
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 الذاية  املؤشر  املخرج  ناتج ال

2019-2018 

 الفعلي 

2018 -2019 
 حمق ق 

حتسةةةةةةةةةةةةةةني قةدرات احلكومةات وأصةةةةةةةةةةةةةةحةاب  : 1-3-2 
صةةةةةةةةةد وتقييم السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات والربامج  ر   علىاملصةةةةةةةةةلحة  

لقضةةةاء على ايوع وانعدام  اب  والتشةةةريعات ذات الصةةةلة
 األمن الغذائي ومجيع أشةةةةةةةةةةةةةكال سةةةةةةةةةةةةةوء التغذية حبلول  

 2030عام  

  البشةةةةةةةةةرية  القدرات ذات  العامة  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات  عمليات  عدد •
  األمن  وبرامج  سةةةياسةةةات  أثر  وتقييم  لرصةةةد  املعز ة  واملؤسةةةسةةةية

 املنظمة  لدعم  كنتيجة  القرارات  صنع  على  والتغذية  الغذائي

36 33 Δ 

ستتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات  لالبلتتتتدان  تنفيتتتتذ    :1-4
فعالة  واستتتتتتتتتتترتاتيجيات وبرامج استتتتتتتتتتتتثمار  

للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الذذائي  
ومجيت أشتتتتتتتكال ستتتتتتتوء التذذية حبلول عام  

2030 

حتسةةةةةةةةةةةةةةني قةدرات احلكومةات وأصةةةةةةةةةةةةةةحةاب  : 1-4-1
على ختصةةةةةةةةيص املوارد املالية واسةةةةةةةةتخدامها  املصةةةةةةةةلحة  

الغةةةذائي ومجل يع  لقضةةةةةةةةةةةةةةةةاء على ايوع وانعةةةدام األمن 
 2030أشكال سوء التغذية حبلول عام  

  البشةةةةةةةةةرية  القدرات ذات  العامة  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات  عمليات  عدد •
  لألمن   واستخدامها  املالية املوارد  لتخصيص  املعز ة  واملؤسسية
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  والتغذية  الغذائي

17 27 ● 

حتسةةةةةةةةةةةةةةني قةدرات احلكومةات وأصةةةةةةةةةةةةةةحةاب  : 1-4-2 
البشةةةرية والتطوير التنظيمي  املصةةةلحة على تنمية املوارد  

 يةاألمن الغذائي والتغذ  يف  ايل 

  التنظيميةة   والتنميةة  البشةةةةةةةةةةةةةةريةة  القةدرات  ذات  املنظمةات  عةدد •
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  والتغذية  الغذائي  األمن   ال يف   املعز ة

74 77 ● 
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 ستدامة أكثر إنتاجية واالزراعة والذا ت ومصايد األمساك   جعل :2اهلدف االسرتاتيجي 

 2015 2000 وصف املؤشر مؤشر هدف التنمية املستدامة 
)أو التاريخ    2019

 السابق األقرب( 

     ععلى اجلو التام  : القضاء  2دف  اهل

حجم اإلنتةةان لكةةل وحةةدة عمةةل حسةةةةةةةةةةةةةةةب   2-3-1
 / الرعوية/ لزراعيةافئات حجم املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة  

 احلرجية  

  عمل   يوم  لكل  الزراعي  الناتج)  األغذية  منتجي  صةةةةغار  إنتاجية
  للسةةةةةةةةةةةةةةعر   الثةابتةة  ابلقيمةة( )الشةةةةةةةةةةةةةةرائيةة  القةدرة  تعةادل  حية   من

 (2011  عام  األمريكي يف   للدوالر  الدويل 

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر

  للزراعة  املخصةةةةةةصةةةةةةة الزراعية املسةةةةةةاحة نسةةةةةةبة 2-4-1
   واملستدامة املنتجة

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 

عةدد املوارد ايينيةة النبةاتيةة واحليوانيةة لألغةذيةة   2-5-1
يف مرافق حفظ على   املضةةةةةةةةةةةةةةمونةةةةة  والزراعةةةةة 

 املدى املتوسط أو الطويل  

اليت   سةةةةةةةةةةةةةةالالت ختزين  يتم  النبةةةةةاغت  أجلهةةةةةا  يكفي    من   مةةةةةا 

 (العدد))الوراثية(    ايينية  من املوارد

ما يكفي من    من أجلها ختزين  يتم  اليت   احمللية  السةةالالت  نسةةبة
تشةةةةةةكيل خصةةةةةةائصةةةةةةها )النسةةةةةةبة    الوراثية من أجل إعادة  املوارد
 املئوية(

3 386 229 817 047 5 56  5 309 861 

نسةبة السةالالت احمللية اليت تصةنف على أها  2-5-2
معرضةةةةة للخطر، أو غري معرضةةةةة للخطر، أو  
خلطر   معروف  غري  مسةةةةةةةةةةةةةةتوى  عنةةةةةةةد  تقف 

 انقراضها  

للخطر   معرضةةةةة  أها  على تصةةةةنف  اليت   احمللية  السةةةةالالت  نسةةةةبة
اليت هلا مسةةةةةةتوى خطر انقراض    احمللية  السةةةةةةالالت  من  كنسةةةةةةبة

 معروف )النسبة املئوية(

 غري متوفر غري متوفر متوفرغري 

      املياه النظيفة والنظافة الصحية -6  اهلدف

التغري يف كفاءة اسةةةةةةةةةةةةةتخدام املياه على مدى   6-4-1
 فرتة من الزمن  

  مرت   لكل  املتحدة  الوالايت  بدوالرات)  املياه  اسةةةةةةةةةتخدام  كفاءة
 (مكعب

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر

امليةةةةةاه:   6-4-2 لةةةةةه  الةةةةةذي تتعرض  الضةةةةةةةةةةةةةةغط  حجم 
سةةةةةةةحب املياه العذبة كنسةةةةةةةبة من موارد املياه  

 العذبة  

  العذبة   املياه  سةةةةةةةةةةةحبحجم الضةةةةةةةةةةةغط الذي تتعرض له املياه:  
 )النسبة املئوية( املتوفرة  العذبة  املياه  موارد  من  كنسبة

 17 16.5 غري متوفر

       املاء حتت  احلياة -14  اهلدف

األرصةةةةدة السةةةةمكية داخل مسةةةةتوايت  نسةةةةبة   14-4-1
   امستدامة بيولوجيً 

  ا نسةةةبة األرصةةةدة السةةةمكية داخل مسةةةتوايت مسةةةتدامة بيولوجيً 
 )ال تتعرض لالستعالل املفرط( )النسبة املئوية(

 غري متوفر 66.9 72.56

مةةا يتعلق ابملنةةاطق    تغطيةةة املنةةاطق احملميةةة يف  14-5-1
 البحرية

البحريةةةمةةا    تغطيةةة املنةةاطق احملميةةة يف    املنةةاطق )  يتعلق ابملنةةاطق 
 اخلالصة( )النسبة املئوية(    االقتصادية

2.2 12.0 17.2 

 
 2014بيا ت عام   56
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 2015 2000 وصف املؤشر مؤشر هدف التنمية املستدامة 
)أو التاريخ    2019

 السابق األقرب( 

     الرب   يف  احلياة" - 15  اهلدف

مسةةةاحة الغاابت كنسةةةبة من  موع مسةةةاحة   15-1-1
 اليابسة  

  النسةةةةبة )  مسةةةةاحة الغاابت كنسةةةةبة من  موع مسةةةةاحة اليابسةةةةة
  (  املئوية

 غري متوفر 30.7 31.1

ربي ال البيولوجيع  التنو  من اهلامة عاملواق نسةبة 15-1-2
 احملمية، قاملناط يف  املشةةةةةةمولة العذبة هوللميا

   اإليكولوجي النظامع  نو  بحبس

  العذبة   للمياه  الرئيسةةةةية  البيولوجي  التنوع   مناطق  نسةةةةبة  متوسةةةةط
 (املئوية  النسبة)  احملمية  املناطق  تغطيها  اليت 

30.5 43.1 43.2 

  الربية اليت  الرئيسةةةةةةةةةية  البيولوجي  التنوع   مناطق  نسةةةةةةةةةبة  متوسةةةةةةةةةط
 (املئوية  النسبة)  احملمية  املناطق  تغطيها

33.1 45.8 46.1 

نسةةةةةةةبة األراضةةةةةةةي املتدهورة نسةةةةةةةبة إىل  موع   15-3-1
 مساحة اليابسة

  نسةةةةةةبة األراضةةةةةةي املتدهورة نسةةةةةةبة إىل  موع مسةةةةةةاحة اليابسةةةةةةة 
   (  املئوية  النسبة)

 متوفرغري  20 غري متوفر

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر مؤشر الغطاء األخضر ايبلي مؤشر الغطاء األخضر ايبلي   15-4-2

 



C 2021/8  157 

 النواتج  مؤشرات أداء

 بطريقة نتاجيةلزايدة اإل ملمارسةةةةةةةةةةةةةةاتالبلدان اعتماد   :1-2اتج  الن
الزراعة قطاعات تغري املناخ والتدهور البيئي يف   مع معاية مستدامة
 د األمساكيومصا والغاابت

 مستدامة بطريقة نتاجيةعدد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لزايدة اإلألف: -2-1
 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 9% 30% 57% 4% 

2015 2% 22% 56% 20% 0% 

 الصةةةةةةيد بشةةةةةةأن   السةةةةةةلوك  ترفع تقارير إىل ينة مصةةةةةةايد األمساك عن تنفيذ مدونةعدد البلدان اليت     ء:-2-1 
 الرشيد

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 6% 7% 55% 16% 16% 

 غري متوفر  2015

 ( 1- 2- 15)اهلدف    اإلدارة املستدامة للغاابت ترفع تقارير عن التقدم احملر  يف  عدد البلدان اليت  جيم:  - 1- 2 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

أو   ةكمو لحلستتتتتتتتياستتتتتتتتات و ليات  لالبلدان  وضتتتتتتتتت  :2-2اتج  الن
ملعاية اإلنتان املسةةةةةةةةةةتدام وتغري املناخ والتدهور البيئي يف   هاحتستتتتتتتتين

 واحلراجةد األمساك يالزراعة ومصاقطاعات 

الزراعة ذات صةةلة تشةةجع اسةةتدامة قطاعات اسةةتثمار  برامج  عدد البلدان اليت لديها سةةياسةةات و   ألف:-2-2
تغري املنةاخ آاثر والتكيف مع يرادات، نتةاجيةة واإلتعةا  بشةةةةةةةةةةةةةةكةل صةةةةةةةةةةةةةةريح اإلد األمسةاك و يةومصةةةةةةةةةةةةةةاوالغةاابت  

 ة، وتعز  التنسيق املشرتك بني القطاعات.البيئ، وصون والتخفيف من حدته

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 0% 14% 13% 73% 

2015 5% 19% 23% 30% 23% 

تنفيذ الستتتتتتتياستتتتتتتات والصتتتتتتتكوك  لالبلدان  حتسةةةةةةةةةني    :3-2اتج  الن
مصةةةةةةةةةةةةةةةايةد األمسةاك  و لزراعةة تحقيق اسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة قطةاعةات الالتدوليتة  
 والغاابت

، تتناول 2030املسةتدامة لعام   بشةأن تنفيذ خطة التنمية وطنية  تقارير أصةدرتعدد البلدان اليت ألف:  -2-3
 وتعا  اسةةةةةتدامة قطاعات الزراعة  ،2ابهلدف االسةةةةةرتاتيجي  مؤشةةةةةرات أهداف التنمية املسةةةةةتدامة ذات الصةةةةةلة

 األمساك والغاابت ومصايد

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 27% 31% 31% 8% 3% 

 غري متوفر  2015

سةةةياسةةةة/اسةةةرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا عدد البلدان اليت أبلغت عن وضةةةع أو تفعيل     ء:-2-3 
صةةةةةمود أمام تغري املناخ وحتقيق تنمية تتسةةةةةم وتعز  قدرهتا على ال ،ف مع اآلاثر الضةةةةةارة لتغري املناخعلى التكي  
تكي ف وطنية،   ةانبعااثت غا ات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتان األغذية )زا يف ذلك وضةةةةةةةةةةةةةع خطابخنفاض 
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 وتقدمي مسةةةةةةةةةةةااة حمددة على الصةةةةةةةةةةةعيد الوطن، وبالغات وطنية، وتقرير عن املسةةةةةةةةةةةتجدات لفرتة السةةةةةةةةةةةنتني،  
 (1-2-13اهلدف ) أو غري ذلك(

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

تنفيذ الصةكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصةيد غري التقدم احملر  من جانب البلدان يف مدى   جيم:-2-3 
 (1-6-14اهلدف ) القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

  اإليكولوجية والنظم البيولوجي عالتنو  حلفظ املوجهة  العامة توالنفقا الرمسية اإليائية املسةةةةةةةةةةةاعدة   دال:-2-3 
 (1-ألف-15اهلدف ا )مستدامً  ااستخدامً  واستخدامها

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 22% 10% 15% 34% 18% 

2015 28% 20% 10% 26% 17% 

غرض ل إىل األدلة دستتتتتتتتتتنا اللقرارات  لبلدان  ااختاذ   :4-2اتج  الن
تغري مع معاية   راجةمصايد األمساك واحلو لزراعة  استدامة قطاعات ا

 يف الوقت ذاته املناخ والتدهور البيئي

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملةةةةة لعةةةةدة قطةةةةاعةةةةات /يةةةةةلقطةةةةاعالبيةةةةا ت امسةةةةةةةةةةةةةةتوى توافر  حبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  عةةةةدد البلةةةةدان    ألف:-2-4
املتعلقة   القراراتيف عمليات صنع   هاواستخدامهتا  وجودإليها   وإمكانية الوصول  يةتحليلاملنتجات ال/دواتاألو 
 .ومصايد األمساك راجةالزراعة  واحلقطاعات ب

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 9% 38% 54% 0% 

2015 0% 13% 68% 20% 0% 
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Worsened ساءت No visible contribution  مسااة ظاهرةال 
No major change ال تغيري كبري Moderate معتدلة 

Improved حتسنت Significant ملحوظة 

 

 2019و 2015 عامي  املسج ل بني  التذيري  يف املنظمة مسا ة  2-2 الشكل 
 2 االسرتاتيجي حبسب مؤشرات اهلدف( للبلدان )النسبة املئوية 
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 حتقيق مؤشرات املخرجات 

 Δ الذاية(: >مل يتحق ق )الفعلي ؛   الذاية(:  ≤حمق ق  لكامل )الفعلي 

  املؤشر  املخرج  ناتج ال

 الذاية 

2018 -
2019 

 الفعلي 
2018 -
2019 

 حمق ق 

التتتتبتتتتلتتتتتتدان  اعتتتتتتتتتمتتتتتتاد    :2-1
  نتتاجيتة ملمتارستتتتتتتتتتتات لزايدة اإل

  مت معاجلة مستتتتتتتتتتتدامة    بطريقة
تذري املنتاخ والتتدهور البيئي يف 

  والذتتتا ت الزراعتتتة  قطتتتاعتتتات  
 د األمساكيومصا

أو    هااختبار مبتكرة أو  ممارسةةةةةةةةةةات  قيام املنتجني بتجريب تكنولوجيات و : 2-1-1
تغري املنةاخ والتةدهور البيئي    ومعةايةة ايدة اإلنتةاجيةة  من أجةل    سةةةةةةةةةةةةةةتواهةااالرتقةاء ز

  حنو مستدامعلى  

  ابتكارية،   وتكنولوجيات  ممارسةةات  جتربة  فيها جرت  اليت   املبادرات  عدد(  ألف) •
  مع  مسةةةةةةةةةةتدام،  بشةةةةةةةةةةكل  واإلنتان   اإلنتاجية  لزايدة  وتكييفها  عليها  واملصةةةةةةةةةةادقة
 البيئة  تدهور  أو/و  املناخ   تغري  إىل   ذاته  الوقت  يف   التصدي

  أو  االبتكارية  املمارسةةةةةةةةات  نطاق   توسةةةةةةةةيع  فيها  جرى  اليت   املبادرات  عدد(  ابء ) •
  مع  مسةةةةةةةةةةةةةتدام،  بشةةةةةةةةةةةةةكل  واإلنتان   اإلنتاجية  لزايدة  التكنولوجيات  اسةةةةةةةةةةةةةتخدام

 البيئة  تدهور  أو/و  املناخ   تغري  إىل   ذاته  الوقت  يف   التصدي

 76 
 

 
43 

94 
 

 
46 

● 

 

 

● 

  عتماد ممارسةةةةات أكثر تكاماًل ويج الالرت على  : تعزيز قدرات املؤسةةةةسةةةةات  2-1-2
تغري املنةةاخ   ومعةةايةة  اإلنتةةان اإلنتةةاجيةةة و  ايدة  تؤدي إىل  وشةةةةةةةةةةةةةةةاملةةة لعةةدة قطةةاعةات  

 .والتدهور البيئي على حنو مستدام

  واملؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات   املنتجني،  ومنظمات  اإلرشةةةةةةةةاد،  خدمات)  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  عدد •
  البحوث  ومؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةات  الصةةةةةةةةةةةةةلة، ذات  املدين   اجملتمع  ومنظمات  احلكومية،
  للتشةةةجيع   الفنية  أو  التنظيمية  قدراهتا  لتنمية  الدعم  على حصةةةلت  اليت (  والتعليم
 القطاعات  بني   ومشرتكة  متكاملة ممارسات  اعتماد  على

 168 217 ● 

التتتتتبتتتتتلتتتتتتدان  وضتتتتتتتتتتتتتتتتت  :  2-2
  ة كمو لحلستتتتياستتتتات و ليات  ل

ملعتتاجلتتة اإلنتتتاج هتتا  أو حتستتتتتتتتتتتين
املتتتنتتتتتتاخ  وتتتتذتتتري  املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدام 

البيئي يف   قطتتاعتتات  والتتتدهور 
ومصتتتتتتتتتتتتتا األمستتتاك  يتتت الزراعتتتة  د 

 واحلراجة

االسةةةتثمار دعما السةةةتدامة  وبرامج  واالسةةةرتاجتيات  لسةةةياسةةةات  صةةةياغة ا :2-2-1
 والتصدي لتغري املناخ والتدهور البيئي  د األمساكيومصا  والغاابتالزراعة  قطاعات  

  بدعم  صةةياغتها متت  اليت   االسةةتثمار  وبرامج  واالسةةرتاتيجيات  السةةياسةةات  عدد •
  أكثر   األمسةاك  ومصةةةةةةةةةةةةةةةايةد  والغةاابت  الزراعةة  جعةل  إىل   وترمي  املنظمةة  من  كبري

 البيئة  وتدهور  املناخ   لتغري    والتصد ي  واستدامة،  إنتاجية

 61 86 ● 

: حتسةةةةةةةةةني قدرات احلكومات وأصةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةلحة على تيسةةةةةةةةةري حوار  2-2-2
  أكثر تكاماًل وبرامج  السةةةةةةياسةةةةةةات املشةةةةةةرتك بني القطاعات لوضةةةةةةع اسةةةةةةرتاتيجيات  

د األمسةاك، ومعةايةة تغري املنةاخ  ية ومصةةةةةةةةةةةةةةةا  غةاابتالزراعةة والالسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة قطةاعةات  
 والتدهور البيئي

  اليت   األمساك  ومصةةايد  توالغااب  املسةةتدامة  الزراعة  عن  االسةةرتاتيجية  واثئق  عدد •
  ومتصةةةةلة  القطاعات  بني   مشةةةةرتك  السةةةةياسةةةةات  حول  حوار  خالل  من ُوضةةةةعت
 اوطنيً   احملد دة واملسااات 2030  خطة  تنفيذ  خبطط

 40 43 ● 
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  املؤشر  املخرج  ناتج ال

 الذاية 

2018 -
2019 

 الفعلي 
2018 -
2019 

 حمق ق 

تنفيذ  البلدان ل: حتستتتتتتني 2-3
الستياستات والصتكوك الدولية  

تحقيق استتتتتتتتتتتتتدامتة قطتاعتات  ل
األمستتتاك  و لزراعتتتة  ا مصتتتتتتتتتتتتتايتتتد 

 والذا ت

لدران  الةةةدعم لضةةةةةةةةةةةةةةمةةةان اإلتقةةةدمي  :  2-3-1 الغةةةاابت  لزراعةةةة و قطةةةاعةةةات االفعةةةال 
خبطة عام  ما يتعلق    ، ال سةةةةةةةةةةةةةةيما يف ةالدولي  ةكمو د األمساك يف آليات احليومصةةةةةةةةةةةةةةا

لتنوع البيولوجي  والصةةةةةةةةةةةةةةكوك اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة اباألعمال  ، وجداول  تغري املناخ ، و 2030
 .نظمةاملالبيئة حتت مسؤولية  والتصحر و 

 آليةةات   إىل   ورُفعةةت  املنظمةةة  فيهةةا  سةةةةةةةةةةةةةةةااةةت  اليت   الرمسيةةة  الةةدورات  واثئق  عةةدد •
 اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةة   أو االعتبةارات/املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة و  الزراعةة  على ورك زت  الةدوليةة  احلوكمةة
 األمساك  مصايد  أو/و  ابحلراجة

 50 93 ● 

: تعزيز قدرات املؤسةةسةةات على تنفيذ السةةياسةةات والصةةكوك الدولية اليت  2-3-2
 .عا  تغري املناخ والتدهور البيئيتاملستدام و تعز  اإلنتان  

  أخرى   ومؤسةةسةةات  احلكومية  املؤسةةسةةات قدرات  فيها  تعز  ت  اليت   البلدان  عدد •
  تعز   اليت   احلوكمة آليات  أو  السةةياسةةات أو االسةةرتاتيجيات  لتنفيذ  الصةةلة ذات

 البيئة  وتدهور  املناخ   تغري    تعا    أو/و  املستدام  اإلنتان 

 43 64 ● 

لبلتتدان لقرارات  اختتتاذ ا:  2-4
ذرض إىل األدلتة ل  دستتتتتتتتتتتتنتا ال

قطتتاعتتات ا لزراعتتة  استتتتتتتتتتتتتتدامتتة 
مت    راجةمصتتايد األمساك واحلو 

تذري املنتتتاخ والتتتتدهور  معتتتاجلتتتة  
 يف الوقت ذاته  البيئي

عا  القضةةةةةةةةةةااي اإلقليمية أو  تة اسةةةةةةةةةةرتاتيجية  ي: اسةةةةةةةةةةتحداث منتجات معرف2-4-1
 تدمج املعلومات املتعلقة ابإلنتان املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئيو العاملية  

  واملتصةلة  ملحوى   بشةكل  احملدثة  أو  ايديدة  االسةرتاتيجية  املعرفة  منتجات  عدد •
  شةةةةةةةاملة   بصةةةةةةةورة  وضةةةةةةةعها       اليت   البيئة  وتدهور  املناخ   وتغري  املسةةةةةةةتدام  ابإلنتان 
 البلدان  يميع  متاحة  تكون  حبي   ونشرها

 111 112 ● 

حتليلها واإلبالغ عنها  : تعزيز قدرات املؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات على مجع البيا ت و 2-4-2
الختاذ القرارات بشةةةةةةةأن اإلنتان املسةةةةةةةتدام وتغري املناخ والتدهور البيئي، زا يف ذلك 

 .ذات الصلةأهداف التنمية املستدامة  

  من  القدرات  تنمية   ال  يف   املنظمة  من  الدعم  تلقت  اليت   املؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات  عدد •
البيةةا ت  مجع  أجةةل   اإلنتةةان  تعز    اليت   القرارات  الختةةاذ  عنهةةا  واإلبالغ   وحتليةةل 

  التنمية  أهداف  ذلك  يف   زا  البيئة،  وتدهور  املناخ   تغري    مسةةةألة  وتعا    املسةةةتدام،
 الصلة  ذات  املستدامة

 77 99 ● 
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 احلد  من الفقر يف الريف  :3هلدف االسرتاتيجي ا

  

 2015 2000 وصف املؤشر مؤشر هدف التنمية املستدامة 
)أو التاريخ   2019

 السابق األقرب(

     الفقر  على  القضاء - 1  اهلدف

  الدويل،   الفقر  خط  دون  يعيشةةةةةون  الذين  السةةةةةكان  نسةةةةةبة 1-1-1
  واملوقع   الوظيفي،  والوضةةةةةةةةةةةةةةع  والعمر،  اينس،  حبسةةةةةةةةةةةةةةةب
  (ريفي/حضري)  ايغرايف 

الدويل    الفقر  خط  دون  يعيشةةةون  الذين  السةةةكان  نسةةةبة
 غري متوفر  9.9 غري متوفر  اليوم  يف   أمريكي دوالر 1.90  املتمثل يف 

نسةةةةةبة السةةةةةكان الذين يعيشةةةةةون دون خط الفقر الوطن،   1-2-1
   حبسب اينس والعمر

  نسةةبة السةةكان الذين يعيشةةون دون خط الفقر الوطن
 )النسبة املئوية(

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر 

ميكنها  نسةةةةبة السةةةةكان الذين يعيشةةةةون يف أسةةةةر معيشةةةةية   1-4-1
   احلصول على اخلدمات األساسية

  مياه   خدمات  يسةةةةةةةةةةةتخدمون  الذين  السةةةةةةةةةةةكان  نسةةةةةةةةةةةبة
 املوقع  حبسب  األساسية، الشرب

 الصةةةةرف  خدمات  يسةةةةتخدمون  الذين  السةةةةكان  نسةةةةبة
 املوقع  حبسب  األساسية،  الصحي

69.4 79.9 81.2 

35.9 56.1 58.9 

  حقوق  لةديهم  الةذين  البةالغني   السةةةةةةةةةةةةةةكةان   موع   نسةةةةةةةةةةةةةةبةة 1-4-2
 معرتف   مسةةةةةتندات  لديهم(  أ)و  األرض،  حليا ة  مضةةةةةمونة

  مضةةةمونة،  األرض  يف   حقوقهم  يعتربون(  ب)و  ،قانو ً   نا
  احليا ة  ونوع  اينس  حبسب

 

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر 

  الكوارث  إىل   مباشةةةةةةةةةرة  تعزى  اليت   االقتصةةةةةةةةةادية  اخلسةةةةةةةةةائر 1-5-2
 العاملي  اإلمجايل   احمللي  الناتج  مقابل

 الكوارث  إىل   تعزى  الزراعيةة املبةاشةةةةةةةةةةةةةةرة اليت   اخلسةةةةةةةةةةةةةةائر
 الوالايت املتحدة(  ابلسعر احلايل لدوالر)

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر 

     اجلوع  التام على القضاء -2  اهلدف

  اينس  حبسةةةةةةب  األغذية،  منتجي  صةةةةةةغار  دخل  متوسةةةةةةط 2-3-2
  األصلية  الشعوب  إىل   االنتماء   حي   من  والوضع

  تعادل  حي  من  األغذية  منتجي  صغار دخل  متوسط
  للدوالر   الدويل   للسةةةةعر  الثابتة  ابلقيمة)  الشةةةةرائية  القدرة

 (2011  عام  األمريكي يف 

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر 

       االقتصاد  ومنو  الالئق  العمل -8  اهلدف

 24و  سةنة 15  بني   أعمارهم  ترتاو    الذين)  الشةباب  نسةبة 8-6-1
  والتدريب  والعمالة  التعليم  دائرة  خارن (  سنة

أو    أو العمةالةة  التعليم  دائرة  خةارن   الشةةةةةةةةةةةةةةبةاب  نسةةةةةةةةةةةةةةبةة
 )النسبة املئوية(  والعمر اينس  حبسب التدريب،

 21.3 21.4 غري متوفر 

  سةةةةةةةةةةةةنوات 5  بني   أعمارهم  ترتاو    الذين  األطفال  نسةةةةةةةةةةةةبة 8-7-1
  وعددهم،   األطفال  عمل  سةةوق   يف   واملنخرطني   سةةنة 17و

  والعمر اينس  حبسب

  نشاط اقتصادي، حبسب   يف   املنخرطني   األطفال  نسبة
 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  والعمر )النسبة املئوية(  اينس

     من أوجه عدم املساواة احلد   -10اهلدف  

  أو  املعيشةةةية  األسةةةر  إنفاق   من  الفرد نصةةةيب  يو  معدالت 10-1-1
  و موع  السةةةةةةةةكان  من  املائة  يف   40  أدي   ضةةةةةةةةمن  إيراداهتا
  السكان

  املعيشةةةةية   األسةةةةر  إنفاق   من  الفرد نصةةةةيب  يو  معدالت
 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  )النسبة املئوية(  إيراداهتا  أو
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 أداء مؤشرات النواتج 

الريفمنظمتتتتات  فقراء الريف و متكني    :1-3اتج  النتتتت ن  م   الفقراء يف 
 واألسواقىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات إصول لو ا

 

نة من االسةةةةةةةةةةرتاتيجيات    البلدان   عدد   ألف:-3-1   السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات ذلك  يف  زا  - اليت لديها  موعة حمسةةةةةةةةةة 
عرتض  ت   اليت   احلواجز   وإ الةة الريف    فقراء  متكني   ىل اهلةادفةة إ   - والربامج   واللوائح واألدوات   التوجيهيةة طوط  واخل 

 واألسواق   والتكنولوجيات   واخلدمات   اإلنتاجية   املوارد   إىل   والنساء   الرجال  من   الفقراء  وصول سبيل  

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 7% 39% 37% 17% 

2015 9% 26% 29% 28% 8% 

ايهات األخرى املنظمات الريفية واملؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات احلكومية و فيها عدد البلدان اليت عز ت  ء:  -3-1 
لفقراء من الرجال املنصةةةةف لصةةةةول  الو متكني فقراء الريف وحتسةةةةني  على املصةةةةلحة قدراهتا احبة  صةةةةاملعنية 

 والنساء إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيات واألسواق

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 29% 64% 7% 0% 

2015 7% 41% 49% 3% 0% 

التقدم الذي حتر ه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سةياسةايت/مؤسةسةي يعرتف   جيم:-3-1 
اهلدف ) يف الوصةةةةةةةةةول إىل املوارد البحرية وغمي هذه احلقوق النطاق  د األمساك الصةةةةةةةةةغرية يحبقوق مصةةةةةةةةةا

 (1- ء-14

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 17% 17% 27% 40% 

 غري متوفر  2015

 نسةةةةةةةةةةةةةةبةة إمجةايل املزارعني الةذين ميتلكون أراضةةةةةةةةةةةةةةي  راعيةة أو لةديهم حقوق مضةةةةةةةةةةةةةةمونةة )أ(    دال:-3-1 
)ب( حصةةةة املرأة بني املالك أو أصةةةحاب احلقوق يف األراضةةةي  ويف األراضةةةي الزراعية، حبسةةةب اينس؛ 

 (1-ألف-5اهلدف ) نوع احليا ة الزراعية، وحبسب 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

نسةةةةةةةبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )زا يف ذلك القانون العريف( للمرأة املسةةةةةةةاواة هاء:  -3-1 
 (2-ألف-5اهلدف ) السيطرة عليهايف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

  ةلتتاالعمتتتفرص    إىل  الريف  فقراءتعزيز البلةةةدان لوصةةةةةةةةةةةةةةول    :2-3اتج  النتتت
 والنساء الشباب صفوف يف سيما ال ،الالئقالعمل و  ةاملنتج

 - موعةةةة حمسةةةةةةةةةةةةةةنةةةة من املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةات واالسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةةاتاليت لةةةديهةةةا  عةةةدد البلةةةدان  ألف:  -3-2
خلق فرص هتدف إىل اليت   -التوجيهية واللوائح واألدوات والربامجاخلطوط  زا يف ذلك السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات و 

 النساء والشبابابلنسبة إىل الريف، زا يف ذلك ل الالئق يف العم

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة
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2019 3% 35% 58% 4% 0% 

2015 12% 77% 9% 3% 0% 

  احلمتتتايتتتة  نظمالريف إىل    فقراء  وصةةةةةةةةةةةةةةولالبلةةةةدان ل  تعزيز  :3-3اتج  النتتت
 االجتماعية

اليت لديها نظم   ألف: - 3-3 حلد من اب   لحماية االجتماعية تربط احلماية االجتماعية حمسةةةةةةةنة ل عدد البلدان 
 الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية الفقر يف 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 7% 80% 13% 0% 

2015 7% 38% 47% 4% 3% 

 ابحلماية االجتماعيةالدنيا/النظم اخلاصةةة   النسةةبة املئوية من السةةكان الذين تشةةملهم احلدود   ء:-3-3 
 (1-3-1اهلدف )

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

كنسةبة مئوية من (  واحلماية االجتماعية  التعليم والصةحة)األسةاسةية   تاخلدما ىعل قاإلنفا  جيم:-3-3 
 ( 2-ألف-1اهلدف ) احلكوميق إمجايل اإلنفا

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019

2015 20% 24% 33% 13% 10% 
احلمةةةةةايةةةةةة االجتمةةةةةاعيةةةةةة  قاإلنفةةةةةا  ع مو   دال:-3-3  التوظيف كنسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة مئويةةةةةة  احلكومي يف   وبرامج 

 (1- ء-8اهلدف ) والناتج احمللي اإلمجايل الوطنية تمن امليزانيا

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

  ستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتات ال تصةةةةةةةةةةةةةةميمعلى    لقةةدراتالبلةةدان ل  تعزيز  :4-3اتج  النت
اصتتتتتتتتتتة  اي القطاعاتاملنصتتتتتتتتتتفة املتعددة  ربامجالو   ستتتتتتتتتترتاتيجياتاالو 

  حتقيقيف   ل سةةةةةةةةةهامها وتقييم هاتنفيذعلى و   ،اجلنستتتتتتتني  بني ملستتتتتتتاواة  
 من أهداف التنمية املستدامة. 1اهلدف 

إيائية   وبرامج  سةةةةياسةةةةات واسةةةةرتاتيجيات على وضةةةةع معز ة  قدرات لديها اليت البلدان  عدد  ألف:-3-4
 يف الريف. الفقر من موجهة حنو احلد القطاعات ومتعددة  شاملة

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 12% 40% 45% 4% 

2015 3% 26% 49% 19% 3% 

الةفةقةر    ء:-3-4  مةن  احلةةةةةةةد  لةربامةج  مةبةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةةةرة  احلةكةومةةةةةةةة  ختصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةا  الةيت  املةوارد   نسةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةة 
 (1-ألف-1)اهلدف 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 
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Worsened ساءت No visible contribution ال مسااة ظاهرة 

No major change ال تغيري كبري Moderate معتدلة 

Improved حتسنت Significant ملحوظة 

النسبة املئوية للبلدان اليت سجلت تغيريات يف حالة األداء بني عامي  1-3الشكل 
 3حبسب مؤشرات اهلدف االسرتاتيجي  2019و 2015
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 حتقيق مؤشرات املخرجات 

 Δ الذاية(: >مل يتحق ق )الفعلي ؛   الذاية(:  ≤حمق ق  لكامل )الفعلي 

 الذاية  املؤشر  املخرج  الناتج 
2019-2018 

 الفعلي 
2019-2018 

 حمق ق 

الفقراء يف منظمتتات  فقراء الريف و : متكني  3-1
امت   التريتف اإلنتتتتتتتتاجتيتتتتتتة  إصتتتتتتتتتتتول  لتو ن  املتوارد  ىل 

 وايدمات واألسواق

العمل  وتيسةةةةةةري  : تعزيز املنظمات واملؤسةةةةةةسةةةةةةات الريفية  3-1-1
 يف الريفلفقراء  لايماعي  

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
  العمل  وتسةةةهيل  الريفية  واملؤسةةةسةةةات  املنظمات  لتعزيز  الدعم  تقدمي

 الريفية  املناطق  يف   للفقراء   ايماعي

25 28 ● 

  توجيهية خطوط  و   وسةةةةةةياسةةةةةةات  اسةةةةةةرتاتيجياتوضةةةةةةع   :3-1-2
  اخلدمات من     موعةإىل   الريف  فقراء   وصةةةةةول  لتحسةةةةةني   وبرامج

  الطبيعية،  واملوارد  واألسةةةةةةةةةةةواق   والتكنولوجيات واملعارفوالتمويل  
 السيطرة عليها، ولتحسني  املناخ   تغري  سياق   يف  ذلك  يف   زا

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
   موعة  على  الريف  يف   الفقراء   حصةةةةةةةةةول  فرص  لزايدة  الدعم  تقدمي
  التحتيةةةة   والبىن   والتكنولوجيةةةات  واملعةةةارف  والتمويةةةل  اخلةةةدمةةةات  من

 ذلك   يف   زا  عليها،  والسةةةةةةةيطرة  الطبيعية،  واملوارد  واألسةةةةةةةواق   الريفية
 املناخ   تغري  سياق   يف 

38 45 ● 

  املعرفةة   وتوليةد  القةدرات  وتنميةةدعم السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةةات    :3-1-3
  للمرأة   االقتصةةادي  والتمكني   اينسةةني   بني   ملسةةاواةسةةريع وترية الت

 الريفيف  

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
  والتمكني   اينسةةةةةةةةةةةةني   بني   املسةةةةةةةةةةةةاواة  عجلة  لتسةةةةةةةةةةةةريع  الدعم  تقدمي

 الفقر  من  كمخرن   الريف  يف   للمرأة  االقتصادي

16 27 ● 

 إىل  الريف  فقراءتعزيز البلتدان لوصتتتتتتتتتتتول   :3-2
 يف  سيما ال  الالئق،العمل  و   ةاملنتج  ةلاالعمفرص 
 والنساء  الشباب صفوف

  صياغة ما يتعلق ب يف  القدرات  وتنميةدعم السياسات    :3-2-1
  ربامج الو   التوجيهيةطوط  واخل  والسةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةات  االسةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات

طوير  وتمن أجةل تعزيز فرص العمةل الالئق يف الريف،    هةاوتنفيةذ
  والنساء   لشبابخاصة ابلنسبة إىل ا  ،هاراتتنمية املو   املشاريع

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
 احلر ة   واملبةةةادرة  الريف  يف   الالئق  للعمةةةل  فرص  خللق  الةةةدعم  تقةةةدمي
 والنساء   للشباب  خاصة  املهارات،  وتطوير

19 19 ● 

  معايري   تطبيق  لتعزيز القدرات  وتنميةدعم السةةياسةةات   :3-2-2
  فرص   ودةمن أجةل النهوض    الريفيةة  املنةاطق  يف   الةدوليةة  العمةل
  والعمل   األطفال  بعمل  يتعلق  ما  يف  سةةةةيما  ال  ،وسةةةةالمتها  العمل
  ايربي

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
  الريفيةة  املنةاطق  يف   الةدوليةة  العمةل  معةايري  تطبيق  لتعزيز  الةدعم  تقةدمي

  بعمالة  يتعلق  ما يف   خاصةةةةةةةةة  وسةةةةةةةةالمتها،  الوظائف  جودة  يعز   زا
 ايربي  والعمل  األطفال

7 7 ● 
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 الذاية  املؤشر  املخرج  الناتج 
2019-2018 

 الفعلي 
2019-2018 

 حمق ق 

الريف إىل   فقراء  وصتتتتتتتتتتتولالبلتدان ل  تعزيز :3-3
 االجتماعية  احلماية  نظم

  القدرات   وتنمية  املعرفة  وتوليد  السةةةياسةةةاتتوفري دعم   :3-3-1
تشمل  ل  االجتماعية  حلمايةا  تغطية  نطاق   لتوسيع  الدعوةوأنشطة  

 واإلنسانية  اهلشة  سياقاتال  يف  ذلك  يف   زا  الريف،  يف   فقراء ال

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
 حبيةة    االجتمةةاعيةةة  احلمةةايةةة  تغطيةةة  نطةةاق   لتوسةةةةةةةةةةةةةةيع  الةةدعم  تقةةدمي
 واإلنسانية  اهلش ة  السياقات  يف  ذلك  يف   زا  الريف،  فقراء   تشمل

14 16 ● 

  القدرات   وتنمية  املعرفة  توليدو   السةةةياسةةةاتتوفري دعم   :3-3-2
لنهوض أبوجةةه التةةآ ر يف مةةا بني قطةةاعةةات  ل  الةةدعوةوأنشةةةةةةةةةةةةةةطةةة  

الطبيعيةة، زةا  املوارد  إدارة  والتغةذيةة والزراعةة و االجتمةاعيةة  احلمةايةة  
  املناخ   يف ذلك تغري

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
  والتغةذيةة   االجتمةاعيةة  احلمةايةة  بني   التةآ ر  أوجةه  لتعزيز  الةدعم  تقةدمي

 املناخ   تغري  ذلك يف   زا  الطبيعية،  املوارد  وإدارة  والزراعة

17 20 ● 

ل  تعزيز  :3-4   تصتتتتتتتتتتتميم على    لقتتتدراتالبلتتتدان 
املنصتتتتفة    ربامجالو   ستتتترتاتيجياتاالو   ستتتتياستتتتاتال

 بنياصتتتتتتتتتتتتة  ملستتتتتتتتتتتتاواة  ايتت   القطتتاعتتاتاملتعتتددة  
يف   لإلستتتتتتتهامها  وتقييم  هاتنفيذعلى  و  ،اجلنستتتتتتتني

 من أهداف التنمية املستدامة. 1اهلدف    حتقيق

سةياسةات    وتنفيذ تصةميم  على  الوطنية  القدرات  تعزيز :3-4-1
ومراعية للمسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني    شةةةةةةاملة  وبرامج  واسةةةةةةرتاتيجيات

  يف  ذلةك  يف   زةا  ،يف الريف  الفقر  من  لحةدل  القطةاعةات  ومتعةددة
 املناخ   وتغري  اهلجرة  سياق 

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
  وبرامج  واسةةةةةةةرتاتيجيات سةةةةةةةياسةةةةةةةات  وتنفيذ لتصةةةةةةةميم  الدعم  تقدمي
  الفقر  من  للحد  القطاعات  ومتعددة  اينسةني   بني   وتسةاوي  شةاملة

 املناخ   وتغري  اهلجرة  سياق   يف   ذلك  يف   زا الريف،  يف 

18 21 ● 

وتقييم  توفري    :3-4-2  لتعزيز  واألدوات  واملعةةةةةةةارف  البيةةةةةةةا ت 
ومراعية للمسةةاواة بني اينسةةني    شةةاملة  سةةياسةةات واسةةرتاتيجيات

زةا يف ذلةك يف    يف الريف،  الفقر  من  لحةدل  القطةاعةات  ومتعةددة
سياق اهلجرة وتغري املناخ، ورصد التقدم احملر  يف احلد من الفقر  

 لريفايف  

  فيها  جرى  اليت (  والعاملية  اإلقليمية  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات  أو)  البلدان  عدد •
  شةةةةةةةةةاملة  وبرامج  واسةةةةةةةةةرتاتيجيات  سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات  لتقييم  الدعم  تقدمي

 يف   الفقر  من  للحد  اينسةةةةةةةةةةني   بني   القطاعات وتسةةةةةةةةةةاوي  ومتعددة
  التقدم ورصةةةةةةةد  املناخ،  وتغري  اهلجرة  سةةةةةةةياق   يف   ذلك  يف   زا الريف،
 الريف  يف   الفقر  من احلد  سبيل  يف   احملر 

9 9 ● 
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 وكفاءة متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل  :4هلدف االسرتاتيجي ا

 
 النواتج  مؤشرات أداء

 
املؤشر ونظرًا إىل أن حتت رعاية هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباغت.   دوليةواصفات ومعايري  مشري هذا املؤشر إىل املشاركة يف وضع  ي   57

 .يف األشكالعرض ال ي ، ف نهسب الفئاتحبثنائي )نعم، ال( ويسمح ابلتو يع مؤشر 

 2015 2000 وصف املؤشر مؤشر هدف التنمية املستدامة 
)أو التاريخ السابق   2019

 األقرب(

     اجلوع  التام على القضاء -2  اهلدف

2-3-1 

 

  حسةةةةةةةب   عمل  وحدة  لكل  اإلنتان   حجم
  املةةةةةةةةةؤسةةةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   حةةةةةةةةةجةةةةةةةةةم  فةةةةةةةةةئةةةةةةةةةات
  احلرجية/الرعوية/الزراعية

  لكل   الزراعي  الناتج)  األغذية  منتجي صغار  إنتاجية
(  الشةةةةةةةةةةةةةةرائيةةةةة   القةةةةدرة  تعةةةةادل  حيةةةة   من  عمةةةةل  يوم
  األمريكي يف   للدوالر  الدويل   للسةةةةعر  الثابتة  ابلقيمة)

 (2011  عام

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر 

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  للمستهلك  مؤشر أسعار األغذية   مؤشر مفارقات أسعار األغذية 1-ج-2

    املسؤوالن    واإلنتاج  االستهالك -12  اهلدف

   الةةغةةةةةةةذائةةيةةةةةةةة،   اخلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةر  مةةؤشةةةةةةةةةةةةةةةر  (أ) 12-3-1
   الغذائية  النفاايت  مؤشر (ب)و

 13.8 غري متوفر  غري متوفر  الغذائية  اخلسائر  مؤشر

     عقد الشراكات لتحقيق األهداف -17  اهلدف

  ا حصةةةةةةةةةةةةةةة البلدان النامية وأقل البلدان يوً  17-11-1
 من الصادرات العاملية  

يوً  البلةةةةدان  وأقةةةةل  النةةةةاميةةةةة  البلةةةةدان  من    احصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 )النسبة املئوية(  البضائع  منالصادرات العاملية  

0.6 0.9 1.0 

 توجيهيةخطوط  و  اتفاقاتصةةةةةةةةةةياغة مواصةةةةةةةةةةفات و   :1-4اتج  الن
 الدولية  األسةةةةةةةةةةةواق إىل وصةةةةةةةةةةةول البلدان  لتحسةةةةةةةةةةةني  دولية وعيةط 

 وأدائها

الشةةةةةةةةةةةرغة الدنيا من فئة الدخل   وبلدان  املنخفض  الدخلئوية من البلدان ذات امل النسةةةةةةةةةةةبة    57ألف:-4-1
  الغذائي الدسةةةةةةةةتور رعاية  حتت  دوليةواصةةةةةةةةفات ومعايري  م وضةةةةةةةةع  يف فعالة  مشةةةةةةةةاركةاليت تشةةةةةةةةارك املتوسةةةةةةةةط 

 ايوً  البلدان  أقل منوضع مواصفات الدستور الغذائي الواردة  أو الدولية لوقاية النباغتاالتفاقية و 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 0% 0% 0% 0% 

2015 0% 0% 0% 0% 0% 

ن وصةةةةوهلا إىل األسةةةةواق الدولية بفضةةةةل اعتماد خطوط توجيهية طوعية عدد  ء:  -4-1  البلدان اليت حتسةةةة 
 دولية واملشاركة يف اتفاقات متصلة ابلتجارة.

 مرتفت  إىل مرتفت متوسط  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 7% 27% 34% 31% 

2015 3% 35% 35% 16% 11% 
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 وأطر  لستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات هاذيوتنف البلدان تصةةةةةةةةةةةةةميم   :2-4اتج  الن
 غذائية  راعية  نظمتدعم إقامة   مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية  وترتيبات تنظيمية
 وفعالة شاملة

شةةةةةةةةةةةةةةاملة   ةوغذائي  ة راعي  نظمإقامة  تدعممتكيني ة   بيئة ناصةةةةةةةةةةةةةةراليت توجد فيها ع البلدان  عددألف:  -4-2
املعونة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتصةةةةةةةةةةةةةلة وفعالة بدرجة أكرب، ويتم قياي ذلك أيضةةةةةةةةةةةةةا من خالل  

 (1-ألف-8اهلدف )  ابلتجارة 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 0% 27% 57% 16% 
2015 0% 5% 68% 26% 0% 

  التقدم احملر  من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصةةةةةةةةةكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصةةةةةةةةةيد   ء:-4-2 
 (1-6-14اهلدف ) غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 6% 20% 45% 18% 11% 
 غري متوفر 2015

العتتام وايتتاص   نيقتتدرات القطتتاعلالبلةةدان  تعزيز  :3-4اتج  النتت
الزراعية الشاملة وتطوير  للنهوض ابملنشآت    وزايدة االستثمارات

 القيمة سالسل

  واإلداريةفنية ال القيمة القدراتسالسل  يف الفاعلة يهاتاليت  ادت فيها ا البلدان  عدد ألف:-4-3

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 5% 31% 59% 5% 

2015 11% 21% 62% 6% 0% 

حتس نت فيها األدوات واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطر من أجل تطوير    اليت البلدان   عدد ء:  -4-3 
نسةةةبة الصةةةناعات الصةةةغرية  الزراعية والغذائية، ويتم قياي ذلك أيضةةةا من خالل اسةةةتخدام   القيمة  سةةةالسةةةل

 (2-3-9اهلدف ) احلجم اليت هلا قرض أو خط ائتمان 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 23% 7% 40% 29% 1% 

2015 46% 28% 17% 9% 0% 

قطاع نظم األغذية والزراعة، ويتم قياي ذلك أيضةا االسةتثمار يف فيها   اد داعدد البلدان اليت    جيم:-4-3 
 موع التدفقات و (  1-ألف-2اهلدف )  مؤشةةةةةةةةةةر التوجه الزراعي للنفقات احلكوميةمن خالل اسةةةةةةةةةةتخدام  

 (2-ألف-2اهلدف ) الرمسية إىل القطاع الزراعي

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر 2019

2015 0% 38% 27% 18% 17% 

من  إىل األدلة   دستتتتتتتتتتنا اللقرارات  لبلدان  ااختاذ   :4-4اتج  الن
 غذائيةو   راعية نظمإقامة  دعمأجل 

الوصةةةول  عدد البلدان حبسةةةب مسةةةتوى توافر البيا ت واألدوات/املنتجات التحليلية وإمكانية    ألف:-4-4
 إليها وجودهتا واستخدامها يف عمليات صنع السياسات املتعلقة ابلنظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 5% 56% 38% 1% 

2015 0% 20% 71% 9% 0% 
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Worsened ساءت No visible contribution ال مسااة ظاهرة 

No major change ال تغيري كبري Moderate معتدلة 

Improved حتسنت Significant ملحوظة 

 

)النسبة  2019 و 2015 عامي  املسج ل بني التغيري يف املنظمة مسااة 2-4 الشكل
 4 االسرتاتيجي  اهلدفحبسب مؤشرات  ( للبلداناملئوية 
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 حتقيق مؤشرات املخرجات 

 Δ الذاية(: >مل يتحق ق )الفعلي ؛   الذاية(:  ≤حمق ق  لكامل )الفعلي 
 الذاية  املؤشر  املخرج  الناتج 

2019-2018 

 الفعلي 
2019-2018 

 حمق ق 

صتتتتتتتتتتتيتتاغتتة مواصتتتتتتتتتتتفتتات   :4-1
  توجيهيتتتتتة خطوط  و   اتفتتتتتاقتتتتتاتو 
وصتتتتتول  لتحستتتتتني  دولية  وعيةط

  التدوليتة   األستتتتتتتتتتتواق  إىل  البلتدان
 وأدائها

جديدة ومنقحة  : صةةةةةةةةياغة البلدان ملوصةةةةةةةةفات دولية  4-1-1
باتية، واالتفاق  لصةةةحة النجودهتا وابسةةةالمة األغذية و خاصةةةة ب
 الدويل   لتحقيق االتساق لتكون زثابة مراجع  عليها  

  وجودهتةا   األغةذيةة  سةةةةةةةةةةةةةةالمةة   ةال  يف   املنقحةة  أو  ايةديةدة  الةدوليةةملوصةةةةةةةةةةةةةةفةات  ا  عةدد •
ايديدة اليت   النظر فيها ومشةةةةةةةةةةةةاريع    النباتية ابالسةةةةةةةةةةةةتناد إىل القضةةةةةةةةةةةةااي  والصةةةةةةةةةةةةحة

 اعتمدت.املواصفات اليت وضعت واملواصفات ايديدة اليت  

179 191 
● 

  االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةة البلةةةدان وايمةةةاعةةةات    قةةةدرات  تعزيز:  4-1-2
  خطوط  صةةةةةةياغة  يف   بفعالية  املشةةةةةةاركةالتابعة هلا على    اإلقليمية
إجراءات    شةةةةةةةةةةةةةفافيةشةةةةةةةةةةةةةجع  ت  وليةد  تفاقاتوا  طوعية  توجيهية

ن  وحتت   ق اسةةةةةو األ   وغذائية    راعية  نظمإقامة  و   األسةةةةةواق   فرصسةةةةةُ
 .  كفاءة  أكثر

 القةدرات  تنميةة  أو  القرائن  املنظمةة  هلةا  وفر ت  اليت   اإلقليميةة(  األجهزة  )أو  البلةدان  عةدد •
 التوجيهية  واخلطوط   الدولية  التجارة  اتفاقات  بشأن  للحوار  منتدايت  أو

28 39 

● 

  ها ذيوتنف  البلدانتصتميم   :4-2
  تنظيميتتتة   وأطر  لستتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتات

تدعم إقامة    مؤستتتتستتتتية  وترتيبات
  شتتتتتتتتتتتتتاملتتتة   غتتتذائيتتتة  زراعيتتتة  نظم

 وفعالة

  تصةةةةةةةةةةميمعلى    العام  القطاع نظمات  م قدرات  تعزيز: 4-2-1
  وخطط   تنظيمية  وأطر  واسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات  سةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةات  وتنفيذ

شةةةةةةةةةةةةةةاملةة    غةذائيةة   راعيةة  نظمإقةامةة    وطنيةة تةدعم  اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةارات
 وفعالة.

  املنظمةة   دعم  من  العةام  القطةاع   منظمةات  فيهةا  اسةةةةةةةةةةةةةةتفةادت  اليت   البلةدان  عةدد)ألف(   •
  التنظيمية   واألطر  واالسةةةرتاتيجيات  السةةةياسةةةات  وتنفيذ تصةةةميم   ايل   يف   قدراهتا  لتعزيز

 والكفؤة  الشاملة  والغذائية  الزراعية  النظم  لتطوير  الداعومة  الوطنية  االستثمار  وخطط
   ايل  يف   قدراهتا  لتعزيز  املنظمة  دعم  من  اسةةةةتفادت  األجهزة اإلقليمية اليت   عدد)ابء(   •

  االسةةةةةةتثمار   وخطط  التنظيمية  واألطر  واالسةةةةةةرتاتيجيات  السةةةةةةياسةةةةةةات  وتنفيذ تصةةةةةةميم
 والكفؤة  الشاملة  والغذائية  الزراعية  النظم  لتطوير  الداعومة  الوطنية

65 
 

 

 

 
17 

72 
 

 

 

 
38 

● 

 

 

 

 

● 

واخلةةةاص   العةةةام  ني القطةةةاعنظمةةةات  م  قةةةدرات  تعزيز:  4-2-2
   راعية  نظمترتيبات مؤسةةسةةية تدعم إقامة    وتنفيذ  تصةةميمعلى  
 شاملة وفعالة.  غذائية

  املنظمة   دعم  من واخلاص  العام  القطاعني   منظمات  فيها  اسةةةةةتفادت  اليت   البلدان  عدد •
  النظم   وكفاءة  لشمولية  داعومة  مؤسسية  ترتيبات  وتنفيذ  تصميم   ال  يف   قدراهتا  لتعزيز
   والغذائية  الزراعية

19 17 
Δ 
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 الذاية  املؤشر  املخرج  الناتج 
2019-2018 

 الفعلي 
2019-2018 

 حمق ق 

لتعزيز    :4-3 قتتتتدرات  البلتتتتدان 
العتتام وايتتاص وزايدة    نيالقطتتاع

لتتتلتتتنتتتهتتتوض  االستتتتتتتتتتتتتتتتتثتتتمتتتتتتارات  
الزراعية الشتتتتتتتتتتاملة   ملنشتتتتتتتتتت ت 

 القيمة  سالسلوتطوير  

  ابلقدرات  القيمةالسل  س  يف   الفاعلة  ايهات: تزويد  4-3-1
مسةةةتدامة    غذائيةو    راعية  قيمة  سةةةالسةةةلقامة  إل  واإلداريةفنية  ال

   شاملةوفعالة و 

 ايهةةات  لةةدى  واإلداريةةة  الفنيةةة  القةةدرات  لتعزيز  املنظمةةة  بةةدعم  حظيةةت  اليت   البلةةدان  عةةدد
  58الغذائية.  القيمة  سلسلة  يف   الفاعلة

57 
 

57 
● 

 واخلةةةاص   العةةةام  ني القطةةةاع  منظمةةةات  قةةةدرات  تعزيز:  4-3-2
آليات  و   املالية  اخلدماتو   األدوات  يف   االسةةةتثمارات   ايدةعلى  
   راعية  نظمغرض إقامة  ل  هاوتنفيذ  هاوتصةةةةةةميم  ،املخاطرةإدارة  

 وفعالة  املةش  غذائيةو 

  الصةةةكوك   يف   املسةةةؤولة  االسةةةتثمارات  لزايدة  املنظمة  من  دعما  تتلقى  اليت   البلدان  عدد •
   راعية   نظم  إلقامة  ،وتنفيذها  لتصةةةةةةةميمها  أو  املخاطر،  إدارة  وآليات  املالية  واخلدمات
 وشاملة  كفؤة  وغذائية

32 34 

● 

ا  :4-4 لقرارات  اختتتتتاذ  لبلتتتتدان 
من أجتل إىل األدلتة    دستتتتتتتتتتتتنتا ال
 غذائيةو   زراعية  نظمإقامة    دعم

  قاسةةةةةةو األ: توفري أحدث املعلومات والتحليالت عن  4-4-1
  األسةةةةةةةةةواق  فرص  وتعزيز  األسةةةةةةةةةواق   شةةةةةةةةةفافيةشةةةةةةةةةجيع  لت  العاملية

 واحمللية.  واإلقليمية  العامليةوالتجارة  

 90 62 املنظمة  تنشرها  اليت   األسواق   بشأن  واملعرفية  والتحليلية  اإلعالمية  املنتجات  عدد •
● 

  نظم  إلنشةةةةةةةةةةاء   زا يلزم  العام  القطاع   منظمات: تزويد  4-4-2
على    والزراعية  يةائوالغذ  ةيالتجار السياسات    آاثر  وحتليل لرصد
 .الوطنية  الغذائيةو   الزراعية  النظم

  السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات   أتثريات  لرصةةةةةةةةد  نظم  إلقامة  املنظمة  من  دعما  تتلقى  اليت   البلدان  عدد •
 وحتليلها  الوطنية،  والزراعية  الغذائية  النظم  على  والزراعية  والغذائية  التجارية

17 21 
● 

 

 
متكني املرأة من  على و   نيينسةةةةةسةةةةةائل املسةةةةةاواة بني القيمة على تطوير سةةةةةالسةةةةةل قيمة مراعية مل السةةةةةل ات الفاعلة يف سةةةةةبلداً لتعزيز قدرات ايها  57بلداً من أصةةةةةل    18إىل دعم تقدمي الما يتعلق ابملؤشةةةةةر الفرعي،    يف   58

 املساواة.من االستفادة على قدم 
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 زايدة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات  :5اهلدف االسرتاتيجي 

  

 
  من شةخص  100  000  كل  بني  من  الكوارث بسةبب مباشةرة  أتثروا  ومن  واملفقودين املتوفني  األشةخاص عدد:  1-5-1=    1-1-13=   1-5-11املؤشةر     59

 السكان.

 2015 2000 وصف املؤشر  مؤشر هدف التنمية املستدامة  
)أو التاريخ    2019

 السابق األقرب(

     القضاء التام على اجلوع -2اهلدف  

2-1-2 
 

معدل انتشةةةةةةةةةةةةةار انعدام األمن الغذائي الشةةةةةةةةةةةةةديد 
إىل مقياي املعا ة من   اوسةةةةةةط السةةةةةةكان اسةةةةةةتنادً 

 انعدام األمن الغذائي

معدل انتشةةةةةةةار انعدام األمن الغذائي املتوسةةةةةةةط  
مشةةةفوع    ، اإلمجايل أو الشةةةديد وسةةةط السةةةكان 

 النسبة املئوية( )   دنيا /    عليا   حبدود 

 23.5 25.4 

 للطول ابلنسةبة الو ن )  التغذية سةوء انتشةار  معدل 2-2-2
 عن  املعياري  االحنراف  من  نقطة  2-> أو  2<+

 ( العاملية  الصحة  ملنظمة  الطفل يو  معايري  متوسط

الو ن    ايدة  من  يعةانون  الةذين األطفةال معةدل
 (النسبة املئوية)الشديدة  أو املعتدلة

اهلزال    من  يعةةةةةانون   الةةةةةذين  األطفةةةةةال  معةةةةةدل
 (النسبة املئوية)الشديد  أو املعتدل

4.9 5.7 5.9 

 7.29 غري متوفر غري متوفر 

سةةبة املسةةاحة الزراعية املخصةةصةةة للزراعة املنتجة ن 2-4-1
 واملستدامة

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر للمستهلك مؤشر أسعار األغذية مؤشر مفارقات أسعار األغذية 1-يمج-2

    مدن وجمتمعات حملية مستدامة -11اهلدف  

 أتثروا ومن  واملفقودين املتوفني  األشةةةةةةةةةةةةخاص عدد  11-5-159
  100  000  كل  بني  من  الكوارث بسةةةةبب مباشةةةةرة 
 السكان  من شخص

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر املتأثرين بسبب الكوارث األشخاص عدد

  احمللي ابلناتج  املتصلة املباشرة   االقتصادية  اخلسائر 11-5-2
 ابهليةاكةل حلقةت اليت  واألضةةةةةةةةةةةةةةرار العةاملي  اإلمجةايل

 حلقت اليت  األعطال وعدد  احليوية  األسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةية
  الكوارث بسبب األساسية  ابخلدمات

 الكوارث  إىل   تعزى  الزراعية املباشةةةةةرة اليت   اخلسةةةةةائر
 الوالايت املتحدة(  ابلسعر احلايل لدوالر)

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر

     احلياة يف الرب   -15اهلدف  

 مسةةةةةةةةةاحة   موع إىل  املتدهورة   األراضةةةةةةةةةينسةةةةةةةةةبة   15-3-1
 اليابسة

 مسةةةةاحة   موع إىل  املتدهورة   األراضةةةةينسةةةةبة 
 اليابسة )النسبة املئوية(

 غري متوفر 20 غري متوفر

    السالم والعدل واملؤسسات القوية -16اهلدف  

  100  000الوفيات املتصةةةةةةةلة ابلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزاعات لكل   16-1-2
 والسبب نسمة، حبسب العمر واينس

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 
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 النواتج  مؤشرات أداء
لنظم    هةةةةاذيةةةةنفت  أو  البلةةةةدان اعتمةةةةاد    :1-5اتج  النتتت

  من للحد ومؤستتتتتتستتتتتتية  يةوستتتتتتياستتتتتتات  قانونية  وأطر
 األ مات وإدارة   املخاطر

يف ما يتعلق    األ ماتخماطر و   لكوارثإدارة/ احلد من اعلى   والقدرات  االلتزام مستوىحبسب   البلدان  عددألف:  -5-1
 (3-5-1اهلدف ) مؤسسية ونظم وتشريعات سياسات شكل يف والتغذية واألغذية لزراعةاب

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 8% 27% 61% 4% 

2015 12% 27% 49% 13% 0% 

اليت أبلغت عن وضةةةع أو تفعيل سةةةياسةةةة/اسةةةرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا على التكيف  عدد     ء:-5-1  البلدان 
تنمية تتسةةةةةةةةم ابخنفاض انبعااثت غا ات  حتقيق  مع اآلاثر الضةةةةةةةةارة لتغري املناخ، وتعز  قدرهتا على الصةةةةةةةةمود أمام تغري املناخ و 

ع خطة تكي ف وطنية، وتقدمي مسااة حمددة على الصعيد الوطن،  الدفيئة على حنو ال يهدد إنتان األغذية )زا يف ذلك وض 
 ( 1- 2- 13اهلدف  ) وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، أو غري ذلك( 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر 2019
2015 

أد ةت يف منةاهجهةا الةدراسةةةةةةةةةةةةةةيةة يف مراحةل التعليم االبتةدائي والثةانوي والعةايل مواضةةةةةةةةةةةةةةيع  عةدد البلةدان اليت   جيم:-5-1 
 (1-3-13اهلدف ) التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه واحلد من أثره واإلنذار املبكر به

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

 ةمنتظمملعلومات   البلدان   ماستتتتتتخدا  :2-5اتج  الن
  احملتملةةةةةةة  التهةةةةةةديةةةةةةداتملواجهةةةةةةة    املبكر  إلنتتتتتذارلو 

 واملستجدة  واملعروفة

نةت قةدراهتةا علىعةدد البلةدان   ألف:-5-2 ات  ذواملعلومةات  واألدوات/املنتجةات التحليليةة  البيةا ت    توليةد  اليت حسةةةةةةةةةةةةةة 
وإمكانية الوصةةةةةول إليها ، وعلى توافرها لزراعة واألغذية والتغذيةاليت هتدد اسةةةةةتجدة  احملتملة واملعروفة وامل خاطر  ابمل   الصةةةةةلة

 وجودهتا واستخدامها

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 7% 30% 63% 0% 

2015 0% 27% 58% 15% 0% 

  وقابلية  املخاطر  حلد من  البلدان    قيام   : 3- 5اتج  الن 
 احمللي   واجملتمت   األسرة صعيد     على   لتعثر ا 

نةت  اليت  البلةدان   عةدد ألف:-5-3 من   تقلةل  من حةدة اآلاثر اليت  تةدابري الوقةايةة والتخفيف تطبيق  على  قةدراهتةا  حسةةةةةةةةةةةةةة 
 والتغذية واألغذية ابلزراعة احملدقة  املخاطر

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 8% 32% 54% 6% 

2015 0% 39% 24% 36% 0% 

زراعية أو لديهم حقوق مضةةةةمونة يف األراضةةةةي الزراعية،  الراضةةةةي  األنسةةةةبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون )أ(     ء:-5-3 
اهلدف ) احليا ة حصةةةة املرأة بني املالك أو أصةةةحاب احلقوق يف األراضةةةي الزراعية، وحبسةةةب نوع و حبسةةةب اينس؛ )ب(  

 (1-ألف-5

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة
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 غري متوفر  2019
2015 

املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاواة   جيم:-5-3  العريف( للمرأة  )زةةةةةا يف ذلةةةةةك القةةةةةانون  اإلطةةةةةار القةةةةةانوين   نسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة البلةةةةةدان اليت يكفةةةةةل فيهةةةةةا 
 (2-ألف-5اهلدف ) عليهايف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة 

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

 غري متوفر  2019
2015 

للكوارث واألزمتتات أتهةةب البلةةدان    :4-5اتج  النتت
 االستجا ت الفعالة هلا وإدارة 

 ستجابةاال دارة القدرة على التأهب وعلى إ مستوىألف: -5-4

 مرتفت  متوسط إىل مرتفت  متوسط  منخفض إىل متوسط  منخفض األداء حالة

2019 0% 14% 22% 48% 16% 

2015 3% 19% 47% 31% 0% 
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Worsened ساءت No visible contribution ال مسااة ظاهرة 

No major change ال تغيري كبري Moderate معتدلة 

Improved حتسنت Significant ملحوظة 

 

 2019و 2015 عامي  بني  املسج ل التذيري  يف املنظمة مسا ة  2-5 الشكل 
 5 االسرتاتيجي حبسب مؤشرات اهلدف( للبلدان )النسبة املئوية 

 

2% 3% 2%

29%

47%
51%

28%

71%

51% 46%

70%

5.1.A 5.2.A 5.3.A 5.4.A

No visible contribution Moderate Significant

بني   سجلت تذيريات يف حالة األداءالنسبة املئوية للبلدان اليت  1-5الشكل 
 5 االسرتاتيجي مؤشرات اهلدف حبسب 2019و 2015عامي 

 

16%

33%
40% 45%

84%

67%
60% 55%
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 حتقيق مؤشرات املخرجات 

 Δ  الذاية(: >مل يتحق ق )الفعلي ؛   الذاية(: ≤حمق ق   لكامل )الفعلي 

 املؤشر  املخرج  الناتج 
 الذاية 

2019-2018 

 الفعلي 
2019-2018 

 حمق ق 

  هتتتا ذ يتتت نفت  أو  البلتتتداناعتمتتتاد    :5-1
  يتتة وستتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتات  قتتانونيتتة  وأطرلنظم  

  وإدارة   املخاطر  من  للحد  ومؤستتتستتتية
 األزمات

  واملنظمةةةات  للحكومةةةة  الوطنيةةةة  القةةةدرات  تعزيز:  5-1-1
  سةةةةةةةياسةةةةةةةاتو   اسةةةةةةةتثمار  برامج  وتعزيزعلى صةةةةةةةياغة    العامة

  دارة إبو  املخاطر  من  حلدخاصةةةةةة اب  وخطط  واسةةةةةرتاتيجيات
 األ مات

  خطة/    اسةةةةةرتاتيجية  واعتماد  بصةةةةةياغة  قامت  أو األقاليم اليت   البلدان  عدد(  ألف) •
 املنظمة  لدعم  نتيجة  مؤسساهتا  يف   األ مات  وإدارة  املخاطر  من  للحد  

 سةياسةات  صةياغة  يف   البلدان  تدعم  اليت   املعيارية  واإلقليمية   العاملية   املنتجات  عدد (  ابء ) •
  وتشةةةةجع األ مات،  وإدارة   املخاطر  من   للحد  اسةةةةتثمار   وبرامج  وخطط   واسةةةةرتاتيجيات 

 تنفيذها  على 

46 
 
80 

46 
 
84 

● 

 

● 

  من  للحد املوارد  وتعبئة  التنسةةةةيق  آليات  حتسةةةةني : 5-1-2
 .األ مات  وإدارة  املخاطر

نت  اليت   االقاليم  أو  البلدان  عدد •   من  للحد  والتنسةةةةةةةةةةةةيق  املوارد  تعبئة  آليات  حسةةةةةةةةةةةة 
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  األ مات  وإدارة  املخاطر

35 43 ● 

ملعلومات    البلدان  ماستتتتتتتتتخدا  :5-2
ملواجهتتتتتة    املبكر  إلنتتتتتذارلو   ةمنتظمتتتتت 

  واملتعتروفتتتتتتة   احملتتتمتلتتتتتتة  التتتهتتتتتتديتتتتتتدات
 واملستجدة

التهديدات    تحديدل  هاحتسةةةةةةين  أو  آليات: وضةةةةةةع  5-2-1
  املتكامل   املبكر  اإلنذارنفيذ  وت  املخاطر  وتقييم  ،هاورصةةةةةةةةةد

 املناسب  الوقت  ويف 

نت  أو األقاليم اليت   البلدان  عدد •   أجل  من  التهديدات لرصةةةةةد  نظمها/آلياهتا  حسةةةةة 
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  املبكرة  اإلنذارات  إطالق   تعزيز

56 57 ● 

  التأثر  قابلية  تقييمعلى    الوطنية القدرات  حتسني : 5-2-2
 القدرة على الصمود.  وقياي

نت  اليت   األقاليم  أو  البلدان  عدد •   التعرض /الصةةةةمود  على  القدرة  خطط  رسةةةةم  حسةةةة 
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  وحتليلها  للخطر

35 36 ● 

متتن   :5-3 التتبتتلتتتتتتدان  حلتتتتتتد  قتتيتتتتتتام 
صتتتعيد    على  لتعثرا  وقابلية  املخاطر
 احمللي  واجملتمت  األسرة

  احملليةةةةةةة   واجملتمعةةةةةةات  احلكومةةةةةةة  قةةةةةةدرات  تعزيز  :5-3-1
  تنفيذ اآلخرين على    الرئيسةةةةةةةةةةةةةيني   املصةةةةةةةةةةةةةلحة  وأصةةةةةةةةةةةةةحاب
والتخفيف    ممةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةةات   آاثرمن    للحةةةةد    دةاييةةةة  الوقةةةةايةةةةة 
 واأل مات  التهديدات

نةت  اليت   البلةدان  عةدد •   متكةاملةة   وممةارسةةةةةةةةةةةةةةات  وتكنولوجيةات  معةايري  تطبيق  حسةةةةةةةةةةةةةة 
 املنظمة  لدعم  كنتيجة  املخاطر  من  والتخفيف  للوقاية  القطاعات  وحمددة

37 37 ● 

  لحد ل  تدابريمارسات و ز  احمللية اجملتمعاتتزويد    :5-3-2
 قابلية التأثر  من

نت  اليت   البلدان  عدد •  ضةةةةةةةةةةعف   من  حتد    أن  شةةةةةةةةةةأها  من  اليت   املعايري  تطبيق  حسةةةةةةةةةة 
  مقةةاومتهةةا   على  قةةدرهتةةا  وتعز   واأل مةةات  للتهةةديةةدات  املعرضةةةةةةةةةةةةةةةة  احملليةةة  اجملتمعةةات
 املنظمة  لدعم  كنتيجة

31 33 ● 

  املصةةةةةةةةلحة  وأصةةةةةةةةحاب   السةةةةةةةةلطات   قدرات تعزيز  : 5-4-1
الوطن يف  ال     من  لحد ل   للطوارئ   التأهب على املسةةةةةةةةةةةةتوى 

 األ مات أتثري  

  التوجيهيةة،  واخلطوط   املعةايري،  لفهم  املنظمةة  دعم  من  تسةةةةةةةةةةةةةةتفيةد  اليت   البلةدان  عةدد •
 ابلقطاع   اخلاصة  الطوارئ  حلالة  والتأهب  األخطار   ال يف   واملمارسات

27 41 ● 
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لتلتكتوارث    :5-4 التبتلتتتتتتدان  أتهتتتتتتب 
االستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتا ت   وإدارة  واألزمتتتتتتات 

 الفعالة هلا

إىل    املناسةب   الوقت   يف   اإلنسةانية   املسةاعدة   تقدمي  :5-4-2
للحفاى على سةةبل كسةةب    األ مات من    املتضةةررة   جملتمعات ا 

 العي  

 من   اسةةةةةةةةةةةةةتفةةادت   واليت   الزراعةة   على   بثقلهةةا   تلقي   أب مةة   املتةةأثرة   األقةاليم  أو   البلةةدان   عةدد  •
 التوقيت  يف  اينسةةةني  بني   وللمسةةةاواة   للتغذية   مراعية   بصةةةورة  لأل مات   املنظمة   اسةةةتجابة 
 املناسب 

35 38 ● 
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 Δ الذاية(:  >مل يتحق ق )الفعلي ؛  الذاية(:  ≤حمق ق  لكامل )الفعلي 

 

 6هلدف االسرتاتيجي ا

 ( والتذذية  واحلوكمة اجلنسني  بني  واملساواة املناخ تذري  ) املشرتكة واملواضيت واإلحصاءات  الفنيةاجلودة 

  اينسني بشأن املساواة بني للعمل دة جي   ذات نوعية  خدماتمن قبل املنظمة؛ وتقدمي  ونشرها  إعداد إحصاءات بنزاهةو  ؛واخلدمات ةواملعرف الفنية ايودة تقدمي  - الناتج بيان
 إىل الربامج االسرتاتيجية. املناخ وتغري  والتغذية  ةكمو واحل

جودة وكمتال العمتل الف  واملعيتار    :6-1
 الذ  تقوم به املنظمة

 

 الذاية الرئيسية األداء مؤشرات

2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

يةةاسةةةةةةةةةةةةةةهةةا من قوابري    ،الفنيةةة  القيةةادة جودة  ألف:  -6-1
 :خالل

 املصةةةةةلحة أصةةةةةحابتعقيبات   لتقييم  ءاسةةةةةتقصةةةةةا  منهجية-
 الفنية  القيادة  عناصر بشأن 

70% 70% ● 

  نظمةامل إحصتتتتتتتاءاتجودة  : حتستتتتتتتن 6-2
  اتالقرار  صةةةةةةةةةنع  عملية لدعم  واستتتتتتتتخدامها
  األدلة ابالستناد إىل

 الذاية الرئيسية األداء مؤشرات

2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

نسبة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت   ألف:-6-2
تعترب املنظمةة ايهةة الراعيةة هلةا املبل   عنهةا على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى 

 للمبادئ األسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةية ل حصةةةةةةةةةةةاءات الرمسيةالوطن وفًقا 
 من أهداف التنمية املستدامة( 1-18-17)املرجع اهلدف 

40% 43% ● 

املنظمة ذات نسةةةةةةةبة العمليات اإلحصةةةةةةةائية يف   : ء-6-2
ضةةةةةةةةةةةمان على أسةةةةةةةةةةةاي إطار املنظمة اخلاص ب دة جي   نوعية

 جودة اإلحصاءات

 

80% 88.5% ● 

وهنههج  جي دة  ذات نوعي ة : خدمات6-3
املساواة بني  بشعن متماسكة للعمل 

تؤدي إىل تعزيز   ،اجلنسني ومتكني املرأة
صياغة سياسات  على القدرات القطرية 

  ،لنساءاو  متساوية للرجال  افرصً تتيح  وبرامج
 ها ورصد هاتنفيذعلى و 

 الذاية الرئيسية األداء مؤشرات

2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

املسةةةةةةةةةةةةةةةةةاواة بني عميم  عةةةدد املعةةةايري الةةةدنيةةةا لت  ألف:-6-3
طبقة. اينسني

ُ
 امل

14 13 Δ 
 

من يف النسةةةةةةةةةةةةةةخةةة املنقحةةة داء األمعةةايري   عةدد  ء:-6-3
نطةاق املنظومةة بشةةةةةةةةةةةةةةةأن املسةةةةةةةةةةةةةةةاواة بني خطةة العمةل على 

 اليت استوفتها املنظمة أو ختطتها. اينسني ومتكني املرأة 

 

10 15 ● 

من  دة جي   ذات نوعي ة : خدمات6-4
  توآلياحوكمة  قواعدأجل وضت 
  أكثر فعالية ومشواًل ذات صلة  ومؤسسات

الصعيد العاملي واإلقليمي  كل من على  
 ة االسرتاتيجيف اهدوالوطن ويف برامج األ

 الذاية  الرئيسية األداء مؤشرات

2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

عةةةامليةةةة احلوكمةةةة العةةةدد آليةةةات أو عمليةةةات  ألف:  -6-4
شةةةةةةةةج ع إحرا   ي  ا قيادايً دورً نظمة  ليت متاري فيها امل اختارة  امل 
تصةةةةةةةةةةةةةةلة ابألهداف االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية امل سةةةةةةةةةةةةةةائل امل تقدم يف ال

 اخلمسة.

3 3 ● 
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 6هلدف االسرتاتيجي ا

 ( والتذذية  واحلوكمة اجلنسني  بني  واملساواة املناخ تذري  ) املشرتكة واملواضيت واإلحصاءات  الفنيةاجلودة 

فيها مسااة املنظمة عز ت عدد احلاالت اليت    ء:-6-4
تقةةةةةةدم خبصةةةةةةةةةةةةةةوص األهةةةةةةداف  احلوكمةةةةةةة إحرا   يف  ةةةةةةال 

 االسرتاتيجية اخلمسة على الصعيدين الوطن واإلقليمي.
 
 
 
 

20 20 ● 

نظمة املاتساق عمل و ضمان جودة  :6-5
التغذية يف    تعميممن خالل التذذية  بشعن

وتعزيز مسااة   ةاالسرتاتيجياألهداف 
 لتغذية املتعلقة ابالدولية  اهلياكل يفنظمة امل 

 الذاية  الرئيسية األداء مؤشرات

2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

اآلليةةةةات / العمليةةةةات العةةةةامليةةةةة املعنيةةةةة عةةةةدد  :  ألف-6-5
ابلتغةذيةة اليت تسةةةةةةةةةةةةةةةاهم فيهةا املنظمةة وأفيةد فيهةا عن إحرا  

 صعيد متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعن ابلتغذيةتقدم على 

5 7 ● 

التقةةدم احملر  ملراعةةاة الشةةةةةةةةةةةةةةواغةةل واالعتبةةارات  ء: -6-5
واألهداف املتصةةةلة ابلتغذية ضةةةمن أطر الرب ة القطرية ويف 
تنميةة قةدرات موظفي املنظمةة ملسةةةةةةةةةةةةةةاعةدة احلكومةات على  

مقارنة بفرتة السةةةةةةنتني  تعميم التغذية )النسةةةةةةبة املئوية للزايدة 
 املاضية(

25% 74% 
 

● 

نظمة  عمل امل واتساقضمان جودة  : 6-6
  ةمتاشيا مت االسرتاتيجيبشعن تذري املناخ 

يف   همن خالل تعميم املتعلقة بتذري املناخ 
وتعزيز مسااة   ةاالسرتاتيجياألهداف 

يف اهلياكل الوطنية واإلقليمية   املنظمة
 تغري املناخاملتعلقة بوالدولية 

 الذاية الرئيسية األداء مؤشرات

2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

تنفيةذ لنظمةة  اليت حتظى بدعم امل عدد البلةدان   :ألف-6-6
احملددة  سةةةةةةةةةةاااهتا  مل زراعية  الكو ت بلورة امل و/أو مواصةةةةةةةةةةلة  

 زوجب اتفاق ابريسوطنًيا 

40 98 ● 

السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةات تمويل  ب  املتعلقةعدد احلوارات    ء:-6-6
ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلةةةة ابلعمةةةل يف  ةةةال املنةةةاخ على الفنيةةةة  أو  /و

حيةة  تؤدي املنظمةةة دورًا  الصةةةةةةةةةةةةةةعيةةدين العةةاملي واإلقليمي  
عيةةة )مثةةل  الزراالغةةذائيةةة و التوقعةةات  يف تعزيز تكةةامةةل  رايداًي  

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية و لمناخ لالصةةةندوق األخضةةةر  
 (.2030وخطة عام بشأن تغري املناخ 

24 30 ● 
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 برانمج التعاون التق   : 7 الباب

 نتائج أطر الرب ة القطريةا لتنفيذ اتساق غم مع األهداف االسرتاتيجية ودعمً يف  بر مج التعاون التقن على حنو فعال و  تنفيذ - بيان الناتج

 الذاية الرئيسية األداء مؤشرات
2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

 : إدارة ودعم برانمج التعاون التق 7-1

 ألف -7-1
 معةةدل املوافقةةة على موارد بر مج التعةةاون التقن نسةةةةةةةةةةةةةةبةةة إىل االعتمةةادات  

 2019-2018للفرتة 

100% 100% ● 

  ء-7-1
 معةةةدل إجنةةةا  مشةةةةةةةةةةةةةةةةةاريع بر مج التعةةةاون التقن نسةةةةةةةةةةةةةةبةةةة إىل االعتمةةةادات 

 2017-2016للفرتة 

100% 100% ● 

 

  التواصل : 8اهلدف الوظيفي  

عة، ومسةةتوى أعلى من التوعية، والدعم السةةياسةةي واملوارد،  وأنشةةطة دعوة  حتقيق أهداف املنظمة غظى بدعم من شةةراكات    -  الناتجبيان  متنوعة وموسةة 
  وتنمية معز  ة للقدرات وإدارة املعارف

 الذاية الرئيسيةمؤشرات األداء 
2018 -
2019 

   الفعلي
2018-2019 

 التقدم 

 ، مبا يف ذلظ التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات: الشراكات والدعوة 8-1

 ● 58 20 ومواصلة العمل نا   إبرامها الشراكات االسرتاتيجية اليت عدد  ألف -8-1

  ء-8-1
 ● 21 8 عدد مبادرات الدعوة املنفذة دعًما لألنشطة على مستوى املنظمة وللربامج االسرتاتيجية

 جيم-8-1
 ● 28 10 االسرتاتيجية  تطبيقها يف دعم الربامج تنمية القدرات اليت  منهجياتعدد 

 دال -8-1
اينوب  بلةةةةةدان  مةةةةةا بني  يف  اخلةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ابلتعةةةةةاون  والربامج ايةةةةةاريةةةةةة  االتفةةةةةاقةةةةةات  عةةةةةدد 

 الثالثي والتعاون 

25 27 ● 

 : االتصاالت8-2

 ألف -8-2
ا إىل إحصةةاءات الدخول على )اسةةتنادً   FAO.orgموقع املنظمة  على املسةةتخدمني    حركة

 شبكة اإلنرتنت(على مركز الواثئق يف املنظمة 

 Δ مليون   6.65 ماليني  8.5
 

  ء-8-2

  Meltwaterا خبدمة  وسةةةةةةةةائل اإلعالم )عدد  ايرات املوقع( مقاسةةةةةةةةً يف وجود  المسةةةةةةةةتوى 
 للرصد اإلعالمي

23.000  
 ايرة جديدة  
 يف الشهر

286.208  
 ايرة جديدة  

الشهريف   

● 

 جيم-8-2
 ( تمعةالزايدة يف العدد اإلمجايل ملتابعي حساابت املنظمة للتواصل االجتماعي )

 مليون  2.2
 Δ مليون  1.87

 

 : تعبئة املوارد 8-3
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  التواصل : 8اهلدف الوظيفي  

 ألف -8-3

 مستوى املسااات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني 
 

مليار   1.7
دوالر  
 أمريكي 

مليار   2.4
 دوالر أمريكي 

● 

 

 تكنولوجيا املعلومات : 9اهلدف الوظيفي  

يف مجيع املواقع ايغرافية من  تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضةةةافة من خالل حتسةةةني فائدة األصةةةول الرقمية ألغراض التنفيذ   -  الناتجبيان 
والتكنولوجيات التحويلية والشةةراكات اخلارجية القائمة  حسةةنة التوقيت، ورفيعة ايودة، وفعالة، وذات الكفاءة من حي  الكلفة،  مبتكرة، و خالل حلول  

 على  موعة من السياسات واملعايري اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة

 الذاية الرئيسيةمؤشرات األداء 
2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

 ألف -9-1

االسةةةةةةةةةةةرتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية إ اء احللول  مسةةةةةةةةةةةتوى رضةةةةةةةةةةةا العمالء  
 من خالل:، وابري قياسه تكنولوجيا املعلومات املقد مة يف  ال

 متامًا  الراضةةني العمالء االسةةرتاتيجيني من قطاع األعمال التجاريةالنسةةبة املئوية من  
 (للعمالء)املصدر: مسح سنوي 

70% 71% ● 

  ء-9-1

جودة األصةةةول الرقمية املتاحة أمام املنظمة لتسةةةتخدمها دعًما لعملها بصةةةورة آمنة  
 :ابري قياسها من خاللوحسنة التوقيت، و

النسةةةةةةةةةةبة املئوية من األصةةةةةةةةةةول الرقمية )نظم املعلومات الداخلية والروابط زصةةةةةةةةةةادر  
 البيا ت( اليت تستخدم املنصات الرقمية املتاحةخارجية من 

75% 72% Δ 
 

 

  حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه  : 10اهلدف الوظيفي  

 نياالسرتاتيجي التوجه الفعلي للمنظمة من خالل  ايدة االلتزام السياسي والتعاون مع الدول األعضاء، واإلدارة واإلشراف -  الناتجبيان  

 الذاية الرئيسيةمؤشرات األداء 
2018-2019 

 الفعلي 
2018-2019 

 التقدم 

 حوكمة املنظمة: 10-1

 ألف-10-1
 Δ %82 %100 واحتياجات اللغاتاحملددة واثئق األجهزة الرائسية اليت تقدم وفًقا للمواعيد 

 

 ● %100 %90 تنفيذ قرارات األجهزة الرائسية يف املواعيد احملددة   ء -10-1

 اإلشراف  :10-2

 ألف-10-2

ذلك للتغطية اخلاصةةةةةةةةةة بعمليات املراجعة اليت   تنفيذها، زا يف النسةةةةةةةةةبة املئوية 
 تلك ذات اخلطورة العالية

)زا يف   90%
ذلك خطورة 
عالية بنسبة 

100% ) 

75% Δ 
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  حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه  : 10اهلدف الوظيفي  

  ء -10-2
عدد البلدان اليت   فيها تقييم األاية االسةرتاتيجية للمنظمة وفعالية برا ها من  

 خالل عمليات التقييم املتعل قة ابلربامج القطرية وغريها من الربامج الرئيسية

13 13 ● 

 التوجيه :10-3

 ● %95 %85 اليت   حتقيقها األهداف االسرتاتيجية خمرجات غاايت نسبة ألف-10-3

  ء-10-3
نسبة توصيات عمليات التقييم االسرتاتيجية اليت استكمل فيها رد  اإلدارة املتفق  

 عليه يف املوعد املقرر 

90% 100% ● 

 ● %87 %80 نسبة توصيات املراجعة العالية املخاطر اليت استكملت يف املوعد املقرر  جيم-10-3

 دال-10-3
وقةةةةةةةت   مةنةةةةةةةذ  بةعةةةةةةةد  تةنةفةةةةةةةذ  مل  الةيت  املةراجةعةةةةةةةة  تةوصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةات   طةويةةةةةةةلنسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةة 

 شهرًا( 24)أي أكثر من 

 Δ %12 % 10  أقل  من

 

 

 

  اإلدارة الكفؤة والفعالة : 11اهلدف الوظيفي 

  تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجنا  وظائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورصد ومراقبة - الناتجبيان  

 الذاية الرئيسيةمؤشرات األداء 
2018 -2019 

 الفعلي 
2018 -2019 

 التقدم 

 اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية : 11-1

 Δ ا يومً  145 يوًما  120 لتعيني موظفنيالوقت املطلوب  ألف-11-1

 ● %91 %75 متساوايً  النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمث لة متثياًل   ء-11-1

 ● 90 75 )املناصب( التنقل ايغرايف جيم-11-1

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد املالية11-2

 ألف-11-2

 ، بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن كشةةةةةةةةةةةةةةوفةةاهتةةا املةةاليةةة  بتحفظةةاتغري مشةةةةةةةةةةةةةةفوع    تتلقى املنظمةةة رأايً 
 بيا ت الرقابة الداخليةزا يف ذلك بشأن 

غري مشفوع  رأي 
 بتحفظات

ملراجع خارجي  
 (سنوي)

غري  رأي 
مشفوع  
 بتحفظات

 ملراجع خارجي

● 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11-3

 مستوى رضاء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة  ألف-11-3
70% 72% ● 
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  اإلدارة الكفؤة والفعالة : 11اهلدف الوظيفي 

  ء-11-3
املسةةةةةؤولية البيئية يف املنظمة تُقاي بناء على نسةةةةةبة مباين/ م عات املنظمة اليت 

 توف ر بيا ت سنوية عن انبعااثت غا ات الدفيئة

86% 87% ● 

 

  اإلنفاق الرأمسال : 13 الباب

الرأمسالية يف املنظمة منافع من حي  توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال يف   االستثمارات حتقق - الناتجبيان 
  املنظمة وإجنا  األهداف االسرتاتيجية

 الذاية مؤشرات األداء الرئيسية
2018 -2019 

 الفعلي 
2018 -2019 

 التقدم 

 ألف-13-1

النسبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخصنص للمبادرات اليت ُأجري هلا حتليل 
 وابري قياسها من خالل: التكلفة واملنافع وخطة حتقيق العائد، 

 

100% 100% ● 

   استعراض سنوي −

  ء -13-1

النسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أجنزت يف موعدها و ودة  
 : وابري قياسها من خاللرفيعة وضمن امليزانية،  

 حافظة املشاريع −

85% 43% Δ 

 

  اإلنفاق األم  : 14 الباب

  مهامهم على حنو آمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها املنظمة ةموظفو املنظمة قادرون على أتدي - الناتجبيان 

 الذاية الرئيسيةمؤشرات األداء 
2018 -2019 

 الفعلي 
2018 -2019 

 التقدم 

 الرئيسي : بيئة عمل  منة ومعمونة لتنفيذ الربامج يف املقر14-1

 ● %96 %90 األساسيالنسبة املئوية للموظفني الذين أهوا تدريب األمن  ألف-14-1

 : بيئة عمل  منة ومعمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل14-2

 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم ابملعايري الدنيا لألمن التشغيلي ألف-14-2

100% 98% Δ 

  ء -14-2
ابلتدابري النسةةةبة املئوية للموظفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين يلتزمون 

 األمنية ألماكن اإلقامة

100% 100% ● 

 جيم -14-2
النسةةةةةبة املئوية ل بالغ عن احلوادث املتصةةةةةلة ابألمن يف املكاتب امليدانية مع  

 متابعتها العاجلة 

100% 100% ● 

 دال -14-2
سةةاعة    72النسةةبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصةةصةةني يف األمن امليداين خالل  
  احلاجة ملساعدة املكاتب امليدانية يف إدارة األ مات املتصلة ابألمن، حبسب

100% 100% ● 
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 التقدم احملرز يف املعايري الدنيا لسياسة منظمة   -: املساواة بني اجلنسني 3امللحق 
 األمم منظومة نطاق على العمل  وخطة اجلنسني بني املساواة  بشعن والزراعة  األغذية 

 املرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة بشعن  املتحدة
 

يُعا ت موضوع املساواة بني اينسني، بوصفه مسألة حمورية ابلنسبة إىل والية منظمة األغذية والزراعة، كموضوع شامل   -471
اينسني  يف اإلطار االسرتاتيجي، من خالل توفري خدمات ذات جودة، واسرتاتيجيات وهج مت سقة لتحقيق املساواة   بني 

الناتج  منهجية يف مجيع الربامج االسرتاتيجية. و ومتكني املرأة، حي  تدمج بصورة   (  جيم- األول القسم  )   3-6يهدف 
. ويقاي  تعزيز القدرات القطرية من أجل صياغة سياسات وبرامج توف ر فرصًا متساوية للرجال والنساء، وتنفيذها ورصدهاإىل 

 شار إليه أد ه. التقد م احملر  والنتائج احملققة بواسطة مؤشري أداء رئيسيني، على النحو امل

  املُطبقة اينسني بني املساواة لتعميم املعايري عدد: لفأ-3-6املؤشر 

، ايقيس املؤشر تنفيذ املعايري الدنيا اخلمسة عشر لتعميم املساواة بني اينسني والتدخالت اليت تستهدف املرأة حتديدً  -472
دته سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اينسني. وترمي املعايري إىل تعزيز البيئة املؤسسية التمكينية عن  على النحو الذي حد 

 طريق دعم إنشاء آليات لتعميم االعتبارات اينسانية.  

،    تنقيح مؤشر األداء الرئيسي من خالل مشاورة مكث فة مع الُشعتب واملكاتب، أفضت إىل حتديد 2018ويف عام  -473
 املعايري واألسس املرجعية لقياي مدى تنفيذ هذه اآلليات. 

املتعل ق إبدمان أهداف املسةةةةةةةةةاواة   12املنظمة للمر ة األوىل عن املعيار   فادت، أ2019-2018  السةةةةةةةةةنتنيوخالل فرتة  -474
 هات االتصةةةةةةال املعنية ابملسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني. ومن ابب ا سةةةةةةني يف نظام تقييم وإدارة األداء ملوظ في املنظمة، بدءً بني اين

دورة تعل م إلزامية حول املسةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةني    اسةةةةةةةتحدثتحول تعل م املوظ فني، بعدما   9للمعيار    املنظمةالتشةةةةةةةابه، امتثلت 
  2018لتنمية القدرات تتجاو  حدود التعل م اإللكرتوين. ويف عامي  اها لتشةةةةةةةمل فرصةةةةةةةً سةةةةةةةائر املوظ فني، وقد    توسةةةةةةةيع نطاقل
حبسب  ، ال سي ما تلك املرتبطة  مع البيا ت املصن فة رفع التقاريريف عمليات  ا وحتس نً  ا، أظهرت معظم املعايري اتساقً 2019و

 ونشرها؛ وتعل م املوظ فني، وتنمية القدرات؛ والتقييم؛ وصياغة املشاريع وتنفيذها.   نوع اينس

من أصةةةل نسةةةة عشةةةر ينبغي تنفيذها، والذي  ا  اهلدف املتمث ل يف حتقيق أربعة عشةةةر معيارً    بلوغ   ،2018يف عام  و  -475
(. وتعذ ر حم اآلن تنفيذ املعيار  امعيارً   15من أصةل   13)نف ذت املنظمة    2019لكن ه مل يتحق ق يف عام  وضةع لفرتة السةنتني،  

ميزانية مراعية لالعتبارات اينسةةةةةةةةةةةةةانية   حاليًا على مراجعة وسةةةةةةةةةةةةةائل ربطحول تعق ب املوارد املالية، غري أن  املنظمة تعمل   14
عتب الفنية    6تنفيذ املعيار    2018يف عام  عن ذلك،      فضةةةةةاًل و . زشةةةةةاريعها وبرا ها الذي يتطل ب من املكاتب امليدانية والشةةةةةُ

، بعدما جاء عدد  2019إجراء عملية تقييم دورية للمسةةةةاواة بني اينسةةةةني، ولكن ه مل يرقت إىل األسةةةةاي املرجعي احملد د يف عام 
جةديةدة يف   متطلبةاتة وإدخةال  ، ويعزى ذلةك يف املقةام األول إىل تنقيح اخلطوط التوجيهيةاالتقةارير املقةد مةة أقةل ممةا كةان متوقة عةً 

 .  2019عام  
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 املعايري الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني   :16 اجلدول

 
املعايري الدنيا لتعميم  
 النتائج احملققة يف فرتة السنتني عن موجز  2019 2018 املساواة بني اجلنسني 

قةةةواعةةةةةةةد  1 مجةةةيةةةع  تةةةتضةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةن 
البيا ت اإلحصائية الرئيسية  

بيا ت مصةةةةةةةةةةةنفة  يف املنظمة 
حبسةةةةةةةةةةةةةةةةب نوع اينس عنةةةد 
االقتضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء وحيثمةةةةا يكون 

 .اذلك متاحً 

قواعةةد بيةةا ت رئيسةةةةةةةةةةةةةةيةةة متةةاحةةة للعموم  تعترب مثةةاين نُةف ذ نُةف ذ
األغةةةةذيةةةةة والزراعةةةةة، ذات أايةةةةة من حيةةةة   ملنظمةةةةة 

وهي تشةةةةمل   تصةةةةنيف البيا ت حبسةةةةب نوع اينس.
أيضةةةةةةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةةةةةةتودع البيا ت ايديد املتعلق أبهداف  
التنمية املسةةتدامة. وتتضةةمن سةةبع قواعد بيا ت، من  
أصةةل العدد اإلمجايل، معلومات مصةةن فة حبسةةب نوع 
اينس. وتنشةةةةةةةةةةةةةةر املنظمةةة هةةذه البيةةا ت من خالل  
منتجةةاهتةةا املعرفيةةة، ال سةةةةةةةةةةةةةةي مةةا عن طريق مطبوعةةاهتةةا  

يعها بصةةةورة سةةةنوية. وخالل  الرئيسةةةية، اليت ال تعد  مج
 التقاريرفرتة السةنتني، اشةتملت سةتة تقارير من أصةل 

على بيا ت مصةةةنفة حبسةةب    للحالة يف العاملالسةةةبعة  
نوع اينس و قشةةةةةةةةةةت بُعد املسةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةني  

 للمواضيع الرئيسية املعاية

تسةةةةةةةةةةةةةةتثمر املنظمة يف تعزيز   2
قدرات البلدان األعضةةةةةةةةةةةةةةاء 
على إعداد  بيا ت مصةةةنفة 
حبسةةةةةةةةةب نوع اينس وعلى 
حتليلهةةا واسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدامهةةا يف 
حتليل السةةةياسةةةات وختطيط  
 الربامج واملشاريع وتقييمها.

خالل فرتة السةةنتني، شةةارك مسةةؤولون حكوميون من   نُةف ذ نُةف ذ
كمعةةةدل وسةةةةةةةةةةةةةةطي يف حلقةةةات دراسةةةةةةةةةةةةةةيةةة  ا  بلةةةدً   80

 مسةةةةةةةتديرة إقليمية أو وطنيةتدريبية/مناقشةةةةةةةات موائد  
تضةةمنت وحدات دراسةةية أو تبادل معلومات   سةةنوية

حول أاية مجع البيا ت املصةةةةةةةةةةةةن فة حبسةةةةةةةةةةةةب اينس  
املنظمةةةةةةة  وأدت  الغةةةةةةذائي.  األمن  وحتليلهةةةةةةا ألغراض 

ا يف دعم أصحاب املصلحة الوطنيني  ا نشطً أيضا دورً 
من أجل مجع البيا ت املصةةةةةةنفة حبسةةةةةةب نوع اينس  

، حي  اسةُتكمل  ليات التعداد واملسةحيف عم ونشةرها
يف عةام   امسةةةةةةةةةةةةةةحةً   22و  2018  عةام  يفا  مسةةةةةةةةةةةةةةحةً   27

2019  . 



C 2021/8  187 

 
املعايري الدنيا لتعميم  
 النتائج احملققة يف فرتة السنتني عن موجز  2019 2018 املساواة بني اجلنسني 

ابلنسةةةةةةةةةةةةةةبةة إىل مجيع األهةداف   3
االسةةرتاتيجية، يتم إجراء حتليل  
خاص ابملسةةةةاواة بني اينسةةةةني 
ووضةةةةةةةةةةةةةع خطة عمل بشةةةةةةةةةةةةةأن  
املسةةةاواة بني اينسةةةني؛ وابري  
قياي التقدم يف  ال املسةةةةاواة  

ابلنسةبة إىل مجيع  بني اينسةني  
 نواتج املنظمة.

  ذات صةلة تتضةم ن مجيع الربامج االسةرتاتيجية أنشةطة  نُةف ذ نُةف ذ
ابملسةةةةةةةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةةةةني والنتةةةائج املتوق عةةةة، وتتم  

القطري واإلقليمي وعلى  ينيصةةةةةةةةةياغتها على املسةةةةةةةةةتو 
. غري أن ه ال ميكن حتديد مجيع الرئيسةةةةةةي  صةةةةةةعيد املقر  
واة بني اينسةةني، حي  ابملسةةا ذات الصةةلةاألنشةةطة 
ا غالبً  ما تندرن ضةةمن نتائج أعم . وهلذا السةةبب،  ا أه 
يف املةةائةةة من النتةةائج املقر رة كةةانةةت مراعيةة    9تبني  أن   

لالعتبارات اينسةةةةةانية كمعد ل وسةةةةةطي )أي مع بعد 
يتعلق ابملسةاواة بني اينسةني معرب عنه بشةكل صةريح 

مسةةةةةةةةةةةةةةتةوى   وعةلةى  الةعةنةوان(.  متةك ن  ،  املةخةرجةةةةةةةاتيف 
املؤشةةةةةةةةةرات واحملد دات املراعية لالعتبارات اينسةةةةةةةةةانية 
املنظمة من تعق ب حتقيق النتائج املتصةةةةةةةةةلة ابملسةةةةةةةةةاواة  
ا  بني اينسةني. وقد أظهرت النتائج اليت أبر ت عنصةرً 

يف   43إىل   41،  ايدة يف اجملموع من  احمددً ا  جنسةةةةانيً 
لة ، فقد    حتسني األسئالنواتجاملائة. أما ابلنسبة إىل 

  30التوجيهية للتقييم املؤسةةةةسةةةةي وابتت تشةةةةمل اآلن 
يف املائة من األسةةةئلة املتعل قة ابملسةةةاواة بني اينسةةةني،  

 .  2018يف املائة يف عام    10مقارنة مع 
مةةةةةةةاليةةةةةةةة  4 غةةةةةةةايةةةةةةةة  وضةةةةةةةةةةةةةةع  يتم 

لتخصةةةةةةةةيص املوارد لسةةةةةةةةياسةةةةةةةةة 
املنظمة بشةةةةةةةةةةأن املسةةةةةةةةةةاواة بني 

 اينسني، وحتقيقها.

بر مج العمل وامليزانية اعتمادا للعمل املتعلق   ص ص   نُةف ذ نُةف ذ
 ابملساواة بني اينسني عرب املنظمة.

يتم إجراء تقييم قطري بشةةةةةةةةأن  5
املسةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةني كجزء 

 من الربامج القطرية.

القطرية   عمليات التقييمتشةةةةةةةةةج ع املنظمة على إعداد   نُةف ذ نُةف ذ
للرب ة    اللمسةةةاواة بني اينسةةةني على اعتبارها أسةةةاسةةةً 

عد  القطرية وصةياغة املشةاريع. وخالل فرتة السةنتني، أُ 
وجرى استعراض حلوايل ا جديدً  اتقييمً   32 موع من 

رت إىل ايف املائة من أطر الرب ة القطرية اليت أشةةةة  90
اينسةةةةةةةةةانية   قضةةةةةةةةةاايأن ه قد    حتليل القيود املتعل قة ابل

 ومعايتها.  
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املعايري الدنيا لتعميم  
 النتائج احملققة يف فرتة السنتني عن موجز  2019 2018 املساواة بني اجلنسني 

ابرى اسةةةةةةةةةةةةةةتعراض ملسةةةةةةةةةةةةةةةةةةألةةةةة   6
املسةةةاواة بني اينسةةةني ابلنسةةةبة  
لةتةوفةري   اخلةةةةةةةدمةةةةةةةات  مجةيةع  إىل 
أسةةةةةاي لتحسةةةةةني تنفيذ عملية  
تعميم املسةةةةاواة بني اينسةةةةني،  
زا يف ذلك قياي التقدم احملر   

 واألداء.

على إجراء تقييم دوري للعمل   اتشةةةةج ع املنظمة أيضةةةةً  مل يُنف ذ  نُةف ذ
يف  ال املسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف كل شةةةةعبة/مكتب  

وحتةةديةةد الثغرات والتخطيط   اإلجنةةا اتالسةةةةةةةةةةةةةةتعراض  
ابملسةاواة بني اينسةني. وقد      ذات الصةلةلألنشةطة  
  6وخضةةةةةةةةةةةةعت  اتقريرً   28اسةةةةةةةةةةةةتكمال    2018يف عام 

عتب/مكاتب للعملية نفسةةها يف عام   . وكان 2019شةةُ
جةديةدة    متطلبةاتطوط التوجيهيةة وإدخةال  تنقيح اخل
السةةةةةةةةةةةبب الرئيسةةةةةةةةةةةي وراء عجز معظم   2019يف عام 

عةتب/املكةاتةب عن إمتةام التقرير قبةل هةايةة   عةام   الشةةةةةةةةةةةةةةُ
2019  . 

يدرن حتليل مسةةةةةةةةألة املسةةةةةةةةاواة   7
بني اينسةةةني يف صةةةياغة مجيع  
الربامج واملشةةةةةةةةةةةةةةةاريع امليةةدانيةةة،  
املتعلقةةةةةةة   القضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااي  وُتؤخةةةةةةذ 
ابملسةةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةةني يف 
االعتبةةةار يف عمليةةةات املوافقةةةة 

 على املشاريع وتنفيذها.

ميكن تتبع مسةةةةةةةألة تعميم املسةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةني يف  نُةف ذ نُةف ذ
صياغة الربامج واملشاريع وتنفيذ األنشطة ذات الصلة 
ابملسةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةني من خالل متطلبات حمددة 
تضةةةةةعها املنظمة يف دورة املشةةةةةاريع اخلاصةةةةةة نا.  وقد 

صةةةةةةةةياغة نسةةةةةةةةبة عالية   2019و  2018مت ت يف عامي  
يف املةةائةةة( على   90جةةًدا من املشةةةةةةةةةةةةةةةةاريع )أكثر من  

أسةاي حتليل جنسةاين )و   تقييمها حبسةب مؤشةرات 
املسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني اخلاصةةةةةةة ابملنظمة(، وارتفعت 
نسةةةةبة املشةةةةاريع اليت جرى تقييمها وعايت القضةةةةااي 

  70اينسةةةةةةةةانية على حنو مالئم بصةةةةةةةةورة ملحوظة من  
ئة )على أسةاي نظام سةجل النتائج يف يف املا  87إىل 

 التقارير النهائية(. 
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عةةمةةلةةيةةةةةةةات  8 مجةةيةةع  تةةتضةةةةةةةةةةةةةةةمةةن 
الةةربامةةج  وتةةقةةيةةيةةم  اسةةةةةةةةةةةةةةةتةةعةةراض 
بشةةةةةةةةةكل كامل حتليل مسةةةةةةةةةألة  
املسةةةةاواة بني اينسةةةةني، وتقدم 
املتصةةةةةةةةةةةةةةلةةةةة   تقةةةةارير عن اآلاثر 
ابملسةةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةةني يف 

 اجملاالت اليت تستعرضها.

ابخلطوط التوجيهية الصادرة عن مكتب التقييم    عماًل  نُةف ذ نُةف ذ
بشةةةةةأن تقييم تعميم املنظور اينسةةةةةاين، أدرجت مجيع 

(  47عمليات التقييم اليت جرت خالل فرتة السنتني )
بني اينسةةةني يف اختصةةةاصةةةاهتا. كما   مسةةةألة املسةةةاواة

تضةم نت مجيع تقارير التقييم قسةًما خمصة صًةا للمسةاواة 
غة املبادرة موضةةةةةةةةةةع  بني اينسةةةةةةةةةةني، كجزء من صةةةةةةةةةةيا

عةةةةةةةامي   وبني  ونتةةةةةةةائجهةةةةةةةا.  وإدارهتةةةةةةةا    2018التقييم 
ن ملحوى يف نسةةةبة التقييمات  2019و ج ل حتسةةة  ، سةةةُ

متعل قةةةة    اليت رفعةةةت بصةةةةةةةةةةةةةةورة منهجيةةةة توصةةةةةةةةةةةةةةيةةةات 
 ابملسةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةني على أسةةةةةةةةاي اسةةةةةةةةتنتاجاهتا  

 يف املائة(.    100يف املائة إىل   82)من  
لتنمية  يتم وضةةةع بر مج إلزامي   9

القدرات يف  ال املسةةاواة بني 
اينسةةةةةني وتنفيذه ابلنسةةةةةبة إىل 
الةةةةفةةةةنةةةةيةةةةني   املةةةةوظةةةةفةةةةني  مجةةةةيةةةةع 

 واملدراء.

تنف ذ املنظمة سةةةةةةةةةنواًي اسةةةةةةةةةرتاتيجية لتنمية القدرات يف  نُةف ذ نُةف ذ
 ةةال املسةةةةةةةةةةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةةةةةةةةةني وتقةةد م  موعةةة من 
خيارات التدريب على القضةةةةةااي اينسةةةةةانية ملوظ فيها.  

عةةةةام   التعل م 2018واعتبةةةةارًا من  دورة  أصةةةةةةةةةةةةةةبحةةةةت   ،
املسةةاواة بني اإللكرتوين املشةةرتكة بني الوكاالت بشةةأن 

إلزامية يميع ملتحدة وأنت اينسةةةةني ومتاسةةةةك األمم ا
موظفةًا    544، اسةةةةةةةةةةةةةةتكمةل 2019املوظ فني؛ ويف عةام 

دورات خمتلفة للتعل م اإللكرتوين يف  ال املسةةاواة بني 
الةةةةداخليةةةةة  التعل م    اينسةةةةةةةةةةةةةةني توف رت على منصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

you@fao . 
مةن   أكةثةر  تةنةظةيةم  ذلةةةةةةةك،     عةلةى  مةن    80وعةالوة 

حلقةةات العمةةل أو احللقةةات الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةيةةة الفعليةةة أو 
احللقات الدراسةةةةةةية اإللكرتونية املخصةةةةةةصةةةةةةة لقضةةةةةةااي 
املسةةةاواة بني اينسةةةني يف املقر الرئيسةةةي ويف املكاتب  

 (.  2019يف عام    51و  2018يف عام   30امليدانية )
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من  10 األدي  احلةةةةةد  يتم حتةةةةةديةةةةةد 
الكفةةاءات يف حتليةةل قضةةةةةةةةةةةةةةةااي 

نسني، ويُطلب املساواة بني اي
واملةوظةفةني   املةةةةةةةدراء  مجةيةع  مةن 

 الفنيني استيفاءها.

يةدرن إطةار املنظمةة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةة ابلكفةاءات قضةةةةةةةةةةةةةةةااي   نُةف ذ نُةف ذ
املسةةةاواة بني اينسةةةني حتت إطار القيمة األسةةةاسةةةية: 
"احرتام ايميع"، وتشةةةةةةةةةج ع مجيع إعال ت الوظائف 

املؤهالت. الفنية الشةةةةةةاغرة ورود الطلبات من اإل ث  
عتب املعنية ابلتعيني تسةةةةةليط الضةةةةةوء على  وميكن للشةةةةةُ
اخلربة أو املؤهالت املتعلقةة بقضةةةةةةةةةةةةةةااي املسةةةةةةةةةةةةةةاواة بني 

  .اينسني يف إعال ت الوظائف الشاغرة

تضةع كل إدارة فنية عملية فر    11
بني  على املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاواة  قةةةةةائمةةةةةة 
اينسةةةةةةةةةةةةةةني يميع األنشةةةةةةةةةةةةةةطة  
والربامج واملنتجةةةةات   املعيةةةةاريةةةةة 

 ية.املعارف

يف كل  سةنة، تتلق ى جهات االتصةال املعنية ابملسةاواة   نُةف ذ نُةف ذ
بني اينسةني مسةًحا ل بالغ عن مدى مسةااتها يف 
تنفيذ العمل يف  ال املسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني ضةةةةةةمن  
عبها/وحداهتا. وخالل فرتة السةنتني، أفاد أكثر من   شةُ

يف   45يف املائة سةةةةةةةنواًي عن مشةةةةةةةاركة مباشةةةةةةةرة، و  85
يف املةائةة    55املةائةة عن مشةةةةةةةةةةةةةةاركةة منتظمةة، فيمةا أفةاد  

عن مشةاركة بني احلني واآلخر. وتشةري املهام الرئيسةية  
املنوطة  هات االتصةةةةةةال إىل التخطيط واإلبالغ عن 
األنشةةطة ذات الصةةلة ابملسةةاواة بني اينسةةني؛ ومتثيل 
املنظمةةة يف االجتمةةاعةةات املشةةةةةةةةةةةةةةرتكةةة بني الوكةةاالت؛  

ة التخطيط القطري؛ وصةةةةةةةةةةةةةةيةةةاغةةةة ودعم إعةةةداد وثيقةةة
 املشاريع؛ واستعراض املنتجات املعرفية. 
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درن تقييم للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةااةةةةة يف  12 يةةةةُ
حتقيق أهةداف املسةةةةةةةةةةةةةةةاواة بني 
اينسةةةةةني اخلاصةةةةةة ابملنظمة يف 

يميع    نظام تقييم وإدارة األداء
 املوظفني الفنيني.

عةةةةةام   نُةف ذ نُةف ذ للمر ة  2018يف  نةةةةةت املنظمةةةةةة  متك  األوىل من  ، 
فةًا متعلقةًا  اإلبالغ عن عةدد املوظ فني الةذين أد وا هةد

يف تقييم أدائهم. وعلى امتداد   ابملسةةاواة بني اينسةةني
فرتة السةةةنتني، رك ز هذا التقييم على جهات االتصةةةال 
املعنية ابملسةاواة بني اينسةني، حي  أُدمج ما يقارب  

بني ابملسةةةةةةةاواة    ثلثا ايهات هدفًا أو مؤشةةةةةةةرًا متصةةةةةةةاًل 
اينسةةةةةةةةةةةةةةني يف نظمهةا لتقييم األداء وإدارتةه. ويف عةام 

، بدأت املنظمة ابالسةةةةةةةةةةتعداد لتوسةةةةةةةةةةيع نطاق  2019
هذا االسةةةةتعراض ليشةةةةمل فئات أخرى من املوظ فني، 

 زا يف ذلك املشرفون واملديرون. 
تةتةبةع   13 مةنةهةجةي  حنةو  عةلةى  يةتةم 

املوارد البشةةةةةةرية واملالية والنتائج 
والتنفيذية ذات الصةلة  املعيارية  

بقضةةةااي املسةةةاواة بني اينسةةةني  
من املقر الرئيسةي إىل املسةتوى  
القطري، ورفع تقارير عنها إىل 
األجهزة الرائسةةةةةةةةةةةةةةيةةةة للمنظمةةةة  

 وإىل منظومة األمم املتحدة.

يتعق ب إطار الرصةةةةةةةةةةةةةد املؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةي النتائج املتعل قة   نُةف ذ نُةف ذ
ابملساواة بني اينسني حبسب األهداف االسرتاتيجية  
والوظيفيةة، ويبل غهةا لألجهزة الرائسةةةةةةةةةةةةةةيةة للمنظمةة من  

  ملدة ا منتصةةةةةةةف السةةةةةةةتعراض التجميعي التقريرخالل  
ا التقةةارير  وتقةةارير تنفيةةذ الربامج. وتتضةةةةةةةةةةةةةةم ن أيضةةةةةةةةةةةةةةةةً

ثة عن ختصةةةيص املوارد   املؤسةةةسةةةية هذه معلومات حمد 
املالية ألغراض املسةةةةاواة بني اينسةةةةني. وتنف ذ املنظمة  
كذلك خطة عمل بشأن املساواة بني اينسني وترفع  
تقارير عن البيا ت اخلاصةةةةةةةةةة ابملوارد البشةةةةةةةةةرية للجنة 

 املالية. 



192  C 2021/8  
 

 
املعايري الدنيا لتعميم  
 النتائج احملققة يف فرتة السنتني عن موجز  2019 2018 املساواة بني اجلنسني 

يف   30يتم ختصةةةةةةةةةةيص نسةةةةةةةةةةبة   14
املنظمةةةةةةةة   ميزانيةةةةةةةة  من  املةةةةةةةائةةةةةةةة 
عةةلةةى  الةةتةةنةةفةةيةةةةةةةذي  وعةةمةةلةةهةةةةةةةا 
الصةةةةةةعيدين القطري واإلقليمي  
الةةةةةيت  الةةةةةتةةةةةةةدخةةةةةالت  لةةةةةغةةةةةرض 

 .اتستهدف النساء حتديدً 

، اندرجت نسةةةةةةةبة عالية من  2019و  2018يف عامي  مل ينف ذ  مل ينف ذ 
املشةةةةةةةةةةةةةةاريع اليت وافقةت عليهةا املنظمةة ضةةةةةةةةةةةةةةمن إطةار 

)تُةعتا  مسةةةةألة "  G2aمؤشةةةةر املسةةةةاواة بني اينسةةةةني "
املساواة بني اينسني بشكل منهجي، ولكن ها ليست  
من األهداف الرئيسية للمشروع(، وبل  معد ل حصة  

" )حي  تعترب G2bاملشةةةةةةةةةةةاريع اليت حتمل املؤشةةةةةةةةةةةر "
يف   6املسةةةةاواة بني اينسةةةةني اهلدف الرئيسةةةةي( نسةةةةبة 

املةائةة. ومل يطبق هةذا املعيةار حم اآلن ألن  املنظمةة ال 
مل على حتديد امليزانية اخلاصةةةةة ابملسةةةةاواة بني تزال تع

 اينسني لفرادى التدخالت.
ارتفعت حصةةةةةة إمجايل حافظة   15

الةةةةةتةةةةةقةةةةةن   الةةةةةتةةةةةعةةةةةةةاون  بةةةةةر مةةةةةج 
املخصةةةةصةةةةة للربامج واملشةةةةاريع  
املتصةةلة ابملسةةاواة بني اينسةةني  

إىل    9من   املةةةةةائةةةةةة  يف   30يف 
 املائة.

ميك ن بر مج التعاون التقن املنظمة من إغحة درايتها  نُةف ذ نُةف ذ
وخربهتا للبلدان األعضاء عند الطلب، وذلك استناًدا 
إىل مواردها اخلاصةةةةةةةةةةةةة. وخالل فرتة السةةةةةةةةةةةةنتني، عا  
أكثر من نصةةةةةةف مشةةةةةةاريع بر مج التعاون التقن اليت 

مشةةةةةةةةةةةةةةروعةًا    359متةة ت املوافقةةة عليهةةا والبةةال  عةةددهةةا  
  اينسني. مسألة املساواة بني
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 املرأة ومتكني اينسني بني املساواة منظومة األمم املتحدة بشأن نطاق على العمل خطة: ابء-3-6املؤشر 

املسةةةةةاواة بني اينسةةةةةني ومتكني املرأة )خطة العمل(.   األمم املتحدة بشةةةةةأنخطة العمل على نطاق منظومة   تشةةةةةكل -476
للمسةةةاءلة من أجل تعجيل عملية تعميم املسةةةاواة بني اينسةةةني ومتكني املرأة يف مجيع الوظائف املؤسةةةسةةةية لدى كيا ت ا إطارً 

 رفع تقارير سنوية من قبل كل كيان وإدارة ومكتب مشارك.  وتستوجب ،منظومة األمم املتحدة

وقد أكدت املنظمة    (2.0)خطة العمل بنسةةةةةةةةةةختها ايديدة السةةةةةةةةةةنة األوىل لرفع التقارير زوجب    2018اعُترب عام و  -477
اإلبالغ  ونتيجة لذلك، أقر ت هيئة األمم املتحدة للمرأة إبجنا ات منظمة األغذية والزراعة يف  ال    األداء الناجح اخلاص نا.

،  وحتسةةةني ممارسةةةات التقييم املراعية لالعتبارات اينسةةةانية   ة بني اينسةةةنيعن نتائج أهداف التنمية املسةةةتدامة املتعل قة ابملسةةةاوا
وشةةةةج عت املنظمة على تسةةةةريع جهودها من أجل حتقيق التمثيل العادل للمرأة على مجيع املسةةةةتوايت، وضةةةةمان االلتزام على 

 املستوايت كافة بتعميم املساواة بني اينسني ومتكني املرأة يف مجيع أنشطتها. 

، أحر ت املنظمة املزيد من 2019ابء أداء املنظمة نسةةةةةةةةةةةةةبة إىل معايري خطة العمل. ويف عام  -3-6املؤشةةةةةةةةةةةةةر ويقي م  -478
(. وتتضةةم ن 17 ايدولمن مؤشةةرات األداء اخلاصةةة خبطة العمل )  16مؤشةةرًا من أصةةل   15التقد م من خالل حتقيق أو جتاو   
ال ينطبق على منظمة األغذية    3مؤشةةةرًا، من بينها مؤشةةةر واحد هو مؤشةةةر األداء   17 (2.0)خطة العمل بنسةةةختها ايديدة  

 والزراعة. 

بشةةةةةةةةةأن تقييم القدرات، ابإلضةةةةةةةةةافة إىل   14ومتك نت كذلك املنظمة على وجه اخلصةةةةةةةةةوص من جتاو  مؤشةةةةةةةةةر األداء  -479
حول اهليكل اينسةةاين. ويتمث ل اجملال الرئيسةةي للتحسةةني يف مؤشةةر  11بشةةأن املراجعة و  5بشةةأن التقييم و  4مؤشةةرات األداء 

لتنفيذ خطة العمل من   2020بشةةةةةةأن التمثيل املتسةةةةةةاوي للمرأة. وقد وضةةةةةةعت املنظمة خطة عمل تصةةةةةةحيحية لعام    2األداء 
 . أجل حتقيق املساواة بني اينسني يميع موظفيها
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حبستتب   املستتاواة بني اجلنستتني ومتكني املرأة بشتتعن  منظومة األمم املتحدةعلى نطاق  تصتتنيف خطة العمل :17اجلدول 
  *مؤشرات األداء

مؤشر  
 األداء

 2019 2018 العنوان

نتائج أهداف التنمية املسةةتدامة املتعل قة ابملسةةاواة بني اينسةةني   1
 يف  ال التخطيط االسرتاتيجي 

 حتقق حتقق

اإلبالغ عن نتائج أهداف التنمية املسةةةةتدامة املتعل قة ابملسةةةةاواة   2
 بني اينسني 

    جتاو ه     جتاو ه 

نتائج أهداف التنمية املسةةةةةتدامة الربا ية املتعل قة ابملسةةةةةاواة بني  3
 1مؤشر األداء اينسني غري املدرجة يف 

 ال ينطبق ال ينطبق

    جتاو ه     جتاو ه  التقييم 4

    جتاو ه     جتاو ه  املراجعة 5

 حتق ق حتق ق السياسات 6

 حتق ق حتق ق القيادة 7

 حتق ق حتق ق املراعية للمساواة بني اينسنيإدارة األداء  8

 حتق ق حتق ق تعق ب املوارد املالية 9

 حتق ق حتق ق ختصيص املوارد املالية 10

    جتاو ه     جتاو ه  اهليكل اينساين 11

 شارف على التحقق  شارف على التحقق  التمثيل املتساوي للمرأة 12
 حتق ق حتق ق الثقافة التنظيمية 13

    جتاو ه  حتق ق تقييم القدرات 14

 حتق ق حتق ق تنمية القدرات 15

 حتق ق حتق ق املعارف واالتصاالت 16

 حتق ق شارف على التحقق  االتساق 17

ابملساواة بني اينسني ومتكني    بشأن منظومة األمم املتحدةخطة العمل على نطاق حبسب اإلطار الزمن لرفع تقارير *
 . 2020املرأة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، سيتم  أتكيد التصنيفات يف يوليو/متو  
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  تقرير مرحلي -  املناخ  بتذري  اياصةسرتاتيجية الإطار نتائج ا :4امللحق  
 2019-2018للفرتة 

 

لتكامل ا ة،واملكاتب اإلقليمية وفرق الربامج االسةةةرتاتيجياملعنية الفنية شةةةعب زشةةةاركة ال، الذي أُع ود  ذا امللحقيرب  ه -480
فرتة على مةدى  تغري املنةاخ وتنفيةذهةا  املنظمةة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة  أدت قةد  فاألفقي القوي لتغري املنةاخ يف عمةل املنظمةة.  

وإن   ةاالت العمةل.  الل كةل  ةال من  من خآاثره  حةدة  تعميم التكيف مع تغري املنةاخ والتخفيف من  إىل متكني  السةةةةةةةةةةةةةةنتني 
ابع الشةةامل الذي تتسةةم به مسةةألة عن الطتعرب و تغري املناخ  اخلاصةةة بسةةرتاتيجية  الإطار نتائج احتت نها بل   عمجيع اإلجنا ات امل

 .الشاملة لعدة قطاعاتاضيع املنظمة  و متغري املناخ ابعتبارها أحد  

 املعامل البارزة

تعبئةةة أكثر من مليةةار دوالر  بتزويةةد البلةةدان زةةا يلزم من الةةدعم ل  ،فرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني  ، خاللملنظمةةةقةةامةةت ا:  1  اتجالنةة -481
آاثره يف قطةاعي حةدة  ف مع تغري املنةاخ والتخفيف من  لتكي  غراض ان املوارد املةاليةة الوطنيةة والةدوليةة أل( م1-ب-1)  أمريكي

بر مج مشةةةةةةةاريع    هاحديثًا، زا فيال ممو  ( مشةةةةةةةروًعا  2-ب-1) 186ما  موعه تنفيذ    نظمةاملبدعم من وبدأ األغذية والزراعة.  
يف ضةوء القبول الواسةع جًدا  اليت ثبت أها متحفظة  احملددة و األولية  غاايت   موعة الزا أدى ابلتايل إىل جتاو    تقن،التعاون ال
صةلة معاية القضةااي املتإىل   سةعيًا منهاةةةةةةةةةةةةةةةة  نظمةوابدرت امل.  من حدة آاثره تخفيفالف مع تغري املناخ و لتكي  ابه حظي  الذي 

بلًدا  140ما يصةةةةل إىل   هااإحدشةةةةارك يف  ،  (1-ه-1ان )حلقة عمل متعددة البلد 53تنظيم أو دعم  ، إىل تنظيم بتغري املناخ
 ايدة كبرية يف طلب إن دل ت على شةةةةةةةةةةةيء ف يا تدل  على توقًعا. وهذه النتائج ضةةةةةةةةةةةعف ما كان مأكثر من  وهو ،  (2-ه-1)

 وسياساتية تقنية  تبادالتلمناخ ومعاية تغري املناخ من خالل املخص ص لتمويل اللى  عصول احلمن أجل  البلدان على الدعم  
 .البلدان متعددة

ووجهات نظرها بشةةةةةةةةةأن تقدمي إسةةةةةةةةةهامات  من خالل   2اتج إطار النإجنا ات ابر ة حتت املنظمة  حق قت  : 2 اتجالن -482
الغةةةةةذائي والزراعةةةةةة يف   )  45األمن  احملةةةةة1-أ-2حمفاًل  تعةةةةةا     يةةةةةةقليماإلو   ليةةةةةةدو الةةةةة  لافةةةةة( من  واليت  املنةةةةةاخ،   حمفاًل  11تغري 

الوقت  بناء روابط مع قطاعات أخرى. ويف إىل ابلتايل هو ما أدى الزراعة، و عا  ابألساي مسألة افل ال تمن احمل (1-ن-2)
للمشةةاركة يف املبذولة  هودميكن مواصةةلة تعزيز اي هاملؤشةةرات، ف نضةةوء تلك  يف املسةةتوى املطلوب  أداء املنظمة  ي فاق فيه الذ

ص للمنةاخ ) تمويةل  يف الشةةةةةةةةةةةةةةركةاء ال( وتوقيع برامج تعةاون مع  1-ب-2،  20االجتمةاعةات العةامليةة املتعلقةة ابلتمويةل املخصةةةةةةةةةةةةةة 
يف فرتة ألسةةةةةةةةةاي  أن التنفيذ سةةةةةةةةةيكون ابذلك للغاية،   ةطموح اهالغاية احملددة أ  تأثبتو (. 2-ب-2، 7لمناخ )املخصةةةةةةةةةص ل

إىل عز ت املنظمة   على العموم،بعض الوقت. و تسةتغرق  املفاوضةات والرتتيبات التعاقدية نظرًا إىل أن  2021-2020  السةنتني
بتغري املتعلق  يف جدول األعمال الدويل   األمن الغذائي والتغذية والزراعةإدران  حتسةةةةةةني  من أجل  كبري موقفها ومشةةةةةةاركتها  حد  
 .املناخ
وبينما ما  ال يتعذر فرتة السةةةةةةنتني.  على امتداد عمل املنظمة  إجنا  التنسةةةةةةيق الداخلي و مسةةةةةةتوى حتسةةةةةةن : 3 اتجالن -483

جنة املسةةةةةةاعدة  اتية للسةةةةةةياسةةةةةةاعتماد املؤشةةةةةةرات ال، ف ن (2-أ-3) املنظمةاريع  اعتبار تغري املناخ جزءًا ال يتجزأ من دورة مشةةةةةة
مسح  آاثره حدة  اإليائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةةةةةةةادي بشةةةةةةةةأن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  
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 (4-ألف-3يف املائة )  56ميثل وهو ما  بتغري املناخ،   "يأسةاسةبشةكل و "أكبري"  بشةكل  "اريع على أها ترتبط تصةنيف املشةب
سةةةمح  مم ا ي ية،مؤشةةةرات سةةةياسةةةاتضةةةوء  املنظمة يف  اريع الغالبية العظمى من مشةةةاآلن توسةةةيم   و املنظمة.  اريع من حافظة مشةةة

ايع  شةةةةةةةةسةةةةةةةةتلزم متحيص مجيع املياريع من شةةةةةةةةأنه أن شةةةةةةةةاملتغري املناخ يف دورة  ولكن تعميم بتحديد تلك املرتبطة بتغري املناخ.  
تُقدنر ميزانية الرب مج و من مرحلة التصةةةةةةةةةةةميم.  انطالقًا ،  بعني االعتباراخ  ابملنذات الصةةةةةةةةةةةلة  األبعاد أخذ وحتليلها وتعديلها مع  

الرب مج العادي ذات مصةةروفات  تحديد بسةةانا  تحا   (،  3-أ-3يف املائة ) 9 وايلبتغري املناخ حببشةةكل كبري  العادي املرتبطة 
ة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةةةةةةةادي،  جنة املسةةةةةةةةاعدة اإليائية التابعز للالصةةةةةةةةلة بتغري املناخ من خالل نظام الرتمي

أقامت و  األهداف االسةةةةةةةةرتاتيجية.  وخمرجات  التنفيذوآليات ،  تغري املناخالشةةةةةةةةعب ذات الصةةةةةةةةلة ببني التدقيق املتقاطع يف ما  و 
ملناخ على املتعلقة اباسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية مع جهات فاعلة من غري الدول لتعظيم أثر اإلجراءات  ة شةةةةةةةةةةةةةةراك (1-ب-3) 27نظمة  امل

حداًث   11عقد من أجل  ، وضةةةةةافرت جهودها مع الصةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر مج األغذية العاملي  كافةاملسةةةةةتوايت  
 . ابلتعل م التبةادالت واألحةداث اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةعةدد كبري من  كمةا نظم ملنةاخ.  يع املتصةةةةةةةةةةةةةةلةة ابضةةةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةةأن املو ( ب2-ب-3)  جةانبيًةا

 .لبناء وتعزيز القدرات الداخلية ملوظفي املنظمة (3-ن-3، 55)
 آفاق املستقبل

على سةةةةةةةةةةةةةبيل الذكر    ،، زا يف ذلك2021-2020لمنظمة للفرتة لاألولوايت االسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية ايديدة إدران سةةةةةةةةةةةةةيتم   -484
 والتعاون اينوب بلدان بني التعاون الرقمية واالبتكار، والشةةةةةةةةةةراكات زا يف ذلكا بيد، والزراعة  يدً العمل  ، مبادرة  احلصةةةةةةةةةةر ال

ات الصةةةلة ذ  التآ ر أوجهالتنفيذ والرصةةةد واإلبالغ بشةةةأن تغري املناخ لضةةةمان    ات، واألمراض احليوانية املنشةةةأ، يف عمليالثالثي
ا ظل  أتثر الدول ايزرية الصةةةةةةةغرية النامية وأقل البلدان يوً   ويفبني خمتلف  االت العمل.   ما  يفالتنسةةةةةةةيق  مسةةةةةةةتوىوحتسةةةةةةةني  

عدد متزايد من  اسةةةةةةةةةةتخداما مع  من غريها بتغري املناخ، تكتسةةةةةةةةةةب مجيع األولوايت  نً   أكثروالبلدان النامية غري السةةةةةةةةةةاحلية 
ة القضةةةةةةةةةةااي والتحدايت املتعلقة  الدعم يف آليات تنفيذ فعالة ملعاي  التماسةةةةةةةةةةهاا و أكثر تعقيدً و  قطاعيةا  جً البلدان األعضةةةةةةةةةةاء هُ 

إطار نتائج اسرتاتيجية   تعميميف املستقبل    واصلسيتو  حلول متكاملة. إابادأواصر التعاون من أجل  وطيدت يشملابملناخ، زا 
  .مع اإلطار االسرتاتيجي ايديد للمنظمة غم    انسجام  يفبتغري املناخ   اخلاصةاملنظمة  
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 اياصة بتذري املناخ  االسرتاتيجية عمل خطة نتائج بشعن إطار 2019-2018: التقدم احملرز يف الفرتة 18اجلدول 
 

 مؤشرات املخرجات لدور املنظمة   
لفعلية حبلول  النتيجة ا الذاايت بني هاللني(  )ترد مؤشرات خمرجات األهداف االسرتاتيجية 

 هناية فرتة السنتني
 1خمرجات الناتج 

تقةدمي دعم مبةاشةةةةةةةةةةةةةةر لتنفيةذ   ألف- 1
احملةةةةددة وطنيةةةةً  لقطةةةةاعي   ااملسةةةةةةةةةةةةةةةةةااةةةةات 

األغذية والزراعة يف البلدان عرب عمليات 
سةةةةةةةةياسةةةةةةةةاتية وتنمية القدرات وتدخالت 

 تقنية على أرض الواقع.

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   1-ألف- 1 عةةةةةةةدد   (2-3-2)التربانمتج 
البلةةدان اليت تعز  ت فيهةةا قةةدرات املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةات احلكوميةةة  
ومؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات أخرى ذات الصةةةةةةةةةةةلة لتنفيذ السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات، 

آليات احلوكمة اليت تعز  اإلنتان املسةتدام  واالسةرتاتيجيات أو
 و/أو تعا  تغري  املناخ وتدهور البيئة.

43 64 

تيسةةةةةري حصةةةةةول البلدان على   ء- 1
لقطةةةةةةاعي   والزراعةةةةةةة التمويةةةةةةل  األغةةةةةةذيةةةةةةة 

بتحسةةةني إمكانية احلصةةةول على التمويل  
 الوطن والدويل للمناخ.

قدر التمويل املسةتهدف يف تدابري التكيف مع  1- ء- 1
تغري  املنةةةةاخ والتخفيف من حةةةةدة آاثره يف قطةةةةاعي األغةةةةذيةةةة  

 والزراعة والذي يتم تعبئته بدعم من املنظمة.

( دوالر 1مليار )
 أمريكي 

 ر أمريكيمليار دوال 1.22

عدد برامج ومشةةةةةةةةةةةاريع التكيف مع تغري  املناخ  2- ء- 1
 والتخفيف من حدة آاثره املمو لة حديثًا بدعم من املنظمة.

30 186 
 

تقةةدمي دعم للبلةةدان إلدمةةان  جيم- 1
األمن الغةةذائي واعتبةةارات قطةةاع الزراعةةة  
واعتبارات تغري  املناخ يف السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات  

والسةةةةةةةياسةةةةةةةات واالسةةةةةةةرتاتيجيات الوطنية 
 والربامج اإلقليمية ذات الصلة.

عةدد أطر الربامج القطريةة للمنظمةةة اليت تتخةةذ  1-جيم- 1
هلةا، وحتةد د  ةاالت تعةاون  امرجعةً   ااملسةةةةةةةةةةةةةةااةات احملةددة وطنيةً 

املنظمةةة مع البلةةدان بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن تةةدابري التكيف مع تغري  املنةةاخ 
 والتخفيف من آاثره.

 
املخرج   مؤشتتتتتتتتتتر  قيتتتاس  املخرج  1- جيم -1جير    مبؤشتتتتتتتتتتر 

  1- ألف - 3

35 69 

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   2-جيم- 1 عةةةةةةةدد   (1-2-2)التربانمتج 
السةةةةةةةياسةةةةةةةات واالسةةةةةةةرتاتيجيات وبرامج االسةةةةةةةتثمار اليت متت 
صةةةةةةةةةةةةةةيةةاغتهةةا بةةدعم كبري من املنظمةةة وترمي إىل جعةةل الزراعةةة 
والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة، والتصد ي 

  لتغري  املناخ وتدهور البيئة.

61 86 

عدد واثئق   (2-2-2)الربانمج االسترتاتيجي  3-جيم- 1
االسرتاتيجية عن الزراعة املستدامة والغاابت ومصايد األمساك 
اليت ُوضةةعت من خالل حوار بشةةأن السةةياسةةات مشةةرتك بني 

وخطط   2030القطاعات وآليات حوكمة متصةةةةةةةةةلة خبطة عام 
  .اتنفيذ املسااات احملد دة وطنيً 

40 43 

إرشةةةةةةةةةةةةاد البلدان يف وضةةةةةةةةةةةةع  دال- 1
خمةةاطر الكوارث وُهج واعتمةةاد احلةةد  من 

 والوقاية. التكي ف

عدد  ألف(1-1-5)الربانمج االستتتتتتتترتاتيجي  1-دال- 1
البلدان اليت قامت بصةياغة واعتماد اسةرتاتيجية / خطة للحد  
من املخةاطر وإدارة األ مةات يف مؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةاهتةا نتيجةة لةدعم 

  املنظمة.

46 46 

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   2-دال- 1 عةةةةةةةدد   (1-4-5)التربانمتج 
البلدان اليت تسةةةتفيد من دعم املنظمة لفهم املعايري، واخلطوط 

27 41 
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 هناية فرتة السنتني
التوجيهيةة، واملمةارسةةةةةةةةةةةةةةةات يف  ةال األخطةار والتةأهةب حلةالةة 

  الطوارئ اخلاصة ابلقطاع.
تةةةقةةةنةةةيةةةةةةةة    هاء– 1 تةةةبةةةةةةةادالت  عةةةقةةةةةةةد 

وسةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةاتيةة متعةددة البلةدان ملعةايةة 
 القضااي املتعلقة بتغري  املناخ.

البلةةةةدان اليت  1-هاء- 1 العمةةةةل املتعةةةةددة  عةةةةدد حلقةةةةات 
املنظمةةةةةة لتيسةةةةةةةةةةةةةةري   جرى تنظيمهةةةةةا أو دعمهةةةةةا من جةةةةةانةةةةةب 
التبادالت التقنية والسةةةةةياسةةةةةاتية ملعاية القضةةةةةااي املتعلقة بتغري  

 املناخ. 

12 53 

عدد البلدان اليت حضةةةرت حلقات العمل اليت  2-هاء- 1
القضةةةةةةةةةةةةةةةااي املتعلقةةة بتغري   نظمتهةةا أو دعمتهةةا املنظمةةة ملعةةايةةة  

  املناخ.

60 140 

وضةةةةع مدو ت للممارسةةةةةات   واو- 1
ومبةادئ توجيهيةة ومعةايري جديدة وغريها 
يف  الةةبةةلةةةةةةةدان  تةةةةةةةدعةةم  الةةيت  الةةواثئةةق  مةةن 
التصةةةةةةةةةةةةةةةدي لتغري  املنةاخ بشةةةةةةةةةةةةةةكةل أكثر 

  فعالية.

عدد مدو ت للممارسةةةةةةةةةةةات ومبادئ توجيهية  1-واو- 1
الواثئق اليت تةةةدعم البلةةةدان يف ومعةةةايري جةةةديةةةدة وغريهةةةا من  

 التصدي لتغري  املناخ بشكل أكثر فعالية.

15 40 

تعزيز القدرات املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةية  زا - 1
ومجع  توليةةةةةةد  على  واإلقليميةةةةةةة  الوطنيةةةةةةة 
واسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدام البيةةةا ت واملعلومةةةات اليت 
تعز  قةةةةدرهتةةةةا على معةةةةايةةةةة التكي ف مع 

 تغري  املناخ والتخفيف من أتثرياته.

  (2-1-2)الربانمج االسرتاتيجي  1-زا - 1
عدد املؤسةةةةةسةةةةةات )اخلدمات اإلرشةةةةةادية، منظمات املنتجني، 
املؤسةةةةسةةةةات احلكومية، منظمات اجملتمع املدين ذات الصةةةةلة، 

ا إيائًيا أو يف مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات البح  والتعليم( اليت تلقت دعمً 
 ال تنمية القدرات الفنية لتعزيز اعتماد ممارسةةةةةةةةةةةةات متكاملة 

  وشاملة للقطاعات

168 217 

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   2-زا - 1 عةةةةةةةدد   (2-4-2)التربانمتج 
املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات اليت تلقت الدعم من املنظمة يف  ال تنمية 
البيةةةةا ت وحتليلهةةةةا واإلبالغ عنهةةةةا  القةةةةدرات من أجةةةةل مجع 
الختاذ القرارات اليت تعز   اإلنتان املسةةتدام وتعا  مسةةألة تغري  
املناخ وتدهور البيئة، زا يف ذلك أهداف التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة 

 ذات الصلة.

77 99 

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   3-زا – 1 عةةةةةةةدد   (1-2-5)التربانمتج 
نت آلياهتا/نظمها لرصةةةةةةةةةةةد التهديدات من  البلدان اليت حسةةةةةةةةةةة 

  أجل تعزيز إطالق اإلنذارات املبكرة نتيجًة لدعم املنظمة.

56 57 

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   4-زا – 1 عةةةةةةةدد   (1-3-4)التربانمتج 
املنظمةةةة لتعزيز القةةةدرات الفنيةةةة  البلةةةدان اليت حظيةةةت بةةةدعم 
واإلدارية لدى ايهات الفاعلة يف سةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةلة القيمة الغذائية 

 الزراعية. 

57 57 

اسةةةةةةةةةتحداث أدوات جديدة   حاء- 1
حةةةةةةةالةةةةيةةةةةةةً  املةةةةوجةةةةودة  األدوات   اونشةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

للمساعدة على حتليل وختطيط آاثر تغري  

عدد األدوات ايديدة للمسةةةةةةةاعدة على حتليل   1-حاء– 1
الةتةقةةةةةةةاريةر  إعةةةةةةةداد  ومةتةطةلةبةةةةةةةات  املةنةةةةةةةاخ  تةغةري   آاثر  وختةطةيةط 

  ايديدة. الوطنية

1 5 
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لفعلية حبلول  النتيجة ا الذاايت بني هاللني(  )ترد مؤشرات خمرجات األهداف االسرتاتيجية 
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املنةاخ ومتطلبةات إعةداد التقةارير الوطنيةة 

 ايديدة.
التةةةةةدريةةةةةب   2-حاء– 1 ت  تلقةةةةة  اليت  البلةةةةةدان  لتطبيق عةةةةةدد 

األدوات للمسةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة على حتليةةل وختطيط آاثر تغري  املنةةاخ 
  ومتطلبات إعداد التقارير الوطنية ايديدة.

20 112 

والتقن  طاء- 1 الةةةةةدعم املعريف   ايدة 
للبلةةةةدان بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن هج الزراعةةةةة الةةةةذكيةةةةة  

 .امناخيً 

عدد  ألف(  1-1-2)الربانمج االستتتترتاتيجي   1-طاء– 1
املبةةادرات اليت جرت فيهةةا جتربةةة ممةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات وتكنولوجيةةات 
ابتكارية، واملصةةةةةادقة عليها وتكييفها لزايدة اإلنتاجية واإلنتان 
بشةةةكل مسةةةتدام، مع التصةةةدي يف الوقت ذاته إىل تغري املناخ 

 و/أو تدهور البيئة. 

76 94 

عدد   ء(  1-1-2)الربانمج االستتتتتتتتتترتاتيجي   2-طاء– 1
املبادرات اليت جرى فيها توسةةيع نطاق املمارسةةات املبتكرة أو 
اسةةةةةةةةةةةتخدام التكنولوجيات لزايدة اإلنتاجية واإلنتان بشةةةةةةةةةةةكل  
مسةةةةةةةةةتدام، مع التصةةةةةةةةةدي يف الوقت ذاته إىل تغري املناخ و/أو 

  تدهور البيئة.

43 46 

االسةةةةةةةةةةتفادة من الشةةةةةةةةةةراكات  ايء- 1
الفاعلة االسرتاتيجية الوطنية مع ايهات 

البحثيةةة والتنفيةةذيةةة الرئيسةةةةةةةةةةةةةةيةةة يف  ةةال 
العمليةات املنةاخيةة واإليةائيةة الةدوليةة، زةا  
األغةةةةةةةذيةةةةةةة   املزارعني ومنتجي  ذلةةةةةةةك  يف 
واألوسةةةةةةةةةةةةةةاط األكةادمييةة والقطةاع اخلةاص 

  املدين. واجملتمع

املةةخةةرجةةني   قةةيةةةةةةةاي  و-1ابةةري  املةةخةةرن-2ايء  زةةؤشةةةةةةةةةةةةةةةر   واو 
 1- ء–3

 27 

 2خمرجات الناتج 
إعطةةةةاء األولويةةةةة املنةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةة  ألف- 2

والةتةغةةةةةةةذيةةةةةةةة  الةغةةةةةةةذائةي  األمةن  ملةنةظةورات 
والزراعة واحلراجة ومصايد األمساك وسبل  
الطةبةيةعيةةةةةةةة   املوارد  وإدارة  الريفةيةةةةةةةة  العةية  
الةةةةةدوليةةةةةة   احملةةةةةافةةةةةل  واحملةةةةةافظةةةةةة عليهةةةةةا يف 

 اليت تعا  تغري  املناخ.واإلقليمية 

االجتمةاعةات الةدوليةة واإلقليميةة احملةافةل و عةدد  1-ألف- 2
 اليت تتناول موضوع تغري املناخ واليت تساهم فيها املنظمة.

12 45 

عدد واثئق   (1-3-2)الربانمج االسترتاتيجي   2-ألف- 2
الدورات الرمسية اليت سةةةةةاات فيها املنظمة ورُفعت إىل آليات 
احلوكمةة الةدوليةة ورك زت على الزراعةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة، واعتبةارات 
احلراجةة و/أو مصةةةةةةةةةةةةةةايةد األمسةاك. وتشةةةةةةةةةةةةةةمةل آليةات احلوكمة  

 الدولية بصورة خاصة:
؛ )ب( اتفةاقيةة األمم املتحةدة اإلطةاريةة 2030)أ( تنفيةذ خطةة 

 املناخ/اتفاق ابريس؛ )ن( اتفاقية األمم املتحدة بشةةةةةةةةةةةةأن تغري  
للتنو ع البيولوجي، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصةةةةح ر 
أو مبادرات مؤسةةةسةةةية أخرى؛ )د( اآللية أو الصةةةكوك الواقعة 

 حتت مسؤولية املنظمة واملتصلة آبليات احلوكمة اإلقليمية 

50 93 

القطاعات الرتويج لتعزيز إبرا     ء- 2
الغةةةةةذائيةةةةةة والزراعيةةةةةة يف قرارات التمويةةةةةل  

 املتصلة بتغري املناخ.

عةدد اجتمةاعةات التمويةل املخصةةةةةةةةةةةةةةص للمنةاخ  1- ء- 2
 العاملية اليت تشارك فيها املنظمة.

28 20 

عدد الربامج التعاونية بني املنظمة والشةةركاء يف  2- ء- 2
  الزراعية.متويل املناخ يف ما  ص  القطاعات 

11 7 



200  C 2021/8  
 

 مؤشرات املخرجات لدور املنظمة   
لفعلية حبلول  النتيجة ا الذاايت بني هاللني(  )ترد مؤشرات خمرجات األهداف االسرتاتيجية 

 هناية فرتة السنتني
توسةيع نطاق مشةاركة املنظمة  جيم- 2

لتشةةةةةةةةةةةةةةمةل احملةافةل ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلةة اليت ال 
مع القطةةاعةةات الزراعيةةة،   اتتعةةامةةل حتةةديةةدً 

كتلك اليت تتعامل مع القضااي اإلنسانية 
 أو قضااي اهلجرة أو النزاع.

احملةةةةةافةةةةةل واالجتمةةةةةاعةةةةةات   1-جيم- 2 اليت الةةةةةدوليةةةةةة  عةةةةةدد 
تعا  ابألسةةةةةةةةةاي مسةةةةةةةةةألة الزراعة وحي  تشةةةةةةةةةارك املنظمة   ال

وتعمةل على بنةاء روابط بني القطةاعةات الزراعيةة والقطةاعةات 
 األخرى.

4 11 

صةةةةةةةةةةةةةةيةانةة وتقويةة دور املنظمةة  دال- 2
للبيا ت العاملية وموارد    ابوصةةةةةةةةةةةةةفها مزودً 

املعلومات واملعرفة والتكنولوجيات بشةةأن 
والتخفيف من  املنةةةةةاخ  تغري   التكي ف مع 

 أتثرياته.

االستتتتتتتتتتترتاتتيتجتي   1-دال- 2 عةةةةةةةدد   (1-4-2)التربانمتج 
ثة بشةةةةةةةةةةكل كبري واملتصةةةةةةةةةةلة  املنتجات املعرفية ايديدة أو احملد 
ابإلنتان املسةةةةةتدام، وتغري  املناخ وتدهور البيئة، واليت ُوضةةةةةعت  

 بطريقة شاملة وهي منشورة حبي  تكون متاحة للبلدان.

111 112 

الغةةةةةةذائيةةةةةةة   مجع هاء- 2 القطةةةةةةاعةةةةةةات 
القطةةةةةاعةةةةةات األخرى اليت  والزراعيةةةةةة مع 

 تتعامل ابلدرجة األوىل مع تغري  املناخ.

عةةةةدد احلوارات اليت ُأجريةةةةت بني القطةةةةاعةةةةات  1-هاء- 2
 املناخ. حول تغري  

10 14 

االسةةةةةةةةةةةتفادة من الشةةةةةةةةةةةراكات  واو- 2
االسةةرتاتيجية الدولية مع ايهات الفاعلة 

والتنفيةةةذيةةةة الرئيسةةةةةةةةةةةةةةيةةةة يف  ةةةال  البحثيةةةة  
العمليةات املنةاخيةة واإليةائيةة الةدوليةة، زةا 
املةةتةةحةةةةةةةدة،   األمةةم  مةةنةةظةةومةةةةةةةة  ذلةةةةةةةك  يف 
والقطةةةةاعني العةةةةام واخلةةةةاص، واملنظمةةةةات 
البحثية ومنظمات اجملتمع املدين لتحقيق 
التآ ر مع املوارد املالية والبشةةةةةةةةةرية والتقنية 
وتفةةةةةةةادي  اإلجنةةةةةةةا   لتحسةةةةةةةةةةةةةةني  الال مةةةةةةةة 

 اواسةةةةةتخدام املوارد اسةةةةةتخدامً اال دواجية  
أكثر فعةاليةة وتعبئةة األموال لةدعم الربامج  

 الوطنية.

 27  1- ابء - 3واو زؤشر املخرن  - 2ايء و - 1ابري قياي املخرجني  

تعزيز دعم املنظمةة إلشةةةةةةةةةةةةةةراك   زا - 2
أجيال الشةباب يف املسةائل املتصةلة بتغري 
املنةاخ من خالل التعليم ورفع مسةةةةةةةةةةةةةةتوى 

 الصعيدين العاملي والوطن.الوعي على 

عدد املواد ايديدة اليتُ صدرت بشأن املسائل  1-زا - 2
 .ااملتصلة بتغري املناخ واملوجهة إىل األجيال األصغر سنً 

4 3 

 3خمرجات الناتج 
وضةةةةةةةةع طرق تشةةةةةةةةغيلية لتنفيذ  ألف- 3

االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة، وإدارة جةديةدة للمنةاخ، 
 واملياه.والتنوع البيولوجي واألراضي 

تغري  1-ألف- 3 تةةةةةدمج  القطريةةةةةة اليت  الربامج  أطر  عةةةةةدد 
 املناخ.

35 69 

يف دورة مشةةةةةةةةةةةةةةةاريع املنظمةةة    املنةةاخإدمةةان تغري  2-ألف– 3
 كاعتبار ضروري.

 ال نعم

النسةةةةةةةةةةةةةةبة من ميزانية الرب مج العادي للمنظمة  3-ألف– 3
 ابألنشطة ذات الصلة بتغري املناخ. بشكل كبرياملرتبطة 

8% 9.34% 

ع املنظمة ايالنسةةةةةةةةةةةةةةبة من ميزانية حافظة مشةةةةةةةةةةةةةة 4-ألف- 3
 ابألنشطة ذات الصلة بتغري املناخ. بشكل كبرياملرتبطة 

30 % 56% 
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 هناية فرتة السنتني
تعظيم األثر على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى   ء- 3

خةالل  الةوطةن   مةن  والةةةةةةةدويل  واإلقةلةيةمةي 
إقامة شةةةةةةةراكات اسةةةةةةةرتاتيجية مع جهات 
فةاعلةة حبثيةة وتنفيةذيةة رئيسةةةةةةةةةةةةةةيةة يف  ةال 
العمليةةةات املنةةةاخيةةةة واإليةةةائيةةةة الةةةدوليةةةة،  

ذلةةةةةةةك زةةةةةةةا الةةةةةةةذكر يف  سةةةةةةةةةةةةةةبيةةةةةةةل  ، على 
املتحةةةةةدة، احلصةةةةةةةةةةةةةةر،   ال منظومةةةةةة األمم 

األغةذيةة واألوسةةةةةةةةةةةةةةةاط   وواملزارعني ومنتج
األكةةةادمييةةةة والقطةةةاع اخلةةةاص ومنظمةةةات  

 .اجملتمع املدين

عدد الشةةراكات القائمة مع جهات فاعلة غري  1- ء– 3
اتفاقات حكومية وتدرن أنشطة صرغة متصلة بتغري املناخ يف  

 .التعاون اخلاصة نا

7 27 

عةدد األحةداث ايةانبيةة املنظمةة مع الوكةاالت  2- ء– 3 
 ملناخاضيع امو بشأن روما وجد مقارها يف اليت ت

9 11 

توسيع نطاق الربامج الداخلية  جيم- 3
لتقاسةم املعارف وتعزيز التعليم.  وبصةورة 
خاصةةةةةةةةةةةةةة، تعزيز قدرات مكاتب املنظمة 
القطريةةةةة، واإلقليميةةةةة الفرعيةةةةة واإلقليميةةةةة 

 ومكاتب االتصال التابعة هلا.

قائمة الربيد للشةةةبكة  عدد البلدان الواردة على  1-جيم– 3
 التقنية املعنية بتغري املناخ يف عدد من البلدان.

420 
 بلدا( 54)يف 

354 
 ا(بلدً  41 )يف

عةدد الةدروي التةدريبيةة والواثئق التوجيهيةة اليت  2-جيم– 3
 ُوضعت.

12 6 

عةةدد التبةةادالت و/أو األحةةداث التعلميةةة اليت  3-جيم– 3
 ُنظ مت.

16 55 
 

احملةةةر   يةةةتةةةم   دال- 3 الةةةتةةةقةةةةةةةدم  قةةةيةةةةةةةاي 
 تنفيذ هذه االسرتاتيجية. يف

تقرير عن تنفيذ االسةةةةةةرتاتيجية يف هاية   يوضةةةةةةع 1-دال– 3
يتماشةةةةةةةةةةةى مع دورة رفع التقارير لرب مج  كل سةةةةةةةةةةةنة اثنية، زا

 العمل وامليزانية للمنظمة.

 نعم  نعم 

غةةةةةةةا ات   هاء- 3 انةبةعةةةةةةةااثت  ختةفةيةض 
الوظيفية عن العمليات شةةةةةةةةةةةةئة  الدفيئة النا

 يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية

انبعااثت نصةيب الفرد من التخفيض السةنوي ل 1- هاء – 3
  انطنأ) ةالسةةابقسةةنة مقارنة ابلباين  ابمل  صةةلةغا ات الدفيئة املت

 من اثين أكسيد الكربون(.

-3.39% 
(2018)   

 2017 بني عامي% 9-
 2018و

  -3.85% 
(2019)   

 غري متوفر

نصةةةةةةةةةةةةةةيةةب الفرد من انبعةةااثت غةةا ات الةةدفيئةةة  2- هاء – 3 
الناشةةةةةةةةةةةئة عن من اثين أكسةةةةةةةةةةةيد الكربون(    ان طنأالسةةةةةةةةةةةنوية )

 ة.السابقسنة ابل مقارنةً  ختفيض السفر ايوي

-0.5 % 
(2018 ) 

  2017 عامي بني% 4-
 2018و

  -0.5 % 
(2019 ) 

 غري متوفر 
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 التوزيت اجلنساين واجلذرايف  :5امللحق 
 التوازن بني اجلنسني بني املوظفني

ال تزال منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ملتزمة زواصةةةةلة جهودها يف سةةةةبيل حتقيق املسةةةةاواة بني اينسةةةةني يف القوة  -485
قاب إطالق اسةةةرتاتيجية األمم العاملة ومواءمة النهج الذي تتبعه مع االسةةةرتاتيجية املعتمدة على نطاق املنظومة ككل . ويف أع

لة لتحقيق املسةةاواة بني اينسةةني يف أوسةةاط موظفي املتحدة املتعل قة ابلتكافؤ بني اينسةةني، أعد ت املنظمة خطة عمل مفصةة  
 املنظمة ابالستناد إىل السياق والتحدايت احملددة للمنظمة بوصفها وكالة متخصصة. 

وابلنسةبة إىل وظائف الفئات  2022نسةني يف الوظائف الفنية حبلول سةنة وتسةعى املنظمة إىل حتقيق املسةاواة بني اي -486
إيالء عناية خاصةةةةةة للمرشةةةةةحات يف عملية التوظيف والتعيني، زا يف  2012. ولقد جرى منذ سةةةةةنة 2024العليا حبلول سةةةةةنة 

 الوظائف. ويف ذلك وضةةع شةةرط إلزامي يقضةةي إبدران مرشةةحات على قائمة املرشةةحني للمقابالت الشةةخصةةية والتعيينات يف
يف املائة يف  25يف املائة يف وظائف الفئة الفنية و  44، بلغت نسةةةةةةةةةةةةبة املوظفات  2019هاية شةةةةةةةةةةةةهر ديسةةةةةةةةةةةةمرب/كانون األول 

 الوظائف العليا.
ومن بني التدابري األخرى املتخذة ل سةةةةةةراع يف حتقيق املسةةةةةةاواة بني اينسةةةةةةني يف القوة العاملة، عملت املنظمة على  -487

عالن عن التوظيفات حبي  مشلت  موعة واسةةةعة من املؤسةةةسةةةات املهنية وايامعات سةةةعيًا إىل اسةةةتقطاب  تكثيف جهود اإل
املرشةةةحات. ومع إحالة كبار املوظفني إىل التقاعد تدرابيًا، سةةةوف تسةةةتفيد املنظمة من هذه الفرصةةةة السةةةاحنة لتعيني موظفني 

 حتقيق املساواة بني اينسني. جدد لكي ينضموا إىل قوهتا العاملة مع الرتكيز بشكل خاص على

 2019ديسمرب/كانون األول  31: املوظفون اإلانث والذكور يف  19 اجلدول
 نسبة اإلانث اجملموع ذكور إانث الرتبة

 يف املائة  25 130 98 32 (2-، مدير1-مدير ) ئب املدير العام، املدير العام املساعد، مدير

 يف املائة 44 518 1 844 674 (5ف - 1الفئة الفنية )ف
 يف املائة 44 204 114 90 املوظفون الفنيون القطريون
 يف املائة 67 277 1 422 855 (7خ ع -  1فئة اخلدمات العامة )خ ع

 %53 129 3 478 1 651 1 اجملموع

 

 التقدم احملرز بشعن التمثيل اجلذرايف

لدى اختاذ القرارات بشةةةةةةأن التعيينات يف وظائف الفئة الفنية الدولية، لطاملا كانت ايدارة املعيار األسةةةةةةاسةةةةةةي املتبع  -488
لضةةةةةمان أن تتمكن املنظمة من ملء مجيع الوظائف أبفضةةةةةل املرشةةةةةحني من ذوي املؤهالت. وزوا اة ذلك، ومتاشةةةةةيًا مع رو  

زال توىل العناية الواجبة لضةةةةةةمان التمثيل ايغرايف العادل للبلدان األعضةةةةةةاء يف من دسةةةةةةتور املنظمة، ال ت  8من املادة    3الفقرة 
 أمانة املنظمة.
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منهجية   2003وكان مؤمتر املنظمة قد اعتمد يف دورته الثانية والثالثني اليت ُعقدت يف شةةةةةةةهر نوفمرب/تشةةةةةةةرين الثاين  -489
يف املائة من الوظائف على أسةةةةةةةاي العضةةةةةةةوية   40  الحتسةةةةةةةاب تو يع التمثيل ايغرايف. وتو عت زوجب هذه املنهجية نسةةةةةةةبة

 يف املائة زا يتناسب مع جدول االشرتاكات املقررة.  55يف املائة على أساي عدد سكان البلدان األعضاء و 5و

، جرى إىل حد كبري خفض عدد البلدان غري املمثلة واملمثلة بشكل غري كاف  واملمثلة  2019-2018وخالل الفرتة  -490
أدى إىل  ايدة ملحوظة يف عدد البلدان املمثلة بشةةةةكل متسةةةةاو . وعالوة على ذلك، جرى متثيل العديد من   بشةةةةكل  ائد، مما

ا مزمنًا يف متثيلها بصةةورة متسةةاوية مع هاية فرتة السةةنتني. وأصةةبحت كذلك العديد من البلدان  البلدان اليت كانت تعاين نقصةةً
 متساواًي خالل فرتة السنتني احلالية. غري املمثلة ممثلة متثياًل 

 يف املائة. 91.24، بلغت نسبة البلدان املتساوية التمثيل 2019ويف هاية سنة  -491

 2019ديسمرب/كانون األول  31  يفمل تكن ضمن النطاق احملدد لكل إقليم    اليتالبلدان  :20اجلدول 
 البلدان اليت جتاوزت  اإلقليم

 ذروة نطاقها
 البلدان غري املمثلة  الناقصة التمثيل البلدان 

 أفريقيا
 

 
 

  سيا
 

 الصني، الياابن، ماليزاي، سنغافورة 
 

 إسرائيل آيرلندا، إيطاليا أورو 
 

التتتتتتالتتتتتتتيتتتتتتنتتتتتتيتتتتتتة   أمتتتتتتريتتتتتتكتتتتتتا 
 والبحر الكارييب

 
 

 جزر البهاما

 الشرق األدىن
 

اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية 
 املتحدة 

 قطر

 الوالايت املتحدة األمريكية  الشماليةأمريكا 
 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
  

مةةةةارشةةةةةةةةةةةةةةةةةةال، ميكرونيزاي،  فيجي، جزر 
  ورو، نيوي
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 ظمة اياصة  للذات ة املنسياس :6امللحق 
 

، أكد مؤمتر املنظمة من جديد، يف دورته الثالثني، "ضةةةةةةرورة ضةةةةةةمان املسةةةةةةاواة والتوا ن يف اسةةةةةةتخدام 1999يف عام  -492
 مجيع لغات املنظمة واحلاجة إىل مراقبة نوعية الرتمجة التحريرية والفورية.

 اجتماعات املنظمة
( أعلى منةةه 191)  2019-2018كةةان عةةدد الةةدورات املوافق عليهةةا يف إطةةار بر مج العمةةل وامليزانيةةة خالل الفرتة   -493

 8وامللحق    21ايةدول  اجتمةاعًةا )  15اجتمةاعًةا فيمةا    إلغةاء    73(. وكةان من املقرر عقةد 162)  2017-2016خالل الفرتة  
-2018اجتمةاعةًا   عقةده يف الفرتة    249( ممةا أدى إىل مةا  موعةه  ir/pir/ar/www.fao.org/pعلى الرابط   على الويةب

0192 . 
 

 عهقدت يف املقر الرئيسي ويف املواقت امليدانية: الدورات اليت 21اجلدول 
 2019-2018 2017-2016 2015-2014 الوصف

 191 162 133 الدورات املوافق عليها يف بر مج العمل وامليزانية 

 ( 15) ( 13) ( 24) الدورات امللغاة، الرب مج العادي

 73 72 68 الدورات غري املقررة، الرب مج العادي 

  31 67 املقررة، حساابت األمانة الدورات غري 

 249 252 244 اجملموع

 126 143 134 املقر الرئيسي 

 123 109 110 املواقع امليدانية 

 249 252 244 اجملموع

 يف املائة 49 يف املائة 43 يف املائة 45 النسبة املئوية لالجتماعات امليدانية
 

ومن األدلةة على التوا ن اللغوي يف اجتمةاعةات املنظمةة، النسةةةةةةةةةةةةةةبةة املئويةة لالجتمةاعةات اليت تُعقةد بعةدد من لغةات   -494
يف املائة من االجتماعات خبمس أو سةةةةةةت  من لغات املنظمة   29، ُعقد  2019-2018. وخالل الفرتة  (4)الشةةةةةةكل  املنظمة  

يف املائة. وبلغت نسةةةةبة االجتماعات اليت ُعقدت بثالث  8يف حني بقيت نسةةةةبة االجتماعات اليت ُعقدت أبربع لغات عند 
 يف املائة. 22لغات  

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
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 : نسبة االجتماعات حبسب عدد اللذات )النسبة املئوية(4الشكل 

 
 املطبوعات

مطبوًعا )كتب وكتي بات( بواسةةةةةةةطة نظام تدفق املطبوعات   4  177، صةةةةةةةدر ما  موعه 2019-2018خالل الفرتة  -495
يف   12يف املائة ابللغة اإلنكليزية، و 56مطبوًعا خالل فرتة السةةةنتني السةةةابقة. ومن بني اجملموع الكلي، صةةةدر   3 585مقابل  

يف املائة   3يف املائة ابللغة الروسةةةةةةةية، و 4يف املائة ابللغة العربية، و  5انية، ويف املائة ابللغة اإلسةةةةةةةب  12املائة ابللغة الفرنسةةةةةةةية، و
يف املائة  6ابللغة الصةةةةةينية )زا يف ذلك تلك املمولة من خالل بر مج املطبوعات الصةةةةةينية(. وتشةةةةةمل النسةةةةةبة املتبقية وقدرها 

 إصدارات متعددة اللغات وأخرى صادرة بلغات غري رمسية. 

 الواثئق
يف املائة ابللغة  40وثيقة عن طريق مركز الواثئق يف املنظمة:   9  215،   إصةةدار 2019-2018خالل فرتة السةةنتني   -496

يف املائة ابللغة   9يف املائة ابللغة العربية، و  9يف املائة ابللغة اإلسةةةةةةةةةةةةةةبانية، و  17يف املائة ابللغة الفرنسةةةةةةةةةةةةةةية، و  16اإلنكليزية، و
يف املائة. وبل    1لصةةةةةينية. وشةةةةةك لت الواثئق الصةةةةةادرة بعدة لغات وبلغات أخرى  تمعة نسةةةةةبة يف املائة ابللغة ا 8الروسةةةةةية و

الةفةرتة   خةالل  مةتةنةوعةةةةةةةة(  فةئةةةةةةةات  مةن  اإلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارات  وبةعةض  والةواثئةق  املةطةبةوعةةةةةةةات  )أي  الةكةلةي    2019-2018اجملةمةوع 
 خالل فرتة السنتني السابقة.  11 000مقابل    14 189ما مقداره  

 املصطلحات والدعم اللذو 
( بواسةةةةةةطة أحدث املصةةةةةةطلحات املسةةةةةةتخرجة من واثئق Term Portalجرى حتدي  بوابة مصةةةةةةطلحات املنظمة ) -497

األجهزة الرائسةةية واملطبوعات الرئيسةةية الصةةادرة عن مجيع شةةعب املنظمة مما مسح إبصةةدار مئات السةةجالت ايديدة املتعددة 
اللغات خالل فرتة السةةةةنتني. وإضةةةةافة إىل ذلك، خضةةةةعت بوابة املصةةةةطلحات ملراجعة هامة مسحت إبضةةةةافة معلومات قائمة 

لى املعارف ابلنسةةةةةبة إىل آالف السةةةةةجالت بغرض  ايدة فائدهتا ابلنسةةةةةبة إىل املرتمجني التحريريني واملرتمجني الفوريني واخلرباء ع
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واملؤلفني وايمهور العام. وترد البيا ت عن حجم قاعدة البيا ت من خالل عدد املصةةةطلحات اليت جرت إضةةةافتها ابلنسةةةبة  
ا من خالل عدد   السةةةةةةجالت املتاحة بكل من اللغات، على اعتبار أن  هذه املنهجية أكثر مواءمة إلظهار إىل كل لغة وأيضةةةةةةً

 . (23و 22 ايدوالن)  التغطية اللغوية اإلمجالية على بوابة املصطلحات
 : املصطلحات يف بوابة املصطلحات حبسب اللذات 22اجلدول 
 الالتينية  اإليطالية الروسية  الصينية  العربية اإلسبانية  الفرنسية اإلنكليزية 

2014 -2015   800 126 000 91 000 77 100 113 100 33 800 111 200 20 000 16 

2016 -2017   220 130 560 93 950 78 710 115 000 45 500 114 200 20 500 16 

2018 -2019   110 132 230 94 855 77 555 117 000 51 640 115 300 20 030 15 

 
 يف بوابة املصطلحات حبسب اللذات   القيود: 23اجلدول 

 الالتينية  اإليطالية الروسية  الصينية  العربية اإلسبانية  الفرنسية اإلنكليزية 
2014-2015 783 97 743 68 337 64 098 89 875 20 867 85 19 206 957 10 

2016-2017  810 98 700 69 370 65 133 90 475 21 902 86 226 19 050 11 

2018-2019 900 101 655 73 000 69 635 93 42 000 90 325 20 075 11 895 

 


