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 توطئة املدير العام

 
حتدايت بكل املقاييس. فقد  سنة 2020لقد كانت سنة 

وأتثرياهتا، اليت تزامنت مع  19-أظهرت جائحة كوفيد
اجلراد الصحراوي، بشكل واضح هشاشة وضع  طفرة

اليني من سبل العيش الريفية واحلضرية على حد سواء امل
العديد من العاملني ا يعيشهة اليت غري املستقر  واألوضاع

الصغرية والتجار  اجملهولني يف املزارع وأصحاب احليازات
 يف األسواق غري النظامية.

 جامعةوعملت منظمة األغذية والزراعة كمحرّك وجهة 
خالل أزمة عاملية هددت بدفع النظم الزراعية والغذائية 

 بصمتهااملنظمة  قد عززتالفوضى. و حالة من العاملية إىل 
ابلتزاماهتا، وحافظت  وفتوتعاوهنا على الصعيد العاملي، و 

ملد يد  رارية أعماهلا، واختذت إجراءات سريعةعلى استم
 ذه اجلائحة.من أجل التصدي هللبلدان واألقاليم العون ل

وحتّسبًا إلمكانية حدوث أزمة طويلة األمد جلائحة 
قد تكون هلا آاثر كبرية على املداخيل  19-كوفيد

وسبل العيش، فضاًل عن األمن الغذائي  واألرواح
رانجمها لالستجابة جلائحة ب املنظمة والتغذية، أطلقت

والتعايف منها. وهو عبارة عن اسرتاتيجية  19-كوفيد
عاملية شاملة ومتعددة اجلوانب، ترتاوح من العمل 
اإلنساين إىل التدابري الطويلة األجل مثل هنج "صحة 
واحدة"، وإاتحة بياانت أفضل لصنع القرار، وتعزيز قدرة 

جديد حيواين تفشي مرض املزارعني على الصمود، ومنع 
 .املصدر

وهي منصة  –وحققت مبادرة املنظمة "للعمل يًدا بيد" 
"للمواءمة" بني الدول املاحنة واملتلقية سعيًا إىل حتقيق 

قفزة  –ألمن الغذائي خصيصًا لتحقيق اأهداف مصممة 
ة اجلغرافية املكانية. وتوفّر نوعية هذا العام مع إطالق املنصّ 

بشأن  ميكن مشاركتهاببياانت غنيّة و هذه املنصّة املزوّدة 
الزراعة اإليكولوجية واملياه واألراضي والرتبة، الدعم 

 من أجل رسمللحكومات وغريها من اجلهات املعنية 
 سياسات مستنرية وقائمة على األدلة.

للدعوة إىل معاجلة  اجلامعةواستخدمت املنظمة قدرهتا 
قامت بتوجيه أتثري األزمة على األمن الغذائي والتغذية و 

بياانت املنظمة اآلنية وحتاليلها ونظمها لإلنذار املبكر، 
وخربهتا الفنية لدعم أصحاب املصلحة على املستوايت 

 العاملية واإلقليمية والوطنية.
وحتّدد االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة إلشراك القطاع 

، اليت أقرّها اجمللس يف أواخر 2025-2021اخلاص للفرتة 
مبوازاة إطارًا استباقيًا وحديثًا ومراًن بقدر أكرب،  2020عام 

جماالت التعاون مع القطاع اخلاص  العمل على توسيع
 على حنو اسرتاتيجي.

األغذية والزراعة منظمة ذاكرة يف  2020ستبقى سنة و 
 حوّلت فيها املنظمة التحدايت إىل فرصاليت سنة ال
مبزيد من الكفاءة  لكي تتمتعذت خطوات اثبتة اختو 

الكاملة من  هتااستفاد بفضلوالشمولية والشفافية، 
 التكنولوجيات الرقمية املتاحة.

واستنادًا إىل حتليل منهجي لعمل املنظمة وواليتها، 
ابإلضافة إىل تطورها التارخيي وخربهتا الفنية، أصبحنا 

بيًا، ووظائف مبسّطة منوذجيًا انسيا منلك هيكالً 
التنسيق والتعاون بني فرق ستوى األمثل من امللإلدارات، و 

املنظمة، ابإلضافة إىل آليات واضحة للمساءلة. ويفتح 
فريق القيادة الرئيسي املؤّلف من نواب املدير العام الثالثة، 
ورئيس اخلرباء االقتصاديني، ورئيس العلماء، ومدير 
الديوان، حقبة جديدة للقيادة اجلماعية املبنيّة على 

 التعاون. 
وقد حققت املنظمة قفزة كبرية لكي تصبح منظمة رقمية 

آليات ابلفعل وغري ورقية يف مجيع أبعاد عملها و 
ميع جباالجتماعات االفرتاضية  عقد. كما أدى حوكمتها
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بني املنظمة وأعضائها  اتاللغات إىل تقريب املساف
 .وشاملة بقدر أكربوشفافة  يثةبطريقة حد

 تفيكفاءة زيد من المب اليت ابتت تتسماملنظمة  إنّ و 
ابلتزاماهتا جتاه أعضائها، مع تقدم النواتج على حنو مالئم 

فرتة السنتني، رغم التحدايت للتحقيق الغاايت احملددة 
اليت تواجهها. ويسري التنفيذ املايل لالعتمادات الصافية 

كان معّدل املسامهات فيما  على املسار الصحيح، 
يف  61دوالر تقريبًا ) اتمليار  1.2 حبدود الطوعية مرتفعًا

(، 2021-2020املائة مقارنة ابملستوى املتوقع للفرتة 
مدفوعًا بتكييف مشاريع الطوارئ يف سياق االستجابة 

 للتصدي الواسعة النطاقواألنشطة  19-جلائحة كوفيد
للجراد الصحراوي. وكانت األرقام عن تعبئة املوارد 

 أمريكي ر دوالرمليا 1.15مشجعّة أيضًا، إذ مت حشد 
يف املائة مقارنة  18، أي بزايدة قدرها 2020يف عام 

 .2019و 2016املمتدة بني عامي نفسها مبتوسط الفرتة 

هلي داللة  2020عام إّن ما حققناه من إجنازات خالل و 
 زيدمبنعمل معًا على بنائها وتتسم  اليتاملنظمة  أنّ على 
اجلهود  على قيادةقادرة بتكار، االفاءة و الكرونة و من امل

الغذائية. وستواصل و العاملية من أجل حتويل النظم الزراعية 
املنظمة العمل جنبًا إىل جنب مع مجيع أجهزة األمم 
املتحدة وأعضائها وشركائها وأصحاب املصلحة لدعم 

نظم زراعية التحول إىل من خالل  2030تنفيذ خطة عام 
مود واستدامة كفاءة ومشوالً وقدرة على الص  أكثر وغذائية

غذية أفضل وبيئة أفضل وحياة إنتاج أفضل وتمن أجل 
 ، من دون ترك أي أحد خلف الركب.أفضل
 

 شو دونيو
 املدير العام
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 املوجز

  األعضاء على معلومات عن التقدم احملرز خالل عام  2020الستعراض منتصف املدة لعام  التوليفييُطلع التقرير
إطار النتائج ، استناًدا إىل 2021-2020للفرتة  ةما خيص تنفيذ برانمج العمل وامليزانية املعتمد ، وذلك يف2020

م التقرير معلومات عن الشوط . ويقدّ مجيع مصادر التمويل ابلنسبة إىلبعه املنظمة يف عملها االسرتاتيجية اليت تتّ 
 ايت، مربزًا اإلجنازات اليت حتققت على املستو ملؤشرات واألهدافاب مقارنة املخرجاتتنفيذ الذي قطعته املنظمة يف 

 .ةوالقطري ةواإلقليمي ةالعاملي

 الذي وافق عليه املؤمتر يف  2021-2020بربانمج العمل وامليزانية للفرتة  2020يف عام  هاعمل ت املنظمة يفاسرتشد
 2020.1ويونيو/حزيران  2019، والتعديالت اليت وافق عليها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول 2019يونيو/حزيران 

 جائحةها تيف سياق التغيريات التنظيمية والتحدايت غري املسبوقة اليت فرض 2020ومت إجناز خمرجات عام 
 .19-كوفيد

  ّ19-يف معاجلة القضااي العاملية، مثل جائحة كوفيدوجدواها الضوء على أمهية األمم املتحدة  2020ط عام سل ،
وفقدان التنوع البيولوجي  وتفشي اجلراد الصحراوي، واألمراض احليوانية املصدر ومقاومة مضادات امليكروابت،

 وتغرّي املناخ.

  األخرية من أجل إعداد إطار اسرتاتيجي يف دوراته اجمللس  الصادرة عنقرارات المضت املنظمة قدًما يف تنفيذ
 جديد وبناء منظمة ديناميكية ومعززة، مبا يف ذلك دعم مبادرة العمل يًدا بيد.

  ّقد تكون هلا آاثر كبرية على املداخيل واحلياة وسبل  19-ائحة كوفيدًبا إلمكانية حدوث أزمة طويلة األمد جلحتس
  جلائحةبرانجمها اخلاص لالستجابة ت املنظمة العيش، فضاًل عن األمن الغذائي والتغذية، أعدّ 

وهو خطة عمل مرنة ومنطية حددت سبعة جماالت ذات أولوية وتدعو إىل استجابة  والتعايف منها، 19-كوفيد
ومن  اجلامعةعاملية موحدة وفعالة ومتعددة األبعاد. ومن خالل الربانمج، متكنت املنظمة من االستفادة من قدرهتا 

 .احلاجة إليهمتّس البياانت اآلنية ونظم اإلنذار املبكر واخلربة الفنية لتوجيه دعمها حيثما ومىت 

  إىل منظمة رقمية متاًما، مع التوسع يف استخدام األغذية والزراعة أّدت هذه اجلائحة إىل زايدة سرعة انتقال منظمة
ومتهيد الطريق كان من أي موقع   هاتكنولوجيات جديدة من أجل تيسري عمل واستحداثحلول احلوسبة السحابية 

االجتماعات االفرتاضية بني املنظمة وأعضائها تنفيذ عمليات احلوكمة على "للوضع الطبيعي اجلديد". وقد أاتحت 
حنو سلس بفضل توفري خدمات الرتمجة الفورية جبميع اللغات الرمسية الست خالل االجتماعات اليت أجريت عرب 

 اإلنرتنت.

 شكل افرتاضي واحلفاظ بة ابملنظمة إىل إجياد طرق مبتكرة لعقد مجيع مؤمتراهتا اإلقليمي 19-دفعت حتدايت كوفيد
رئيسية من أجل  مرحلةاملؤمترات اإلقليمية للمنظمة  شّكلتعلى مستوى املشاركة وزايدته يف بعض األحيان. و 

 على آخر املستجدات بشأن اجلائحة ومشاركة خطة االستجابة. االطالع

                                                           
 .3/4CL 16و CL 163/3و C 2019/3الواثئق  1



PC 130/2 - FC 185/8  6 

 

 اخلاصة إبدارة املخاطر والتخطيط  ، متّكنت املنظمة أيًضا من اختبار متانة سياساهتا وأطرها19-بسبب جائحة كوفيد
 الستمرارية األعمال، والقدرة التنظيمية على الصمود، وكانت النتائج احملققة جّيدة.

  املنقحة  التوقعاتيتماشى مع  2021، كان التقدم احملرز مقارنة ابملقاصد اإلمجالية لعام 2020حىت هناية عام
، بينما ستتطلب رض  حنو مُ يف املائة( تسري على  91) 43مؤشرًا للمخرجات من أصل  39املخطط هلا إذ كان هناك 

. 2021يف املائة( مزيًدا من االهتمام من أجل ضمان إجنازها بشكل كامل يف عام  9مؤشرات للمخرجات ) 4
ها مع الشركاء، ومتكنت املنظمة من االبتكار واختاذ إجراءات سريعة لتوفري الدعم الكايف للبلدان، وتعزيز عمل

 واحلفاظ على استمرارية األعمال، وإاتحة طرق جديدة للعمل.

  ابلنسبة وكذلك يف االجتاه الصحيح لتوفري اجلودة الفنية واخلدمات،  6يف إطار اهلدف تسري مؤشرات األداء الرئيسية
معيارًا من املعايري  15من أصل  14ومبا يشمل إىل املواضيع الشاملة اليت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، 

 من أصل 15ابلنسبة إىل و  ،الدنيا لسياسة تعميم املساواة بني اجلنسني يف املنظمة اليت مت تنفيذها بشكل منهجي
معيارًا من معايري األداء اخلاصة خبطّة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني  17

 .مت تنفيذهااليت  ومتكني املرأة

  األداء رئيسية يف إطار األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة  مؤشرًا من مؤشرات 36من أصل  29العمل جار  يف
 .2021، ومن املتوقع إجناز مجيع مؤشرات األداء الرئيسية مع هناية عام 2020اليت جرى قياسها يف عام 

  ف يتكيمن خالل  ،2020على عملية تنفيذ بعض األنشطة املخطط هلا يف عام  19-جائحة كوفيدرغم أتثري
االعتمادات من وارد املاستخدام ، فتم نت وترية تنفيذ خطة العمل، حتسّ املرنة وتنفيذهااإلجراءات وأساليب العمل 

يف املائة من املوارد املدرجة يف امليزانية يف إطار األهداف االسرتاتيجية واألهداف الوظيفية  49بلغت اليت  الصافية
يف املائة( من  61أمريكي ) دوالر مليون 1 178تقريًبا واألبواب اخلاصة. وارتفع استخدام املسامهات الطوعية وبلغ 

إىل تكييف مشاريع حاالت الطوارئ مع  بشكل أساسي، ويرجع ذلك 2021-2020مستوى املوارد املقدرة للفرتة 
 وأنشطة االستجابة الكبرية للجراد الصحراوي. 19-االستجابة جلائحة كوفيد

  مليون دوالر أمريكي  77.1برانمج التعاون التقين بقيمة يف إطار مشروًعا  334، متت املوافقة على 2020خالل عام
دوالر  ماليني 135.8يف املائة من االعتمادات البالغة  57ل ، وهو ما ميثّ 2021-2020يف إطار االعتمادات للفرتة 

يف املائة  18يف املائة من هذا املبلغ لدعم التنمية و 82أمريكي واملتاحة للموافقة على املشاريع. ومت ختصيص 
دوالر أمريكي  ماليني 20.4مشروًعا بقيمة  90ومتت املوافقة على ما جمموعه  .الطوارئ حاالت يفللمساعدة 

صدد اإلجناز، بدوالر أمريكي  ماليني 5.8مشروًعا إضافًيا بقيمة  29، فضاًل عن 19-استجابة جلائحة كوفيد
 والتعايف منها. 19-كوفيد  جلائحةالستجابة ل املنظمةاألولوية لربانمج مع اجملاالت السبعة ذات مجيعها وتتماشى 
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 الربانمج واملالية اختاذه من جانب جلنيتقرتح اإلجراء الذي ي  
 يرجى من اللجنتني القيام مبا يلي:

 استعراض التقدم احملرز ابجتاه حتقيق النتائج والتنفيذ املايل، وتقدمي املشورة هبذا الشأن. 
 إىل ما يلي: جلنة الربانمج ت لفت عناية

 ؛سياق التنمية العامليبشأن  القسم األول 
 ؛ناابلتزاماتيف الوفاء احملرز  تقّدمبشأن اليعرض أبرز النقاط الذي  القسم الثاين 
 ؛19-بشأن استجابة املنظمة جلائحة كوفيد القسم الثالث 

 واإلجنازات ابلنسبة  2020املوضوعة لعام  املخرجات غاايت صعيدالتقدم احملرز على الذي يبنّي  القسم الرابع
عن التقدم احملرز واإلجنازات ، فضاًل 2و 1ابمللحقني ، مدعوًما 6إىل كل من األهداف االسرتاتيجية واهلدف 

 .3امللحق  يف جمال املساواة بني اجلنسني ضمن
 الية إىل ما يلي:جلنة امل ت لفت عناية

  العمل إجراءاتالتقدم احملرز مقارنة مبؤشرات األداء الرئيسية وأوجه التحّسن يف الذي يتناول  اخلامسالقسم 
 ؛2ابمللحق ا واألبواب اخلاصة، مدعومً ابلنسبة إىل األهداف الوظيفية 

  يتناول إدارة التنفيذ واملوارد، مبا يف ذلك التنفيذ من الناحية املالية من مجيع مصادر الذي  السادسالقسم
 . عن برانمج التعاون التقينالتمويل املتاحة، فضاًل 
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 قدمةامل

 نطاق التقرير
التقدم احملرز خالل عام  معلومات عن األعضاء على 2020لعام الستعراض منتصف املدة  التوليفييُطلع التقرير  -1

 ستناًدا إىل إطار النتائج االسرتاتيجية، ا2021-2020للفرتة  تنفيذ برانمج العمل وامليزانية املعتمدما خيص  يف وذلك ،2020
م التقرير معلومات عن الشوط الذي قطعته املنظمة يف مجيع مصادر التمويل. ويقدّ  سياق يف عملها يفنظمة امل الذي تتبعه

 ةواإلقليمي ةالعاملي ايتاإلجنازات اليت حتققت على املستو  مسّلطًا الضوء علىملؤشرات واألهداف، اب مقارنة املخرجاتتنفيذ 
 ة.والقطري

 2021-2020من أجل إعداد تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2021 عاميف هناية  التوليفيوسيتم االسرتشاد ابلتقرير  -2
لفرتة  والنواتج احملددة املخرجات مقاصدمبؤشرات و ا حققته املنظمة من إجنازات مقارنة الذي سيتضّمن معلومات عمّ 

 السنتني، فضاًل عن األداء التشغيلي والوظيفي للمنظمة.
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 السياق اإلمنائي العاملي - أواًل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

حرز خالل السنوات اخلمس والسبعني املاضية رغم التقدم امللحوظ الذي أُ  -3
إلطعام  كافيةمنذ أتسيس منظمة األغذية والزراعة، ومع أننا ننتج كمية من الغذاء  

 .19-مليون نسمة يعانون اجلوع حىت قبل تفشي جائحة كوفيد 690العامل، كان 
ايت الدقيقة فيما يعاين عدد متزايد مبعدل مثري من نقص يف املغذّ  ويعاين املاليني أيًضا

وقد تؤدي واحلدود.  االجتماعية للقلق من الوزن الزائد من خمتلف األعمار والطبقات
مليون نسمة إضافية، ما  132حبيث ارتفع إىل  عدد انقصي التغذيةاجلائحة إىل تفاقم 

 لعامل وضعفها.ألقى الضوء على أمهية النظم الغذائية يف ا
 19-جائحة كوفيد تسّببت، 2وعلى النحو الذي بّينه صندوق النقد الدويل -4

 2020العاملي يف عام  اإلمجايل منو الناتج احملليفرتاجع عقود، منذ ركود عاملي أبشّد 
 املناخ مسريته وابإلضافة إىل االنكماش االقتصادي، واصل تغرّي يف املائة.  3.5بنسبة 
ويف  3أحد األعوام الثالثة األكثر دفًئا على اإلطالق. وهو، 2020عام  خاللاملتعّنتة 

غري مسبوقة للجراد الصحراوي مع تداعياهتا الفتاكة  طفرات، سّلطت 2020عام 
 ألمن الغذائياخلطر احملدق ابالضوء على ، املمكنة يف مناطق هّشة يف األساس

على حنو متكرر من اجلفاف والنزاعات وارتفاع أسعار  أصاًل البلدان اليت تعاين  يف
 األغذية.

معاجلة اإلجراءات املتسقة وجدواها يف سنة الضوء على أمهية هذه الوألقت  -5
 ومقاومة مضادات امليكروابت ،األمراض احليوانية املصدرمثل العاملية،  التحدايت

 . املناخوتغرّي  ،التنوع البيولوجي واستخدامها، وفقدان

وهناك إقرار متزايد ابلدور األساسي الذي تضطلع به النظم الغذائية من أجل  -6
. ويتطلب منا تنامي التهديدات يف العامل أن نعمل على وجه 2030حتقيق خطة عام 

السرعة حلماية سبل عيشنا وحتويل نظمنا الغذائية من أجل صون مستقبل كوكبنا 
 .كفالة نتائج مستدامةو 

  

                                                           
 .2021، يناير/ كانوين الثاين النقد الدويلصندوق ، العاملي آفاق االقتصاد 2
 .حبسب بياانت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 3
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 لوفاء ابلتزاماتنا لقاط بشأن التقّدم احملرز أبرز الن -اثنًيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أمهية االخنراط على املستوى  2020برزت التحدايت اليت شهدها عام ألقد  -7
 .العاملي للمساعدة يف بناء عامل أفضل وإقامة الشراكات من أجل حتويل النظم القائمة

، اضطلعت املنظمة بدور فاعل يف جمال الدعوة 19-أزمة كوفيد نشوبمنذ و  -8
للتوعية ابلتأثريات احملتملة للجائحة على األغذية والزراعة. ويف مارس/ آذار، ويف ظل 
تزايد عمليات اإلغالق التام، أصدرت املنظمة ابلفعل نداءات إلبقاء املوانئ واحلدود 

ذه الرسالة ببيان مشرتك صدر مفتوحة أمام جتارة األغذية احليوية. ومت بعد ذلك تعزيز ه
عن مدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واملديرين العامني ملنظمة الصحة 

ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل حّضوا فيه على العاملية ومنظمة التجارة العاملية 
. ضمان تدفق التجارة حبريّة قدر اإلمكان، وخاصة لتجنب حدوث نقص يف األغذية

والصندوق الدويل للتنمية وحّث بيان مشرتك صادر عن منظمة األغذية والزراعة، 
، وبرانمج األغذية العاملي والبنك الدويل قادة جمموعة العشرين على اختاذ الزراعية

 .إجراءات ملعاجلة أتثريات اجلائحة على األمن الغذائي والتغذية

عشرين أربع مرات خالل عام جمموعة ال بلدان وخاطب املدير العام للمنظمة -9
ابلفضائل األربع من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة دائًما ، مسرتشًدا 2020

األزمة الصحية إىل هذه ومشّدًدا على أمهية العمل لتجّنب حتّول  أفضل، وحياة أفضل،
 .الرقميأزمة غذائية عاملية وعلى أمهية تعزيز إنتاجية املزارعني واالستثمار يف االبتكار 

وقد برزت أنشطة الدعوة اليت تضطلع هبا املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي  -10
وأتثريات تغري املناخ على األغذية والزراعة، من خالل مشاركة املدير العام يف اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/ أيلول ويف حوار القادة يف قمة األمم املتحدة للتنوع 

نت قد رسالته واضحة مفادها أن فقدان التنوع البيولوجي يقّوض اجلهود البيولوجي، وكا
 .ا غذائًيا من دون تنوع بيولوجيال تنوعً إذا  –العاملية الرامية إىل التصدي للفقر واجلوع 

دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبادرة املدن  خاللوأطلقت املنظمة  -11
اخلضراء وبرانمج العمل ذات الصلة. وهتدف املبادرة إىل حتسني رفاهية الناس من خالل 
زايدة توافر املنتجات واخلدمات اخلضراء اليت تقدمها املساحات اخلضراء والصناعات 

 ذلك إدماج احلراجة يف مبا يف -اخلضراء واالقتصاد األخضر ومنط احلياة األخضر 
ومن خالل  –ومصايد األمساك والبستنة والزراعة  واملناطق احمليطة هبااملناطق احلضرية 

 .الوصول إليهافرص النظم الزراعية والغذائية املستدامة، وزايدة 
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من أجل حتقيق  حقبة اإلدماج الرقمي العاملي، واصلت املنظمة تركيزها على اعتماد التكنولوجيات الرقميةظّل ويف  -12
أهداف التنمية املستدامة. ويف قطاع الزراعة، تتيح التكنولوجيات الرقمية فرًصا كبرية إلجياد احللول وإنشاء األسواق الرقمية 

اإلنتاجية يف سالسل القيمة الزراعية. وتعمل  زايدةربط املزارعني ابألسواق وحتسني تقدمي خدمات اإلرشاد و من أجل 
شراكة مع جامعة زجييانغ على تعزيز االبتكار التكنولوجي ورايدة الشباب للمشاريع من أجل إدارة األعمال  ضمناملنظمة 

أجرت تقييًما إقليمًيا مشرتًكا مع االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن الرقمنة يف أفريقيا. قد التجارية الزراعية والزراعة الرقمية، و 
 .رية رقمية ووضعت إطارًا فنًيا لتنفيذها على سبيل التجربة يف األقاليم اخلمسة كافةق 1 000وأطلقت املنظمة أيًضا مبادرة 

نوفمرب/ تشرين الثاين، انضم املدير العام إىل رئيس الوزراء اإليطايل وانئب رئيس وزراء هولندا، واثنني شهر ويف  -13
نيف هذا التحالف املتعدد أصحاب احلائزين على جائزة نوبل للسالم إلطالق التحالف من أجل الغذاء. ومت تص من

بلًدا يف حماولة  30املصلحة، بوصفه "شبكة الشبكات" لتعزيز النظم الزراعية والغذائية. وقد استقطب اهتمام أكثر من 
حاجة  الفئات األشدّ  املوارد املالية واخلربات الفنية، واالستعانة ابالبتكار واملعارف لدعم وتعبئةلالرتقاء مبستوى التوعية 

 .إليها

املنظمة ملساعدهتا توالت كذلك االبتكارات داخل ، 2020اليت شهدها العامل يف عام  املتسارعةويف ظل التغريات  -14
اجلهود  متحورتألعضاء. و توفري اخلدمات لعلى توفري األداء األمثل يف ظل "الوضع الطبيعي اجلديد" وتعزيز قدرهتا على 

 والفنيةة وموّجهة حنو حتقيق النتائج، مع ضمان بقاء املعارف العلمية كياًحا وديناميجعل املنظمة أكثر كفاءة وانفت حول
 السليمة يف صميم عمل املنظمة.

قدرة إىل جعل منظمة األغذية والزراعة أكثر مرونة و  2020اهليكل املعياري اجلديد الذي اعتمد يف عام  فيهدو  -15
وإزالة الطبقات. وتضمن األولوايت اجلديدة مثل االبتكار،  اتالتقوقع ستجابة وأقل بريوقراطية، مبا يؤدي إىل كسرعلى اال

وعدم ترك أي أحد خلف الركب، ومبادرة العمل يًدا بيد، تبّوء املنظمة أفضل مكانة لدعم األعضاء يف القضاء على الفقر 
( فتساهم ابلتايل 2ملستدامة والقضاء على اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية )هدف التنمية ا (1)هدف التنمية املستدامة 

 يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة.

الوثيقة التوجيهية األساسية لعمل املنظمة  2031-2022اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة للفرتة  سيكونو  -16
واألهداف العاملية الثالثة  2030خالل العقد القادم. ومن خالل اإلطار االسرتاتيجي، ستدعم املنظمة حتقيق خطة عام 

مستدامة شاملة وقادرة على و  كفؤة  غذائية زراعية عدم ترك أي أحد خلف الركب من خالل نظملألعضاء عن طريق 
 .الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل

يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، مبا يف ذلك الرؤية اجلديدة  حمورايً وهناك عدد من العناصر الرئيسية اليت تؤدي دورًا  -17
وعملية  ،2030املتمثلة يف بناء منظمة مفعمة ابحليوية واالبتكار، واإلطار الشامل خلطة عام و اليت عرّب عنها املدير العام 

يت ستؤثر على األغذية والزراعة يف إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، واالجتاهات والتحدايت العاملية اجلديدة ال
 .19-جائحة كوفيد الناجم عن" يف سياق التحدي العاملي الوضع الطبيعي اجلديد"العقود القادمة، و
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 حمور الرتكيز
 مبادرة العمل يًدا بيد

األدلة وتقودها ، هي مبادرة قائمة على 2019إن مبادرة العمل يًدا بيد )املبادرة(، اليت أُطلقت يف أكتوبر/تشرين األول 
 1ل الزراعي والتنمية الريفية املستدامة للقضاء على الفقر )اهلدف البلدان وتعود ملكيتها هلا، وهتدف إىل تسريع التحوّ 

من أهداف التنمية املستدامة(.  2من أهداف التنمية املستدامة( والقضاء على اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية )اهلدف 
من أهداف التنمية املستدامة، ومها اهلدفان األساسيان يف خطة عام  2و 1ومن خالل تشجيع التقدم حنو حتقيق اهلدفني 

 ، تساهم هذه املبادرة يف حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة األخرى.2030

 تسعى املبادرة إىل استئصال الفقر واجلوع من خالل اتباع املبادئ التوجيهية الستة التالية: - املبادئ التوجيهية
 ؛استهداف الفئات األشّد فقرًا -1
 ؛التمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات حبسب اإلمكانيات الزراعية واالقتصاديةو  -2
 ؛للتدخالت البديلةاجلمع بني خمتلف جوانب النظم الزراعية والغذائية لفهم األثر الكامل و  -3
 ؛مجع املعلومات عن التدخالت القائمة للماحننيو  -4
 ؛منصة جغرافية مكانيةتطوير و  -5
 .وضع مقياس لتحديد األولوايت يستند إىل اجلوع يف مجيع أبعادهو  -6

تركز املبادرة على البلدان اليت تواجه مشاكل تتعلق ابلفقر واألمن الغذائي عن طريق تطبيق  - البلدان ذات األولوية
دة ولكن داخل هذه البلدان، اليت متلك إمكاانت زراعية جيّ  ،إطار عمل مت إعداده بشكل خاص من أجل حتديد املناطق

عملية مبادرة  إىل بشكل أويللًدا يف االنضمام وجد فيها أيًضا مستوايت مرتفعة من الفقر واجلوع. وبدأ سبعة وعشرون بت
 .2020العمل يًدا بيد منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين األول 

أعربت جمموعة من البلدان األخرى، مبا يف ذلك البلدان املتوسطة الدخل اليت لديها أعداد كبرية من السكان  - املواءمة
أو مستوايت عالية من الفقر يف املناطق الريفية، عن اهتمامها ابملشاركة يف مبادرة العمل يًدا بيد إما كجهات مستفيدة 

 ،واملؤسسات املالية الدولية ،من اجلهات املاحنة كثريال أعربإىل ذلك، . وإضافة أو كجهات مستفيدة وماحنة يف آن مًعا
 .ومنظمات اجملتمع املدين، عن اهتمامه ابملشاركة يف املبادرة ،ومؤسسات البحوث ،وكياانت القطاع اخلاص

حتتوي املنصة على بياانت غنية وقابلة للمشاركة بشأن  - بادرة العمل يًدا بيداخلاصة مب املكانية اجلغرافيةاملنصة 
متنوعة من املواضيع )الزراعة اإليكولوجية واملياه واألراض والرتبة وانبعااثت غازات الدفيئة وغري ذلك(. وقد ُمنح  جمموعة

، فوري مفعول مع يع األعضاءجلم املكانية اجلغرافيةابملنصة النفاذ إىل مجيع املوارد املتاحة اخلاصة مجيع األعضاء إمكانية 
 ية البياانت.مع احرتام برتوكوالت سرّ 

من شهراًي مستخدم  000 8. واستخدم املنصة أكثر من 2020يوليو/متوز من عام أواخر شهر ومت إطالق املنصة يف 
من أجل استيفاء الطلب  حمكم. وجيري تنفيذ برانمج تدريب 2020بلًدا منذ بداية تلك الفرتة وحىت هناية عام  123

 املتزايد بسرعة.

تتضمن املبادرة، إضافة إىل منصة البياانت اخلاصة بنظم  - خمترب البياانت من أجل االبتكار يف جمال اإلحصاءات
، ولوحة متابعة للرصد والتقييم. يف جمال اإلحصاءاتاملعلومات اجلغرافية، إنشاء خمترب بياانت من أجل االبتكار 

 والتحقق منها. مجع البياانت على صعيدمواجهة التحدايت وسيستخدم املخترب أحدث التكنولوجيات من أجل 
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تسريع االستجابة من أجل ، مت إنشاء ثالثة مكاتب جديدة وحداتإىل م املقسّ يف اهليكل التنظيمي اجلديد و  -18
 2030مكتب أهداف التنمية املستدامة لتنسيق مشاركة املنظمة يف متابعة خطة عام  وهي -لإلجراءات العاجلة 

 مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية.، و مكتب االبتكار، و واستعراضها
إنشاء ثالثة مراكز جديدة يف اجملاالت اليت تعمل فيها املنظمة ابلتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى  كما جرى

تناول املسائل املعقدة واملتعددة اجلوانب على املستوى القطري، واالستخدام التحفيزي بغية أو مع املؤسسات املالية الدولية 
 .للموارد

 حمور الرتكيز
 مار يف منظمة األغذية والزراعة )خيارات االستثمار من أجل األغذية والزراعة املستدامة(مركز االستث

يقوم مركز االستثمار يف املنظمة بدعم استثمارات القطاعني العام واخلاص يف البلدان من أجل مساعدهتا على حتقيق 
ستدام للموارد وتعزيز القدرة على الصمود أهداف التنمية املستدامة عرب حتسني األمن الغذائي وتشجيع االستخدام امل

ويستند النموذج التجاري ملركز االستثمار إىل الشراكات الطويلة األمد مع  . املناخ والتخفيف من وطأتهوجه تغرّي  يف
منها. وبغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ال سيما اهلدفني  18املؤسسات املالية الدولية، اليت ترعى اتفاقات التعاون 

القطاعني العام واخلاص  اتاستثمار البلدان على تصميم  مركز االستثمار يساعد، ومتاشًيا مع مبادرة العمل يًدا بيد، 2و 1
بقدر أكرب لالستثمارات على  مواتيةبيئة سياساتية وتنظيمية  هتيئةع شجّ يو  ، وتنفيذها وتقييمها،يف جمايل األغذية والزراعة

 األولوية.ذات  جماالت العمل يف ما يليرد تالصعيد القطري. و 

ابلتعاون مع املؤسسات املالية الدولية وشركاء آخرين، يعمل املركز  - تحويل النظم الزراعية والغذائيةلاالستثمارات 
ابلفعل صياغة  تل دعم حتويل النظم الغذائية. وجر على تطوير جيل جديد من اسرتاتيجيات وبرامج االستثمار من أج

والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف أفريقيا جنوب الصحراء  ،ة برامج استثمار إقليمية واسرتاتيجية مع البنك الدويلعدّ 
الكربى، والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري يف أورواب وآسيا الوسطى. وساهم املركز كذلك يف نشر مبادرة العمل يًدا بيد 

بلًدا  60يف ما يقارب  . وأخريًا، يشرع املركز يف تقييمات النظم الغذائية19-ة مبادرات بشأن االستجابة لكوفيدوعدّ 
على مستوى ابلتعاون مع وفود بلدان االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية ومكاتب املنظمة القطرية، هبدف إعداد خطة 

لنظم الغذائية امن أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية القطرية. وسرُتسل النتائج األولية إىل قمة  السياسات واالستثمارات
 .2021لعام 

يف إطار ترتيبات  يدعم االستثمار ال، زاد 19-رغم أزمة كوفيد -يف األغذية والزراعة املستدامة  ةالعام اتاالستثمار 
واالتفاقيات مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  ،الشراكة احلالية )على سبيل املثال، الربانمج التعاوين مع البنك الدويل

ومصرف التنمية األفريقي، والصندوق األخضر للمناخ، والربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائي، وغريها( بنحو 
 دوالر أمريكي. اتمليار  5.7 يبلغ بعد أن كان دوالر أمريكي اتمليار  6.6 بلغلي 2020املائة يف عام  يف 16

مة خصيًصا يقوم املركز بتطوير أدوات مالية مصم   -اإلنتاج الزراعي والغذائي توسيع التمويل املختلط يف قطاع 
. ويف إطار مبادرة اإلنتاج الزراعي والغذائيلتحسني وصول القطاع اخلاص إىل متويل خمتلط عايل اجلودة يف قطاع 

AgrIntelورويب والصناديق ذات األثر على حتسني استثماراهتا يف جمايل ، على سبيل املثال، يساعد املركز االحتاد األ
شهر الثمانية عشر األوىل األغذية والزراعة من خالل حتليالت سلسلة القيمة واملساعدة الفنية احملددة األهداف. ويف األ

مليون يورو  345اقرتاًحا خمتلًفا لالستثمار املختلط يبلغ جمموع قيمتها  55، دعم املركز تقييم AgrIntelلعمل املبادرة 
 شكل استثمارات جديدة. يف
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بتمويل من ثالثة مشاريع "خضراء" لتصميم  الدعم املركزقّدم  –القيام مبزيد من االستثمارات "اخلضراء" األفضل 
مليون دوالر أمريكي. واملركز  150 انهزتارية إمجالية يف أرمينيا وكواب والسودان بقيمة استثمالصندوق األخضر للمناخ 

على استعداد لتطوير املزيد من االستثمارات املناخية مع الصندوق األخضر للمناخ واملؤسسات املالية الدولية من خالل 
 الصحراء الكربى.، ابلرتكيز على البلدان األكثر ضعًفا، ال سيما يف أفريقيا جنوب بقدر أكرب هُنج اسرتاتيجية وبراجمية

يف إطار برانمج املعرفة لالستثمار، يعزز املركز  - احللول املعرفية واحللول الكثيفة االبتكار اخلاصة ابالستثمارات
كثيفة املعرفة، من خالل الشراكة مع املؤسسات البحثية واألكادميية واملؤسسات املالية الاالبتكار وحلول االستثمار 

دراسة ترمي إىل وضع حلول  30يف إطار الربانمج، حوايل جُيري املركز، القطاعني العام واخلاص. و الدولية واملبتكرين من 
استثمارية مبتكرة يف جماالت رئيسية مثل تنمية رأس املال البشري )مع املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية وعدد 

مصرف التنمية األفريقي واتفاقية التنوع البيولوجي من اجلامعات(، والبنية التحتية وخاصة الري والنواحي الرقمية )مع 
واملركز الدويل للزراعة االستوائية(، وجعل النظم الغذائية أكثر اخضرارًا )مع البنك األورويب لإلنشاء والتعمري(، وتقييم 

الدويل، ومصرف  النظم الغذائية )مع مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي من أجل التنمية(، والزراعة الرقمية )البنك
 التنمية األفريقي، والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري(.

املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية )املواصفات الغذائية للدستور الغذائي 
 احليوانية املصدر( واألمراض

والفعال القائم بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف عدد  الطويل األمدمن أجل االستفادة من التعاون 
همني من جماالت التعاون، ممن القطاعات وتوطيده، جرى إنشاء املركز املشرتك من أجل تعزيز التعاون بشأن جمالني 

ور الغذائي من أجل مواصلة العمل ويستضيف املركز اجلديد هيئة الدست .ومها الدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر
والذي يهدف إىل صياغة املواصفات  1963املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية اجلاري منذ عام 

وتضم املنظمة أيًضا إىل هذا املركز خربهتا يف جمال األمراض  .واخلطوط التوجيهية ومدوانت املمارسات الدولية لألغذية
على استمرار هذا العمل بطريقة مرّكزة ومنّسقة ضمن نطاق املنظمة وابلتعاون الوثيق بينها منها ية املصدر، حرًصا احليوان

وبني منظمة الصحة العاملية وغريها من الشركاء العامليني ومع آليات التنسيق، مبا فيها املنظمة العاملية لصحة احليوان 
 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

خطة العمل وأوجه التآزر التكميلية املنبثقة عن املركز املشرتك الكشف عن مسببات األمراض، وتقييم املخاطر  وستشمل
وإدارهتا، وبناء القدرات الفنية، والتأّهب ملواجهة اجلوائح على املستوايت الوطنية واإلقليمية واجملتمعية، واملكافحة وتطوير 

والبيئة.  لناشئة واملستجدة واملهملة املتصلة مبحور التفاعل بني احليوان واإلنسانالبحوث، واالستجابة لألمراض املعدية ا
وينسق املركز أيًضا، بدعم فين من الوحدات املختصة، عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف سياق 

 خطة عمل املنظمة اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت.
 2020تشرين الثاين  /مضادات امليكروابت على املستوى العاملي يف نوفمربمت حتقيق إجناز رئيسي يف مكافحة مقاومة 

مع إطالق الفريق القيادي العاملي املعين مبقاومة مضادات امليكروابت املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية 
ة من أجل حتفيز االهتمام واجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة مقاومة مضادات لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملي

 الفريق الذي أنشئ استجابة لتوصية فريق التنسيق املشرتك هذا امليكروابت يف مجيع القطاعات. ويضم 
وزيرًا حكومًيا  20 بني الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروابت، وبدعم من األمني العام لألمم املتحدة، حوايل

 وعلماء ابرزين وقادة مؤسسات وشركات من مجيع أحناء العامل.
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لمنظمة بشأن لويقود املركز اجلديد املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وضع خطة عمل جديدة 
نظمة مفهوم تغيري السلوك يف النهج امل، أدرجت 2020. ويف عام 2025-2021مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 

 الذي تتبعه للتوعية من خالل إنشاء "مجاعة املمارسني املعنية بتغيري السلوك 
يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت". وستساهم منصة البياانت اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت التابعة ملنظمة 

للمراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروابت، ابإلضافة إىل إنشاء املراكز األغذية والزراعة، وهي جزء من النظام الثالثي 
 املرجعية السبعة اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت التابعة للمنظمة، إىل جعل عمل املنظمة أقرب 

 إىل األوساط األكادميية واملؤسسات البحثية.
لتقّدم بفضل الدورات التدريبية اإللكرتونية املتصلة أبداة تقييم ا نظمة إىل األعضاء آخذ يفاملمه وإّن الدعم الذي تقدّ 

مت املوّجهة إىل جهات التنسيق الوطنية. و  مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت نظممنظمة األغذية والزراعة للمختربات و 
تنفيذ  من أجلحنو أفضل  مقاومة مضادات امليكروابت لدعم البلدان على للمنظمة بشأن مسار اإلدارة التدرجيي تنقيح

خطط التكيف الوطنية، ومت تنظيم عدد من حلقات العمل القطرية يف مشال أفريقيا والبحر الكارييب وأمريكا الالتينية. 
 نظمة.املبلًدا الدعم من  46ى ما جمموعه ، تلقّ 2020ويف عام 

يف إطار  2020يف إطار هنج "صحة واحدة"، متت املوافقة على مشروع عاملي واحد وتسعة مشاريع قطرية يف عام و 
 مةبقي، 2019الذي أُطلق يف يونيو/ حزيران  د الشركاء ملكافحة مقاومة امليكروابت،الصندوق االئتماين املتعدّ 

 وهولندا والسويد. كة املتحدةيف اململ Flemingمليون دوالر أمريكي من صندوق  13
 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية )التقنيات النووية يف األغذية والزراعة(

يف جمال التنمية  1964 عام لدولية للطاقة الذرية منذاجيسد املركز الشراكة االسرتاتيجية القدمية العهد بني املنظمة والوكالة 
الزراعية املستدامة واألمن الغذائي ابستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية. ويدعم املركز األعضاء من أجل حتسني اإلنتاجية 

اإلنتاج احليواين والصحة؛  (1): ابألغذية والزراعة وهي مرتبطةضمن مخسة جماالت والتصدي للتهديدات والتحدايت 
 وإدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل؛  (4)ومكافحة آفات احلشرات؛  (3)وعلم الوراثيات النباتية؛ وتربية النبااتت  (2)
 ومحاية األغذية والبيئة. وإضافة إىل اجملاالت اخلمسة املذكورة أعاله، ينبغي جملاالت الرتكيز اجلديدة أن تشمل كاًل  (5)

 وسالمة األغذية البحرية.من األمن التغذوي واحملاصيل الشجريّة واحلراجة 
وطلبات األعضاء للمساعدة يف حاالت  19-ويشكل املركز جزًءا ال يتجزأ من مبادرات االستجابة جلائحة كوفيد

ما يتعلق ابألمراض احليوانية املصدر، من خالل  يف 19-الطوارئ، وسيواصل أتدية دور مهم يف العمل ما بعد كوفيد
وقد استجاب املركز على الفور  .املرتبطة مبحور التفاعل بني البيئة واحليوان واإلنسانأنشطة البحث والتطوير املبتكرة 

ات شحنة من املعدّ  870 1. ومت تسليم أكثر من 19-للطلبات الواردة من البلدان من أجل التصدي لتهديد كوفيد
خدمات اإلرشاد واخلربة ألكثر  بلًدا للكشف عن فريوس كوروان وتشخيصه. كما مت تقدمي 126واإلمدادات الالزمة إىل 

خمتربًا بيطراًي. وساهم املركز يف صياغة مشروع العمل  87خمتربًا طبًيا وبيطراًي، إضافة إىل دعم مباشر فردي إىل  280من 
املتكامل لألمراض احليوانية املصدر، الذي جيمع بني أنشطة البحث والتطوير املخربية وامليدانية املبتكرة بشأن مسببات 

ي بني بلدان اجلنوب األمراض احليوانية املصدر يف حمور التفاعل بني البيئة واحليوان واإلنسان، إىل جانب التعاون العلم
 واالستجابة يف البلدان. ،والتعاون الثالثي بشأن املراقبة، وإجراءات الوقاية

  

http://www.fao.org/3/ca5493en/ca5493en.pdf
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 19-يف ظّل تفشي جائحة كوفيد العمل إجناز –اثلثًا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منها والتعايف 19-كوفيد  جلائحة لالستجابة والزراعة األغذية منظمة برانمج

إجراءات أن تتخذ املنظمة  2020عام يف  19-كوفيد  جائحة تفشي اقتضى -19
على االستمرارية يف الوقت ذاته مع احلفاظ  ،التهديدهذا سريعة لدعم البلدان اليت تواجه 

 . ف مع أساليب العمل اجلديدةوالتكيّ 
 األمد جلائحة طويلة أزمة حدوث منها إلمكانية وابدرت املنظمة، حتسًبا -20

 وكذلك العيش وسبل واألرواح املداخيل تطال كبرية  تنطوي على آاثر قد 19-كوفيد
، من خالل برانمج للتعديل وقابلة مرنةخطة عمل إىل وضع  والتغذية، الغذائي األمن

 سبعة مواضيع ذات أولوية: عاجل تهي و  منها. والتعايف 19-كوفيد  جلائحةاالستجابة 
  القرار؛ ألغراض صنع والبياانتب( )أ( خطة االستجابة اإلنسانية العاملية؛ )
 والتجارةد( )؛ الفقر من احلد أجل من االجتماعية واحلماية االقتصادي واإلدماجج( )

 الصمود على الصغرية احليازات أصحاب قدرة وحتفيزه( )؛ األغذية سالمة ومواصفات
 النظم وحتويلز( )؛ املقبلة املصدر احليوانية اجلائحة من والوقايةو( )؛ التعايف أجل من

 شامل كربانمج  منها والتعايف 19-كوفيد  جلائحة االستجابة برانمج ُوضعوقد . الغذائية
 املرونة.درجة أكرب من لتواصل ومجع األموال واإلدارة بتوخًيا للفعالية يف ا

مليون  231 بلغ جمموع املسامهات املؤكدة واملتعهد هبا ،2021كانون الثاين  يناير/ ويف
 .أمريكيدوالر 

قدمت املنظمة الدعم لسبل العيش )مثل التحويالت النقدية واملدخالت و  -21
أسرة معيشية )أي أكثر من  2 670 624الزراعية واملساعدة الفنية( إىل ما جمموعه 

يف املائة من املستفيدين من النساء. وتراوحت  44مليون نسمة(، وكانت نسبة  15
االجتماعية من تعزيز برامج احلماية االجتماعية الوطنية اجلهود املبذولة يف جمال احلماية 

)الصومال ورواندا(  19-لالستجابة للصدمات من أجل االستجابة جلائحة كوفيد
وتيسري توسيع نطاق هذه الربامج على املستوى الوطين )الفلبني وفييت انم وكمبوداي 

زراعية والريفية، مبا يشمل وميامنار(، إىل ربط برامج احلماية االجتماعية بسبل العيش ال
سبل عيش صغار منتجي الذرة )مجهورية مصر العربية وزامبيا والسودان واملغرب( ومبصايد 

 (،والصني األمساك وتربية األحياء املائية )بلدان متعددة(، وسالسل القيمة احلرجية )كينيا
 من خالل التعاونيات والعمال الريفيني غري النظاميني واجملتمعات الزراعية الرعوية )كينيا(

 وإدارة املوارد الطبيعية )آسيا واحمليط اهلادئ(. ،)كوت ديفوار(
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بلًدا من البلدان اليت متر أبزمات  30القدرة على الصمود األولوية ألكثر من  الرامي إىل تعزيز ربانمجالوقد أعطى  -22
استجابة حلالة الطوارئ كجزء من مكون املنظمة يف خطة االستجابة اإلنسانية العاملية لالستجابة جلائحة  لديهاغذائية و 

على نظمها  19-منًوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، حيث أثرت جائحة كوفيد األقلّ  ، مبا يف ذلك البلدان19-كوفيد
 الغذائية.

ومن أجل منع حدوث جائحة مقبلة تسببها األمراض احليوانية املصدر، مشلت برامج "التهديدات الوابئية املستجدة  -23
هود من أجل تعزيز مّت بذل اجلبلًدا يف آسيا وأفريقيا والشرق األدىن. و  36)للمرحلة الثانية( وبرانمج األمن الصحي العاملي 

 على الصمود وإدارهتا، مع الرتكيز على التأهب للجوائح واالستجابة هلا. قدرات البلدان على إرساء نظم صحية قادرة
تنفيذ مشاريع متوائمة جديدة ل اًل أمواحشدت براجمها ومواردها و إىل تعديل لمنظمة لاملكاتب اإلقليمية وعمدت  -24
ابستجابة تمّكن من القيام للاملنظمة الربانمج، وضع آلية تنسيق على مستوى هذا إطار ومت، ضمن  .الربانمج الشاملمع 

الرتكيز و  ،19-جائحة كوفيدمن املكاتب اإلقليمية ملواجهة تفشي املقدم الدعم نطاق ، مع توسيع يدايناملالصعيد  فورية على
على سبيل فوالدعوة والربجمة القطرية. ات السياسهبا يف جماالت  لالهتداءاألثر،  اتعلى املعلومات وتقييماألمر بداية  يف

فريقيا، أيف الشرق األدىن ومشال بلًدا  13يف آسيا واحمليط اهلادئ ويف بلًدا  15تقييمات للنظم الغذائية يف أجريت ل، املثا
يف أورواب و  .19-كوفيد  جائحة لوقاية منحول اتوصيات شفوعة بم ةاحملمولواتف الثة بلدان تطبيقات للهصدرت ثحيث أ

 تقييمات بلًدا يف 18سريعة منتظمة لسالسل اإلمدادات الغذائية يف مت االسرتشاد بدراسات استقصائية وآسيا الوسطى، 
اللجنة االقتصادية  أصدرتيف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و ق األغذية اإلقليمية ونشرات السياسات. اسو أ

من  000 12تصل إىل  19-كوفيد  بشأن جائحةإخبارية أسبوعية  نظمة نشراتاملألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب و 
من أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة  بلًدا 34الزراعة من  لشؤوندولة اجتمع وزراء ووزراء و  .القرّاء

 نظمة ابلتعاون مععقدته امل، األرضيةالغريب من الكرة نصف بلدان اللمل يسبق له مثيل البحر الكارييب عن بُعد يف اجتماع 
ية غذضمان إنتاج األحرًصا على  ذنف  تُ تبادل اخلربات والتدابري اليت هبدف ، الزراعة ميدان يف للتعاون األمريكية البلدان معهد

 .األمن الغذائيكفالة وتنسيق اإلجراءات ل اتاإلمدادو 
لتعاون اتبع له اب 19-مهام معين جبائحة كوفيدفريق لتشكيل حتاد األفريقي الالدعم ل نظمةامل قّدمتيف أفريقيا، و  -25
 مطلعيف و بنك التنمية األفريقي واالحتاد األورويب والصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل.  همالشركاء، مبا في مع

تشرين /منتصف نوفمربوحىت . ألولوايت احملليةربز اعمل تابالستناد إىل واثئق فريقيا أحوار إقليمي يف  ُعقد آب،/أغسطس
دوالر أمريكي. هذا إضافة إىل  ماليني 32.5مشروًعا بقيمة إمجالية قدرها  55ما يصل إىل جرى متويل ، 2020 الثاين

. ويكمن 19-ائحة كوفيدخالل املشاريع العاملية أو املشرتكة بني األقاليم لدعم االستجابة جل منمت توفريها اليت األموال 
اجلائحة والنظر يف األدوار ثر تعرًضا ألشد األالفئات تلبية احتياجات الفقراء و هدف املبادرات اليت جيري تصميمها يف 

 .أدلة جديدة إعدادإىل جانب  ية،والغذائ الزراعية النظم يفاحملددة للجنسني 
اإلنتاج الغذائي احمللي واألمن الغذائي بلدان يف جماالت  10مشروًعا يف  15 فِّذيف آسيا واحمليط اهلادئ، ن ُ و  -26

ة املاحناجلهات دعم إضايف من  حشدمت كما .  غذيةوالتغذوي وسبل العيش واحلماية االجتماعية وصحة احليوان وسالمة األ
 .استجاابت البلدانملؤازرة دوالر أمريكي  ماليني 27.6ومتويل طارئ بقيمة 
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حة هنج "صعلى  19-جلائحة كوفيدملنظمة الرباجمية اإلقليمية از استجابة يترك نصبّ ايف أورواب وآسيا الوسطى، و  -27
النظم الغذائية ومجع البياانت. حتويل واحلد من الفقر والتجارة و على الصمود أصحاب احليازات الصغرية قدرة و  "واحدة

يف صربيا، سامهت املنظمة يف و ا. تضررً شد قريغيزستان، دعمت املنظمة التوزيع الطارئ للمدخالت على املزارعني األ يفو 
 .تقرير األمم املتحدة الشامل لتقييم األثر االجتماعي واالقتصادي وخطة االستجابة االجتماعية واالقتصاديةإعداد 

 نتاجمحاية اإلو  املبكرة واالستجابة التخفيف تدابري نظمةامل دعمت الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يفو  -28
، ذلك يف ا، مب19-جائحة كوفيد بعدتعايف ال اسرتاتيجيات حتديدعلى  وساعدت ،على الصمود العيش لسب وقدرة الزراعي

صول واحل السلفادور، يف املدخالت وتوزيع الطوارئ حاالت يف االجتماعية احلماية تدابريبشأن على سبيل الذكر ال احلصر، 
 مخسة يفتعايف ال اسرتاتيجياتمعامل  وحتديد إكوادور، يف األسريني للمزارعني االقتصادي واإلدماج الريفية اخلدماتعلى 
 .أخرى بلدان

 الصلة ذاتتقين ال التعاون برانمجن مشاريع ممشروًعا  15 على املوافقة متت فريقيا،أ ومشال األدىن الشرق يفو  -29
معنية  وزارية جلنةقيادة وتيسري عملية إنشاء  نظمةتولت امل تونس، يفو . أمريكي دوالر ماليني 2.5 قيمةب 19-ائحة كوفيدجب

. والفنيني املاليني الشركاء بني للحواروري احمل املرجعضحت أ 19-كوفيد بشأن جائحة اسرتاتيجيةوضع و  19-جبائحة كوفيد
تعايف وال االستجابة برانمج معمتاًما  تتماشى 19-ائحة كوفيدجل ستجابةلال إقليمية خطة األدىن للشرق اإلقليمي املؤمتر وأقر

 ال أمدهاط نزاعات تشهد اليت بلدانيد العون لل نظمةوقدمت امل. األولويةذات  اإلقليمية االتاجمل منجمااًل  12شمل تو 
 العاملية اإلنسانية االستجابة خطةا القطرية مع استجاابهت ملواءمةوذلك  متعددة، وأزمات صدمات تواجه ما غالًبا واليت

 .الصغرية احليازات أصحابصاحل الضعفاء من ل املباشرة وللتدخالت الرقمية للزراعة الدعمأاتحت  كما  ،19-جلائحة كوفيد

 2021-2020 اإلقليمية للفرتة واملبادرات 2020 اإلقليمية لعام املؤمترات
 شكلب اإلقليمية املؤمترات لعقد مبتكرةسبل  إجياد إىل نظمةامل 19-الناشئة عن جائحة كوفيد تحدايتال دفعت -30

 املؤمتراتواضطلعت . ذا املستوىه رفعو  بل املشاركة مستوى على واحلفاظ ،2020 عام من األخري الربع خالل افرتاضي
 .الستجابةل خطة وتبادل اوأثرهائحة اجل تقييم يف أساسيبدور  اإلقليمية

 ،2019-2018 الفرتة يفاملنفذة  اإلقليمية املبادراتاليت خُلصت إليها  نتائجال يف النظر مت اإلقليمي، املؤمتر خاللو  -31
 املبادرات نتائج نتعرض معلومات عسو . اهيعل واملصادقة 2021-2020 لفرتةيف ا ملبادراتعلى ا التغيريات من عدداقرتاح و 

 .2021-2020 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير يف 2021-2020 للفرتة اإلقليمية
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 2020 عام أواخر يف الرائسية األجهزة أقرهتا اليت اإلقليمية املبادرات

 أفريقيا

 2025 عام حبلول اجلوع على ابلقضاء أفريقيا التزام

 أفريقيا القيمة يف سالسل وتطوير لإلنتاج املستدام التكثيف

 أفريقيا يف اجلافة األراضي يف الصمود على القدرة بناء

 اهلادئ واحمليط آسيا

 وسوء للقضاء على الفقر والزراعة األغذية لنظم املستدام ابلتحّول النهوض خالل من اجلوع التام على القضاء
 التغذية

 مستدام حنو على واستخدامها الطبيعية املوارد إدارة وحتسني املناخ تغرّي 

 للحدود العابرة والنباتية احليوانية واألمراض اآلفات ومكافحة واحدة" هنج "صحة

 والقدرة والتغذية الغذائي األمن بشأن اهلادئ واحمليط آسيا يف النامية الصغرية اجلزرية للدول األقاليمية املبادرة
 املناخ  تغري مع التكيف على

 الوسطى وآسيا أورواب

 الفقر من واحلد الريفية العيش وتيسري سبل والشباب، األسرية واملزارع الصغرية احليازات أصحاب متكني

 وتكاملها األسواق إىل الوصول وتيسري الغذائية النظم حتويل

  ظّل تغري املناخ يف البيولوجي وصون التنوع مستدام بشكل الطبيعية املوارد إدارة

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

 للجميع  صحية غذائية أمناط لتوفري مستدامة غذائية نظم

 للجميع وشاملة مزدهرة ريفية جمتمعات حنو بيد يًدا العمل

 الصمود  على والقادرة املستدامة الزراعة

 أفريقيا ومشال األدىن الشرق

 املياه ندرة

 الصغرية النطاق األسرية الزراعة

 والتغذية الغذائي لتحسني األمن الصمود على القدرة بناء
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 العمل خطط يف تعديالتال
جائحة  سياق يفخاصة  الزمة تغيريات ي، حرًصا منها على إبراز أامليدانية واملكاتب املنظمة وحداتعمدت  -32

 ،ذلك أمكن حيثماوخضعت األنشطة، . االقتضاء حسبالسنتني،  لفرتة لهاوتعديل خطط عم ضااستعر ، إىل 19-كوفيد
معني  عددغري أنه تعني إرجاء . األخرى الرقمية واألدواتاإللكرتونية  والندوات عدبُ  عن لدعمأجل االستعانة اب من نقيحللت
 عام يف عنها واإلبالغ ابلكاملحتقيقها  املقرر النتائج يف زايدةسفر عن أ اممّ  السنتني، فرتة من الثانية نةالس إىل األنشطة من

2021. 
 جلائحة االستجابة ربانمجل ولويةذات األ االتاجمل يف للمسامهة استحداثه أو النتائج من عدد تنقيحوجرى  -33

 االجتماعية واحلماية االقتصادي واإلدماج ،القرار ألغراض صنع ابلبياانتخاصة يف ما يتعلق  ،منها والتعايف 19-كوفيد
 .التعايف أجل من الصمود على الصغرية احليازات أصحاب قدرةفيز وحت ،الغذائية النظمحتويل و  الفقر، من للحد

بنّي وي االسرتاتيجية، األهداف من هدف كل  إطارحتت  2020 عام يفالتقدم الذي أحرز  التايل القسم يعرضو  -34
 .للجائحة استجابة 2020 عام يف نظمةأخذت بزمامها امل اليت العديدة املبادرات ا منبعضً 
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 6األهداف االسرتاتيجية واهلدف  -التقدم واإلجنازات  -رابًعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حملة عامة عن التقدم احملرز

 األهداف االسرتاتيجية
بربانمج العمل  2020منظمة األغذية والزراعة يف عملها خالل عام ت اسرتشد -35

، 2019الذي وافق عليه املؤمتر يف يونيو/حزيران  2021-2020وامليزانية للفرتة 
 2019وابلتعديالت اليت وافق عليها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول 

يف سياق حافل ابلتحدايت  2020وقد نُ ّفذت خمرجات عام  2020.4 يونيو/حزيران ويف
وترد أدانه حملة عامة عن التقدم احملرز يف عام  .19-غري املسبوقة جرّاء جائحة كوفيد

 .2021التطلعات لعام  وعن 2020
 التقدم احملرز ابإلمجال

، قامت وحدات 2020بغية إظهار التغيريات الكربى اليت طرأت يف سياق عام  -36
، وذلك 2021-2020خطط عملها للفرتة من جزء املنظمة ومكاتبها امليدانية بتعديل 

عرب إرجاء تنفيذ األنشطة إىل السنة الثانية من فرتة السنتني وحيثما  معظم األحيانيف 
أمكن ذلك من خالل تعديل األنشطة ابستخدام الدعم عن بُعد والندوات عرب اإلنرتنت 

 أدوات رقمية، فضاًل عن تكييف التدخالت استجابة ألزمة وغري ذلك من 
الربامج االسرتاتيجية، اضطلع رؤساء الوحدات إدارة ومع حّل فرق  .19-كوفيد

واملكاتب امليدانية بدور أكرب يف تنسيق النتائج واإلبالغ عنها يف اجملاالت اخلاصة بوالية 
 لقطاعات اليت جرى االتفاق عليها.كل منهم، مبا يف ذلك دعًما لألنشطة املشرتكة بني ا

وقد أسفرت هذه التعديالت عن زايدة يف حتقيق النتائج اليت كان من املقرر  -37
 75ب ر يقا. ومن املقّرر اآلن حتقيق ما 2021تنفيذها ابلكامل واإلبالغ عنها يف عام 

يف املائة  60، مقارنة بنسبة 2021يف املائة من نتائج فرتة السنتني، واإلبالغ عنه يف عام 
وأشارت  2021.5-2020األولية املذكورة يف مؤشرات املخرجات والغاايت للفرتة 

كانت متصلة يف املائة من التغيريات اليت طرأت على خطط عملها   30الوحدات إىل أّن 
 .19-ائحة كوفيدجب

غاايت حتقيق اعُترب التقدم حنو  ومع أخذ خطط العمل املنّقحة يف احلسبان، -38
يف املائة  25، 2020لسنتني ُمرضًيا، حيث بلغت نسبة النتائج الفعلية لعام هناية فرتة ا

 .2021 الرتاكمية لعام أو أكثر من جممل غاايت فرتة السنتني

يف املائة(  91غاية ) 39، كانت 2020، يف هناية عام استناًدا إىل هذا املعيارو  -39
، حنو مرض  على غاية من غاايت مؤشرات املخرجات للسنة يف تقدم،  43من أصل 
بني مؤشرات املخرجات  من 4الرتاكمية لفرتة السنتني، يف حني أن  تحنو الغااي

 .2021املائة( سوف تتطلب مزيًدا من االهتمام لضمان حتقيقها ابلكامل يف عام  يف 9)

                                                           
 .CL 164/3؛ CL 163/3؛ C 2019/3الواثئق  4
 .2021-2020مؤشرات املخرجات واملقاصد للفرتة  :WA4-C 163/3الوثيقة  5
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غاية من  43من أصل  29، يالحظ حتقيق نسبة 2020وعند مقارنة هذه األرقام ابلغاايت احملددة أصاًل لعام  -40
يف املائة(. وتبنّي هذه النتيجة تعّطل وأتّخر بعض األنشطة، ولكّنها قد تعزى أيًضا إىل  67غاايت مؤشرات املخرجات )

 عملية الرصد على املستوى القطري. نظرًا إىل الصعوابت اليت اكتنفتالنقص يف عملية اإلبالغ عن اإلجنازات، 
ة املنظمة على إجناز براجمها عرب النتائج اليت حتققت يف جمال احلد من ورغم الظروف الصعبة واملتغرية، جتّلت قدر  -41

، ما يثبت زايدة الدعم املقدم للمجموعات 2020حيث مت جتاوز الغاايت احملددة أصاًل لعام  (3)اهلدف االسرتاتيجي الفقر 
، متت مواءمة عمل املنظمة يف جمال القدرة على 2020السكانية الضعيفة األشّد تضررًا من األزمة. وابملثل، خالل عام 

 19-إىل حد كبري مع األولوايت الناشئة عن األزمتني املتزامنتني أي جائحة كوفيد 5الصمود يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 
ة للتحدايت اجلراد الصحراوي. ويثبت التقدم احملرز يف هذه اجملاالت قدرة املنظمة على االستجاب الناشئة عن طفرةزمة األو 

 املفاجئة اليت تؤثر على األغذية والزراعة.

وإىل ضرورة مواصلة اإلدارة والتنفيذ يف سياق عن هذه الظروف، املنبثقة  2021لعام نظرًا إىل الغاايت الطموحة و  -42
ابلتزامات فرتة يشوبه انعدام اليقني، سُتبذل جهود إضافية لرصد خطط العمل بعناية ولتعزيز اإلجراءات الرامية إىل الوفاء 

العمل اجلديدة،  أساليب، إذ جرى إدخال التعديالت على 2021ومن املتوقع أن تتسارع وترية التقدم يف عام  السنتني.
 .2021ومت ابلفعل االضطالع ابلعمل التحضريي الكبري الالزم إلجناز الربامج يف عام 

 ضمنمزيد من التفاصيل  مؤشرات املخرجات، كما يردويرد أدانه موجز عن التقدم احملرز يف حتقيق كل مؤشر من  -43
 .1امللحق ، ويف 6كل هدف اسرتاتيجي واهلدف 

املساعدة على القضاء على اجلوع وانعدام  املتمثل يف 1إّن تنفيذ املخرجات السبعة كلها للهدف االسرتاتيجي  -44
 املوضوعة لفرتة السنتني.حنو حتقيق الغاايت  مرض  على حنو ، يتقدم األمن الغذائي وسوء التغذية

على (، يتقدم 2)اهلدف االسرتاتيجي  الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامةوإن العمل جلعل  -45
، خاصة يف ما 2021التنفيذ يف عام تسريع وترية ويُتوقع  .2020يف عام  مؤشرات 9من أصل  7ابلنسبة إىل  حنو مرض  

وقدرة احلكومات وأصحاب  (2-1-2)يتصل ابلقدرات املؤسسية الالزمة لتعزيز ممارسات أكثر تكاماًل ومشواًل لعدة قطاعات 
 .(2-2-2)املصلحة على تيسري حوار شامل للقطاعات يف جمال السياسات 

يف تنفيذ جممل جيد عن تقدم  2020عام  يف يف جمال احلد من الفقر يف املناطق الريفيةوقد برهن عمل املنظمة  -46
 (.9من أصل  9غاايت مؤشر املخرج )

، ابلنسبة حنو مرض  على  (4)اهلدف االسرتاتيجي متكني نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة ويتقدم العمل بشأن  -47
ص على العمل من أجل تعزيز قدرات مؤسسات القطاعني العام واخلاة ري تسريع وتمؤشرات. وسيتم  9من أصل  8إىل 

 .(2-2-4)تصميم الرتتيبات املؤسسية الشاملة القائمة على السوق، وتنفيذها 
(، 5أما العمل على زايدة قدرة سبل العيش على الصمود مبواجهة التهديدات واألزمات )اهلدف االسرتاتيجي  -48

مؤشرات. وسوف يتطلب األمر  9من أصل  8يف ما خص  2021فيتقدم حبسب املتوقع ابجتاه حتقيق غاايت هناية عام 
 .(1-1-5)زايدة الدعم لوضع منتجات معيارية عاملية وإقليمية لصياغة وتعزيز سبل خفض املخاطر وإدارة األزمات 

(؛ 1جودة العمل األساسي للمنظمة ونزاهته يف اجملال الفين واملعياري ويف وضع املعايري )الناتج  6ويضمن اهلدف  -49
(؛ 3(؛ وتنسيق املسائل اجلنسانية املشرتكة بني خمتلف االختصاصات )الناتج 2ودة )الناتج وتوفري إحصاءات عالية اجل

(. ومن املقرر ختصيص اجلهود واملوارد لتحقيق هذه النواتج 6(؛ وتغرّي املناخ )الناتج 5(؛ والتغذية )الناتج 4واحلوكمة )الناتج 
السرتاتيجية. وإّن تنفيذ مجيع مؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة الستة دعًما لتنفيذ األنشطة الفنية املؤسسية واألهداف ا
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مؤشرًا، لقياس التقدم احملرز وإجنازات النواتج الست، يتقدم بوترية جيدة حنو بلوغ مقاصد  11، وعددها 6ابهلدف 
. ويف ما خص املعايري الدنيا لسياسة منظمة األغذية 2020اإلجنازات والتقدم احملرز يف عام  2يصف امللحق . و2021 عام

معيارًا مستهدفًا لفرتة السنتني(، ومت حتقيق،  15معيارًا منها )من أصل  14والزراعة بشأن مراعاة املنظور اجلنساين، فقد حتقق 
حدة املتعلقة ابملساواة معيارًا لألداء يف سياق خطة العمل على نطاق منظومة األمم املت 16من أصل  15أو التفّوق على، 

  .3امللحق حبسب ما يرد يف  6بني اجلنسني ومتكني املرأة،

  

                                                           
( على منظمة األغذية 3خلطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )مؤشر األداء  2.0ال ينطبق املؤشر  6

 والزراعة.
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 : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 

 

على خلق بيئة مشّجعة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ونقص  1 اهلدف االسرتاتيجيتركيز  ينصبّ  -50
متناول  التغذية، ومعاجلة املشاكل املّتصلة ابألمناط الغذائية غري املتوازنة من الناحية التغذوية واألغذية غري املأمونة والفائض يف

ضمن شراكة مع احلكومات وغريها من اجلهات وتساهم املنظمة يف حتقيق هذا اهلدف من خالل العمل  .الطاقة الغذائية
الفاعلة يف جمال التنمية على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية، وكذلك مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وغريها 

 من وكاالت األمم املتحدة.

 اإلجنازات احملققة

  (1-1-1)خطط وبرامج االستثمار و   جماالت السياساتيف جيري التقّدم يف األنشطة املضطلع هبا -51
التعاون بني الُشعب يف ما يتعلق ابملسامهة الفنية للمنظمة يف جلنة مصايد األمساك،  وجرى توثيق (.1-1-2واألطر القانونية )

والعشرين ملؤمتر األطراف، واالجتماع  اخلامسةوجلنة الغاابت، وجلنة الزراعة، وعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة، والدورة 
األول لوكالء الزراعة يف جمموعة العشرين )األغذية واملياه(. واستمر التعاون مع الربملاانت اإلقليمية يف أمريكا الالتينية والبحر 

وآليات التنسيق احلوكمة ابلنسبة إىل  إحراز تقدمالكارييب وأفريقيا من أجل دعم تنفيذ احلق يف الغذاء ورصده. وقد جرى 
(، مبا يف ذلك عن طريق املشاركة الفنية يف اآلليات املتعددة أصحاب 1-2-1والشراكات من أجل األمن الغذائي والتغذية )
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املصلحة مثل جلنة األمن الغذائي العاملي، واحلركة املعنية بتعزيز التغذية، وهياكل الربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائي 
ليمية. واستمرت املساعدة على مستوى السياسات لربانمج الشراكة بني املنظمة واالحتاد األورويب ومنصاته اإلق

والقدرة على الصمود واالستدامة والتحول من أجل األمن الغذائي والتغذوي( يف أتدية دور فعال يف احلوارات  التأثري )برانمج
 السياساتية القطرية.

(، وهو ما يؤكد 2-3-1و 1-3-1تعلقة بصنع القرار القائم على األدلة )امل 2020لعام وجرى حتقيق املخرجات  -52
تقدمه املنظمة على املستويني العاملي والقطري، وعلى وجه اخلصوص، حتليل وضع األمن الغذائي والتغذية،  الدعم الذي

من أهداف التنمية املستدامة. وابالشرتاك مع احلركة املعنية بتعزيز  2مسامهة املنظمة القوية يف حتقيق اهلدف  هو دعم يساندو 
من  حتليل امليزانية: االستثمارات املراعية للتغذية يف الزراعة والنظم الغذائيةاملنظمة املذكرة التوجيهية بعنوان  أصدرتالتغذية، 

. وجيري اختبار العمل 1-4-1لناتج لواجبة لستواصل إيالء العناية اهي و  بلًدا، 60أجل تقدمي املساعدة إىل أكثر من 
تطوير الاملبتكر على استخدام تكنولوجيا سالسل الكتل يف العمل املناخي. وُحققت كذلك النتائج املتعلقة ابملوارد البشرية و 

 (.2-4-1التنظيمي بشكل كامل )
رصد تنفيذ أهداف التنمية  اليف جموقد ُأجنز عمل مهم على املستويني القطري واإلقليمي من أجل بناء القدرات  -53

)مقياس املعاانة من  2-1-2)معدل انتشار نقص التغذية( و 1-1-2خالل مؤشري أهداف التنمية املستدامة  املستدامة من
لنساء، وبياانت ل انعدام األمن الغذائي(. وجرى كذلك تعزيز القدرات من أجل استخدام مؤشر احلد األدىن للتنوع الغذائي

ذائي الفردية الكمية، واخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية اليت ترمي إىل حتسني القرارات على املتناول الغ
 مستوى السياسات يف الزراعة والنظم الغذائية وتعزيز األمناط الغذائية الصحية.

 املعامل البارزة للنتائج احملققة على الصعيد العاملي
بني توفري اخلطوط التوجيهية بشأن السياسات  1اهلدف االسرتاتيجي يف إطار  19-تراوحت االستجابة ل كوفيد -54

والربامج، مبا يف ذلك مذكرة توجيهية بشأن التخفيف من اآلاثر على األغذية والتغذية ألطفال املدارس، إىل اإلحاطات 
األحياء املائية والثروة احليوانية اخلاصة ابلسياسات لضمان سالمة األغذية املوجهة بشكل خاص إىل مصايد األمساك وتربية 

وذلك ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية أيًضا،  –واجلهات الناظِّمة لألغذية ومشغلي األعمال التجارية الغذائية 
ثالث ندوات  ُعقدتاملدن، وإحاطة عن السياسات للحفاظ على النظم الغذائية الصحية. و  دراسات احلالة من وإىل

كة املعنية بتعزيز التغذية ملناقشة االستجابة الرباجمية للجائحة يف جمايل األغذية والتغذية، ومت تكييف مشاريع إلكرتونية مع احلر 
و/أو توسيعها لتشمل القدرة على الصمود أمام اجلائحة، مثل الدعم الذي تقدمة املنظمة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 يف املدن. خالل نوادي دمييرتي وهنج نظام األغذية من
وشاركت املنظمة بشكل فاعل يف العمليات السياساتية العاملية الرئيسية من أجل تعزيز أهداف األمن الغذائي  -55

ذلك عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية، واجمللس العاملي  والتغذية، مبا يف
املدن  املستدامة للمشاركة مع القطاع اخلاص، وميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يفلألعمال التجارية من أجل التنمية 

، وابلتعاون مع ابلتعاون مع املنتدى 2021للمشاركة مع البلدايت. وبغية إرشاد األعمال التحضريية لقمة النظم الغذائية لعام 
االستثمارات الزراعية املسؤولة، واالبتكار، والفاقد واملهدر االقتصادي العاملي، أعدت املنظمة مخس مذكرات فنية تشمل 

 من األغذية، والتنمية الريفية، واستخدام املياه يف الزراعة.
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تقرير حالة األمن من املنتجات املعرفية العاملية هبدف حتسني إدماج األمن الغذائي والتغذية. وأشار  عددومّت نشر  -56
مليون  132إىل أن  حتويل النظم الغذائية من أجل نظم غذائية صحية ميسورة الكلفة: 2020الغذائي والتغذية يف العامل 

. ومت التوصل إىل أدلة جديدة يف تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية 19-شخص إضافيني قد يعانون من اجلوع نتيجة كوفيد
مليارات  3وتفيد هذه األدلة أبن أكثر من  .انية حتمل تكاليفهابشأن كلفة النظم الغذائية الصحية وإمك 2020 العامل يف

شخص ال يستطيعون حتمل تكاليف األمناط الغذائية الصحية، وتشري التقديرات إىل أن هذه التكاليف تفوق يف املتوسط 
 مخس مرات األمناط الغذائية اليت تليب فقط االحتياجات التغذوية من الطاقة عرب غذاء أساسي نشوي.

 ئج احملققة على الصعيدين اإلقليمي والقطرياملعامل البارزة للنتا
يف أفريقيا، قامت املنظمة، ابلتعاون مع املنتدى االقتصادي العاملي واحتاد اجلنوب األفريقي للنقاابت الزراعية  -57

بعنوان "حل ملسألة  بشأن السياسات واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، بتقدم الدعم التحليلي إىل احلوار اإلقليمي
النتائج وبشكل أفضل لفائدة بلدان اجلنوب األفريقي". ودعمت املنظمة اخلطط االستثمارية  الدواجن: حتقيق املزيد من

للبلدان، مبا يف ذلك الربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائي، عن طريق إدراج قضااي الفقر املدقع واحلماية االجتماعية 
ماليني  110مشروعان من هذه املشاريع ابلشراكة مع مصرف التنمية األفريقي وبلغت قيمتهما أكثر من  وأُعد -والتغذية 

دوالر أمريكي. ونُظمت دروة تعليمية إلكرتونية بشأن التجارة واألمن الغذائي والتغذية لفائدة البلدان األفريقية الناطقة ابللغة 
 الفرنسية.

ييب، مشل العمل مع الربملانيني إعداد إحاطات بشأن احلق يف الغذاء الكايف ويف أمريكا الالتينية والبحر الكار  -58
األطر القانونية ومتكني البيئة القانونية، ووضعت كذلك مسودة لقانون منوذجي بشأن تغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية  يف

قانون العضوي للتغذية املدرسية" الذي أُقر التحالف الربملاين األفريقي. ويف إكوادور، دعمت املنظمة "ال ابالشرتاك مع
مؤخرًا، وتساعد يف وضع صكوك قانونية وأدوات للمساءلة يف قريغيزستان وشيلي وتوغو على أساس مبادئ احلق يف الغذاء 
وأمهية األمناط الغذائية الصحية لكل طفل. ومت تقدمي املساعدة الفنية للمضي قدًما يف التحقق من اخلطوط التوجيهية 

 الطوعية بشأن التنمية املستدامة للثروة احليوانية بناء على طلب اجمللس الزراعي ألمريكا الوسطى.
إعداد إطار اسرتاتيجي  من أجلويف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، دعمت املنظمة جامعة الدول العربية  -59

األمم املتحدة للزراعة األسرية، سامهت املنظمة  إقليمي وخطة عمل للقضاء على اجلوع يف املنطقة العربية. ويف سياق عقد
 يف املشاورات اإللكرتونية ألصحاب املصلحة بشأن الزراعة األسرية والتحول الزراعي الشامل واملستدام.

وركزت أربعة حتليالت إقليمية للمسامهات احملددة وطنًيا على العالقة بني أهداف املناخ واألمن الغذائي يف آسيا  -60
ادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وكجزء من جمموعة عمل اجمللس الدويل الستكشاف البحار املعنية واحمليط اهل

ابملؤشرات االجتماعية، تعمل املنظمة على تطوير أدوات إلجراء حتليل املقايضة االجتماعية يف قرارات إدارة مصايد األمساك 
 شاريع مصايد األمساك.ووضع جمموعة مشرتكة من املؤشرات االجتماعية مل

ويف آسيا واحمليط اهلادئ، مت تعميم التغذية يف برامج البنك الدويل اجلارية يف ميامنار وبواتن واهلند، وتلقى العديد  -61
من البلدان مساعدة فنية من أجل إدراج األمن الغذائي والتغذية يف السياسات والربامج القطاعية. واسُتكملت ثالثة برامج 

ري النقد اإلضايف من أجل أتمني احلماية االجتماعية املراعية للتغذية يف أرمينيا وقريغيزستان والسنغال. ويف األردن جتريبية لتوف
والبحرين وطاجيكستان والعراق، دعمت املنظمة حتديث أو إعداد برامج واسرتاتيجيات وطنية لألمن الغذائي. ومبساعدة 

دامة والتحول من أجل األمن الغذائي والتغذوي، دعمت املنظمة صياغة وإقرار برانمج التأثري والقدرة على الصمود واالست
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، وخطة االستثمار الوطين لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة 2030-2020السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 
 يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 2022-2020املستدامة 

اسات التغذية املدرسية الوطنية يف مجيع املناطق. وابلتعاون مع الوكاالت اليت ومت بنجاح تقدمي الدعم ملبادرات وسي -62
توجد مقارها يف روما، جيري اختبار حزمة تعليمية شاملة بشأن األغذية والتغذية يف املدارس يف السلفادور، وذلك هبدف 

رة التغذية املدرسية على املستوى دون توجيه التدريب اإللكرتوين للمعلمني. وقامت هندوراس بتطبيق الالمركزية يف إدا
الوطين، وأنشأت سانت لوسيا جلنة وطنية للتغذية املدرسية تُعىن بتصميم برانجمها وإدارته. ووضعت املكسيك منهجية 
جديدة مصحوبة بعمليات املساعدة الغذائية العامة املنقحة، وخطة لتوسيع نطاق التعليم الغذائي والتغذوي وبساتني 

بينما أدجمت بنما اعتبارات األمناط الغذائية الصحية وزادت أوجه التآزر مع الزراعة األسرية واألصلية. ويف املدارس، 
طالب تقريًبا شارة حتدي التغذية لبنغالديش على الرغم من إغالق املدارس لفرتات طويلة بسبب  600بنغالديش، استكمل 

جتريبية لفهم إمكانية فرض الضرائب على املشروابت احملالة ابلسكر من . ويف إسبانيا، أُطلقت دراسة 19-جائحة كوفيد
 أجل تقليل الطلب عليها واستهالكها.

 املعامل البارزة يف تعميم املواضيع الشاملة
بلًدا، واالعتماد  180يشمل العمل يف جمال اإلحصاءات مجلة أمور منها نشر ميزانيات األغذية يف أكثر من  -63

السريع التزايد للمنهجية القائمة على مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي من قبل البلدان واملنظمات الدولية. 
أُدرجت املنهجية القائمة على مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي يف املسوحات الرئيسية مثل املسح اخلاص  وقد

أجراه البنك الدويل واملسح اخلاص ابجملموعات املتعددة املؤشرات الذي تقوده اليونيسف،  الذي ابهلاتف العايل الرتدد
اختيار هذه املنهجية كنموذج رمسي لألمن الغذائي لألسر يف استبياانت املسوحات الدميغرافية والصحية. وجرى حتسني  ومتّ 

ومقياس اجلوع على مستوى األسر، وجرى تطوير مقياس  مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي منهجية التكامل بني
بلًدا تقريًبا يف مجيع  60. ومت تقدمي املساعدة الفنية عن بُعد إىل 19-لقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي يف إطار كوفيد

لها، مبا يف ذلك تقييم أثر األقاليم بشأن كيفية تنفيذ مجع وحتليل بياانت مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي وحتلي
 .19-كوفيد

وقامت املنظمة إبنتاج ونشر أدلة عن املساواة بني اجلنسني والزراعة لدعم تطوير السياسات والربامج، مبا يف ذلك  -64
استكمال عمليات التقييم القطرية للمساواة بني اجلنسني يف أنغوال وتشاد وغينيا بيساو والصومال، وأطلقت التقرير املشرتك 

عدم ترك أحد خلف الركب: توقعات إقليمية عن املساواة بني اجلنسني والنظم ني املنظمة ومفوضية االحتاد األفريقي بعنوان ب
. كما مت إنتاج ودعم العديد من املنتجات املعرفية، مبا يف ذلك إحاطات بشأن املساواة بني اجلنسني الزراعية والغذائية

، وصحيفة إجراءات يف إطار 19-هج الرباجمي املراعي للمنظور اجلنساين ملواجهة كوفيدوالرقمنة، ومذكرة توجيهية بشأن الن
. وعلى املستوى القطري، شجعت املنظمة على اعتماد هنج التحول اجلنساين 19-برانمج االستجابة والتعايف من كوفيد

وأوغندا وسرياليون وغاان وتنزانيا سالسل القيمة، وعززت قدرة احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف مالوي  يف
ومدغشقر وجزر القمر يف جماالت رئيسية مثل الزراعة، واستخدام األراضي واستعادهتا والوصول إليها، ووحدات األعمال 

 األسرية، والقدرة على الصمود.

ت والصحة الغاابت من أجل صحة اإلنسان ورفاهه: تعزيز العالقة بني الغاابوصدرت الوثيقة البحثية بعنوان  -65
 ربز أمهية هنج "صحة واحدة" للتوصل إىل حلول تراعي التفاعل بني اإلنسان واحليوان والبيئة.تُ  ، اليتوالتغذية
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من الدراسات واملشاورات استكشاف الطريقة اليت ميكن أن تكون من خالهلا تكنولوجيات سالسل  عددويواصل  -66
بتكار الرقمي بتغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية. كما جيري العمل املناخي إحدى نقاط الدخول لربط اال الكتل يف

استكمال مذكرة توجيهية لبناء القدرات احلكومية على حتقيق اتساق السياسات وتوحيدها إزاء االبتكار الرقمي يف سياق 
 تغري املناخ.
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 تدامة: جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واس2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 

ميّثل الدعم املقدم لضمان التحّول إىل نظم وممارسات إنتاج مستدامة يف جماالت الزراعة والغاابت ومصايد األمساك،  -67
قدرهتا على الصمود وإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام، عنصرًا أساسًيا لتحقيق التنمية املستدامة.  وضمان
الدعم على مجيع املستوايت لبلورة التدخالت القائمة على األدلة والسياسات والربامج  2اهلدف االسرتاتيجي ويقّدم 

سهيل املتكاملة وتنفيذها، وبناء القدرات، وتعزيز االستفادة من الدروس املستخلصة ونشرها، وتيسري التعّلم بني األقران، وت
 حلوار والشراكات بني مجيع اجلهات الفاعلة.تعبئة املوارد واالستثمارات، ومتكني ا عملية

 احملّققة اإلجنازات
، ما استلزم أتجيل الفعاليات العاملية الرئيسية. 19-جبائحة كوفيد 2لقد أتثّر العمل يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  -68

 ابستثناءاملنظمة تسري يف االجتاه الصحيح لتحقيق الغاايت احملّددة لفرتة السنتني ابلنسبة إىل املؤشرات كافة  ولكنّ 
 .2من بني املؤشرات اخلاصة مبخرجات اهلدف االسرتاتيجي اثنني  ينمؤشر 

من أنواع التكنولوجيا واملمارسات املبتكرة أو تعزيزها  50بلًدا لوضع أكثر من  33فقد قّدمت املنظمة الدعم إىل  -69
( مبا يشمل احللول الزراعة الرقمية لضمان استناد املشرتايت وخدمات اإلرشاد إىل السوق واّتسامها ابلكفاءة 2-1-1)

األقاليم من أجل تعزيز النهج املتكاملة  وثالثون شريًكا من بني املؤسسات الشريكة الدعم يف مجيع سبعةوالشفافية. وتلّقى 



PC 130/2 - FC 185/8  30 

 

والشاملة يف جمايل األغذية والزراعة عن طريق حتسني مكافحة اآلفات واألمراض واحلد من املمارسات غري املستدامة بيئًيا 
(2-1-2.) 

أو سياسًة ومشروًعا من بني االسرتاتيجيات املتعلقة ابلسياسات  30وسامهت املنظمة على حنو كبري يف صياغة  -70
بلًدا يف ثالثة أقاليم، بشأن املمارسات اليت تّتسم مبزيد من اإلنتاجية واالستدامة،  20مشاريع وبرامج االستثمار يف أكثر من 

مؤسسات وطنية وإقليمية على الدعم لتنمية قدراهتا  7(. وحصلت 1-2-2خالل التصّدي لتغري املناخ والتدهور البيئي ) من
ك بني القطاعات بشأن السياسات وبلورة اسرتاتيجيات وبرامج أكثر تكاماًل لألغذية والزراعة من أجل تيسري احلوار املشرت 

 (.2-2-2املستدامة )
وثيقة رمسية إىل آليات احلوكمة الدولية رّكزت فيها على الزراعة والغاابت ومصايد األمساك  15وقّدمت املنظمة  -71

بلدان لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والصكوك الدولية اليت  6مؤسسة يف  18(. ومت تعزيز قدرات 1-3-2املستدامة )
 (.2-3-2تعزز اإلنتاج املستدام وتعاجل تغري املناخ وتدهور البيئة )

( بشأن 1-4-2منتًجا من منتجات املعارف والتحاليل واألدوات اجلديدة ونشرها ) 30ومت إعداد ما يزيد عن  -72
واآلفات واألراضي ومبيدات اآلفات واألمسدة والتجارة، ومت تقدمي املساعدة إىل  املناخ ومصايد األمساك والغاابت والرتبة

إجراء عمليات التعداد والدراسات غرض ( ل2-4-2مجع البياانت ونشرها )من أجل مؤسسة لتحسني قدراهتا اإلحصائية و  60
مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ورصد االستقصائية الزراعية، وحتديد املستوايت املرجعية للغاابت يف إطار اتفاقية األ

 ذلك. التنوع البيولوجي، وغري

 املعامل البارزة للنتائج احملّققة على الصعيد العاملي
ُأجريت عمليات تقييم يف جنوب أفريقيا ورواندا وكوت ديفوار وكينيا ألداة حتديد مالمح الزراعة الرقمية، وهي أداة  -73

 للتحّول الرقمي يف قطاع الزراعة وتوجيه صانعي القرارات.جديدة لقياس مدى االستعداد 
إجناز أّول تقييم على اإلطالق ألوجه الضعف يف األقاليم الفرعية يف حوض البحر األبيض  2020وشهد عام  -74

خ على أتثري تغري املنا  عمليات التقييماملتوسط، ويقوم حالًيا اخلرباء على املستوى القطري ابملصادقة عليه. وتصف نتائج 
إنتاج مصايد األمساك والتغذية، ابالستناد إىل بياانت مصّنفة حبسب اجلنسني وترّكز على العاملني على منت سفن الصيد 

 ويف مرحلة ما بعد الصيد.
إجراءات قياس  -بروتوكول الندوة العاملية حول الكربون العضوي يف الرتبةمطبوع بعنوان  2020وقد صدر يف عام  -75

، ومتثل هذه الوثيقة تقدًما  الرتبة واإلبالغ عنه والتحقق منه ورصده ضمن املشاهد الطبيعية الزراعيةالكربون العضوي يف
كبريًا ابلنسبة إىل املستخدمني الذين ابت إبمكاهنم اليوم قياس املكاسب والتغريات يف انبعااثت الكربون العضوي يف الرتبة، 

حالة املعارف عن التنوع تقرير بعنوان  2020وصدر أيًضا يف عام  .واإلبالغ عنها والتحقق منها على مستوى املزرعة
، وجرى تقدمي مسامهات ملشروع خطة عمل املبادرة احلالة الراهنة والتحدايت واإلمكاانت املستقبلية -البيولوجي للرتبة

 البيولوجي.التابعة التفاقية التنوع  2030-2020الدولية حلفظ التنوع البيولوجي للرتبة للفرتة 

 املعامل البارزة للنتائج احملّققة على الصعيدين اإلقليمي والقطري
مت بنجاح تنفيذ املشروع بعنوان "تنمية القدرات يف النظم الزراعية املبتكرة: توسيع نطاق إطار عمل املنصة اخلاصة  -76

 ادئ.ابلزراعة االستوائية" يف بلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا واحمليط اهل
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ابلتعاون مع مصرف التنمية األفريقي، بتنسيق العمل بشأن مقاومة مضادات  ،ويف إقليم أفريقيا، قامت املنظمة -77
امليكروابت، ووضعت برامج االستثمار مبا يشمل اخلطة الرئيسية للثروة احليوانية. ومت وضع الصيغة النهائية للتقرير عن تقييم 

، 2019-2000املتصلة ابلثروة احليوانية والتدخالت إلعادة التأهيل يف أفريقيا للفرتة  التدخالت السابقة يف حاالت الطوارئ
ومت دعم مفوضية االحتاد األفريقي من أجل تفعيل إطار امليكنة الزراعية املستدامة. ووضعت املنظمة، ابلتعاون مع البنك 

اة الربية من أجل صحة واحدة يف شرق آسيا واحمليط تعزيز صحة احليواانت ونظم احليالدويل، الصيغة النهائية للتقرير عن 
 .اهلادئ

بلًدا على متويل من الصناديق الدولية املعنية ابملناخ والبيئة ملشاريع ترعاها منظمة  14ويف أمريكا الالتينية، حصل  -78
مليون دوالر أمريكي.  520مليون دوالر أمريكي، ابإلضافة إىل متويل مشرتك بقيمة  240األغذية والزراعة وتتجاوز قيمتها 

تيّسر هذه األموال تنفيذ االسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز استدامة ممارسات اإلنتاج الزراعي والسالسل الغذائية  وسوف
وقدرهتا على الصمود، وحتسني إدارة الغاابت واملياه، مبا يشمل املوارد املائية عرب احلدود، واحلد من االنبعااثت املتصلة إبزالة 

بريو  اابت، ومحاية التنوع البيولوجي البحري، وبلورة التدخالت االسرتاتيجية املتعلقة ابملناخ يف قطاع الزراعة. وأرستالغ
نظاًما لرصد الغطاء احلرجي مع الرتكيز على جمتمعات الشعوب األصلية اليت تلقت تدريًبا يف جمال رصد الغاابت وإدارهتا. 

شطة للتوعية أبمهية تسجيل املؤشرات اجلغرافية للمحاصيل من أجل صون التنوع البيولوجي وجرى يف أنتيغوا وبربودا تنفيذ أن
 ومحاية حقوق امللكية الفكرية، فضاًل عن أنشطة تنمية القدرات لوضع األطر القانونية الالزمة.

ملنظمة أنشطة لتنمية ويف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، أجرت ا -79
القدرات يف جماالت احملاسبة املائية وإنتاجية املياه وقياس معدالت التبخر ابستخدام االستشعار عن بُعد، مبا يشمل أنشطة 
 يف املدارس احلقلية للمزارعني بشأن تقنيات الرّي املّتسمة ابلكفاءة. وُقّدم الدعم لتنظيم االجتماع الثاين جلامعة الدول العربية

وصياغة خطة عمل وإعداد خطوط توجيهية بشأن التخصيص املستدام للموارد املائية ألغراض الزراعة. ومت إنشاء منصة 
منظمة إقليمية. ويف تونس، واصلت املنظمة دعم تنفيذ التعداد الزراعي العام وإجراء جرد  15جمال املياه تضّم  للتعاون يف

، استخدمت تكنولوجيات مبتكرة لتقييم األضرار النامجة عن النزاع، وإصالح سوريةاجلمهورية العربية الوطين للغاابت. ويف 
أسرة معيشية. ويف مجهورية مصر العربية، قّدمت املنظمة املساعدة لصياغة "اسرتاتيجية  30 000 نظام الرّي لدى أكثر من

، مت إدخال تقنيات االستزراع النبايت "، وخطة عمل متوسطة األجل. ويف األردن2030التنمية الزراعية املستدامة لعام 
والسمكي ونظم الزراعة املائية لتمكني املزارعني من زايدة دخلهم من خالل الزراعة الذكية من انحية استهالك املياه. وقّدمت 

 إىل اإلمارات املنظمة الدعم للجنة اإلقليمية ملصايد األمساك يف تنفيذ تربية األحياء املائية املستدامة، ووفّرت الدعم الفين
العربية املتحدة والبحرين يف جماالت األمن البيولوجي، ومنشآت التفقيس، ونظم إعادة تدوير تربية األحياء املائية، وتربية 
األحياء املائية قبالة الشواطئ، وجماالت أخرى. وُعقدت أيًضا يف أبو ظيب حلقة عمل تشاورية بشأن خطة عمل عاملية 

 ائية.للموارد الوراثية امل
يف خليج اتيلند وإدارهتا ويف آسيا واحمليط اهلادئ، طُبقت أساليب جديدة لتقييم مصايد األمساك املتعددة األنواع  -80

فييت انم. ويف اببوا غينيا اجلديدة، أدرجت ممارسات وتكنولوجيات مبتكرة يف قرى جتريبية لإلدارة املتكاملة  غرب وجنوب
اإليكولوجية تشمل املمارسات الزراعية الذكية مناخًيا وتقنيات التسميد، وإقامة احلدائق املنزلية لألراضي والنظم الزراعية 

 إلعادة التدوير، ونشر النبااتت العالية القيمة من الناحيتني الثقافية والطبية.

مجع  جلمن أويف أورواب وآسيا الوسطى، عززت املنظمة قدرات الشبكات الفنية اإلقليمية ومؤسسات البحوث  -81
البياانت املتعلقة ابإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وحتليلها ورفع التقارير عنها، مبا يشمل إنشاء منصة تفاعلية إلكرتونية 
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مشرتكة بني جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب ومنظمة األغذية والزراعة. ومت نشر تقرير عن حالة الغاابت يف أورواب 
بلدان ابلتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب  8قرير الوطين عن اإلدارة املستدامة للغاابت يف والت 2020لعام 

جورجيا، قامت املنظمة بتعزيز قدرات املزارعني وأصحاب املصلحة يف جمال ممارسات اإلنتاج الزراعي  وغاابت أورواب. ويف
قطعة أرض منوذجية، وأنشطة تدريبية استفاد منها أكثر  60وزارعني، مدرسة حقلية للم 25املستدام املبتكرة من خالل 

 مدرِّّبني للمدر بني. 6مزارع و 500 1 من

 املعامل البارزة يف جمال تعميم املواضيع املشرتكة
بشأن الزراعة  1-4-2يف ما يتعلق ابإلحصاءات، وعقب إقرار منهجية املؤشر العاملي هلدف التنمية املستدامة  -82

بلد. ومت حتديث النطاقات األساسية  200املستدامة والتنوع البيولوجي، أرسلت املنظمة استبيااًن هبذا اخلصوص إىل أكثر من 
لإلحصاءات البيئية يف قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة واملؤشرات املتصلة هبا. واسُتكمل التحليل اجلغرايف 

ضي اخلثية اجلافة واحلرائق. وقامت تسعة بلدان يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بتحسني نظم التعداد الزراعي املكاين لألرا
والدراسات االستقصائية الزراعية مع عمليات مسح مفّصلة بشأن اجلوانب االقتصادية واالجتماعية واجلوانب املتصلة ابلعمل 

 حيث الكلفة إلجراء الدراسات االستقصائية عن بُعد.يف املزارع، واستخدام أدوات فّعالة من 
وشّجعت املنظمة بنشاط اتباع هُنج تراعي املساواة بني اجلنسني يف وضع اللوائح اليت تنّظم اإلنتاج الزراعي وإدارة  -83

حمددة بشأن  املوارد الطبيعية. وتنّص اخلطة الوطنية ملكافحة التصحر وآاثر اجلفاف يف اجلمهورية الدومينيكية على أحكام
املساواة بني اجلنسني. ومت سّن قوانني بشأن صيد األمساك وتربية األحياء املائية العضوية يف إكوادور ومت إنشاء املؤسسة 
الوطنية إلدارة املوارد يف نيكاراغوا عن طريق عمليات تشاور مراعية للمساواة بني اجلنسني. ومت حتسني القدرات يف جمال 

لمساواة بني اجلنسني والتكيف مع تغري املناخ، مبا يف ذلك التدريب احملدد بشأن كيفية مجع البياانت املصّنفة الزراعة املراعية ل
حبسب اجلنسني وحتليلها وقياس املؤشرات املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف عملية التحّول إىل الزراعة اإليكولوجية، ابستخدام 

بلدان. وابلتعاون مع مؤسسة "كري" الدولية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  يف سبعة أداة تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية
منظمة األغذية والزراعة بتعزيز تبادل املعارف وعّممت اعتماد املمارسات اجليدة إلدماج املساواة بني اجلنسني ومتكني  قامت

 املرأة يف برامج الزراعة الذكية مناخًيا.
املناخ، أنشأت نيكاراغوا، بدعم من املنظمة، نظاًما مناخًيا زراعًيا مشرتًكا بني املؤسسات  ويف ما يتعلق بتغري -84

لإلنذار املبكر، وبراجميات جديدة إلدارة بياانت األرصاد اجلوية اهليدرولوجية. ويقدم النظام للمنتجني الزراعيني معلومات 
توصيات بشأن املمارسات الزراعية املستدامة للتكيف مع تغري عن فرتات الزرع واإلنذارات املتعلقة بسالمة النبااتت وال

 املناخ. كما أُعّد تصميم مفاهيمي لنظام إنذار مبكر ملوجات اجلفاف لتطبيقه على املستوى احمللي.
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 احلّد من الفقر يف الريف :3اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

فقر حالة من اليف املائة من سكان العامل يعيشون يف  10رغم التقدم احملرز على صعيد احلد من الفقر، ال يزال حنو  -85
ويعيش معظم الفقراء يف املناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة واملوارد الطبيعية  يزال انعدام املساواة منتشرًا. دقع والامل

ق ومتعدد األبعاد إىل احلد من الفقر يف الريف من خالل هنج واسع النطا 3اهلدف االسرتاتيجي  ويرمي لكسب رزقهم.
 يرمي إىل زايدة اإلنتاجية الزراعية بشكل مستدام واستحداث فرص العمل وتنويع االقتصاد واالستثمار يف العنصر البشري.

 اإلجنازات احملققة
وفًقا ملا كان  2020تقّدم عمل منظمة األغذية والزراعة على مستوى احلد من الفقر يف املناطق الريفية يف عام  -86

والتعديالت الالزمة  19-وميّثل ذلك إجنازًا هاًما، خاصًة يف سياق جائحة كوفيد خمططًا له حنو حتقيق أهداف فرتة السنتني.
الواسعة النطاق لالستجابة للوابء ومعاجلة تداعياته على الفقر يف الريف، مبا يف ذلك االنتقال إىل التفاعل مع الشركاء 

 ئل االفرتاضية.والبلدان ابلوسا
وقد نشطت منظمة األغذية والزراعة يف دعم عشرة بلدان ومؤسسة إقليمية واحدة من أجل دعم قدرة املنظمات  -87

بلًدا ومخس مؤسسات عاملية وإقليمية،  11ويف  (.1-1-3واملؤسسات الريفية على تعزيز العمل اجلماعي للفقراء يف الريف )
عملت املنظمة على حتسني فرص حصول فقراء الريف على اخلدمات والتمويل واملعارف والتكنولوجيات واألسواق واملوارد 

واعرتافًا من املنظمة أبن املساواة بني اجلنسني هي من الشروط املسبقة لوضع حد للفقر،  (.2-1-3الطبيعية وحتكمهم هبا )
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تنفيذ  مؤسسات عاملية وإقليمية لزايدة قدرة املرأة على احلصول على املوارد والفرص اإلنتاجية، مع مت مخسة بلدان ومخسدع
 (.3-1-3تدخالت تعزز صوت املرأة وقدرهتا على التصرف وصنع القرارات على مستوى األسرة واجملتمع والسياسة )

وإقليمية لتعزيز فرص العمل الالئق يف الريف وتنمية روح  ودعمت املنظمة ثالثة بلدان وثالث مؤسسات عاملية -88
وابإلضافة إىل ذلك، قدمت املنظمة الدعم السياسي والفين لبلدين اثنني وملؤسسة  (.1-2-3املبادرة التجارية واملهارات )

ريفية، من أجل حتسني عاملية وأخرى إقليمية يف تعزيز تطبيق معايري العمل الدولية والتصدي لعمل األطفال يف املناطق ال
 (.2-2-3جودة الوظائف وسالمتها )

وقد اشتمل عمل املنظمة يف جمال تعزيز نظم احلماية االجتماعية الوطنية من خالل املشورة السياسية، وتنمية  -89
ة احلماية القدرات، وأدوات املعرفة القائمة على األدلة، على دعم أربعة بلدان ومؤسسة عاملية وأخرى إقليمية يف توسيع تغطي

ويف أربعة بلدان ومؤسسة عاملية  (.1-3-3االجتماعية لتشمل فقراء الريف، مبا يف ذلك يف السياقات اهلشة واإلنسانية )
وأخرى إقليمية، عززت املنظمة أوجه التآزر والروابط بني احلماية االجتماعية والتغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية يف سياق 

 (.2-3-3) اتغري املناخ أيضً 
ويف تسعة بلدان ومؤسسة إقليمية واحدة، عززت املنظمة القدرات الوطنية على تصميم سياسات شاملة ومنصفة  -90

(، ويف مخس مؤسسات عاملية وإقليمية، 1-4-3بني اجلنسني ومتعددة القطاعات للحد من الفقر يف الريف وتنفيذها )
 ة لتعزيز تلك االسرتاتيجيات وتقييمها، ولرصد الفقر عززت املنظمة البياانت واملعارف واألدوات الالزم

 (.2-4-3يف الريف )

 املعامل البارزة على الصعيد العاملي
واصلت املنظمة، يف إطار املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبوصفها وكالة راعية، تطوير املنهجيات  -91

الذي يركز على  3-2وبغية حتقيق املقصد  أهداف التنمية املستدامة.أ من -5و 3-2وتوفري تنمية القدرات بشأن املقصدين 
دخل صغار منتجي األغذية وإنتاجيتهم، عززت املنظمة منهجية مقاصد أهداف التنمية املستدامة وقدمت الدعم الفين 

  منغوليا والنيجر.أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وعلى املستوى الوطين يف على الصعيد اإلقليمي يف

من أهداف التنمية املستدامة اللذين يركزان على وصول املرأة إىل ملكية  2-أ-5و 1-أ-5ما خص تنفيذ املؤشرين  ويف
ويف نوفمرب/تشرين  بلًدا يف أفريقيا وأمريكا الالتينية. 14األراضي، قدمت املنظمة الدعم الفين وعززت القدرات الوطنية إىل 

جائزةً إىل املنظمة على املنهجية  Academia Nacional de Evaluadores de Méxicoت أكادميية ، قدم2020الثاين 
 والدعم الذي قدمته على صعيد التنفيذ القطري. 2 -أ-5املبتكرة اليت وضعتها ملؤشر التنمية املستدامة 

 االتساقزايدة ويف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، عززت املنظمة احلماية االجتماعية من خالل  -92
بني سياسات وبرامج احلماية االجتماعية على صعيد قطاع مصايد األمساك واحلد من الفقر واإلدماج االقتصادي، 

ختبار هذه األداة يف السنغال وسوف يتواصل تطبيقها وقد سبق أن مّت ا خالل إنشاء إطار للتحليل والتشخيص. ومن
ظروف العمل الالئق من خالل تيسري احلوار بني أصحاب املصلحة  كما عملت املنظمة على حتسني .2021عام  يف

 املتعددين على مستوى السياسات العاّمة بشأن االسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز ظروف العمل الالئق، مبا يف ذلك استضافة
بلًدا مبشاركة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان  60، الذي حضره أكثر من 2020"حوار فيغو" لعام 

 .19-لتعزيز النقاش الدويل يف سياق النهوض االجتماعي واالقتصادي من آاثر كوفيد االقتصادي
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 املعامل البارزة على الصعيدين اإلقليمي والقطري

"، Territorios Libres de Pobreza y Hambre 100"يف أمريكا الالتينية، تعاونت املنظمة يف إطار مبادرة  -93
مع احلكومات الوطنية والشركاء الدوليني اآلخرين لوضع منهجيات لتشخيص التنمية اإلقليمية، ودعمت تنفيذ املشاريع 

 كل من اجلمهورية الدومينيكية واملكسيك والسلفادور.  الرتكيز على التنمية اإلقليمية يف اليت تديرها الدول مع
ويف أفريقيا، قدمت املنظمة الدعم يف جمال السياسات العامة والربامج وبناء القدرات على تعميم احلماية االجتماعية  -94

على سبيل والتعايف منها، ألجل زايدة قدرة سبل املعيشة الريفية على الصمود. و  19-يف إطار االستجابة جلائحة كوفيد
، فضاًل عن 19-املثال، قدمت املنظمة مسامهات لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الشاملة لالحتاد األفريقي لكوفيد

كما عملت املنظمة على توسيع  والتعايف منها على املستوى القطري يف مثانية بلدان. 19-برامج لالستجابة جلائحة كوفيد
كي لتغطية احلماية االجتماعية يف كوت ديفوار من خالل التخطيط ملشروع جترييب هدفه توسيع تغطية الرعاية الصحية 

الريف من خالل التعاونيات، ويف نيجرياي لدعم توسيع التحويالت النقدية وتنفيذ تدخل  تشمل الوظائف غري الرمسية يف
Cash Plus  ومنظمة العمل الدولية بتدريب الشركاء  وقامت املنظمة ابالشرتاك مع مركز التجارة الدولية أموال نقدية.لتقدمي

 .19-احلكوميني يف رواندا والصومال على توفري احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات، يف إطار االستجابة لكوفيد
ت معنية ابحلماية االجتماعية يف اجلنوب األفريقي لتنسيق وشاركت املنظمة أيًضا يف جمموعة عمل مشرتكة بني الوكاال

وأنشأت منظمة األغذية والزراعة مع  ، وعقدت فعاليات إقليمية ملناصرة أفضل املمارسات وتعزيزها.19-االستجابة لكوفيد
لشباب يف أفريقيا، ال منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مبادرًة لتيسري وتسريع اجلهود الرامية إىل إجياد فرص عمل ل

سيما عرب دعم تطوير األعمال التجارية والزراعية، وتعزيز روح املبادرة يف اجملال الزراعي، مبا يف ذلك عن طريق تسخري 
 يف الزراعة. ةواخلاص ةالعام اتاالستثمار 

مشل ذلك نشر دراسة  وقد ارتقت املنظمة ابلرقمنة واالبتكار لغاايت احلد من الفقر يف أورواب وآسيا الوسطى، وقد -95
وبناء على  ، ابلتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت.بلًدا يف أورواب وآسيا الوسطى 18وضع الزراعة الرقمية يف  إقليمية عن

ذلك، يّسرت املنظمة عقد حوار بشأن السياسات العامة لدى انعقاد الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب واملائدة 
وعلى حنو مماثل، قامت املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ ابستكشاف اخليارات  املستديرة الوزارية آلسيا الوسطى بشأن الرقمنة.

الرقمية لصغار املزارعني يف فييت انم، هبدف حتسني سبل العيش واألمن الغذائي والدخل لدى جمتمعات صغار املزارعني، 
 .2025-2021إلعادة هيكلة الزراعة للفرتة  بغية إرشاد اخلطة الوطنية املقبلة

ويف الشرق األدىن ومشال أفريقيا، أطلقت املنظمة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، من خالل املبادرة اإلقليمية  -96
ب من ودعمت املنظمة الشبا بشأن الزراعة األسرية الصغرية النطاق، الفرع اإلقليمي لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.

 2020العاملي  AgriInnoأصحاب املشاريع واملبتكرين، من خالل مبادرات إقليمية وعاملية مبا فيها حتدي 
كما أنتجت املبادرة جمموعة أدوات لقياس تغطية احلماية  ألجل أهداف التنمية املستدامة."الذكاء االصطناعي  و"هاكاثون

 ة اآلن إلرشاد اسرتاتيجية احلماية االجتماعية الوطنية.االجتماعية وطبقتها يف السودان حيث أصبحت مستخدم

 املعامل البارزة يف جمال تعميم املواضيع املشرتكة
واصلت املنظمة املسامهة يف جدول األعمال اخلاص بتغرّي املناخ يف العامل عرب تعزيز نظم احلماية االجتماعية لزايدة  -97

ففي إثيوبيا، دعمت املنظمة احللول  املتصلة ابملناخ والتكيف معها.الصدمات قدرة األسر الريفية الضعيفة على مواجهة 
الرامية إىل حتسني جودة وتنفيذ مكون كسب العيش املراعي للتغذية ضمن برانمج شبكة األمان اإلنتاجي، عرب تقدمي رزم 
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اية األصول ودعم تدريبية على كيفية كسب العيش وحتسني قدرة الربانمج على االستجابة للصدمات، من أجل دعم مح
  التكيف مع تغريات املناخ واسرتاتيجيات التخفيف من وطأته. أصحاب املصلحة الضعفاء وتعزيز القدرة على

ووفرت املنظمة فرًصا لتنمية قدرات أصحاب املصلحة العاملني يف قطاع األراضي من أجل تنفيذ مبدأ املساواة  -98
، 7طوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابتبني اجلنسني الذي تنص عليه اخلطوط التوجيهية ال

كما قامت املنظمة بتنفيذ برامج تنمية القدرات على صعيد املساواة بني اجلنسني واألراضي  كينيا وكولومبيا. يف كل من
من البلدان على تعزيز سبل معيشة  وعملت املنظمة يف العديد منظمة من كينيا وكولومبيا. 20حوايل  توجهت إىل ممثلني من

سبيل املثال، شجعت املنظمة يف هاييت استجاابت السياسات العامة اليت تراعي دور املرأة يف النظم  فعلى النساء يف الريف.
 .19-منظمة نسائية لتحديد القيود اليت تواجهها املرأة وحلوهلا يف سياق كوفيد 13 الغذائية والزراعية، وأجرت تشخيًصا ل 

ويف أوزبكستان، عززت املنظمة تنظيم املشاريع التجارية وتنمية املهارات يف الريف على صعيد تصميم احلرف اليدوية من 
ويف اجلمهورية العربية السورية، بلغت املنظمة األسر املعيشية اليت ترأسها نساء  املنتجات احلرجية غري اخلشبية وتسويقها.

ويف  ذية، وتنمية القدرات يف جمال جتهيز األغذية ألجل تعزيز الزراعة املراعية للتغذية.من خالل إنشاء وحدة لتجهيز األغ
النيجر، نّظم الربملانيون منتدى رفيع املستوى لدعم متكني املرأة الريفية اقتصاداًي يف جمال الزراعة واألمن الغذائي، وذلك يف 

دعمت املنظمة إدماج مكوانت جنسانية فاعلة يف اسرتاتيجية التنمية  ويف جورجيا، إطار اإلعداد لليوم الدويل للمرأة الريفية.
ويف اجلمهورية الدومينيكية، شجعت املنظمة  ويف االسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد الزراعي. 2027-2021الزراعية والريفية للفرتة 

الفاعلة إلدراج االعتبارات اجلنسانية على إجراء حوارات بشأن السياسات العامة مع اجلهات احلكومية وغريها من اجلهات 
وتعاونت املنظمة مع وكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة يف إطار  يف اإلجراءات الرامية إىل احلد من الفقر يف الريف.

 التحالف القائم على املسائل واملعين ابملساواة بني اجلنسني، من أجل إعداد حتليل ظريف للنساء والفتيات يف منطقة الشرق
وقدمت املنظمة املساعدة الفنية لباراغواي بشأن اخلطة الوطنية للحد من الفقر،  األوسط ومشال أفريقيا والدول العربية.

إطار نظام احلماية االجتماعية ملعاجلة املساواة بني اجلنسني، واألمن الغذائي والتغذية، والتنمية اإلقليمية، واملوافقة احلرة  يف
 شعوب األصلية.املسبقة واملستنرية لل

  

                                                           
 حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين. اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة  7
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 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة4اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

هة ابلغة األمهية جل مسألةً ، املشاركة الفعالة للبلدان يف حتديد معامل النظم الزراعية والغذائية السريعة التطورتشّكل  -99
 4 اهلدف االسرتاتيجيويرمي  على قاعدة املوارد الطبيعية.حتسني األمن الغذائي والتغذية وتعزيز سبل العيش وختفيف الضغط 

وحلول مؤسسية تنفذ من خالل  ،سياسات متكاملة ومتسقة بواسطةنظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة  إقامةىل إ
للمجتمع االقتصادي حلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات واملنابر اإلقليمية ا بني اجلهود املنسقة

 واملنظمات الدولية.
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 احملققة اإلجنازات
 ،يف إجناز األنشطة حبدوث حاالت أتخريوما تالها من قيود  19-تسببت التدابري الطارئة املرتبطة جبائحة كوفيد -100

وحتسن القدرات ومع تطور الوضع العاملي،  إىل السنة الثانية من فرتة السنتني.أنشطة  مبا يف ذلك االضطرار إىل أتجيل
وسوف يتم اإلبالغ ، 2021بُعد، من املتوقع أن تتحقق غالبية النتائج خالل عام  الدعم عن وفريوالبنية التحتية الالزمة لت

 .2021-2020للفرتة  عنها يف تقرير تنفيذ الربامج
التوجيهية الطوعية أبطأ مما وكان تقّدم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املعايري الدولية واالتفاقات واملبادئ  -101

د اصياغة مشاريع معايري أو اعتم على صعيدم حرز تقدّ جديدة، وأُ  مسألة 46النظر يف  مت 2020كان متوقًعا، ويف عام 
تعزيز جمال  يف ويسري عمل املنظمة (.1-1-4الصحة النباتية )يف جمال معايري جديدة يف جمال سالمة األغذية وجودهتا و 
 صياغة االتفاقيات التجارية الدولية واخلطوط التوجيهية الطوعية علىقدرات البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 

 بلًدا ومنظمة إقليمية ابلدعم. 11على قدم وساق حيث حيظى  ،(4-1-2)
اتيجيات واألطر التنظيمية جهازًا إقليمًيا يف تصميم وتنفيذ السياسات واالسرت  17بلًدا و 23وقد ساعدت املنظمة  -102

مجلة أمور،  من بنيودعمت املنظمة أيًضا،  (.1-2-4وخطط االستثمار الداعمة لتطوير نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة )
وضع وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية على مستوى القطاعات/القطاعات الفرعية، وزادت قدرات القطاع  من أجلالبلدان 

مركزة وسُتبذل جهود  .األحيائيةجودة األغذية وسالمتها، والفاقد واملهدر من األغذية والطاقة بشأن العام والبىن التحتية 
تصميم وتنفيذ الرتتيبات املؤسسية الداعمة للشمولية  علىص تعزيز قدرات القطاعني العام واخلا بشأن 2021عام  أكثر يف

 بغية حتقيق أهداف فرتة السنتني.، 2021عام  خالل( 2-2-4والكفاءة يف النظم الزراعية والغذائية )
بلًدا من أجل تعزيز القدرات الفنية واإلدارية للجهات الفاعلة يف سالسل القيمة من  15الدعم إىل  جرى تقدميو  -103
إىل سبعة كما جرى تقدمي الدعم   (،1-3-4ة ومستدامة يف جمال الزراعة واألغذية )ؤ تطوير سالسل قيمة شاملة وكفأجل 

 (.2-3-4و تصميم وتنفيذ الصكوك واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطر )أبلدان من أجل زايدة االستثمارات الرشيدة 
وقد نشر  مستمرًا. ،تطور األنظمة الزراعية والغذائية حول يمهاوتعم توليد األدلة يف جمالوال يزال عمل املنظمة  -104

 (،1-4-4) 2020عام يف معلومات السوق والتحاليل واملنتجات املعرفية  ، من قبيلصادرًا عن املنظمة منتًجا 40 أكثر من
الدعم إىل تسعة بلدان إلرساء نظم من  جرى تقدميو  رشادية.اإلواد املحصاءات و اإلؤشرات و املنهجيات و ذلك امل مبا يف

  (.2-4-4أجل رصد وحتليل أتثريات سياسات التجارة واألغذية والزراعة يف النظم الزراعية والغذائية الوطنية )
 النتائج العاملية املعامل البارزة على صعيد

زت قدرات البلدان النامية على املشاركة بفعالية علمية دعًما لوضع املعايري الغذائية، وعزّ الشورة املاملنظمة  أسدت -105
معيارًا متفًقا عليه  46لدستور الغذائي، مع ااالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت و  يف إطار كل منيف عمليات وضع املعايري 

قد و و اعتمادها. أو استعراضها أ ة تلك املعايريحتليل جودانب إىل ج األغذية،سالمة لًيا بشأن صحة احليوان والنبات و دو 
، ومدونة ممارسات ممارسات بشأن إدارة األغذية املسببة للحساسية ملشغلي األعمال التجارية الغذائيةلل مدونةً  ذلك مشل

( وملحقها اخلاص بتحليل املخاطر ونقطة الرقابة CXC 1-1969منقحة )مبادئ الدستور الغذائي العامة لنظافة األغذية )
مواصفات لفاكهة الكيوي وصلصة الفلفل احلار ومواصفة إقليمية ملنتجات الكافا الستخدامها كشراب  عن احلرجة(، فضاًل 

 يف جنوب غرب احمليط اهلادئ.
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دعم توفري المبا يف ذلك ، 2021لنظم الغذائية لعام لالتحضري لقمة األمم املتحدة  إجراءات ودعمت املنظمة -106
سار ملباشر املدعم يف ال، ومشاركتها كوكالة لألمم املتحدة يوجد مقره يف روما الذي، واستضافة قسم األمانة ةاخلاص ةلمبعوثل

 ومن خالل مسامهاهتا يف احلوارات بشأن النظم الغذائية. ،أن "ضمان حصول اجلميع على أغذية آمنة ومغذية"بش 1العمل 

إىل إيالء مزيد من االهتمام إىل طرق وقد اضطلعت املنظمة بدور رائد يف حتديد هنج حتويل النظم الغذائية، ويف الدعوة 
 لنظم الغذائية.اخلاصة ابالتدخالت  وتنفيذ تصميم

هدر من األغذية اليت رُ  -107
ُ
فعت إىل الدورة السابعة وقد وضعت املنظمة مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد وامل

للسلطات الوطنية ودون الوطنية، واجلهات  والعشرين للجنة الزراعة. وتعرض هذه املدونة اإلجراءات والتدابري اليت ينبغي
الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات، والقطاع اخلاص ومنظمات املنتجني ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية والبحثية 

ئية أن ترسيها للمسامهة يف خفض الفاقد واملهدر من األغذية، وتطوير النظم الغذا ،وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني
 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 اإلقليمي والقطري احملققة على الصعيدين لنتائجاملعامل البارزة ل
مستوايت  وذلك لزايدةدعمت املنظمة تطوير سالسل القيمة املستدامة تعزيًزا لقدرات القطاعني العام واخلاص،  -108

من أهداف التنمية  17و 14و 9و 8و 2هداف األوالفعالة )تعزيز النظم الغذائية والزراعية الشاملة من أجل االستثمار 
من قبيل "مبادرة االستثمار الزراعي"  ،نطاقها عدة برامج قائمة وتوسيع بني ربطالواشتمل ذلك على  .(املستدامة

AgrInvest   ومبادرةI3AD+8 وكاالت األمم املتحدة، مع منظمة األمم املتحدة للتنمية  املنفذتني من خالل اتفاق بني
مجلة أمور، إنفاذ خطة للعمل واالستثمار يف تنزانيا وخطط عمل جتارية مفصلة،  ضمنر يسّ ما الصناعية )اليونيدو( 

م أوغندا، قدّ وابلتعاون الوثيق مع مصرف التنمية يف  ومفاوضات بشأن دعم اإلنتاج مع مركز البحوث الزراعية يف سورينام.
 الدعم لزايدة االستثمارات الرشيدة للقطاع اخلاص يف النظم الزراعية والغذائية املستدامة. AgrInvestمشروع 

الكارييب، واجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع، منطقة البحر وقدمت املنظمة الدعم إىل برملان بلدان أمريكا الالتينية و  -109
من أجل تنفيذ أطر للسياسات تستند إىل األدلة تعزيزًا  #SinDesperdicio [#ZeroWaste]وأعضاء منصة 

ومت توسيع نطاق احلمالت ومجاعات  لالسرتاتيجيات الشاملة لكفاءة النظم الغذائية واالبتكار، ابلتعاون مع القطاع اخلاص.
وقامت  الشرقية واالحتاد األورويب. يف آسيا الوسطى وأورواب كافحة الفاقد واملهدر من األغذيةاملمارسني اإلقليمية يف جمال م

 ااحلكومات يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بتنسيق السياسات التجارية، جتنًبا لتعطيل سلسلة إمدادات األغذية وتشجيعً 
لوزارية أما احلوارات ا لتجارة الدولية، مع تعزيز نظم املعلومات التحليلية لألسواق وربط صغار املنتجني بسالسل القيمة.ل

اليت عقدهتا املنظمة، واملوائد املستديرة لألعمال التجارية، والندوات  من الكرة األرضية نصف الغريبالالرفيعة املستوى يف 
شخص، فقد عززت الوعي وشجعت التبادل  مائة ألف ، والرسائل اإلخبارية اليت تصل إىل أكثر منعرب اإلنرتنتاملنتظمة 

سواق بيع األغذية ابجلملة والتجزئة، لتمكني اختاذ أوالتعاون، وقدمت بياانت ومعلومات وحتاليل عن نظام إنتاج األغذية و 
 .19-استجابًة جلائحة كوفيد ،دلةألساس اأقرارات على ال

تدعيم قدرات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي،  من أجلاملنظمة حكومة ساموا  ساندتويف آسيا واحمليط اهلادئ،  -110
ومتكينها من املشاركة يف املؤمترات الدولية للدستور الغذائي والتنافس يف الدعوات إىل تعبئة املوارد من أجل أنشطة الدستور 

شاركت ، 2020لثاين ويف نوفمرب/تشرين ا لمنتجني بشأن االجتار مبنتجات زراعية سليمة ومأمونة.لالغذائي، وإسداء املشورة 
                                                           

 +(3ADI)مبادرة تسريع التنمية واالبتكار يف الزراعة والصناعات الزراعية   8
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املنظمة وحكومة اتيلند امللكية يف استضافة املؤمتر اإلقليمي عن سالمة األغذية الذي مجع خرباء يف سالمة األغذية من 
مجيع أحناء اإلقليم، مؤكدة على األمهية احلامسة لربامج السالمة الغذائية األساسية مثل املمارسات اجليدة للنظافة الصحية، 

عن  وتدابري الصحة والصحة النباتية، فضاًل  ،ضرورة بذل جهود متضافرة لتعزيز معايري سالمة األغذيةومشددًة على 
 االستثمارات يف التكنولوجيات اجلديدة والرقمنة.

ابألمن  املتصلةومت وضع إطار جديد للتعاون بني املنظمة واحتاد املغرب العريب ملعاجلة القضااي العابرة للحدود  -111
ويف سلطنة عمان، مت حتديد فرص  الغذائي وسالمة األغذية والتنوع البيولوجي وإدارة املياه ومكافحة اآلفات األمراض.

وجرى تعزيز قدرة  العتبارات التغذية. سالسل القيمة للبااباي واجلزر، من خالل تقييم لسالسل القيمة مراع   لالستثمار يف
بشأن الربوتوكوالت املتعلقة بتطبيق املواد الوراثية للحمضيات واستنباهتا يف األنبوب لغاايت الصعيد الوطين  املسؤولني على

 اتت احلمضيات وحتسني صحتها، يف إطار مشروع "إنتاج املواد التكاثرية املصّدقة للحمضيات وإكثارها". اصون نب
واملهدر من الغذاء من خالل منهجية براجمية  احلكومة الرامية إىل احلد من الفاقدجهود املنظمة  آزرتويف أوكرانيا،  -112

ذلك،  وعالوة على مستندة إىل مبدأ "توفري الغذاء للغري" ميكن مبوجبها التربع بفائض األغذية إىل برامج األغذية االجتماعية.
غذائية واحلد من عززت املنظمة قدرات ممثلي جتارة التجزئة واألسواق الغذائية على التخزين والنقل املأمونني للمنتجات ال

 الفاقد واملهدر من األغذية.
ويف أفريقيا، دعمت املنظمة احلركة التجارية واستثمارات القطاع اخلاص يف ما بني البلدان األفريقية، من خالل  -113

ابلفاقد عىن وهياكل الدستور الغذائي، حيث أنشأت منصات وصكوًكا تُ  دول أفريقيا الشرقية واجلنوبيةتعزيز السوق املشرتكة ل
ومشلت الصكوك احملددة "إطار تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية ابلسلع  .19-األغذية يف سياق جائحة كوفيد واملهدر من

واخلدمات الزراعية"، وإطار السياسات القارية املتعلقة ابلصحة والصحة النباتية، وشبكة املمارسني الزراعيني والتجاريني 
ملراقبة الغذاء على  ددةوعلى املستوى القطري، جرى تعزيز نظم حم ى السياسات التجارية يف أفريقيا.بقيادة مركز التدريب عل

الصعيد الوطين، ابلتماشي مع تعزيز التجارة واالستثمارات الزراعية املراعية العتبارات التغذية يف ما بني البلدان األفريقية. 
بعد احلصاد وحفز بروتوكوالت سالمة األغذية مع الرتكيز ما  فاقدالتكنولوجيات للحد من  تطبيقوقد مشل هذا الدعم 

  .19-بوجه خاص على تقييمات أثر جائحة كوفيد

 املشرتكةتعميم املواضيع  يف جمال املعامل البارزة
فعلى سبيل  استمر إدماج اعتبارات تغري املناخ يف الدعم املقدم من املنظمة لصاحل تطوير النظم الزراعية والغذائية. -114

املثال، دعمت املنظمة عدة بلدان على صعيد تعزيز قاعدة األدلة، يف سياق جهودها الراهنة يف جمال سياسات الطاقة 
  املستدامة. األحيائيةوبناء القدرات لتحديد خيارات الطاقة  األحيائيةخالل عمليات تقييم الطاقة  ، مبا يف ذلك مناألحيائية

على إنتاج بياانت بشأن الفاقد واملهدر من األغذية وتعميمها يف كل حصائية اإل اتالقدر  وعززت املنظمة -115
ملؤشر التنمية  ية مرجعيةضعت خطوط أساسأوروغواي وبريو واجلمهورية الدومينيكية وكولومبيا واملكسيك، حيث وُ  من

  .1-3-12املستدامة 
 وصيد األمساك ييف الزراعة والرعالنساء العامالت ودعمت املنظمة البلدان على صعيد حتسني فرص وصول  -116

وعلى  األسواق احمللية والوطنية والدولية األعلى قيمة، وحتسني فرص مشاركة املرأة يف أنشطة النظم الزراعية والغذائية. إىل
سبيل املثال، يف جنوب أفريقيا، استهدفت املنظمة وهيئة األمم املتحدة للمرأة املزارعات من أصحاب احليازات الصغرية 
لتحسني وصوهلن إىل األصول اإلنتاجية واألسواق واخلدمات ملعاجلة التحدايت اليت تواجهها النساء يف جمال األعمال 
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نشطة املدرة أللبان على أنشطة جتهيز االغذية واألتدريب النساء يف قطاع منتجات ا ويف أفغانستان، مت التجارية الزراعية.
، ومت تشجيعهن على املشاركة يف عضوية احللوبللدخل من غري منتجات األلبان، وتلّقني جمموعة أدوات حللب األبقار 

والبحر الكارييب، أدت املعلومات املعممة  ويف أمريكا الالتينية الرابطات اجملتمعية القائمة أو على إنشاء رابطات جديدة.
  إىل زايدة الوعي بتأثريات نيكهلالنشرات اإلعالمية إىل احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واملست عرب

أيًضا وقدمت املنظمة  يف النظم الزراعية والغذائية مبا يف ذلك التداعيات املختلفة للجائحة على النساء والرجال. 19-كوفيد
توصيات إىل صانعي القرار وواضعي اخلطط، يف ما خص صياغة السياسات العامة واالسرتاتيجيات اليت تراعي 

 وتدابري التخفيف من وطأهتا. 19-كوفيدائحة  اجلنساين لالستجابة جل الشأن
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 : زايدة قدرة س بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات5اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

على تعزيز قدرة سبل العيش الزراعية والنظم الغذائية على  5اهلدف االسرتاتيجي  يف إطار عملالركيز ت نصبّ ي -117
أن يتم ة والغذائية واعية ابملخاطر و يالصمود يف وجه الكوارث واألزمات والنزاعات، وحيرص على أن تكون النظم الزراع

 على حنو مستدام لتأمني مكاسب التنمية املستدامة. إنتاجها

 احملققة اإلجنازات
ستجابة جلائحة لالمت تكييف عمل املنظمة املتعلق ابلقدرة على الصمود بشكل ملحوظ مع األولوايت الناشئة  -118

 .ابستثناء مؤشر واحد ،أو تعّدهتا 2020لعام املوضوعة الغاايت  مجيعاملؤشرات مجيع حققت ف، 19-كوفيد
بلًدا  17الغاية املنشودة حيث قام  املتعددة لمخاطراملراعية لكما حّققت النتائج الرامية إىل تعزيز احلوكمة القطاعية  -119

وإقليم آسيا واحمليط اهلادئ بصياغة سياسات واسرتاتيجيات وخطط قائمة على املخاطر بفضل الدعم الذي قدمته املنظمة 
منها  3اسرتاتيجيات يف احلد من خماطر الكوارث، وجرى دعم  9ات، تساهم . ومن بني هذه االسرتاتيجي2020يف عام 

منتًجا معياراًي عاملًيا وإقليمًيا  28، مت إجناز 2020. ويف عام (ألف-1-1-5)مببادرة تعزيز القدرات للحد من خماطر الكوارث 
لصياغة سياسات وبرامج للحد من املخاطر وإدارة األزمات وتعزيزها، مبا يف ذلك دورة التعّلم اإللكرتوين املتعلقة ابلتحليالت 
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ّخر إجناز التجريبية لنسبة الفوائد إىل التكاليف ابلنسبة إىل احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ. ويف حني أت
تعديالت لبلوغ  جيري إدخال، 19-منتجات معيارية أخرى أو ألغي ذلك من أجل إعطاء األولوية لالستجابة جلائحة كوفيد

 .(ابء-1-1-5)اهلدف املتوخى حبلول هناية فرتة السنتني 
األزمات كما تسىّن وضع وتنفيذ آلية تنسيق واسرتاتيجيات خاصة بتعبئة املوارد للحد من املخاطر وإدارة  -120

بلدان. وقامت املنظمة  5، وتقدمي الدعم من خالل آلية تنسيق اجملموعة املعنية ابألمن الغذائي يف أقاليم 3بلدان و 8 يف
والتعايف منها من أجل تعزيز قدرة  19-مليون دوالر أمريكي لدعم برانمج االستجابة جلائحة كوفيد 120حبشد حوايل 

 . (2-1-5)وحتّول يف النظم الغذائية والزراعية نوعية أصحاب احليازات الصغرية على الصمود، واملسامهة يف إحداث نقلة 
أقاليم ابلدعم لرصد األزمات والتهديدات اليت تشكّلها الكوارث،  3بلًدا و 13ويف الوقت الذي مت فيه تزويد  -121

 بلدان من الدعم لوضع نظم معلومات لرصد أثر جائحة  7إلنذارات املبكرة واإلجراءات االستباقية، استفادت ابالقرتان مع ا
 املراعية للمخاطر املتعددة اليت تطال األمن الغذائي والتغذية واإلنتاج واألسواق احمللية ونظم اإلنذار املبكر  19-كوفيد

. وأصدرت املنظمة أربعة تقارير لإلنذار املبكر والعمل املبكر بشأن األمن الغذائي والزراعة وسامهت يف حتسني (5-2-1)
بلًدا وإقليًما واحًدا من أجل صياغة سياسات وبرامج واستثمارات قائمة على األدلة ومراعية للمخاطر، مثل  14قدرات 

. ويكمن أحد األمثلة (2-2-5) تصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائيمنوذج قياس وحتليل مؤشر القدرة على الصمود أو ال
على ذلك يف أداة تقييم املخاطر ومواطن الضعف ابلنسبة إىل الثروة احليوانية والغاابت اليت جرى وضعها واختبارها يف إقليم 

مشفوًعا بتحديث ُيربز آاثر جائحة  2020التقرير العاملي عن األزمات الغذائية لعام  آسيا واحمليط اهلادئ. كما مت نشر
 على األمن الغذائي والتغذية. 19-كوفيد
ومت كذلك دعم العمل اهلادف إىل تعزيز قدرات احلكومات والشركاء واجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة املعنيني  -122

ماعية وهنج صحة واحدة آليات احلماية االجت للحيلولة دون وقوع الكوارث واألزمات والتخفيف من حدهتا، مبا يف ذلك
ممارسات وقائية وللتخفيف من حدة اآلاثر على مستوى اجملتمع احمللي  اتباع. وسامهت املنظمة يف (1-3-5)بلًدا  17يف 

بلًدا، مبا يف ذلك  17هبدف احلد من مواطن ضعف سبل العيش الزراعية والنظم الغذائية أمام األزمات والكوارث يف 
مشاريع أخرى يف تشاد لتعزيز قدرة سبل العيش  3بلدان و 10يف  املتحدة لبناء السالم مشروًعا لصندوق األمم 11

 الصمود. وقدمت منصة تبادل املعرفة يف جمال القدرة على الصمود الدعم لتجميع املمارسات اجليدة  على
 . (2-3-5)ونشرها 

اثر ليل من اآلللتق واحد بلًدا وإقليم 17التأهب حلاالت الطوارئ يف  يف جمالوسامهت املنظمة يف تعزيز القدرات  -123
النامجة عن األزمات والكوارث. ففي جنوب السودان، ابدرت املنظمة إىل تيسري وضع أطر عمل متعددة األطراف لتنسيق 

بلًدا، مبا  17واالستجابة لألزمات والكوارث يف  (1-4-5)قضااي صحة احليوان وجتارة املاشية بني مخسة بلدان جماورة 
 .(2-4-5) 19-ذلك من أجل احتواء اآلاثر االجتماعية واالقتصادية النامجة عن جائحة كوفيد يف

 املعامل البارزة للنتائج احملّققة على الصعيد العاملي
، إعداد جمموعة من التوجيهات والدورات التدريبية لدعم تصميم وتنفيذ تدخالت رئيسية 2020مت، خالل عام  -124

تشمل دورات للتعّلم اإللكرتوين بشأن قياس القدرة على الصمود وإاتحة األدلة الختاذ القرارات خاصة إبدارة املخاطر. وهي 
املتعلقة ابلقدرة على الصمود، وإنشاء نظام لإلجراءات االستباقية، وحوسبة األضرار واخلسائر الناشئة عن الكوارث والظواهر 

كما أصدرت املنظمة الشكل االفرتاضي لعيادة الربانمج املراعي القصوى يف قطاع الزراعة والقطاعات الفرعية املتصلة به.  
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إحاطة  صندوق األمم املتحدة لبناء السالم واملؤشرات ذات الصلة، ووثيقة للنزاعات التابعة للمنظمة لتوجيه صياغة مشاريع
 .البحر لصغار الصيادينحول عمل املنظمة يف جمال النزوح القسري، وجمموعة مواد تدريبية للمدربني خبصوص السالمة يف 

حتدايت أزمتني رئيسيتني طالت آاثرمها األمن الغذائي والتغذية على الصعيدين  2020وواجهت املنظمة يف عام  -125
 .وتفشي اجلراد الصحراوي 19-العاملي واإلقليمي، ومها جائحة كوفيد

، دراسات استقصائية عن سبل العيش 19-وأجرت املنظمة، سعًيا منها إىل دعم برامج االستجابة جلائحة كوفيد -126
بلًدا  11من البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية، واضطلعت بتحليل جتميعي لبياانت واردة من  29الزراعية وغريها يف 
 .أسرة 000 25تشمل ما جمموعه 

القطرية من خطط االستجابة  34، تسىّن تكييف 19-وبفضل خطة املنظمة لالستجابة اإلنسانية جلائحة كوفيد -127
االحتياجات اليت جرى تقييمها مؤخرًا هبدف التخفيف من حدة آاثر اجلائحة. وظّل جوهر التدخالت امليدانية  مع
قامت هبا املنظمة يركز على ضمان توافر األغذية وحتقيق استقرار احلصول عليها لفائدة الفئات السكانية األشد معاانة  اليت

املنظمة توسيع نطاق عمليات توزيع املدخالت  واصلتون سلسلة اإلمدادات الغذائية. و من انعدام األمن الغذائي احلاد؛ وص
يف معظم األحيان  وقد اقرتن دعمهاالزراعية، من خالل دعم التنويع واإلنتاج الغذائي احمللي يف سياقات السكان النازحني، 

مثل احلصاد والتخزين وجتهيز األغذية وحفظها لدعم النقدي املباشر. كما ظلت املنظمة تدعم أنشطة ما بعد اإلنتاج، اب
  على نطاق صغري وربط املنتجني ابألسواق، وتدعو إىل إبقاء ممرات املواد الغذائية الرئيسية مفتوحة.

 املعامل البارزة للنتائج على الصعيدين اإلقليمي والقطري
لجراد الصحراوي يف شرق أفريقيا الكربى لكبرية   طفرة، 19-جائحة كوفيد ، ابلتزامن مع2020شهد مطلع عام  -128

وجنوب غرب آسيا واملنطقة احمليطة ابلبحر األمحر. ودعت املنظمة إىل استجابة عاجلة وواسعة النطاق لألزمة على أعلى 
 األول، ديسمرب/كانونأوائل . واعتبارًا من 2020مليون دوالر أمريكي يف عام  200املستوايت، ومتّكنت من مجع ما يزيد عن 

ماليني هكتار من األراضي. وأشارت التقديرات إىل أن عمليات املكافحة واملراقبة أدت إىل محاية أكثر  1.3تسّنت معاجلة 
مليون شخص ملدة سنة واحدة، وحالت دون  18وهو ما يكفي إلطعام  -بلدان  10ماليني طن من احلبوب يف  2.7من 

مليون أسرة رعوية خطر فقدان سبل عيشها  1.2يكي، وجّنبت أكثر من مليون دوالر أمر  800أضرار تتجاوز قيمتها  تكّبد
شخص من تدخالت محاية سبل العيش املرتبطة ابلنهج الثنائي  000 207ومواجهة حمنة. وعالوة على ذلك، استفاد 

ماليني دوالر أمريكي للحد من انتشار اجلراد من  26.3اخلاص ابجلراد الصحراوي. ويف كينيا وحدها، حشدت املنظمة 
أسرة ضعيفة تعيش  200 32خالل عمليات املراقبة واملكافحة احملددة األهداف واإلجراءات االستباقية لصون سبل عيش 

 .يف مناطق معرضة خلطر تفشي اجلراد
احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية  وعلى الصعيد اإلقليمي، أقامت املنظمة معرض تبادل املعارف املشرتك بني اهليئة -129

واللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل بشأن الرتويج للممارسات اجليدة لتعزيز 
ضاء الصمود اليت حتّقق أثرًا مثبًتا وتتسم ابالستدامة من أجل النهوض ابلشراكة واالستفادة وتوسيع النطاق للق القدرة على

من املمارسات اجليدة لتعزيز القدرة  25على حاالت طوارئ اجلفاف يف منطقيت القرن األفريقي والساحل. ومت عرض قرابة 
من املمارسني من خمتلف أحناء العامل. وسيجري توثيق هذه  000 1على الصمود ومناقشتها وتعميمها على أكثر من 

املستوى  إقامة عدد خمتار من الشراكات هبدف توسيع نطاق الُنهج علىاملمارسات اجليدة لبناء القدرات يف البلدان و 
 .التشغيلي يف البلدان واألقاليم الفرعية
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املنظمة كاًل من األردن ولبنان ومجهورية مصر العربية لتيسري احلوار  دعمتيف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، و   -130
نظم لإلنذار املبكر ابجلفاف واآلفات واألمراض النباتية واحليوانية  من أجل وضع سياسة للحد من خماطر الكوارث وإنشاء

العابرة للحدود. وحصلت كل من موريتانيا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والعراق على الدعم يف جمال مواجهة التهديدات 
ة إقليمية إلدارة خطر اآلفات واألمراض واألزمات. ومشلت األنشطة املتعلقة ابآلفات النباتية العابرة للحدود وضع اسرتاتيجي

النباتية العابرة للحدود، ودعم مكافحة دودة احلشد اخلريفية، واألخذ بزمام قيادة اجلهود اإلقليمية اهلادفة إىل مكافحة 
وانتشارها. وملواجهة ندرة املياه  Xylella fastidiosaسوسة النخيل احلمراء، واملساعدة على احليلولة دون دخول بكترياي 

من أسر املزارعني  000 11واستنزاف أراضي الرعي يف الضفة الغربية وأزمات الكهرابء يف قطاع غزة، متت مؤازرة أكثر من 
دومن من أراضي الرعي، وبناء خزاانت مياه، وتغيري  000 3الزراعية و اتكلم من الطرق 25والرعاة عن طريق إعادة أتهيل 

الري ابستخدام حلول الطاقة اخلضراء. ويف اجلمهورية العربية السورية، قدمت املنظمة عرب خمتلف أحناء البالد بذور نظم 
تضررت بدرجات متفاوتة من النزوح وحرائق الغاابت والفيضاانت، وهو ما  معيشية زراعيةأسرة  000 15القمح إىل حوايل 

 احلبوب وتعزيز األمن الغذائي والقدرة على الصمود لقرابةطن من  000 30كان كافًيا إلنتاج ما يزيد عن 
شخص. ويف األردن ولبنان، عملت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جنًبا إىل جنب لتعزيز القطاعات  000 150 

مركز  اإلنتاجية لالقتصاد والنهوض بقدرة صمود الالجئني واجملتمعات املضيفة. ويف مجهورية مصر العربية، ومن خالل
الطوارئ لعمليات األمراض احليوانية العابرة للحدود، أاتحت املنظمة الدعم ملشاريع كربى خبصوص تعزيز القدرات الوطنية 
على التأهب للتهديدات املستجدة اليت تشكّلها اجلوائح واكتشافها املبكر واالستجابة هلا، ومراقبة متالزمة الشرق األوسط 

 ى اجلِّمال العربية.فريوس كوروان لد -التنفسية 
ويف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، عقدت املنظمة دورة تدريبية يف بواتن يف جمال مجع البياانت املتعلقة ابآلفات  -131

إصدار نشرات شهرية عن األرصاد اجلوية الزراعية مع تقدمي إرشادات  واألمراض ومناذج التنبؤ إلصدار التنبيهات؛ ودعمت
فات واألمراض يف كمبوداي وساموا؛ ويف نيبال، يّسرت إضافة إرشادات إلدارة اآلفات واألمراض للمزارعني وتنبيهات عن اآل

ات من املزارعني إىل مقدمي املعلومات اجلوية باجلوية الزراعية األسبوعية؛ وعززت آلية التعقي اخلاصة ابحملاصيل إىل النشرة
 الزراعية.

قدمت املنظمة الدعم إىل كل  من السلفادور وغواتيماال واملكسيك  ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، -132
من أجل تعزيز نظم الرصد واإلنذار املبكر والعمل املبكر. كما عّززت املنصات الزراعية املناخية املتعددة املخاطر لرتمجة 

ترتبط بنظام رصد اجلفاف التابع التنبؤات اجلوية إىل قرارات بشأن اإلنتاج الزراعي، وأعّدت دلياًل عملًيا لصياغة خطط 
 .حملية للعمل املبكر ملواجهة اجلفاف والفيضاانت مؤشر اإلجهاد يف الزراعة، ودعمت خططًا لنظام

 املعامل البارزة يف تعميم املواضيع الشاملة
بكر وإصدار ابدرت املنظمة إىل تعزيز قدرات البلدان إلاتحة خدمات األرصاد اجلوية الزراعية واملناخية لإلنذار امل -133

املتضررين على مجيع  خاصة ابملساءلة إزاء السكان التنبيهات خبصوص اآلفات واألمراض. وجرى تعميم جمموعة أدوات
توجيهات اسرتاتيجية وفنية حول تعميم احلد من خماطر الكوارث والقدرة على الصمود إزاء ومت توفري املكاتب القطرية. 

ىل فصوهلا وتتفاقم جراء جائحة اهبدف معاجلة حالة الطوارئ املناخية العاملية اليت تتو  املناخ يف القطاعات الزراعية، وذلك
. وسامهت شبكة ومبادرة املرونة إزاء املناخ بصورة فاعلة يف شراكة مراكش للعمل املناخي العاملي التابعة 19-كوفيد

بزمام قيادة حتالف األمم املتحدة املعين مبكافحة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. كما أخذت املنظمة  التفاقية
 العواصف الرملية والرتابية.
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تركيز املنظمة على النساء والشباب هبدف حتسني القدرات داخل البلدان للتخفيف من حدة مواطن  وانصبّ  -134
ومشاريع القدرة على  الضعف واملخاطر واتقائها من خالل أندية دمييرتا يف األزمات اليت طال أمدها، يف عمليات السالم

الصمود مثل املشروع املنفذ يف النيجر، ومن خالل إنشاء جمموعات أسرية نسائية )إريرتاي(، على سبيل الذكر ال احلصر. 
ومت إعداد مواد توجيهية ولتنمية القدرات بشأن التخفيف من وطأة العنف القائم على النوع االجتماعي وأنشطة احلد من 

عية للمساواة بني اجلنسني. ومت تقييم أثر العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يطال األمن الغذائي خماطر الكوارث املرا
والتغذية يف سياق النزاعات/الكوارث يف عدد خمتار من البلدان. وابإلضافة إىل ذلك، شاركت املنظمة يف استضافة جمموعة 

الستة عشر يومًا من النشاط ملناهضة العنف القائم تفال حبملة من فعاليات الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لالح
وأجريت دورات تدريبية ومشاورات ثنائية معّمقة على الصعيدين اإلقليمي والقطري بشأن املسؤولية  النوع االجتماعي. على

 إزاء السكان املتضررين واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني واملساواة بني اجلنسني.
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 : اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 6اهلدف 
 )تغّّي املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية(

يتعني على املنظمة، لضمان اتباع هنج متني وعملي يستند إىل النتائج يف مجيع األعمال اليت تضطلع هبا، ضمان  -135
، يكتسي احلفاظ على تكامل ظّل التغريات املتسارعةمتتعها ابلقدرات الفنية الداخلية الالزمة لتحقيق النتائج املنشودة. ففي 

لى تعميم وظائفها الفنية الرئيسية على حنو يتجاوز حدود املنظمة أمهية قصوى. األنشطة الفنية للمنظمة، وبناء قدراهتا ع
(؛ وتوفري 1)الناتج  املواصفاتجودة وتكامل ما تقوم به املنظمة من عمل فين ومعياري ويف جمال وضع  6ويضمن اهلدف 

 (، واحلوكمة 3(؛ وتنسيق املواضيع املشرتكة لقضااي املساواة بني اجلنسني )الناتج 2إحصاءات عالية اجلودة )الناتج 

(. ومن املتوقع أن يؤدي العمل واملوارد املتاحة إىل حتقيق هذه النواتج 6(، وتغرّي املناخ )الناتج 5(، والتغذية )الناتج 4)الناتج 
 األهداف االسرتاتيجية.الستة احملددة اليت تدعم إجناز األنشطة الفنية للمنظمة و 

مؤشرًا من مؤشرات األداء الرئيسية. وحترز  11ويتم قياس ما حترزه النواتج الستة من تقّدم وإجنازات من خالل  -136
تفاصيل اإلجنازات احملققة  2امللحق . ويقّدم 2021مؤشرات األداء الرئيسية مجيعها تقدًما جيًدا حنو حتقيق غاايت عام 

 دم احملرز.ومعدل التق 2020عام  يف

 (1-6جودة عمل املنظمة الفين واملعياري واكتماله )الناتج 

إّن تعزيز جودة عمل املنظمة الفين واملعياري واكتماله أمر ال غىن عنه لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي على حنو فّعال،  -137
دراستني استقصائيتني ال يفصح وجيري تقييمه ابستخدام مؤشر أداء رئيسي واحد يقيس القيادة الفنية للمنظمة من خالل 

فيهما عن هوية املشاركني. فيوّجه املسح األّول إىل املندوبني املشاركني يف اللجان الفنية للمنظمة ويسمح ابلوصول 
جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، مبا يشمل املمثلني الدائمني وسائر موظفي اخلدمة املدنية وصانعي السياسات  إىل
 نفيذية واجلهات الفاعلة غري احلكومية. أّما املسح الثاين، فيوج ه إىل موظّفي املنظمة املعنيني.الوزارات الت من

 اإلجنازات احملّققة
 اجمليبني راضني عن جودة القيادة الفنية للمنظمة جممل من  يف املائة 69 ن، كا2020يف عام  -138

 ألف(.-1-6)مؤشر األداء الرئيسي 
الصدارة لتقدمي خربهتا الفنية من أجل دعم تنفيذ األهداف االسرتاتيجية وإعادة تكييف وكانت الوحدات الفنية يف  -139

معارف وحتاليل ابلغة األمهية ملساعدة املكاتب  إنتاج. ومت 19-براجمها لالستجابة للتحدي الذي تطرحه جائحة كوفيد
اص بكل قطاع، ابإلضافة إىل الرصد القطرية واإلقليمية على إجراء تقييمات للتأثري االجتماعي واالقتصادي واخل

املستوى العاملي. وابملثل، مت تقدمي التوجيهات والتوصيات املتعلقة ابلسياسات وحتديثها بصورة مستمرة منذ تفّشي  على
 اجلائحة للتخفيف من أتثرياهتا على القطاعات الزراعية.

ت بشأن املسائل املتصلة بنهج "صحة واحدة"، ومت حشد مجيع اخلربات الفنية املتاحة يف املنظمة لتوفري التوجيها -140
مثل تفاعل الفريوس بني احليواانت واإلنسان، أو قابلية أتثر احليواانت، أو االعتبارات اخلاصة بسالمة األغذية، فضاًل عن 

لتعايف وا 19-دعم تصميم التدخالت يف إطار اجملاالت السبعة الرئيسية ذات األولوية لربانمج االستجابة جلائحة كوفيد
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منها. وقد ساهم الصندوق املتعدد االختصاصات، إىل جانب الشراكات مع القطاع اخلاص، يف إجياد سبل لالستجابة 
 (.3-1-6ودعم املبادرات الرامية إىل تعزيز االبتكار )املخرج  19-للتحدايت الناشئة اليت تطرحها جائحة كوفيد

وأاتحت منظمة األغذية والزراعة إجراء تقييمات كّمية ونوعية وتنفيذ االستجاابت بشأن السياسات على املستوى  -141
القطري من أجل تيسري املشاركة يف احلوارات الرئيسية بشأن السياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي مع وزراء الزراعة 

 (.6-1-6و 1-1-6، وضمن منظومة األمم املتحدة اإلمنائية )املخرجان والشؤون املالية، واملؤسسات املالية الدولية
ميع املشاريع اليت اقرتحها الصندوق األخضر للمناخ ومرفق جل، مت توفري الدعم الفين بشكل مستمر 2020ويف عام  -142

مت وضع توجيهات فنية البيئة العاملية واليت تعاجل متطلبات االمتثال وتنطوي على سياسات احلماية. وابإلضافة إىل ذلك، 
 (.2-1-6)املخرج  19-تتعلق إبدارة املخاطر البيئية واالجتماعية عند وضع الربامج يف ظل جائحة كوفيد

 (.4-1-6)املخرج  2020وعقدت جلنة الزراعة وجلنة الغاابت دورتيهما بشكل افرتاضي خالل عام  -143

العاملية لرصد األثر الببليوغرايف، أن تقوم برصد أثر مجيع  Altmetricوتستطيع املنظمة، ابلتعاون مع شركة  -144
 املطبوعات الرئيسية على أساس "مفتوح" وتوزيعها يف وسائل التواصل االجتماعي واإلصدارات العلمية التقليدية 

 (.5-1-6)املخرج 
 املعامل البارزة

: 2020الة األغذية والزراعة لعام ح)أ( حتمل العناوين التالية:  2020صدرت مخسة مطبوعات رئيسية يف عام  -145
: الغاابت 2020وحالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لعام  )ب( التغّلب على حتدايت املياه يف الزراعة؛

وحالة )د( : الغاابت، التنوّع البيولوجي والسّكان؛ 2020وحالة الغاابت يف العامل لعام  )ج( والتنوع البيولوجي والسكان؛
وحالة  )ه( : حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة؛2020األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

: األسواق الزراعية والتنمية املستدامة: سالسل القيمة العاملية، وصغار املزارعني، 2020أسواق السلع الزراعية لعام 
وقّدمت  19-ت مجيع هذه املطبوعات الرئيسية أقساًما أو ضمائم حمددة عن أتثري جائحة كوفيد. ومشلواالبتكارات الرقمية

 توجيهات على مستوى السياسات بشأن االستجاابت الفورية للجائحة وتدابري سياساتية طويلة األجل للتعايف منها.
على النحو املبنّي يف اللوائح اليت  وتواصل املنظمة استخدام اآلليات القائمة لضمان االمتثال لسياساهتا الفنية -146

، مت 2020ختضع هلا دورة مشاريعها. ومن ضمن هذه املعايري، تؤدي املعايري البيئية واالجتماعية دورًا حامسًا: فخالل عام 
مشروًعا من بني هذه  30مشروع ميتثل للمعايري البيئية واالجتماعية، وأعيد تصنيف  1 000التصديق على ما يقارب 

مشروًعا ابلدعم الفين والتوجيهات الفنية بصورة متعّمقة، مبا يشمل بلورة صكوك محاية  150املشاريع، وحظي أكثر من 
 حمددة.

وقّدمت جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين توجيًها براجمًيا ومتعلًقا ابلسياسات بشأن املسائل احلامسة األمهية،  -147
أهداف التنمية املستدامة، والنظم الغذائية املستدامة، والتغذية، واألمناط الغذائية حتقيق مسامهة الثروة احليوانية يف مبا يشمل 

الصحية. وحبثت أيًضا جلنة الزراعة يف إمكانية إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية، كما حبثت يف اقرتاح خطة العمل 
مليكروابت، ومدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية، وخطة العمل اجلديدة بشأن مقاومة مضادات ا

بشأن التنوع البيولوجي واحلد من النفاايت، وخطة العمل اخلاصة ابلتنوع البيولوجي، وأقّرت خطة العمل اخلاصة ابلشباب 
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اعة املستدامة يف األراضي اجلافة، وقّدمت املدخالت يف الريف. وعالوًة على ذلك، أقّرت جلنة الزراعة الربانمج العاملي للزر 
 إلعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

وحبثت جلنة الغاابت يف دورهتا اخلامسة والعشرين يف تقريرين رئيسيني من بني املطبوعات الرئيسية للمنظمة ومها   -148
. واستعرضت جلنة الغاابت املسائل املشرتكة 2020تقييمات املوارد احلرجية لعام و حالة الغاابت يف العاملالتقرير عن 

ابلسياسات بشأن  ةالقطاعات، مبا يشمل التغذية، وتغرّي املناخ والتنوع البيولوجي، وقّدمت توجيهات براجمية ومتعلق بني
رة احلياة مجلة أمور من بينها تعميم التنوع البيولوجي، وإدماج الغاابت يف منظور النظم الغذائية، وهنج "صحة واحدة" وإدا

الربية، والتحريج والتشجري وإعادة الغاابت إىل هيئتها األصلية، واحلراجة، وجهود إعادة البناء على الصعيد العاملي يف ظل 
 .19-كوفيد جائحة

  واستخدامها لدعم عملية صنع القرارات ابالستناد إىل األدلةاألغذية والزراعة جودة إحصاءات منظمة 
 (6-2 )الناتج

اإلحصاءات الرفيعة اجلودة أساسية لتصميم واستهداف السياسات للحّد من اجلوع وسوء التغذية والفقر الريفي  -149
ولتعزيز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية. وتركز اجلهود ضمن هذا الناتج على تعزيز قدرات البلدان على مجع وحتليل 

ىل احلوكمة الداخلية لإلحصاءات، ويشمل إات. ويستند هذا األمر ونشر واستخدام البياانت لدعم عمليات صنع القرار 
إقرار املعايري اإلحصائية على نطاق املنظمة واستعراض تنفيذها هبدف ضمان اتساق وجودة وسالمة العمل الفين واملعياري 

 للمنظمة.
 احملققة اإلجنازات

ا ألهداف التنمية املستدامة حتت إشراف مؤشرً  21، ازدادت نسبة البلدان اليت تقّدم التقارير بشأن 2020يف عام  -150
أمّت عملية التسجيل مستخدم قد  000 15كان حوايل   ،2020الربع األخري من عام  ويف .يف املائة 46املنظمة حيث بلغت 

على  شخص 000 1من  أكثر وحصل ،أو عمد إىل تنزيلها لدورة التدريبية اإللكرتونية حول أهداف التنمية املستدامةل
 2020عام يف وتواصل اختاذ اإلجراءات  .املستدامة التنمية أهداف حول األقل على واحدة كرتونيةلا يبيةر تد دورةيف  شهادة

حتسني البياانت القطرية لرصد إجنازات أهداف التنمية املستدامة لتنفيذ الربانمج الفرعي لآللية املرنة املتعددة الشركاء بعنوان 
ا بلدً  50الواسعة النطاق يف أكثر من  االفرتاضيةالتدريبية  الدوراتمن  عدد. وُعقد املتعلقة ابلسياساتوإبالغ القرارات 

حتسينات على األساليب واخلطوط التوجيهية للبياانت  كما أُدخلت 9،احول املؤشرات اليت يكون اإلبالغ عنها ضعيفً 
 عن عمليات املصادقة على البياانت ، فضاًل 15-4-2و 14-4-1، و2-5-1، و2-4-1من أجل وضع املؤشرات  الوصفية

. وُقّدمت املساعدة الفنية على املستوى القطري لعدد  من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 15-4-2و 2-1-2للمؤشرين 
)برامج املساعدة الفنية، والربامج  جديًدا امشروعً  20إضافًة إىل ذلك، مّتت املباشرة أبكثر من  10ذات الصلة ابملنظمة.

وبرانمج التعاون بني املنظمة واحلكومات( خالل  ،ومشاريع حساب األمانة األحاديالفرعية لآللية املرنة املتعددة الشركاء، 
 تنميةأنشطة تقدمي املساعدة على املستوى القطري بشأن رصد أهداف التنمية املستدامة. ويف ظّل لتسريع وترية  2020عام 

                                                           
 .2-4-6و 1-4-6و 2-4-1 9

 ألف. 1-3-12، و2-ألف-5، و1-ألف-5، و2-5-2، و1-ألف-2، و2-3-2، و1-3-2، و2-1-2، و2-1-1 10
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، يُعترب أن حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية يسري عنهاورفع التقارير  مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وضعل دعًماالقدرات 
 يف االجتاه الصحيح.

املسح اخلاص يف املائة ابالستناد إىل  89جودة العمليات اإلحصائية يف املنظمة، املقدرة بنسبة  ابلفعلوقد جتاوزت  -151
، حافظت املنظمة على جودة إحصاءاهتا وحّسنتها، 2020. ويف عام 2021لعام  الغاية املوضوعة، والتخطيطلتقييم اجلودة 

، املتناهية الصغرخالل اعتماد أربعة معايري إحصائية إضافية حول تصميم االستمارة، ونشر البياانت  مبا يف ذلك من
ا تنقيح منهجية االمتثال ، جرى أيضً 2020. ويف عام يةالوصفونشر البياانت  ،ومؤشرات اجلودة للمستخدمني اخلارجيني

 ، وتقّيدت املنظمة إبعالن املعهد اإلحصائي الدويل بشأن آداب املهنة.لمسح اخلاص لتقييم اجلودة والتخطيطل
على قطاعات األغذية والزراعة.  19-وأنتجت املنظمة على وجه السرعة بياانت جديدة لفهم تبعات جائحة كوفيد -152

قدرة النظراء الوطنيني على مجع من كما أن اجلائحة حّدت من قدرة موظفي املنظمة على تنفيذ املشاريع يف البلدان و 
ا من تدابري التخفيف جلميع الربامج الكبرية املنظمة عددً  اختذتالبياانت يف امليدان. وهبدف التصدي هلذه التحدايت، 

عد للبلدان. رات اإلحصائية، من خالل عقد حلقات عمل إقليمية ووطنية افرتاضية وتوفري الدعم الفين عن بُ لتنمية القد
ا حلول مبتكرة )مثل التقييم السريع لفهم آاثر اجلائحة على األمن الغذائي، واستخدام مصادر البياانت واقرُتحت أيضً 

إلحصاءات وتوفري املعلومات يف الوقت املالئم بشأن آاثر اجلائحة عد لتاليف انقطاع االبديلة أو منط مجع البياانت عن بُ 
على األغذية والزراعة(. وهذه احللول املبتكرة هي يف صميم مكّون البياانت لصنع القرارات الوارد يف استجابة املنظمة 

 والتعايف منها. 19-جلائحة كوفيد
 البارزة املعامل

مؤشرات أهداف األساليب املستخدمة ابلنسبة إىل تنقيح  2020عام يف  6-2-1تضّمن العمل على املخرج  -153
ألمم املتحدة؛ للجنة اإلحصائية الاملنشورة على موقع  15-4-2و 14-4-1و 2-5-1و 2-4-1التنمية املستدامة 

يم م البلدان واألقالاملستخدمة يف تصنيف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وتقييم حالة وتقدّ  لألساليبوالتحسينات 
، والتقرير املرحلي للمنظمة عن أهداف التنمية وحالتها والعامل؛ ونشر البياانت عن اجتاهات أهداف التنمية املستدامة

 .2020املستدامة لعام 
ا. ومّت توفري تنمية بلدً  90يستهدف أكثر من  2020عام خالل ا مشروعً  214، مّت إطالق 6-2-2ا للمخرج ودعمً  -154

 يفالصادرة عن اإلحصاء العاملي للزراعة  2020داد الزراعي ابستخدام اخلطوط التوجيهية لعام التععمليات القدرات بشأن 
 عمليات املسح الزراعي املتكاملةلتنفيذ  2020عام  يف ا فيما بدأ وضعها يف ثالثة بلدان أخرى. وتواصل العملبلدً  27

ا، جرى تقدمي الدعم لستة خرين. وأخريً آا فيما بدأ العمل يف بلدين بلدً  11بدعم مباشر مقّدم إىل  "2030×50مبادرة "و 
البياانت، ولبلد  واحد يف جمال حتليل البياانت وصياغة التقارير، ولثالثة  إنتاج من أجلبلدان يف جمال استخدام التكنولوجيا 

 بلدان ومنظمتني إقليميتني حول إحصاءات األمن الغذائي.
ة لسياسة قواعد البياانت ترخيص تقدمي البياانت املفتوحاعتماد  6-2-3لى املخرج ع 2020عام يف ومشل العمل  -155

ا ابالستناد إىل آخر البياانت يف قاعدة ا إحصائيً موجزً  14اإلحصائية؛ ونشر ثالثة كتب إحصائية سنوية، وكتّيب واحد و
البياانت املتناهية  جمموعةإىل  املتناهية الصغرا للبياانت ا جديدً ملفً  380البياانت اإلحصائية للمنظمة؛ وإضافة أكثر من 

اإللكرتونية الصغر ملنظمة األغذية والزراعة؛ وزايدة إمكانية الدخول إىل قاعدة البياانت اإلحصائية للمنظمة، والصفحة 
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بشأن  الشبكة الفنية واصلتللمنظمة؛ و  2020ة، والتقرير املرحلي ألهداف التنمية املستدامة لعام إلحصاءات املنظم
 عضو خارجي. 000 100ا وحوايل عضوً  350حيث وصلت إىل  اتساعهااإلحصاءات 

على األنشطة اإلحصائية،  واإلشراف التنسيق حتسني 2020عام يف  العملفقد مشل  ،6-2-4 ابملخرجما يتعّلق  ويف -156
وبلورة اسرتاتيجية التحديث لتحسني إحصاءات املنظمة. وبقيت املنظمة انشطة على الساحة الدولية من خالل املشاركة 
النشطة يف املنتدايت اإلحصائية الرئيسية الدولية )اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة، وجلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، 

جنة اخلرباء لل(، وسامهت يف اعتماد برانمج عمل جديد وسواها، خلرباء اإلحصائيني يف منظومة األمم املتحدةجلنة كبار او 
 .املعنية ابألمن الغذائي واإلحصاءات الزراعية والريفية التابعة لألمم املتحدة

إىل تعزيز  تؤدي ،خدمات ذات نوعية جّيدة وُن  ج متماسكة للعمل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 وتنفيذها ورصدها  صياغة سياسات وبرامج تتيح فرًصا متساوية للرجال والنساء،لالقدرات القطرية 

 (3-6 )الناتج

القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء الريفيات أمهية أساسية لتحقيق والية املنظمة ببناء  كتسيي -157
عامل  خال  من اجلوع وسوء التغذية والفقر، ويساهم يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة. ومتاشًيا مع االلتزام بعدم ترك أي 

، توفّر منظمة األغذية والزراعة املشورة الفنية لألعضاء 2030املستدامة لعام  أحد خلف الركب الذي حيّفز تنفيذ خطة التنمية
يعّززوا قدراهتم على صياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج مراعية للمساواة بني اجلنسني وتتيح للنساء والرجال كي ل

 ة.االستفادة على قدم املساواة من الزراعة والنظم الغذائية والتنمية الريفي
وتتم معاجلة موضوع املساواة بني اجلنسني، بوصفه مركزاًي يف والية املنظمة، كموضوع شامل يف اإلطار االسرتاتيجي،  -158

لضمان إدراج خدمات عالية اجلودة واسرتاتيجيات وهنج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بشكل 
 منهجي يف مجيع جماالت العمل.

 احملققةاإلجنازات 
 يتم قياس التقدم احملرز يف حتقيق هذا الناتج من خالل مؤشرين اثنني من مؤشرات األداء الرئيسية: -159

لتعميم املساواة بني اجلنسني والتدخالت املوجهة للمرأة، الدنيا معيارًا من املعايري  15ألف تنفيذ -3-6يرصد املؤشر  (أ)
، متّكنت املنظمة من تنفيذ 2020على النحو احملدد يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. ويف عام 

معيارًا بشكل منهجي. وواصلت املنظمة أداءها اجليد يف جماالت  15معيارًا من أصل املعايري البالغ عددها  14
مجع البياانت املصّنفة حبسب نوع اجلنس (؛ و 9ة مثل تطوير التعّلم وتنمية القدرات لدى املوظفني )املعيار عد

(. وسوف يساهم التقدم احملرز يف إطار 15و 7(؛ وصياغة املشروع وتنفيذه )املعياران 2و 1ونشرها )املعياران 
مساءلة املوظفني يف جمال العمل على املساواة بني يف تعزيز عملية إعداد التقارير املستقبلية بشأن  12املعيار 

الذي يتعلق بتتّبع املوارد املالية فقط، فيسجل أتخري فيه. ويرد املزيد من التفاصيل عن  14اجلنسني. أّما املعيار 
 .3امللحق الواردة يف السياسة يف الدنيا تنفيذ املعايري 

مؤشرًا، على النحو احملدد يف النسخة الثانية خلطة  17ابء تنفيذ مؤشرات األداء البالغ عددها -3-6ويرصد املؤشر  (ب)
، اليت (SWAP 2.0-UN)العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

حّسنت املؤشرات القائمة،  . واعتمدت النسخة الثانية خلطة العمل مؤشرات  جديدة فيما2018أُطلقت يف عام 
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، حّققت املنظمة أو 2020ووضعت املعايري اليت جيب أن تلتزم هبا مجيع وكاالت األمم املتحدة. وحبلول عام 
مؤشرًا من املؤشرات الواردة يف خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة، وحّققت ابلتايل الغاية  15جتاوزت 

للتقدم الذي أحرزته املنظمة  وصف تفصيلي 3امللحق ويرد يف هدفًا حمدًدا يف األساس.  15لكل فرتة سنتني وهي 
 على صعيد تنفيذ املؤشرات يف خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة.

ويؤكد األداء مقابل هذين املؤشرين من مؤشرات األداء الرئيسية على جناح املنظمة يف احملافظة على آليات مؤسسية  -160
السياسة اخلاصة ابملساواة لة لتعميم املنظور اجلنساين وتعزيز قدرات املوظفني على دعم مبادرات األعضاء. وتوفّر كّل من فعا

بني اجلنسني والنسخة الثانية خلطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة أطرًا مرجعية مهمة لتوحيد العمل املتصل 
 ابملساواة بني اجلنسني يف املنظمة.

 املعامل البارزة
توليد ونشر بياانت مصّنفة حبسب نوع اجلنس وحتليل املساواة بني اجلنسني إلعداد دعمت املنظمة عملية  -161

واصلت الربامج القطرية االسرتشاد  السياسات القائمة على األدلة وصياغة الربامج يف األقاليم اخلمسة مجيعها، كما
تتسم أبمهية أساسية يف دعم عملية رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت لتقييمات القطرية للمساواة بني اجلنسني اب

تقييًما قطراًي للمساواة بني اجلنسني ومن  14، مّت استكمال 2020يف عام و  .ورفع التقارير بشأهنا حتت إشراف املنظمة
 .2021املتوقع أن توضع اللمسات األخرية على الكثري منها يف عام 

ت املنظمة الدعم لألجهزة اإلقليمية والوكاالت احلكومية الدولية لتحليل االجتاهات وإعداد ويف آسيا، قّدم -162
االسرتاتيجيات اإلقليمية وأطر السياسات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني. ويف إقليمي أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر 

رفع التقارير عن حالة حصول النساء على ملكية األراضي  بلدان على التوايل من أجل 6بلًدا و 13الكارييب، دعمت املنظمة 
ألهداف التنمية املستدامة  1-أ-5ألهداف التنمية املستدامة. أّما الدعم الفين لقياس ورصد املؤشر  2-أ-5يف إطار املؤشر 

املتعلق ابملساواة بني اجلنسني يف حقوق ملكية وحيازة األراضي الزراعية، فقد ُقّدم يف زمبابوي ورواندا. كذلك، أُطلق برانمج 
ة إقليمي للتعاون التقين يف أفريقيا للتشجيع على استخدام البياانت املصّنفة حبسب نوع اجلنس يف اخلطط اإلقليمية والوطني

 بلدان. 5لالستثمار الزراعي يف 
تعداًدا  40ووفّرت املنظمة أدوات  ومنهجيات حمّدثة، وضمنت التصميم املراعي للنوع االجتماعي يف أكثر من  -163

ومسًحا زراعًيا. وجرى تنظيم ندوات تدريبية ومناقشات ضمن موائد مستديرة على الصعيدين اإلقليمي والوطين ألقت 
الضوء على أمهية مجع البياانت املصّنفة حبسب نوع اجلنس وحتليلها من أجل حتقيق األمن الغذائي، ملصلحة املسؤولني 

حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل املطبوعتان الرئيسيتان للمنظمة، أي بلًدا. واستمرت  50احلكوميني يف حوايل 
يف االسرتشاد ابلبياانت املصّنفة حبسب  2020يف جمال األمن الغذائي والتغذية لعام  التوقعات اإلقليميةوتقرير  2020 لعام

 .نوع اجلنس

، نشرت املنظمة توجيهات بشأن اإلبالغ عن 19-ويف إطار اخلطة العاملية لالستجابة اإلنسانية جلائحة كوفيد -164
املخاطر ومشاركة اجملتمع لدعم املكاتب القطرية يف تصميم احلمالت اإلعالمية عن املخاطر املراعية للنوع االجتماعي؛ 

ة، على املساواة بني اجلنسني واالستجاابت السياساتية العادلة يف الزراع 19-"آاثر جائحة كوفيدوموجز للسياسات بعنوان 
لتوفري التوجيهات حول كيفية اعتماد هُنج مراعية للنوع االجتماعي؛ ونشرت، ابلتعاون مع  واألمن الغذائي والتغذية"

"النهج التحولية املتعلقة بقضااي املساواة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي، املطبوع املشرتك بعنوان 
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. أّما على املستوى ممارسة جيدة" 15من الغذائي وحتسني التغذية والزراعة املستدامة: خالصة بني اجلنسني يف جماالت األ
"عدم ترك أحد خلف اإلقليمي، فقد أُطلق التقرير املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومفوضية االحتاد األفريقي بعنوان 

خالل املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. ويف إقليم مشال عية والغذائية"الركب: توقعات إقليمية عن املساواة بني اجلنسني والنظم الزرا
العربية، جرى نشر وثيقة للسياسات تلقي الضوء على القيود والفرص  املرأةأفريقيا والشرق األدىن، ابلتعاون مع منظمة 

التمكني االقتصادي للمرأة الريفية، ونُّظمت دورة تدريبية حول القيادة تستهدف ممثالت عن املنظمات  لتسريع عجلةاملتاحة 
توصيات حول بعض  "النساء من الشعوب األصلية، بنات األرض األم"بلدان. وتوفّر وثيقة  10النسائية من أكثر من 

هها النساء من الشعوب األصلية. وسامهت املنظمة أيًضا القيود والتحدايت الرئيسية املتصلة ابلنوع االجتماعي اليت تواج
 خاللتوجيهات وقّدمت  للمساواة بني اجلنسنييف وضع خالصة من املمارسات اجليدة حول الزراعة الذكية مناخًيا واملراعية 

أن النظم الغذائية بش املعرفلتعزيز قاعدة  "تطوير سالسل القيمة املراعية للنوع االجتماعي" الدورة اإللكرتونية بعنوان
 .للمساواة بني اجلنسنيوسالسل القيمة املراعية 

وقّدمت املنظمة الدعم على الصعيد القطري واخلاص ابلقطاعات لتعزيز اعتماد النهج التحولية املتعلقة ابملساواة  -165
لكرتونية يف آسيا املنظمة عدًدا من الندوات اإل عقدتبني اجلنسني يف تطوير سلسلة القيمة يف بلدان عديدة. كذلك، 

الوسطى وتركيا لبناء القدرات الوطنية يف جماالت املساواة بني اجلنسني، وتغرّي املناخ وإدارة املوارد الطبيعية. ويف أمريكا 
 للمساواة بني اجلنسنيالالتينية والبحر الكارييب، أطلقت املنظمة دورة إلكرتونية إقليمية حول حوكمة األراضي املراعية 

إحاطات قانونية للربملانيني مع التشديد على حوكمة حيازة األراضي والتغذية  7بلًدا، وُنشرت  19لون من حضرها ممث
يف بلدان خمتلفة يف أفريقيا جنوب  19-املتساوية بني اجلنسني. وطُّبقت نوادي دمييرتا يف إطار االستجابة جلائحة كوفيد

لقدرات حول املنهجية اليت مّت تكييفها حبيث تعكس الضوابط الوقائية دورة لتنمية ا 20الصحراء الكربى، ونُّظمت أكثر من 
للجائحة. أّما على الصعيد العاملي، فقد أطلقت املنظمة برانجًما فرعًيا بعنوان "متكني النساء يف النظم الغذائية وتعزيز القدرات 

يف  وجيري حالًيا تنفيذ هذا الربانمج غذية الزراعية"احمللية والقدرة على الصمود للبلدان اجلزرية الصغرية النامية يف قطاع األ
 ستة من هذه البلدان.

كذلك، ُنشر تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي بعنوان  -166
" الذي يشري إىل املساواة بني اجلنسني كعنصر حاسم لتحقيق 2030"األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام 

األهداف العاملية لألمن الغذائي والتغذية. وتواصل استخدام مرفق املساعدة يف جمال السياسات لالرتقاء ابملساواة بني 
التقدم احملرز  -تقاطع طرق "الزراعة والنظم الغذائية عند اجلنسني يف جمايل األمن الغذائي والتغذية. وألقى التقرير بعنوان 

الضوء على الدروس الرئيسية املستفادة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة القضاء على اجلوع وسوء التغذية"  يف
، استفادت املنظمة أيًضا من الفرصة املقّدمة من جلنة املرأة املنشأة 2020ابجتاه حتقيق هدف القضاء على اجلوع. ويف عام 

ا الستقطاب خرباء ابرزين يف األقاليم ملناقشة أدوارها ومسامهاهتا من أجل متكني املرأة. وعلى الصعيد اإلقليمي، حديثً 
دول اجلماعة االقتصادية لدول غرب ابلتعاون مع الشركاء، مّت تعزيز احلوارات حول السياسات لتعزيز قدرات الربملانيني من 

واالستثمارات يف جمال الزراعة واألمن الغذائي، مع الرتكيز على اإلجراءات املراعية  أفريقيا يف جمال املساواة بني اجلنسني
سلسلة من احلوارات االفرتاضية تعّزز التعّلم من األقران  عقد. وجرى 19-جائحة كوفيد للمساواة بني اجلنسني لدى مواجهة

وتقاسم أفضل املمارسات بني الربملانيني من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية، وآسيا 
من الغذائي، والتغذية، يف جماالت الزراعة، واأل للمساواة بني اجلنسنيوأورواب، مبا يف ذلك حول االستثمارات املراعية 

وسالسل القيمة، وبشأن حقوق املرأة يف األراضي. وابلشراكة مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ساعدت املنظمة 
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يف إعداد مشروع خطة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني والزراعة، ومشروع توقعات إقليمية فرعية بشأن قضااي املساواة 
نظم الغذائية الزراعية. ويف اجلمهورية الدومينيكية، عّززت املنظمة احلوارات بني السياسات إلعداد التنمية بني اجلنسني وال

البلدية والتخطيط القطاعي من أجل سّد الفجوات جلهة املساواة بني اجلنسني يف األرايف وزايدة مشاركة املرأة يف عملية 
 اختاذ القرارات.

 (4-6فعالية ومشواًل )الناتج حوكمة أكثر من أجل خدمات ذات نوعية جيدة 

يساهم العمل الرباجمي املضطلع به يف جمال احلوكمة يف حتسني فعالية عمل املنظمة املتعلق ابلدعم السياسايت والفين  -167
على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية. ويشمل العمل الرباجمي وضع مفاهيم وأساليب وأطر، وتقدمي املشورة 

عمل املنظمة على املستوى القطري، إضافة إىل دعم تعزيز منظور املنظمة بشأن السياسات لرتاتيجية، والدعم املباشر االس
 واحلوكمة يف آليات احلوكمة العاملية الرئيسية.

ويُقاس األداء عن طريق مؤشرات األداء الرئيسية بشأن اخلدمات والقيادة اليت توفرها املنظمة آلليات احلوكمة  -168
 ابء(.-4-6ألف(، وبشأن معاجلة قضااي احلوكمة يف الربامج الوطنية واإلقليمية )-4-6العاملية الرئيسية )

 احملققة اإلجنازات
 (.ابء-4-6و ألف-4-6ابلنسبة إىل مؤشري األداء الرئيسيني ) 2020مت حتقيق النتائج املخطط هلا لعام  -169
رئيسية جديدة للمسؤولية مبا يشمل التنفيذ والتنسيق العامليني ، مت تويّل جماالت 2020وإضافة إىل ذلك، يف عام  -170

على النظم املباشرة وغري املباشرة  وأتثرياهتا 19-ملبادرة العمل يًدا بيد واألنشطة غري املخطط هلا الناشئة عن جائحة كوفيد
 الغذائية والزراعية.

ة اليت تدعم األعضاء يف تنفيذ أهداف التنمية املنظمة االضطالع بدور قيادي يف عمليات احلوكمة العامليواصلت و  -171
ألف(. ومشل العمل -4-6ومؤشر األداء الرئيسي  1-4-6 املخرجاملستدامة وعملية إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية )

ويلي، ما يلي: مسامهة املنظمة يف ضمان اعتماد األمم املتحدة التزام دعم السياسات من أجل التغيري التح 2020يف عام 
مبا يتماشى مع الوثيقة االسرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة؛ واالنضمام إىل جهود االستجابة املنسقة اليت تضطلع 

؛ واملسامهة يف إعادة تشكيل إطار األمم 19-االجتماعية واالقتصادية لكوفيد التأثرياتهبا األمم املتحدة من أجل معاجلة 
؛ وقيادة أعمال الصياغة اخلاصة مبوجز السياسات 19-االجتماعية واالقتصادية الفورية لكوفيد املتحدة من أجل االستجابة

. وعالوة على ذلك، توّلت املنظمة مسؤولية على األمن الغذائي والتغذية 19-أثر كوفيدلألمني العام لألمم املتحدة بشأن 
مؤشرات بشأن االستجابة االجتماعية واالقتصادية يف بوابة الوكالة الرائدة من أجل حتديد وتوفري مذكرات فنية خلمسة 

من تقرير األمني العام لألمم املتحدة  2020. وقادت املنظمة صياغة إصدار عام 19-بياانت األمم املتحدة اخلاصة بكوفيد
 .التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذيةعن 
ومعاجلة قضااي احلوكمة الرئيسية املتعلقة ابألغذية والزراعة يف  وقد ساهم الرتكيز االسرتاتيجي، املنصّب على حتديد -172

 ومؤشر األداء الرئيسي 2-4-6 املخرجااللتزامات القطرية واملبادرات اإلقليمية، يف فعالية الدعم الفين والسياسايت للمنظمة )
حوكمة املياه، فضاًل عن جتريب  ، وابلتنسيق مع املكاتب اإلقليمية، بُذلت جهود كبرية يف2020ابء(. وخالل عام -6-4

حتليل احلوكمة الذي بدأ يف األردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء تقييمات بشأن حيازة املياه واحلوكمة يف 
، مت 2021لنظم الغذائية لعام لقمة األمم املتحدة لالسنغال وسري النكا ورواندا. ويف سياق العملية التحضريية العاملية 
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ق "خمتربات ابتكار" رائدة تركز على احلوكمة واالبتكارات الرامية إىل حتويل النظم الغذائية يف إندونيسيا وتنزانيا وأوغندا إطال
مبسامهة من الربانمج الفرعي لآللية املرنة املتعددة الشركاء بشأن "االبتكار يف جمال احلوكمة من أجل التنمية املستدامة للنظم 

حالة األغذية بلًدا. وجرى نشر تقرير  30، مت تطوير مبادرة العمل يًدا بيد وبدأ تنفيذها يف أكثر من الغذائية". وأخريًا
حالة املوارد من األراضي التحضري لإلصدار املقبل لتقرير  وبدأ، يف الزراعة : التغلب على حتدايت املياه2020والزراعة لعام 

 .2021يف عام  واملياه يف العامل لألغذية والزراعة
عن مواطن الضعف وأوجه عدم املساواة واهلشاشة الشديدة يف النظم الغذائية يف مجيع  19-وكشفت أزمة كوفيد -173

أحناء العامل، كما زادت من احلاجة امللّحة إىل إحداث حتّول يف النظم الزراعية والغذائية يبين الشمولية والقدرة على الصمود 
مبا يف ذلك من خالل االبتكارات واألدلة التكنولوجية، وكذلك االبتكارات املهمة على مجيع املستوايت ولفائدة اجلميع، 

والتغيري يف حوكمة النظم الغذائية. وسيؤدي توسيع نطاق احلوكمة داخل مبادرة العمل يًدا بيد إىل حتسني قدرة املنظمة على 
 م والسياسات، وتعزيز امللكية الوطنية لعملية التنمية.تعزيز قدرات تنفيذ السياسات الوطنية، وتعزيز الرتابط القائم بني العلو 

 البارزة املعامل
هداف أب اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليميةخذ أل وإسناد األولويةطر األحديد واصلت املنظمة تقدمي الدعم لت -174

ائحة مبا يف ذلك املناقشات املخصصة جلهود االستجابة جل ،2020اليت ُعقدت يف عام  خالل اجتماعاهتا التنمية املستدامة
 ، واملعلومات احملّدثة عن مبادرة العمل يًدا بيد، فضاًل عن املسامهات يف عمل جلنة األمن الغذائي العاملي.19-كوفيد
ى املستوى ويساهم التفاعل القوي مع فرق املهام التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد وأصحاب املصلحة املتعددين عل -175

القطري يف وضع مبادرة العمل يًدا بيد كربانمج تتوىل البلدان قيادته وتعود ملكيته هلا، ويف جعلها أداة ميكنها أن تتصدى 
 مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود.كفؤة و لتحدايت احلوكمة الرئيسية اليت تقف يف طريق حتقيق نظم غذائية  

وتوسيع نطاقها كي تعكس بشكل أفضل العمل اجلاري  بوابة دعم السياسات واحلوكمةوجرى حتديث  -176
  السياسات واحلوكمة. بشأن

ضمان اجلودة والتماسك يف عمل منظمة األغذية والزراعة على التغذية من خالل تعميم التغذية يف اإلطار 
 (5-6، وتعزيز مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف البنية الدولية للتغذية )الناتج االسرتاتيجي

يف املبادرات العاملية  القياديقامت املنظمة بتعميم التغذية ابعتبارها موضوًعا مشرتًكا فعززت موقعها االسرتاتيجي  -177
 وآليات احلوكمة من أجل تشجيع األمناط الغذائية الصحية وحتسني التغذية.

ألف إىل -5-6بواسطة مؤشرين اثنني من مؤشرات األداء الرئيسية. ويسعى املؤشر  5-6وجيري قياس أداء الناتج  -178
قياس وجود املنظمة ضمن البنية الدولية للتغذية ومسامهتها يف جدول األعمال العاملي اخلاص ابلتغذية، فيما يسعى املؤشر 

قطرية للمنظمة املراعية للتغذية وتشجيع تنمية القدرات الداخلية يف جمال ابء إىل تتّبع التحسن احلاصل يف الربجمة ال-6-5
ويبنّي األداء يف إطار هذين املؤشرين ما حترزه املنظمة من تقّدم لضمان جودة عملها ابلنسبة إىل التغذية واتساقه،  التغذية.

 نتني.وهو ما يؤكد أّن املنظمة موجودة على املسار الصحيح لتحقيق مقاصد فرتة الس
والتعايف منها اس   تجابة عاملية مرنة ومنس   قة لض   مان األغذية  19-ويوفر برانمج املنظمة لالس   تجابة جلائحة كوفيد -179

 املغذية للجميع خالل اجلائحة ومن بعدها وهو س   وف يس   عى إىل تش   جيع مجع البياانت ذات الص   لة وحتليلها ونش   رها.

http://www.fao.org/policy-support/ar/
http://www.fao.org/policy-support/ar/
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د تطلعات املنظمة فض   ل األياة احلوفض   ل األبيئة الو فض   لاألنتاج اإل إىل جانبية أفض   ل تغذال وتوجد اإلطار  يفاليت جتس   ّ
 .2030االسرتاتيجي اجلديد اجلاري العمل حالًيا على إعداده يف صميم السعي إىل تنفيذ خطة عام 

 اإلجنازات احملققة
وخطة  التغذيةالرؤية واالس     رتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال إلعداد مس     ودة  2020ُأس     ندت األولوية خالل س     نة  -180

تش     جيع أمناط غذائية ص     حية منبثقة عن  تنفيذمها وإطار املس     اءلة ذي الص     لة، إض     افة إىل خارطة الطريق لبناء القدرات:
 اليت تعّد أساسية من أجل تعزيز تعميم التغذية. النظم الغذائية املستدامة

ة ويف إحراز تقّدم على ص      عيد يف البنية الدولية للتغذي 2020وقد س      امهت املنظمة بش      كل مكّثف خالل س      نة  -181
جدول األعمال العاملي اخلاص ابلتغذية، مبا يف ذلك املش              اركة يف توفري خدمات األمانة لعقد العمل من أجل التغذية 
وآلليات احلوكمة العاملية الرئيس  ية على غرار جلنة األمن الغذائي العاملي، ومؤمتر قمة طوكيو حول التغذية من أجل النمو يف 

، واللجنة 2021، وقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام 2021، والس     نة الدولية للفواكه واخلض     روات يف عام 2021عام 
حالة الدائمة للتغذية التابعة ملنظومة األمم املتحدة. وس    امهت املنظمة يف عدد من املنتجات املعرفية الرئيس    ية ومن ض    منها 

حتويل النظم الغذائية لتأمني أمناط غذائية ص         حية ميس         ورة الكلفة، والتقرير  :2020األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
لفريق اخلرباء العاملي: النظم الغذائية من أجل املس            تقبل، محاية  Foresight 2.0، وتقرير 2020العاملي عن التغذية لعام 

 اإلنسان والكوكب واالزدهار.
 املعامل البارزة

 - 1، كانت املنظمة، بوص      فها منظمة رئيس      ية يف األمم املتحدة ابلنس      بة إىل مس      ار العمل 2020خالل س      نة  -182
، ممثلة متثياًل كاماًل يف هياكل احلوكمة اخلاصة بقمة النظم الغذائية، فضاًل ضمان احلصول على أغذية آمنة ومغذية للجميع

 ردة أخرى.عن مشاركتها كوكالة داعِّمة لألمم املتحدة ابلنسبة إىل مسارات منف
يف إعداد خارطة الطريق لبناء القدرات ودعم تنفيذ أنش           طة بناء  2020ومتّثل أحد أبرز اإلجنازات خالل س           نة  -183

القدرات، على غرار عقد ندوات عن الس              ياس              ات والربامج املراعية للتغذية مع احلركة املعنية بتعزيز التغذية؛ والتثقيف 
لنسبة إىل املدارس احلقلية للمزارعني وتوفري اخلدمات االستشارية الريفية ووضع التغذوي وتوعية املستهلكني، مبا يف ذلك اب

إىل تعزيز مجع  2020وس  عى قس  م كبري من أنش  طة بناء القدرات خالل س  نة خطوط توجيهية غذائية قائمة على األغذية. 
ة واإلقليمية والقطرية. كما عقدت البياانت عن اس     تهالك األغذية وتركيبتها ونش     رها واس     تخدامها على املس     توايت العاملي

يف كل من كمبوداي وإثيوبيا وزامبيا، فيما  النساءاملنظمة حلقات عمل وطنية بشأن مؤشر احلد األدىن للتنوع الغذائي لدى 
من جرى تنظيم ندوات عاملية مش      رتكة متص      لة هبذا املؤش      ر مع االحتاد األورويب والوكالة األملانية للتعاون الدويل والبياانت 

نس  خة حمد ثة من  2020أجل اختاذ القرارات بغرض توس  يع نطاق حتّول التغذية. وص  درت يف ش  هر ديس  مرب/كانون األول 
 احلد األدىن للتنوع الغذائي لدى املرأة: دليل للقياس.

املنص              ة الفنية لقياس الفاقد واملهدر من األغذية واحلد  2020وأطلقت كذلك منظمة األغذية والزراعة يف عام  -184
وعقدت املنظمة ابلتعاون مع احلركة املعنية بتعزيز التغذية ثالث ندوات إلش            راك املنص            ات املتعددة أص            حاب  منهما.

ة من أجل مع الرتكيز على الس  ياس  ات والربامج حلماية األمناط الغذائية الص  حي 19-املص  لحة يف االس  تجابة جلائحة كوفيد
 تغذية أفضل وتشجيعها وإاتحتها بكلفة ميسورة واحلصول عليها.
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ا من توص         يات اس         تعراض املراجعة الداخلية لتعميم التغذية يف عمل املنظمة الذي جرى يف عام  -185 وانطالقًا أيض         ً
على وض             ع هنج مؤس             س             ي لتعميم التغذية مبا أاتح تعزيز تركيزها  2020، ركزت املنظمة عملها خالل س             نة 2018

 ستدامة.املغذائية النظم النبثقة عن املصحية للجميع الغذائية المناط األتشجيع يف االسرتاتيجي ودورها القيادي 
، كثفت املنظمة عملها وأنش         طتها يف جمال التغذية ض         من أبعاد رئيس         ية ثالثة هي: اإلنس         ان 2020ويف عام  -186

وتواص         ل التعاون من خالل ش         بكة جهات الرتكيز لتعميم التغذية، مبا يف ذلك املنص         ات اإلقليمية الثقافة والعمليات. و 
للمنظمة وخمتربات تبادل األفكار ملمثلي املنظمة ووكاالت األمم املتحدة األخرى من خالل هيئة األمم املتحدة للتغذية. 

من رص     د املعامل البارزة يف عملها يف جمال التغذية على املس     توى القطري  2020ومتّكنت املنظمة للمرة األوىل خالل س     نة 
 .السنويةرير القطرية اتقالمن خالل 
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ضمان جودة واتساق عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن تغّّي املناخ متاشًيا مع االسرتاتيجية اخلاصة بتغّّي 
عزيز مسامهة املنظمة يف اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية املناخ من خالل تعميمه يف األهداف االسرتاتيجية وت

 (6-6املتعلقة بتغّّي املناخ )الناتج 

يض      من املوض      وع املش      رتك املتعلق بتغرّي املناخ القيادة الفنية لعمل املنظمة يف جمال تعزيز القدرات الوطنية ملعاجلة  -187
تكامل بني األمن الغذائي والزراعة واالعتبارات اخلاص       ة ابلغاابت التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من آاثره، وحتس       ني ال

ومصايد األمساك يف احلوكمة الدولية بشأن تغرّي املناخ. ويتم قياس عمل املنظمة يف جمال تغرّي املناخ على نطاق املنظمة من 
، ومها على املس        ار الص        حيح ابجتاه حتقيقهما عام 6-6ابء للناتج -6-6ألف و-6-6خالل مؤش        ري األداء الرئيس        يني 

لة مع مزيد من املعلومات حول املخرجات الواجب 2021 . وتوفّر اس  رتاتيجية املنظمة بش  أن تغرّي املناخ إطار النتائج املفص  ّ
 حتقيقها ضمن نواجتها الثالثة.

 اإلجنازات احملققة
ة والعش   رين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة وما تالها من أتجيل للدورة الس   ادس    19-رغم جائحة كوفيد -188

اإلطارية بش      أن تغرّي املناخ، حافظت املنظمة على التزامها الكامل وحض      ورها يف خمتلف األحداث اإللكرتونية واألنش      طة 
رّي املناخ، واحلوارات مبا يف ذلك مبادرة الزخم يف يونيو/حزيران التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش      أن تغ 2020لعام 

املتص      لة ابملناخ، فض      اًل عن فعاليات جمموعة العش      رين. ومن خالل إنش      اء املكتب اجلديد لتغرّي املناخ والتنوّع البيولوجي 
والبيئة، وتشكيل جمموعة تنسيق جديدة داخلية ومشرتكة للمسامهات احملددة وطنًيا، عّززت املنظمة جهودها لدعم البلدان 

والس      ياس      ات اخلاص      ة بتغرّي املناخ، مبا يف ذلك تعزيز املس      امهات احملددة وطنًيا وتنفيذها، وخطط التكّيف  يف اإلجراءات
املنظمة حداًث جانبًيا افرتاض         ًيا  عقدتوعمل كورونيفيا املش         رتك بش         أن الزراعة والزراعة الذكية مناخًيا. كذلك، الوطنية، 

مقارها يف روما واملؤمتر الثالث بش              أن النظم الغذائية  اليت توجدالوكاالت حول حتّول النظام الغذائي اإلجيايب للطبيعة مع 
 املستدامة، قبل انعقاد قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية.

قوية يف تعزيز القدرات الوطنية ملعاجلة هتا ال، واص        لت املنظمة توفري املس        اعدة الفنية وأثبتت قياد2020ويف عام  -189
حتديث وتنفيذ املكّوانت الزراعية يف مس             امهاته  من أجلبلد الدعم  100مس             أليت تغرّي املناخ والزراعة. وتلّقى أكثر من 

بلًدا من خالل تشكيل فريقها اجلديد  82ألف(، ومن بينها، قّدمت املنظمة الدعم ل          -6-6) 2020احملددة وطنًيا يف عام 
بلًدا يف تطبيق املش      اريع من اآلليات الدولية لتمويل املناخ مثل الص      ندوق  33لدعم تعزيز املس      امهات احملددة وطنًيا ول                    

ماليني دوالر أمريكي  5.7األخض              ر للمن اخ ومرفق البيئ ة الع املي ة يف إط ار مب ادرة بن اء الق درات من أج ل الش              ف افي ة )
ا يف رزم يف ة الش    راكة بش    أن املس    امهات احملددة وطنًيا لتعزيز اإلجراءات اخلاص    ة ابملناخ، اجملموع(. وش    اركت املنظمة أيض    ً

وجمموعة اخلرباء املواض      يعية املعنية ابلش      راكة بش      أن املس      امهات احملددة وطنًيا يف إطار املبادرة االس      تش      ارية االقتص      ادية، 
راض   ي، ودمج الزراعة يف خطط التكّيف الوطنية، وجمموعة العمل املواض   يعية املعنية ابلزراعة، واألمن الغذائي واس   تخدام األ

ومش   اريع تعزيز التكّيف الزراعي، وتعزيز الطموح املتص   ل ابملناخ بش   أن اس   تخدام األراض   ي والزراعة من خالل املس   امهات 
ض  مان  احملددة وطنًيا وبرانمج خطط التكّيف الوطنية، ومش  اريع مبادرة بناء القدرات من أجل الش  فافية مبا يف ذلك عملية

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ وابلتعاون مع منظمات أخرى.اجلودة مع 



59  PC 130/2 - FC 185/8 

 

كما جرى تعميق دمج األمن الغذائي والزراعة والغاابت ومصايد األمساك على حنو أكرب يف حوكمة املناخ الدولية  -190
 حوارًا س              ياس              اتًيا ومالًيا وفنًيا متص              اًل بتغرّي املناخ  25يف  2020واإلقليمية من خالل مش              اركة املنظمة خالل عام 

املنظمة بص        ورة خاص        ة على الدور األس        اس        ي الس        رتاتيجيات التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف  رّكزتابء(. و -6-6)
بناء اس   تدامة مص   ايد األمساك وتربية األحياء املائية يف احلوار حول احمليطات وتغرّي املناخ للبحث يف كيفية  لغرضآاثره  من

 تعزيز إجراءات التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من آاثره.
 املناخ على وما زال عمل املنظمة يف جمال تغرّي املناخ يكتس    ب زمخًا بفض    ل األدلّة العلمية املتزايدة على آاثر تغرّي  -191

. وردًّا على ذلك، عّززت املنظمة دعمها بش              كل 19-النامجة عن جائحة كوفيد اآلاثرقطاعات األغذية والزراعة، وعلى 
كبري للبلدان من خالل مش              اريع جديدة ممّولة من آليات دولية لتمويل املناخ وش              ركاء آخرين يف املوارد، ومن خالل 

ارية بش   أن تغرّي املناخ مثل الش   راكة بش   أن املس   امهات احملددة وطنًيا. وس   وف يتواص   ل عمليات اتفاقية األمم املتحدة اإلط
تنفيذ أنش   طة املنظمة يف جمال تغرّي املناخ يف إطار اس   رتاتيجية تغرّي املناخ، مبا يتواءم بش   كل كامل مع اإلطار االس   رتاتيجي 

 اجلديد للمنظمة.

 املعامل البارزة

نسية يف استضافة حدث رفيع املستوى، احتفااًل ابلذكرى اخلامسة إلبرام اتفاق املنظمة مع احلكومة الفر  شاركت -192
، ش       ّدد على األولوية األس       اس       ية اليت تتمثل يف احلفاظ على األمن الغذائي 2020ديس       مرب/كانون األول  14ابريس يف 

مركز املعارف اخلاص ة بتغرّي املناخ، والقض اء على اجلوع مع مكافحة تغرّي املناخ يف الوقت ذاته. وخالل احلدث، مّت إطالق 
 وهو منصة معرفية تقّدم معلومات وبياانت عن تغرّي املناخ يف الزراعة واستخدام األراضي.

كما أن املبادرة الرئيس             ية املش             رتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي بش             أن تعزيز  -193
بلًدا لتعزيز مس     امهاهتا احملددة وطنًيا،  40زراعة واس     تخدام األراض     ي تدعم أكثر من املس     امهات احملددة وطنًيا لقطاعات ال

ويف ص     ياغة املس     ارات املنخفض     ة الكربون الطويلة األجل. وهذا التعاون بني برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة يدعم 
 تنفيذ الوعد بشأن املناخ.

ت بش أهنا ملش روع اإلبالغ بش فافية عن املس امهات احملددة وطنًيا، فقد أّما النظام الوطين لرص د األراض ي واملعلوما -194
، وهي إحدى Earth Mapبلًدا يف مجع البياانت عن النشاط لوضع جردات غازات الدفيئة. ومّت إطالق  28قّدم الدعم ل    

ومّت دجمها يف املنص      ة  2020املش      روع لرص      د األراض      ي والتحليل البيئي واملناخي، بص      ورة رمسية عام  طّورهااألدوات اليت 
 اجلغرافية املكانية ملبادرة العمل يًدا بيد.

. وجرت اس        تض        افة الندوات تغرّي املناخ: ختفيف عبء س        المة األغذيةاملطبوع بعنوان  ، أُطلق2020ويف عام  -195
إلنس ان ض من هنج تغرّي املناخ على س المة األغذية وكيف ميكن أن يض ّر بص حة ا أتثرياالنتباه إىل س بل  للفتاإللكرتونية 

مس     ألة املس     اواة بني اجلنس     ني، واملخاطر الناش     ئة عن املناخ يف الدول ومعاجلة الص     حة الواحدة ملعاجلة س     المة األغذية، 
 اجلزرية الصغرية النامية.

ص    ياغة اقرتاحات التأهب للص    ندوق األخض    ر للمناخ، وقد مّتت املص    ادقة على لكذلك، قّدمت املنظمة الدعم  -196
. إض              افًة إىل ذلك، يف عام 2020بلًدا قيد التنفيذ يف عام  24مش              روًعا يف  25فيما كان  2020نها عام اقرتاًحا م 14

 مش             اريع كاملة للص             ندوق األخض             ر للمناخ كانت املنظمة هي اهليئة املعتمدة فيها؛  7، مّتت املص             ادقة على 2020
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مش    اريع حيث املنظمة هي اهليئة املنّفذة كانت قيد التنفيذ، ومّتت املص    ادقة على مش    روع إض    ايف واحد. وجرى تنظيم  4و
أنش  طة التوعية والدورات التدريبية لص  احل البلدان وموظفي املنظمة، مبا يف ذلك برانمج التأهب للص  ندوق األخض  ر للمناخ 

 .19-تغرّي املناخ للصندوق األخضر للمناخ يف سياق جائحة كوفيدومبادرة النهوض القادرة على الصمود يف وجه 
يف احلوارات الدولية واإلقليمية اليت اض            طلعت فيها املنظمة بدور انش            ط  2020وحتّققت نتائج رئيس            ية عام  -197

تغرّي املناخ  ابعتبارها اجلهة املس      ؤولة أو الداعمة أو من خالل املش      اركة، مبا يف ذلك مبادرة الزخم يف يونيو/حزيران بش      أن
ديس              مرب/كانون األول يف إطار اتفاقية األمم املتحدة -واحلوارات حول تغرّي املناخ اليت جرت يف نوفمرب/تش              رين الثاين

اإلطارية بش   أن تغرّي املناخ وأحداث جمموعة العش   رين، مع مس   امهة املنظمة يف التقرير الص   ادر عن جمموعة العش   رين بش   أن 
اإلقرار ابملنظمة كأحد أص  حاب املص  لحة الرئيس  يني يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش  أن إدارة االنبعااثت. وتعّزز 

تغرّي املناخ يف احلوارات حول اخلس          ائر واألض          رار، وحلقات العمل اإلقليمية حول دمج النوع االجتماعي يف اإلجراءات 
، ش            اركت املنظمة يف فريق املهام التابع ملرفق البيئة 2020الوطنية بش            أن املناخ وتنفيذ خارطة طريق كورونيفيا. ويف عام 

، ودعت إىل دمج منظور األغذية والزراعة يف التفكري حول إعادة البناء بشكل أفضل قبل 19-العاملية املعين جبائحة كوفيد
 انعقاد الدورة الثامنة ملرفق البيئة العاملية.
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 األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة - حملة عامة عن األداء
تكنولوجيا و جيري قياس التحس     ينات يف حتقيق األهداف الوظيفية )التواص     ل،  -198

اإلش       راف والتوجيه، واإلدارة الكفؤة( واألبواب اخلاص       ة و حوكمة املنظمة، و املعلومات، 
 امؤش          رً  36 واس          طةواألمين( واإلفادة عنها ب)برانمج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسايل 

 منهجيات. ويس      تخدم رؤس      اء وحدات األعمال ص      لةال ذات وغاايتلألداء  ارئيس      يً 
خيض           ع  لألداءتقييم  وإلجراء الرئيس           ية األداء مؤش           رات عن البياانت جلمع معتمدة

النتائج  2امللحق . ويتض      من اجلدول يف املش      رفنيجانب  منواملص      ادقة  لالس      تعراض
 .2020املسّجلة لعام 

مؤشرًا لألهداف الوظيفية  36ومن بني مؤشرات األداء الرئيسية البالغ عددها  -199
 واألبواب اخلاصة:

ومن املتوقع أن حُتقق غاايهتا  2020منها على املسار الصحيح يف عام  29كان  (أ)
 ؛2021 عام نهايةلالرتاكمية 

 قفلت يف موعدها ابملشاريع اليت أُ مؤشرات أداء رئيسية تتعلق  4وتقتضي  (ب)
ألف(، والنسبة -1-10(، وإاتحة واثئق األجهزة الرائسية يف موعدها )ابء-8-3)

ألف(، والنسبة -2-10املئوية للتغطية اخلاصة بعمليات املراجعة اليت مت إجنازها )
جنزت يف موعدها وجبودة رفيعة وضمن املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أُ 

ابء(، مزيًدا من االهتمام لتحقيق غاايهتا الرتاكمية لنهاية -1-13امليزانية )
 ؛2021 عام

وسوف يُقاس مؤشر أداء رئيسي واحد متعلق مبدى رضا العمالء عن اخلدمات  (ج)
 ألف( يف هناية فرتة السنتني؛-3-11اإلدارية )

 وُعّلق مؤشران اثنان من مؤشرات األداء الرئيسية مرتبطان ابلتنقل اجلغرايف  (د)
ساعة  72جيم( وإيفاد املهنيني املتخصصني يف األمن امليداين خالل -11-1)

دال( بسبب -2-14ملساعدة املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة ابألمن )
 .19-امجة عن جائحة كوفيدجتميد سياسة التنقل والعوائق أمام السفر الن

ويعرض هذا القس   م املعّدالت اليت س   ّجلتها مؤش   رات األداء الرئيس   ية والتقدم  -200
التقدم  الس  ادس القس  ماحملرز ابلنس  بة إىل األهداف الوظيفية واألبواب اخلاص  ة. ويتناول 

 احملرز على صعيد برانمج التعاون التقين.
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 التواصل :8اهلدف الوظيفي 

وتدعم هذه الوظائف حتقيق األهداف  األس           اس لقياس وظائف التواص           ل يف املنظمة. 8يوفّر اهلدف الوظيفي  -201
عة، والدعوة، ومس     توى أعلى من التوعية، والدعم الس     ياس     ي  اليت تنش     دها املنظمة من خالل الش     راكات املتنوعة واملوس     ّ

 واملوارد، والتنمية املعززة للقدرات، وإدارة املعارف.
 ازات احملققة يف جمال الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، مبا يف ذلك التعاون يف ما بني بلدان اجلنوباإلجن
ش          راكة اس          رتاتيجية جديدة بينما كانت الغاية احملددة لفرتة الس          نتني هي  15، 2020أقامت املنظمة، يف عام  -202

الشراكات،  يفديدة للتعاون اجلسرتاتيجية االاالت اجمل قامت بدمجو  شراكة أخرى. 13ألف(، وجددت -1-8شراكة ) 20
( واالس  تجابة Alibaba، وش  ركة Mars، وش  ركة Syngentaمثل مبادرة العمل يًدا بيد )مؤس  س  ة ماس  رتكارد، ومؤس  س  ة 

( واالس   تجابة CropLife، واالحتاد الدويل حلياة احملص   ول Danone، وش   ركة Rabobank)مؤس   س   ة  19-جلائحة كوفيد
 مؤسسة ماسرتكارد(.للجراد الصحراوي )

ابء(، -1-8مبادرة ) 11ومت تنفيذ مثاين مبادرات خاص           ة ابلدعوة بينما كانت الغاية احملددة لفرتة الس           نتني هي  -203
أجل دعم األنش   طة على مس   توى املنظمة والربامج االس   رتاتيجية من خالل تنفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األس   رية،  من

إقليمية واس            رتاتيجيات لالتص            االت يف املناطق الريفية بش            أن خطط العمل الوطنية املتعّلقة مبا يف ذلك إعداد محالت 
 ابلزراعة األس     رية، والعمل مع وكاالت األمم املتحدة واألوس     اط األكادميية لتمكني الس     كان األص     ليني يف س     ياق جائحة

 19-لس      كان األص      ليني وجائحة كوفيدومت إعداد إحاطات عن الس      ياس      ات يف جماالت الزراعة األس      رية وا .19-كوفيد
ونش  رها على ص  فحة إلكرتونية خمص  ص  ة لص  حة الس  كان األص  ليني وس  المتهم، وختطى عدد املرّات اليت مت االطالع فيها 

 .2020مرّة يف عام  000 500على برانمج املعارف بشأن الزراعة األسرية 
منهجي  ات، حي  ث مت وض              ع  10وختطى ع  دد منهجي  ات تنمي  ة الق  درات الغ  اي  ة احمل  ددة لفرتة الس              نتني وهي  -204

ا ابلتعاون يف ما بني  29جيم(، ومت التوقيع على -1-8) 2020منهجية يف عام  12 اتفاق مذكرة تفاهم ومش         روًعا خاص         ً
واس       تمر  دال(.-1-8اتفاقًا ومش       روًعا ) 30س       نتني هي بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بينما كانت الغاية احملددة لفرتة ال

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ابالزدايد مع ورود مس   امهات ودعم إض   افيني من الص   ني ومجهورية كوراي 
ع جمموعة واس  عة وتش  مل احلافظة احلالية للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مذكرات تفاهم موقعة م وتركيا.

 من املؤسسات من الربازيل، والصني، وكواب، وإكوادور، وبريو، وأمانة التكامل االجتماعي يف أمريكا الوسطى.
 املعامل البارزة

 دعم   ت املنظم   ة على املس              توى اإلقليمي، إنش                اء اجلمعي   ات الع   ام   ة الس              نوي   ة ل   دول أفريقي   ا الش              رقي   ة  -205
(Annual General Assemblies of Eastern Africa Nations)  ،من أجل إس    راع وترية تش    غيل حتالف الربملانيني

فض         اًل عن التحالف الربملاين األفريقي املعين ابألمن الغذائي والتغذية لتنظيم مش         اورتني اثنتني بش         أن القانون النموذجي 
جديدة يف مجهورية أفريقيا وعلى املس           توى الوطين، مت إنش           اء حتالفات  األفريقي األول اخلاص ابألمن الغذائي والتغذية.

الوس   طى، وغابون، وس   او تومي وبرنس   ييب، وتش   اد، وس   رياليون، وتوغو، يف إطار ش   بكة اجلماعة االقتص   ادية لدول غرب 
 أفريقيا للربملانيني بشأن املساواة بني اجلنسني واالستثمارات يف الزراعة واألمن الغذائي.
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ال املبادئ اخلاص        ة ابالس        تثمارات املس        ؤولة يف الزراعة ونظم وعلى املس        توى القطري، رّكز عمل املنظمة يف جم -206
وصدر إعالن مشرتك  بلدان يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. 6األغذية، على حتسني البيئة التمكينية ومتكني الشباب يف 

ة يف الزراعة ونظم األغذية يف مع برملان بلدان أمريكا الالتينية والكارييب للرتويج للمبادئ اخلاص       ة ابالس       تثمارات املس       ؤول
دورة تدريبية  80ومت إطالق أكادميية التعّلم اإللكرتوين اخلاص              ة ابملنظمة اليت تقّدم أكثر من  .19-مواجهة أزمة كوفيد

وواص   لت املنظمة حتس   ني منص   ات إدارة البياانت الرقمية واملعارف من قبيل املكنز الزراعي املتعدد اللغات،  بس   ت لغات.
الدويل لإلعالم عن العلوم والتكنولوجيا الزراعية، والوص         ول إىل البحوث الزراعية العاملية على اإلنرتنت، اليت جتاوز والنظام 

 000 5مليون ش          خص وعدد املش          اركني الذين حص          لوا على التدريب فيها  44عدد األش          خاص الذين اطلعوا عليها 
منص        ات البياانت من منظور البحوث والبياانت وتنمية يف مجيع  19-ومت دمج العنص        ر اخلاص جبائحة كوفيد مش        ارك.
 القدرات.

وُعقدت جلس     ات خمص     ص     ة لنس     اء الش     عوب األص     لية والنظم الغذائية خالل حوار النظم الغذائية الذي تناول  -207
 املس              اواة بني اجلنس              ني ومتكني املرأة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف أمريكا الش              مالية، ومت إطالق مبادرة

 األوساط األكادميية لتعزيز تبادل البياانت واملعارف بني نساء الشعوب األصلية. مع
 اإلجنازات احملققة يف جمال االتصاالت

ماليني مس     تخدم بينما كانت الغاية احملددة  3ما جمموعه  2020يف عام  FAO.orgاحلركة على موقع  س     ّجلت -208
. وبلغ ت التغطي ة اإلعالمي ة 2019ألف(، بزايدة ملحوظ ة عن ع ام -2-8ماليني مس              تخ دم ) 6.7لفرتة الس              نتني هي 

وسامهت الظروف  ابء(.-2-8زايرة ) 000 24زايرة يف الشهر متخطية الغاية احملددة لفرتة السنتني وهي  200 71للمنظمة 
ل اإلعالم إبص دارات وفورة اجلراد الص حراوي، يف زايدة اهتمام وس ائ 19-اخلارجية غري املس بوقة، مثل تفاقم جائحة كوفيد

 مباقنوات املنظمة املتعددة اللغات على مواقع التواص  ل االجتماعي  وارتفع عدد املتابعني على املنظمة ومنتجاهتا اإلعالمية.
 جيم(.-2-8ماليني متابع ) 2.4مليون متابع بينما كانت الغاية احملددة لفرتة السنتني هي  1.26جمموعه 

 املعامل البارزة
، كّيفت املنظمة أنش      طتها وفعالياهتا يف جمال التواص      ل مع البيئة الرقمية اجلديدة 19-س      يناريو كوفيديف مواجهة  -209

عدد اللغات املس    تخدمة يف احلمالت الدولية بش    كل مطرد حيث جرت عملية  ارتفاع واس    تمر العمل املبتكرة.أس    اليب و 
 2020ش         أن الس         نة الدولية للص         حة النباتية لعام لغة وب 53مثاًل يف  2020بش         أن يوم األغذية العاملي لعام  التواص         ل

وس      امهت وس      ائل التواص      ل/الدعوة اجلديدة، مثل الربامج احلوارية التلفزيونية اليت تقّدمها ش      خص      يات مؤثرة  لغة. 33 يف
مجاهري جماالت حمددة واليت يظهر فيها ض     يوف مميزون جنًبا إىل جنب مع خرباء املنظمة، يف زايدة وص     ول املنظمة إىل  يف

مليارات حس        اب على مواقع  1.5ووص        لت الرس        ائل املش        رتكة بني يوم األغذية العاملي واملنظمة إىل أكثر من  جديدة.
 التواصل االجتماعي.

مطبوًعا رقمًيا ابلكامل  35تنفيذ اس             رتاتيجية للنش             ر الرقمي ومت إص             دار  2020وابش             رت املنظمة يف عام  -210
ومت إصدار الكتاب السنوي اإلحصائي  ارير الرئيسية اخلمسة، ابللغات الرمسية الست.احملمولة(، مبا يف ذلك التق )لألجهزة

يف صيغة رقمية فضاًل عن املطبوع الرقمي اخلاص ابلذكرى اخلامسة والسبعني على أتسيس املنظمة الذي اقرتن  2020لعام 
 خبمسة وسبعني بودكاست على إذاعات الراديو.
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 املوارد تعبئةاإلجنازات احملققة يف جمال 
مت إدماج وظيفة إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص يف شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص اجلديدة  -211

 2020 وأيّد اجمللس يف أواخر عام ، ومت نقل وظيفة العناية الواجبة إىل شعبة دعم املشاريع اجلديدة.2020يف سبتمرب/أيلول 
اليت حتدد هنًجا جديًدا للعمل مع القطاع اخلاص ض      من  2025-2021اس      رتاتيجية املنظمة الخنراط القطاع اخلاص للفرتة 

من مبوازاة توس     يع نطاق جماالت التعاون بش     كل اس     رتاتيجي، األمر الذي  أكثر ومرن وديناميكي يثإطار اس     تباقي وحد
 .2021أن يؤدي إىل نتائج أوضح يف عام  املتوقع
 بقيمة 11، حش              دت املنظمة مس              امهات طوعية2020اليت ش              هدها عام  19-لى الرغم من أزمة كوفيدوع -212

مليارات دوالر  1.7مليار دوالر أمريكي وتس        ري يف االجتاه الص        حيح لتحقيق غايتها احملددة لفرتة الس        نتني وهي  1.15 
يف املائة عن املتوس             ط املس             ّجل خالل الفرتة نفس             ها بني  18وميّثل هذا املبلغ زايدة بنس             بة  ألف(.-3-8أمريكي )

وأعيد توجيه املبادرات املتعددة الش             ركاء وآليات التمويل اجملّمع مبا يتماش             ى مع طريقة التفكري  .2019و 2016 عامي
لغت مسامهات اجلديدة يف األمم املتحدة، وزادت املسامهات املالية يف الصناديق املرنة أو املخصصة بشروط مرنة )حيث ب

ناديق يف اآللية املرنة املتعددة الش              ركاء للمرحلة  مليون دوالر أمريكي، متخطية  57ما قدره  2021-2018هذه الص              
 مليون دوالر أمريكي(. 47وقدرها  2017-2014املسامهات الواردة خالل املرحلة السابقة 

ومتطلباهتا والرتويج هلا بش        كل اس        تباقي وش        اركت املنظمة يف عّدة مبادرات لتعزيز التواص        ل بش        أن أولوايهتا  -213
حماولة لتوسيع قاعدة الشركاء، مبا يف ذلك محلة تسويق تقارير األثر السنوية للمنظمة؛ واحلمالت العاملية واإلقليمية اليت  يف

احلش           د والتعايف منها وخطة العمل العاملية ملكافحة دودة  19-مت إطالقها يف ما خيص برانمج االس           تجابة جلائحة كوفيد
اخلريفية؛ وتعزيز أدوات االتص  ال الرقمي من أجل تيس  ري ربط الش  ركاء يف املوارد بش  كل أفض  ل بربانمج اآللية املرنة املتعددة 

ومت بذل اجلهود لتحسني التقارير اليت ترفعها اجلهات املاحنة من أجل تبيان النتائج مبا يتماشى مع أهداف التنمية  الشركاء.
، أثرت جائحة 2020وخالل عام  زايدة تبس        يط التقارير النهائية وإغالق املش        اريع وحتس        ينهما.املس        تدامة ومن خالل 

يف املائة منها من الناحية التشغيلية يف أقل  58بشكل سليب على إغالق العديد من املشاريع حيث مت إغالق  19-كوفيد
 ابء(.-3-8ائة )يف امل 80يوًما بينما كانت الغاية احملددة لفرتة السنتني هي  180من 

 املعامل البارزة
 تنفيذ املش          اريع.و  اس          تمر إحراز التقدم يف أعقاب اجلائحة لتكييف اإلجراءات الداخلية من أجل تعبئة املوارد -214

والرص    د اخلاص    ة ابآللية املرنة  اإلبالغوحص    لت حتس    ينات لزايدة فعالية إدارة دورة املش    اريع، مثل اعتماد وحتديث أدوات 
ط لوض     ع املش     اريع اخلاص     ة جبائحة كوفيد وأتييدها؛ وحتديث الدليل اخلاص  19-املتعددة الش     ركاء؛ واعتماد إجراء مبس     ّ

أبس  لوب التنفيذ بواس  طة الش  ركاء يف العمليات، يف حني ختض  ع أقس  ام الدليل اجلديدة اليت تتناول القس  ائم واملبالغ النقدية 
 ض النهائي.لالستعرا

وعقد  ،+Impact Pulse، مثل إطالق مبادرة 2020ومت االض      طالع بعّدة أنش      طة لتنمية القدرات خالل عام  -215
، وحتديث مركز تعبئة املوارد على ش      بكة اإلنرتنت، (Global Executive Series)س      لس      لة املنتدايت التنفيذية العاملية 

وعقد سلسلة من الندوات اإللكرتونية، من بني مجلة أنشطة أخرى. وبلغت قيمة املوارد اليت جرت تعبئتها للمشاريع على 
ئة من جمموع يف املا 63، ما ميّثل 2020مليارات دوالر أمريكي يف عام  0.7املس      توايت القطرية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

املس   امهات الطوعية، وجرى ذلك بفض   ل زايدة الدعم املس   تهدف للمكاتب امليدانية. واس   تمر بذل اجلهود لتحس   ني توافر 
   بياانت شفافة وحمّدثة.

                                                           
 .2020بياانت أولية يف هناية ديسمرب/كانون األول  11
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 تكنولوجيا املعلومات - 9اهلدف الوظيفي 

على األنش           طة املتص           لة بتكنولوجيا املعلومات اليت من ش           أهنا متكني عمل املنظمة  9ينطوي اهلدف الوظيفي  -216
مجيع أحناء العامل ودعمه. ويشمل ذلك ختطيط وتنفيذ حلول رقمية آمنة تعّزز عمل املنظمة من خالل ضمان توافر بيئة  يف

 ملية.وخدمات وأدوات لتكنولوجيا املعلومات تفي ابلغرض املنشود وتدعم العمليات العا

 اإلجنازات احملّققة
، وس             يجري الرتكيز كذلك خالل الس             نوات املقبلة، على تس             ريع وترية اس             تخدام 2020مت الرتكيز يف عام  -217

التكنولوجيات املبتكرة لتمكني االنتقال إىل "منظمة رقمية" وحتس              ني حافظة خدمات وأدوات تكنولوجيا املعلومات اليت 
 .كان  فعالية من أي موقع، ويف أي وقتستتيح ملوظفي املنظمة إجناز عملهم ب

أتثري على العمل املقرر لشعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات،  2020خالل عام  19-وكان لتفّشي جائحة كوفيد -218
فأعطي ت األولوية لتلبي ة االحتي اجات املتع ددة لدعم اس              تمرارية عم ل املنظم ة يف الع امل من خالل طرق جديدة إلجناز 

الطبيعي اجلديد" إعطاء األولوية لتنفيذ حلول تكنولوجية جديدة، مبا يف ذلك يف جمال االتصاالت  ضعالعمل. واستلزم "الو 
تكنولوجي   ا املعلوم   ات. وأّدى جن   اح ه   ذا العم   ل إىل متكني موظفي املنظم   ة من العم   ل وإجن   از  والتع   اون واألمن يف جم   ال

 الرضا إزاء حلول تكنولوجيا املعلومات.أعربوا عن مستوى عال  من  مهاّمهم يف مجيع أحناء العامل، وقد
نها يف عام  -219 ات بياانت جديدة مثل املنص    ة  2020وواص    لت جودة األص    ول الرقمية حتس    ّ من خالل إاتحة منص    ّ

اخلاص       ة مببادرة العمل يًدا بيد، وترحيل التطبيقات املوروثة لالنتقال إىل منص       ات خاص       ة ابملنظمة، وإاتحة تكنولوجيات 
 لعمل املنظمة. وقدرات جديدة دعًما

والذي تض     ّمن ردود العمالء  2019وقد اتّبع قياس مؤش     رات األداء الرئيس     ية النهج نفس     ه الذي اعُتمد يف عام  -220
على حلول تكنولوجيا املعلومات )وهي آلية تتفاعل مع طلبات تكنولوجيا املعلومات الواردة من العمالء للحص            ول على 
مدخالت/تص      ريح( ومدخالت عن رض      ا العمالء إزاء احللول اليت يقّدمها فريق املنظمة املعين ابحللول. وقد بلغ مس      توى 

ألف(، فيما بلغت نس    بة -أ-9يف املائة ) 80يف املائة مبا يتجاوز الغاية احملددة املتمثلة يف  94يجيني رض    ا العمالء االس    رتات
ا إىل الغاية احملددة لفرتة  65جودة األص    ول الرقمية املتاحة لالس    تخدام من قبل املنظمة دعًما لعملها نس    بة  يف املائة قياس    ً

 ابء(. -1-9يف املائة ) 80السنتني، وهي 

  البارزةاملعامل
يف مبادرة العمل يًدا بيد. فقد أاتحت هذه املنص  ة اجلديدة للبياانت  2020متّثل أحد اإلجنازات الرئيس  ية يف عام  -221

اجلغرافية املكانية تعزيز إدارة البياانت يف املنظمة وإاتحتها كمنفعة عامة. ويبلغ اليوم عدد مس             تخدمي املنص             ة اجلغرافية 
بلًدا ومنطقة، ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد بش   كل  197مس   تخدم يف  25 000مل يًدا بيد املكانية اخلاص   ة مببادرة الع

 .2021كبري يف عام 
دة عن املنتج  ات الرقيم  ة  -222 وق  ّدم اإلص               دار األول من ح  افظ  ة خ  دم  ات التكنولوجي  ا الرقمي  ة للمنظم  ة رؤي  ة موح  ّ

 استخدام هذه املنتجات عرب أحناء املنظمة كافة.املستخدمة يف امليدان، وهي تشّكل عاماًل أساسًيا لتحسني 
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 2020وقد متت إاتحة أو توس        يع نطاق العديد من اإلمكاانت على مس        توى تكنولوجيا املعلومات خالل عام  -223
بُعد. ومشل ذلك استخدام تكنولوجيات جديدة لالجتماعات االفرتاضية، وتيسري العمليات اآللية إللغاء  دعًما للعمل عن

احلاجة إىل التدخل اليدوي والتواجد الفعلي يف املكاتب، وتوس       يع نطاق اس       تخدام أجهزة احلاس       وب واألجهزة احملمولة. 
اس      ية لتكنولوجيا املعلومات الولوج إىل موارد منظمة األغذية والزراعة بص      ورة وقد أاتحت التغيريات يف البىن التحتية األس      

 حمّسنة وآمنة.
ع يف اس       تخدام حلول  19-واقتض       ت جائحة كوفيد -224 أس       لواًب جديًدا للعمل يف مجيع أحناء املنظمة. وكان التوس       ّ

الولوج إىل موارد تكنولوجيا املعلومات من  احلوس  بة الس  حابية، الذي بدأ يف فرتة الس  نتني الس  ابقة، عاماًل رئيس  ًيا يف إاتحة
والتص      ديق املتعدد العوامل  Zoom. كما أّدى اس      تحداث تكنولوجيات جديدة مثل منص      ة 2020أي موقع خالل عام 

 النظام، إىل تيسري عمل املنظمة ومتهيد الطريق "للوضع الطبيعي اجلديد". لتحسني الولوج اآلمن إىل
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 املنظمة واإلشراف والتوجيه: حوكمة 10اهلدف الوظيفي 

األس   اس لقياس الوظائف املتص   لة حبوكمة املنظمة واإلش   راف والتوجيه فيها. وهتدف  10يش   كل اهلدف الوظيفي  -225
هذه الوظائف إىل توجيه املنظمة بش       كل فّعال من خالل اإلدارة واإلش       راف االس       رتاتيجيني، وتعزيز االلتزام الس       ياس       ي 

نطوي ذلك على إقامة الرتتيبات والعمليات املؤسسية الالزمة لتقييم النتائج الرباجمية واختاذ والتعاون مع الدول األعضاء. وي
إجراءات بشأهنا وبشأن سالمة املنظمة؛ ودعم احلوكمة الفّعالة من خالل ضمان االمتثال للنصوص األساسية وللسياسات 

 اليت تعتمدها األجهزة الرائسية.
وحدات العمل املس        ؤولة عن هذا اهلدف  أص        بحت، 2020مي اجلديد يف عام وبعد املوافقة على اهليكل التنظي -226

فريق القيادة و  شعبة خدمات األجهزة الرائسية، ومكتب التقييم، ومكتب املفتش العام، ومكتب املدير العامتضم الوظيفي 
 .ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد الشؤون األخالقية، مكتبو  ،ومكتب الشؤون القانونية، الرئيسي

 من بني مؤش        رات 8 إىلوتس        ري املنظمة يف االجتاه الص        حيح لتحقيق الغاايت احملددة لفرتة الس        نتني ابلنس        بة  -227
 .عشرةال مؤشرات األداء الرئيسية

 اإلجنازات احملققة
من املهلة الزمنية احملددة، مبا ض   يف املائة من قرارات األجهزة الرائس   ية  100يف ما يتعلق حبوكمة املنظمة، مت تنفيذ  -228

يف املائة فقط من واثئق األجهزة الرائس              ية قد  70 ولكنّ يف املائة.  90يتجاوز الغاية احملددة لفرتة الس              نتني املتمثلة يف 
، يف املائة( 100ا للمهل الزمنية واالحتياجات اللغوية احملددة )الغاية احملددة لفرتة الس        نتني هي وفقً  2020 أتيحت يف عام

 حتديد مواعيدويتمثل أحد العوامل األساسية اليت حتول دون تقدمي الواثئق يف إعادة . 2018املائة يف عام  يف 79قياًسا إىل 
ذت تدابري لرص   د إعداد الواثئق واحلرص وقد اختُ  .19-حة كوفيددورات األجهزة الرائس   ية وتس   لس   لها الض   ّيق يف ظل جائ

 .2021على احرتام املهل الزمنية احملددة يف عام 
ا س      لبً املرتقبة على ص      عيد املراجعة تغطية ال توفريقدرة مكتب املفتش العام على ويف ما خيص اإلش      راف، أتثرت  -229

ابلقيود املفروض      ة بس      بب اجلائحة ومعدالت الوظائف الش      اغرة األعلى من املتوقع. ورغم ض      عف األداء الكمي، حرص 
ا واملهم  ة زمني  ً  احلرج  ةمكت  ب املفتش الع  ام على أن تركز موارد املراجع  ة على اجمل  االت ذات األولوي  ة، واس              تيع  اب امله  ام 

اجلائحة، وتقييم هيكل  فرض         تهااخلزانة يف ض         وء التغيريات اإلجرائية اليت  ا، مثل إعادة تقييم املخاطر يف جمالاس         رتاتيجيً 
 احلوكمة وقدرات املكاتب امليدانية.

يات التقييم االس    رتاتيجية لويس    ري مكتب التقييم يف االجتاه الص    حيح لتنفيذ خطة العمل املتجددة اإلرش    ادية لعم -230
م مواض         يعية مشلت دعم املنظمة للقض         اء التام على اجلوع ، بعد اس         تكمال مخس عمليات تقييوعمليات تقييم الربانمج

من أهداف التنمية املس      تدامة(، واألعمال اإلحص      ائية للمنظمة، وبرانمج التعاون التقين، واس      رتاتيجية املنظمة  2)اهلدف 
يتعلق بتوفري الدعم  املعنية ابلش     راكات مع منظمات اجملتمع املدين، ودور املنظمة ومكانتها يف منظومة األمم املتحدة يف ما

 االسرتاتيجية يف االجتاه الصحيح.للقضاء التام على اجلوع. ويسري تنفيذ التوصيات املتفق عليها لعمليات التقييم 
، لض      مان تنفيذ اإلجراءات الس      نةللتقدم احملرز يف تنفيذ توص      يات املراجعة على مدار  الفاعلواس      تمر الرص      د  -231

وقد ساهم هذا الرصد الوثيق يف حتقيق املنظمة لغاية فرتة  الداخلية يف املنظمة يف الوقت املناسب.الالزمة لتعزيز بيئة الرقابة 
، بينما ظلت نس  بة 2020يف املائة من التوص  يات العالية املخاطر يف مواعيدها املقررة يف عام  80الس  نتني، حيث مت تنفيذ 
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ن املس ّجل مقارنًة ابلس نوات ويُ  يتماش ى مع الغاية. من التوص يات عالقة ألكثر من س نتني، مبافقط يف املائة  8 عترب التحس ّ
 االتصال. هاتتظمة من خالل الشبكة التنظيمية جلاملاضية نتيجة للمتابعة املن

نس      بة املوظفني الذين أكملوا دورات تعّلم عن بُعد بش      أن الوقاية من التحرش والتحرش اجلنس      ي وس      وء  وكانت -232
بلغ يف املائة، ف 90 أيأدىن من الغاية احملددة لفرتة الس  نتني  اس  تعمال الس  لطة واحلماية من االس  تغالل واالنتهاك اجلنس  يني

االتص      ال املعنية  هاتأدوات حمس      نة لرص      د التدريب اإللزامي، ما يس      مح جل اس      تخدامومت . يف املائة 74معّدل اإلجابة 
 ابلتدريب مبتابعة االمتثال بكفاءة.

 البارزة املعامل
العمل أس              اليب تعديل و  من خالل تعزيز الدعم للمكاتب امليدانية 19-متت مواجهة حتدايت جائحة كوفيد -233

يف الوقت املناس  ب لض  مان قدرة املنظمة على التنفيذ، مع محاية  الفنيةواخلطوط التوجيهية وإص  دار الدعم اإلداري احلاس  م 
. وأعيد تنظيم الدعم للمكاتب القطرية، بعد املوافقة على هيكل التنظيم اجلديد، إىل جانب ورفاهيتهم ص              حة موظفيها
، هبدف 2019بدأ يف عام مثلني اإلقليميني. واس     تمر اس     تعراض منوذج أعمال املكاتب امليدانية، الذي مزايدة التفويض لل

 والتشغيلية والتحرك حنو تفويض أكرب للسلطة وزايدة كفاءة تنفيذ الربانمج. الفنيةالقدرات حتديد التحوالت الالزمة لتعزيز 
يف اإلدارة الناجحة الجتماعات األجهزة الرائس              ية االفرتاض              ية من  2020ل أحد املعامل البارزة خالل عام ومتثّ  -234

 خالل االستخدام املبتكر للتكنولوجيا.
، ض       مانة إض       افية على فعالية نظام 2019ووفر بيان الرقابة الداخلية، املرفق ابحلس       اابت املراجعة للمنظمة لعام  -235

لذي يص              در عن منظمة األغذية والزراعة منذ إطالق عملية الرقابة الداخلية. وكان هذا بيان الرقابة الداخلية الثالث ا
 ، وقد مت تعزيز العملية وتبسيطها بشكل مطرد منذ البداية.2017إصدار تقارير الرقابة الداخلية الرمسية يف عام 

ا يف تعزيز إدارة املخاطر املؤس          س          ية، مع تض          مني اعتبارات املخاطر يف عملية تطوير اإلطار ومت املض          ي قدمً  -236
 .إدارة املخاطر يفنضج القدر أكرب من رتاتيجي اجلديد، وهي خطوة مهمة حنو حتقيق االس
استخدام التقنيات الرقمية للحد من البريوقراطية ومواصلة تقدمي نطاق ز مكتب الشؤون القانونية على توسيع كّ ور  -237

مبا يش      مل  19-كوفيديف ظل جائحة  ، مت تقدمي دعم خاص إلدارة عمليات املنظمة وعلى مدار الس      نةدعمه لألعض      اء. 
تبس      يط عمليات املوافقة على مس      ائل املوارد البش      رية. كما دعم من أجل املنظمة  اليت بذلتها لجهودلو التوقيع اإللكرتوين 

اتفاقية للتعاون والش     راكات والتمويل واملش     اريع، واس     تمر يف الدفاع عن مص     احل  360املكتب التفاوض بش     أن أكثر من 
املنظمة يف الدعاوى القض     ائية واملنازعات. وعالوة على ذلك، أص     در مكتب الش     ؤون القانونية، ابلتنس     يق مع الوحدات 

لتدابري القانونية ملعاجلة قض    ااي وبش    أن ا 19-الفنية، إرش    ادات بش    أن الُنهج التش    ريعية والتنظيمية للتص    دي جلائحة كوفيد
  املناخ.الزراعة وتغرّي 

، ركز مكتب الش             ؤون األخالقية على زايدة معرفة مجيع املوظفني بش             أن الس             لوك األخالقي 2020ويف عام  -238
والس   ياس   ات ذات الص   لة، مبا يف ذلك من خالل التواص   ل واالتص   ال والتدريب االفرتاض   ي، يف ابدئ األمر للموظفني من 

 موظف إضايف. 500 1مع  2021وما فوق، وستتواصل العملية يف أوائل عام  5-فئة فال
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي 

للموارد البش       رية واملالية  وكفءاألس       اس لقياس اإلدارة واإلش       راف على حنو فّعال  11يش       ّكل اهلدف الوظيفي  -239
وغريها من األص   ول واملوارد املادية من خالل س   تة مؤش   رات أداء رئيس   ية مش   فوعة بغاايت حمددة لفرتة س   نتني. ووحدات 

. ومتحورت أولوايت العمل اخلدمات اللوجس    تيةش    عبة املوارد البش    رية وش    عبة الش    ؤون املالية وش    عبة  العمل املس    ؤولة هي
إصالح عمليات األعمال اإلدارية من خالل حول مواصلة  2020ر هذا اهلدف الوظيفي خالل عام املضطلع به حتت إطا

االس           تعانة مبص           ادر خارجية وتبس           يط العمليات وتقدمي الدعم لعملية تطبيق الالمركزية وتعزيز آليات رص           د االمتثال، 
 عن وضع خطة عمل اسرتاتيجية شاملة فضاًل ذلك من خالل زايدة استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات املتاحة،  يف مبا

 .2021-2020 للموارد البشرية للفرتة
 وتسري املنظمة يف االجتاه الصحيح لتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية هلذا اهلدف الوظيفي. -240
ا مقارنة بعام يومً  159إىل  145الفئة الفنية من  يفلتعيني املوظفني الالزمة عدد األايم  اخنفض، 2020ويف عام  -241

ا. واس   تمر إيالء االهتمام الواجب لض   مان التمثيل اجلغرايف يومً  120الغاية املتمثلة يف يعّد هذا حتس   ًنا حنو حتقيق و ؛ 2019
 يف املائة كغاية لفرتة السنتني(. 75 من يف املائة بداًل  85يف املائة ) 10العادل الذي يتجاوز مؤشر األداء الرئيسي بنسبة 

دون تعديل بش     أن الكش     وف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لعام من  رأايً  2020جع اخلارجي يف عام وأبدى املرا -242
ا للمعايري احملاس    بية الدولية للقطاع العام منذ بنجاح وفقً  ة، وهي س    ادس جمموعة من الكش    وف املالية أعدهتا املنظم2019

 اعتمادها.
يف االجتاه الص      حيح لتحقيق مؤش      ري األداء ماض      ية ، وهي 2020واس      تمر تقدمي اخلدمات اللوجس      تية يف عام  -243

بش      أن اإلدارة الكفؤة والفعالة. ومت تنفيذ عدد من املش      اريع اليت هتدف  3-11مؤش      ر األداء الرئيس      ي  ض      منالرئيس      يني 
اخلدمات الص    حية  أّدتللعمليات الرئيس    ية. و  ISO 9001زايدة جودة األداء والكفاءة، مبا يف ذلك إص    دار ش    هادة  إىل
ئة عن اجلائحة العاملية، من خالل توفري خدمات عالية اجلودة جلميع موظفي ا مركزايً دورً   يف معاجلة التهديدات الناش              

ا، ومن املتوقع أن يتوس              ع هذا بلدً  16املنظمة يف مجيع أحناء العامل. ومت إنش              اء خط الدفاع األول يف الرعاية الطبية يف 
ئة من مكاتب املنظمة للجرد ايف امل 91ابء، مع استهداف -3-11ومت جتاوز مؤشر األداء الرئيسي . 2021النشاط يف عام 

 البيئي الذي يوفر بياانت عن انبعااثت غازات الدفيئة مبا يتماشى مع سياسة واسرتاتيجية املنظمة بشأن املسؤولية البيئية.
 البارزة املعامل
اليت أقرهتا جلنة املالية يف دورهتا الثالثة  2021-2020خطة العمل االس          رتاتيجية للموارد البش          رية للفرتة  رس          يت -244

، الركائز األس   اس   ية الالزمة لعملية إص   الح طويلة األجل يف جمال املوارد 2020والثمانني بعد املائة يف نوفمرب/تش   رين الثاين 
يف احلفاظ على س   المة موظفي املنظمة وص   حتهم ومش   اركتهم  2020 ل س   نةخالل أحد الش   واغل الرئيس   ية البش   رية. ومتثّ 
ة . ومت حتديث اخلطوط التوجيهية واإلجراءات اخلاص   ة ابملوارد البش   رية مبا يتماش   ى مع البيئة املتغريّ 19-كوفيد أثناء جائحة

البريوقراطية وتعزيز احلد من بس      رعة، ما مهد الطريق لطرق عمل مس      تقبلية أكثر مرونة. ومت تش      كيل فريق عمل للنظر يف 
 .اتتفويض السلط

إدارة املوارد املالية الرتكيز على ض          مان االمتثال للوائح والقواعد واإلجراءات املالية، وحتس          ني الرقابة وواص          لت  -245
أنش      طة  2020ا يف املكاتب امليدانية. ومشل ذلك خالل عام الرص      د، خص      وص      ً و الداخلية من خالل أنش      طة اإلش      راف 
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، ابإلض   افة إىل إرش   ادات للمكاتب امليدانية حول 19-ن كوفيدعاس   تهدفت بش   كل خاص االس   تجابة للتحدايت الناجتة 
 كيفية االستمرار يف ضمان االمتثال للقواعد واإلجراءات املالية أثناء العمل عن بعد.

حويل اإللكرتوين لألموال إنش  اء مرافق الت مواص  لةوتض  منت التحس  ينات يف كفاءة وجودة خدمات اإلدارة املالية  -246
وظيف ة الدفع عن طريق األجهزة احملمولة يف بل دان خمت ارة، وتعزيز ترتيب ات اس              تمرارية األعم ال خلدمات اخلزانة، وتنفي ذ 

 صارم.القفال اإلا يف ظل لضمان العمليات أيضً 
عدد التهديدات وحاالت  وارتفاعومت تكييف وظائف املش              رتايت بنجاح مع التحدايت النامجة عن اجلائحة  -247

تنمية القدرات القوية للتخفيف بفض             ل توس             يع الالمركزية لوظيفة املش             رتايت و  كربىحتس             ينات   حتققتالطوارئ. و 
 املخاطر. من
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 : اإلنفاق الرأمسايل13الباب 

مرفق اإلنفاق الرأمسايل كباب من أبواب برانمج العمل وامليزانية.  10/2003أنش              أ مؤمتر املنظمة مبوجب قراره  -248
وحيدد املرفق وأيذن ابملص       روفات املتعلقة ابألص       ول املادية وغري املادية اليت تتجاوز فرتة االنتفاع منها فرتة الس       نتني املالية 

اعتمادات فرتة مالية واحدة. ويوفر االس     تثمارات ا مس     توى من املوارد يتعذر متويله يف إطار املنظمة واليت تتطلب عمومً  يف
للمعلومات والبياانت الفنية، والنظم التش غيلية واإلدارية، والبنية التحتية واخلدمات،  ةاملطلوبة للحفاظ على منص ات املنظم

 وحتسينها.
ييم نوعي  ة بتق، ال  ذي تكون رائس              ت  ه على مس              توى انئ  ب امل  دير الع  امويقوم جملس إدارة اإلنف  اق الرأمس  ايل،  -249

االس تثمارات وبرص د تنفيذ مش اريع اإلنفاق الرأمسايل من حيث أمهيتها ابلنس بة إىل املنظمة، وفوائدها وتكاليفها اليت ميكن 
 قياسها، وجداوهلا الزمنية واملخاطر املتصلة هبا.

 البارزة املعامل
ا مش        روعً  14ثنني من مؤش        رات األداء الرئيس        ية، حيث مت تفعيل اا حنو حتقيق مؤش        رين أحرزت املنظمة تقدمً  -250

. وقد 2020يف عام  5فرتة الس   نتني الس   ابقة و خاللمنها  9، متت املوافقة على 2021-2020فرتة اللإلنفاق الرأمسايل يف 
 ألف(.-1-13األرابح )ا لتحقيق حددت مجيع مشاريع اإلنفاق الرأمسايل املوافق عليها حتاليل للتكاليف واألرابح وخططً 

، ومت 2020يف عام مش   اريع  6، مت التخطيط إلكمال 2021-2020فرتة اليف  جار  تنفيذها مش   روعً  14ومن بني  -251
إىل ا نظرً  2021ص  ة، ومت متديد األربعة املتبقية حىت عام حدود امليزانية املخص  ّ  ض  منمنها يف الوقت احملدد و  2االنتهاء من 

 2021-2020فرتة املوض   وعة للغاية ال. وس   تتم مراقبة املش   اريع املعلقة عن كثب من أجل حتقيق 19-تعقيدها وأتثري كوفيد
 ابء(.-1-13حدود امليزانية املخصصة ) ضمنئة من املشاريع يف الوقت احملدد و ايف امل 90املتمثلة يف إجناز 
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 : اإلنفاق األمين14الباب 

ا لإلنفاق لتوفري الباب اخلاص ابإلنفاق األمين ابعتباره مرفقً ، 5/2005أنش              أ مؤمتر املنظمة، مبوجب قراره رقم  -252
ألصول. ويوفر اإلنفاق ابو  وسالمتهم تغطية شاملة لتكاليف املوظفني وغري املوظفني املتصلة بشكل مباشر أبمن املوظفني

يدانية. ووحدة العمل عمل آمنة ومأمونة يف املقر الرئيس        ي واملكاتب امل اتاألمين األس        اس لقياس مدى تيس        ري هتيئة بيئ
، إىل جانب إدارة البنية األساسية احديثً  اليت أنشئتاملسؤولة هي دائرة األمن اليت مت دجمها يف شعبة اخلدمات اللوجستية 

 واملرافق ودائرة اخلدمات الصحية.
فقد مت حتقيق وتسري املنظمة يف االجتاه الصحيح لتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية اخلمسة احملددة لفرتة السنتني.  -253

ويُعزى النجاح ، بش   كل اتم. بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العاملاملؤش   رات األربعة اخلاص   ة بتوفري 
إىل ربط ش   هادة التدريب  يف املائة( 100) فني الذي أكملوا التدريب األمين األس   اس   ييف حتقيق الغاية املتعلقة بنس   بة املوظ

 واالرتقاء مبس    توىإبذن الس    فر الرمسي للموظفني واملس    افرين من غري املوظفني، ما أدى بدوره إىل تغيري إجيايب يف الس    لوك 
 .الوعي على نطاق أوسع

 البارزة املعامل
االضطالع الستجابة للجائحة على املستوى العاملي و ال سيما يف ما يتعلق اب حافاًل ابلتحدايت 2020كان عام  -254

سالمة احملدقة بالرتكيز بوجه خاص على تقليص التهديدات  معألنشطة اإلضافية املنبثقة عن "الوضع الطبيعي اجلديد"، اب
من منظمة األغذية والزراعة أو  داخلأكان لجائحة، س        واء لالة اإلدارة الفعّ وكانت  موظفي املنظمة وص        حتهم، وإدارهتا.

فقد كانت إيطاليا  .من بني أهم اإلجنازات اليت حققتها دائرة األمن يف إيطاليا "وحدة عمل األمم املتحدة"مبادرة خالل 
 يش    مل وض    ع وتفعيلإجراءات فورية، مبا  اختاذ دفع ابملنظمة إىلما أّول بلد خارج آس    يا يتض    رر بش    ّدة بس    بب اجلائحة، 

يف ظّل ساسي دوره األنظام اإلبالغ عن الطوارئ(، الذي أثبت هو ) كفء وفعالهيكل إلدارة األزمات ونظام اتصاالت  
ا موظفي برانمج أيض           ً  لعد ويف مواقع خمتلفة. ومت توس           يع نطاق نظام اإلبالغ عن الطوارئ ليش           ماملوظفني عن بُ عمل 

ي التحديثات بش  أن األمن والس  المة يف الوقت الوكالة الش  قيقة من تلقّ  األغذية العاملي يف املقّر الرئيس  ي، ما مّكن موظفي
 املناسب.

يف جمال الس      المة املهنية  19-كوفيداملبذولة يف ظّل جائحة  ودعمت دائرة اخلدمات الص      حية يف املنظمة اجلهود  -255
وض    مان إدراج تدابري متعلقة  ؛جلميع املوظفني واملعالني )بلغات عّدة( تعزيز خدمات الص    حة النفس    يةفقامت بوالص    حة، 

املتصلة بتعيني املوظفني ونشرهم والسفر  الطيب االمتثال عملية إلمتامعد عن بُ  االستشارات الطبيةودعم استخدام  ابإلعاقة؛
؛ وض    مان حتس    ني س    المة أماكن العمل يف املقر الرئيس    ي للمنظمة من خالل زايدة عدد الرمسي، واالس    تش    ارات الس    ريرية

اإلس   عافات حقائب وتوفري التدريب الالزم الس   تخدامها؛ وتنظيم دورات تدريبية بش   أن القلب الكهرابئية  أجهزة ص   دمات
اتيجية األمم املتحدة بشأن ؛ ومثّلت منظمة األغذية والزراعة يف املناقشات حول اسرت اإلسعافات احليوية األساسيةاألولية و 

 .السالمة على الطرقات
 19-بروتوكوالت املنظمة املتص     لة جبائحة كوفيد يفص     ياغة املعلومات الص     حية دائرة اخلدمات الص     حية وكفلت  -256

وس     ّهلت ووض     عت جمموعة من املعلومات الدورية لتزويد املوظفني مباش     رة ابملعلومات احملّدثة؛ وتنقيحها بص     ورة منتظمة؛ 
 احلسابية والتخليص الفين. بشكل استباقي شراء معّدات احلماية الشخصية من خالل حتديد معايري اجلودة واملعادالت

البىن  ابلتغيريات يفألشغال املدنية وجودهتا يف ما يتعلق اخلاصة اب عايريامل ومت كذلك توفري التوجيهات الفنية بشأن -257
والربوتوكوالت اخلاص   ة  الس   المةألعلى معايري مباين املنظمة متتثل كي ل وأماهنا التحتية من أجل ض   مان س   المة بيئة العمل

 .19-جبائحة كوفيد
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 واملواردالتنفيذ إدارة  –ًسا ساد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنفيذ املايل

 ، على اعتم      ادات امليزاني      ة 13/2019وافق مؤمتر املنظم      ة، مبوج      ب قراره  -258
دوالر أمريكي، وعلى برانمج العم   ل،  ماليني 1 005.6 الب   الغ   ة 2021-2020للفرتة 

ابلتعديالت املس         تندة إىل التوجيهات الص         ادرة عن املؤمتر. وحظي التوزيع املنقح  ارهنً 
 2020 متوز /يوليولالعتمادات الص              افية حبس              ب أبواب امليزانية مبوافقة اجمللس يف 

 2021.12-2020على برانمج العمل وامليزانية للفرتة اإلضافية إطار التعديالت  يف

ل ميزانية متكاملة تتألف من االعتمادات ويُنفذ برانمج عمل املنظمة من خال -259
ويف التوزيع املنقح لالعتمادات الص   افية اليت وافق عليها  الص   افية واملس   امهات الطوعية.

يف امل    ائ    ة( ض              من األه    داف  59مليون دوالر أمريكي ) 592اجمللس، مت    ّت برجم    ة 
يف امل ائ ة( ض              من  23مليون دوالر أمريكي ) 233؛ ومبلغ 6االس              رتاتيجي  ة والب  اب 

يف املائة( ض      من برانمج  14دوالر أمريكي )اليني م 140.8األهداف الوظيفية؛ ومبلغ 
يف املائة( ضمن األبواب اخلاصة  4) دوالر أمريكياليني م 39.9التعاون التقين؛ ومبلغ 

لإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمين واملص          روفات الطارئة. وُقّدرت املس          امهات الطوعية 
 1 905.6دوالر أمريكي، منه                  ا اليني م 1 919.9 زمة لتنفيذ برانمج العمل مببلغالال

 14.3، ومبلغ 6يف املائة( لألهداف االس      رتاتيجية واهلدف  99دوالر أمريكي ) ماليني
 يف املائة( لألهداف الوظيفية واإلنفاق األمين. 1دوالر أمريكي ) ماليني

، أي يف السنة األوىل 2020وإن استخدام موارد االعتمادات الصافية يف عام  -260
من فرتة الس  نتني، يس  ري يف االجتاه الص  حيح. كما أن التنفيذ مقابل ميزانية فرتة الس  نتني 

 864.8 مببلغاملعتمدة واملربجمة يف األهداف االس            رتاتيجية والوظيفية وأبواب خاص            ة 
يف امل   ائ   ة(.  49دوالر أمريكي )اليني م 420.9قراب   ة  دوالر أمريكي، ق   د بلغاليني م

 .2021-2020ويبنّي القسم التايل التنفيذ مقابل برانمج التعاون التقين للفرتة 
 ويعزىعلى تنفي  ذ بعض األنش              ط  ة املقررة.  19-ت ج  ائح  ة كوفي  دوق  د أثر  -261

إىل تدابري اإلغالق والقيود املفروض  ة على التنقل اليت  بش  كل أس  اس  يذلك  الس  بب يف
إجراءات وأس  اليب عمل وتنفيذ ف يكاليف الس  فر. ومن خالل تكيأدت إىل خفض ت

نت وترية تنفيذ خطة العمل، ومن املتوقع تنفيذ األنش    طة اليت مت أتجيلها أو مرنة، حتس    ّ 
 .إعادة برجمتها قبل هناية فرتة السنتني

 

                                                           
 .CL 164/REPوالوثيقة  CL164/3من الوثيقة  3اجلدول   12
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ويف  الرئيس           ي زايدة يف النفقات املتعلقة بس           المة املوظفني وأمنهم يف املقروأس           فرت كذلك هذه اجلائحة عن  -262
يف أمريكي دوالر  ينيمال 1.4مببلغ  2020. فعلى س     بيل املثال، س     امهت منظمة األغذية والزراعة يف عام امليدانيةاملكاتب 

إطار األمم املتحدة لإلجالء الطيب الذي يش  مل مجيع موظفي األمم املتحدة ومعاليهم املس  تحقني. ومن املتوقع أن تس  تمر 
 املس      توىالتكاليف ذات الص      لة املتعلقة بس      المة املوظفني، مثل تعزيز قدرات الرعاية الص      حية يف اخلطوط األمامية على 

من  5-4ا للبند عن أداء امليزانية وفقً  املرفوعة إىل جلنة املالية التقارير الس   نوية وس   يبّلغ عنها يف، 2021عام  خاللالقطري، 
  .ةاملالي الالئحة

يف املائة من مس      توى املوارد  61دوالر أمريكي، أي  ماليني 1 177.6 ويبلغ اس      تخدام املس      امهات الطوعية قرابة -263
 تكييفإىل بش          كل أس          اس          ي معدل التنفيذ هذا ارتفاع . ويعزى 2021-2020املقدرة يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 .والربانمج الواسع النطاق ملكافحة اجلراد الصحراوي 19-لالستجابة إىل جائحة كوفيدالطوارئ مشاريع 
كما   2020وإن التنفيذ املايل الذي تعرض  ه هذه الوثيقة أّويل. فهو يس  تند إىل مص  روفات والتزامات وإيرادات عام  -264

 2020اية ديس           مرب/كانون األول يف احلس           اابت غري املراجعة للمنظمة قبل إقفال احلس           اابت الس           نوية لعام هي يف هن
 2021.13مارس/آذار  يف

واألهداف  6بتحقيق األهداف االس              رتاتيجية واهلدف  2021-2020وُتقارن املوارد املدرجة يف امليزانية للفرتة  -265
 .1الشكل يف )املشار إليها ب   "غري ذلك"(  2020الوظيفية واإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمين يف عام 

  

                                                           
 ، الكشف اخلامس. 2018منظمة األغذية والزراعة  –سيتم إدراج األرقام النهائية يف احلساابت املراجعة   13
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 حبسكككككككككككب أبواب امليزانية )ابسكككككككككككتثناء برانمج التعاون التقين( 2020: امليزانية مقارنة ابلتنفيذ يف عام 1الشككككككككككككل 

 الدوالرات األمريكية( )آبالف

 
إىل جلنة  2021-2020ويُقّدم التقرير الس     نوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني أبواب امليزانية لفرتة الس     نتني  -266

املالية يف هذه الدورة. وتعرض الوثيقة املص   روفات املتوقعة لفرتة الس   نتني وعمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية الناش   ئة 
 . 2021-2020ة عن تنفيذ برانمج العمل للفرت 

 .6األداء املايل عند مستوى النواتج لألهداف االسرتاتيجية واهلدف  2الشكل ويرد يف  -267
 6عككنكككككد مسككككككككككككتككوا الككنككواتككج لكك هكككككداف االسككككككككككككرتاتككيككجككيكككككة والككبكككككاب  2020الككتككنككفككيكككككذ يف عكككككام : 2الشككككككككككككككككككل 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
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 مّتسق يف مجيع األقاليم. الرئيسي. وإن معدل التنفيذ معدل التنفيذ املايل حبسب األقاليم واملقر 3الشكل ويرد يف  -268

 حبسب األقاليم واملقر الرئيسي )آبالف الدوالرات األمريكية( 2020يف عام  : امليزانية مقارنةً ابلتنفيذ3 الشكل
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 برانمج التعاون التقين

مليون  77.1مش             روًعا من مش             اريع برانمج التعاون التقين مبا قيمة  334، متت املوافقة على 2020خالل عام  -269
يف املائة من اعتمادات فرتة الس         نتني لربانمج التعاون  57أي ما يعادل  2021-2020دوالر أمريكي من اعتمادات الفرتة 

 املائة منها للدعم يف 82مليون دوالر أمريكي. وقد جرى ختص         يص  135.8التقين املتاحة للموافقة على املش         اريع بقيمة 
مليون  20.4مش           روًعا بقيمة  90ومتت املوافقة على ما جمموعه  يف املائة للمس           اعدة يف حاالت الطوارئ. 18اإلمنائي و

صدد هي بماليني دوالر أمريكي  5.8مشروًعا إضافًيا بقيمة  29، فضاًل عن 19-دوالر أمريكي لالستجابة جلائحة كوفيد
 والتعايف منها. 19-ع اجملاالت السبعة ذات األولوية يف برانمج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيداإلجناز وتتماشى مجيعها م

 )مليون دوالر أمريكي( 2020: املشاريع املوافق عليها يف برامج التعاون التقين حىت ُناية عام 1اجلدول 
 اعتمادات الفرتة نوع برانمج التعاون التقين واإلقليم املستفيد

 2020-2021 
املشاريع املوافق عليها يف 

 2020عام 
النسبة املئوية املوافق 

 عليها
 52 22.8 44.3 أفريقيا

 52 14.1 27.2 آسيا

 53 5.9 11.1 أورواب

 72 14.4 19.9 أمريكا الالتينية

 54 4.9 9.1 الشرق األدىن

 25 1.0 4.1 على املستوى األقاليمي

 55 63 115.6 اجملموع الفرعي للتعاون التقين

 70 14.1 20.3 اجملموع الفرعي للمساعدة يف حاالت الطوارئ

 57 77.1 135.8 اجملموع

م   ا مق   داره  2021-2020بلغ مع   دل املوافق   ة على موارد برانمج التع   اون التقين نس              ب   ة إىل اعتم   ادات الفرتة و  -270
  2021حتقيق الغ   اي   ة املوض              وع   ة لنه   اي   ة ع   ام امل   ائ   ة كك   ل وهو م   ا زال ض              من األمن   اط الت   ارخيي   ة. ومن املتوقع  يف 57

 يف املائة(. 100)
تكون أموال برانمج التعاون التقين متاحة على مدى فرتتني ماليتني )يبدأ التنفيذ يف فرتة الس              نتني اخلاص              ة و  -271

نس     بة إىل اعتمادات  2020ابلتمويل ويس     تمر يف فرتة الس     نتني التالية(. وبلغ تنفيذ مش     اريع برانمج التعاون التقين يف عام 
مليون دوالر أمريكي  45.1ماليني دوالر أمريكي. ومت إنفاق ما جمموعه  62.3على السواء  2021-2020و 2018-2019

ا، ليبلغ جمموع املش     اريع املنفذة 2019-2018على املش     اريع اليت متت املوافقة عليها نس     بة إىل اعتمادات الفرتة  إىل  قياس     ً
 يف املائة. 69 نسبة 2019-2018اعتمادات الفرتة 

ورغم الرتاجع الطفيف يف معدل اإلنفاق بس     بب تباطؤ أنش     طة املش     اريع نتيجة اإلغالق والقيود املفروض     ة على  -272
 مس              توى اإلنف   اق نس              ب   ة إىل اعتم   ادات  م   ا زال، 19-احلكوم   ات بس              ب   ب ج   ائح   ة كوفي   د فرض              ته   ااحلرك   ة اليت 

ا أن تؤدي التعديالت املدخلة متماش        ًيا مع  2021-2020و 2019-2018الفرتة  االجتاهات الس        ابقة. ومن املتوقع أيض        ً
، مثل االعتماد على االجتماعات اليت تُعقد بش         كل افرتاض         ي والدعم عن 19-على طرق التنفيذ ملواجهة جائحة كوفيد

مج التعاون التقين( لضمان بُعد، إىل وفورات يف التكاليف. والعمل جار  إلعادة برجمة هذه الوفورات )متاشًيا مع معايري بران
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يف املائة  100االلتزام الكامل ويف الوقت املناس              ب ابالعتمادات املخص              ص              ة، من أجل حتقيق غاية التنفيذ بنس              بة 
 .2021حبلول هناية عام  2019-2018اعتمادات الفرتة  يف

ن التقين املؤهلة اليت متت مج التعاو انيف املائة من مش        اريع بر  54، تناولت نس        بة 3 امللحقوعلى النحو الوارد يف  -273
 2020املوافقة عليها يف عام 

مش      روًعا، مس      ائل متص      لة ابملس      اواة بني اجلنس      ني. وقد توّزعت املس      اعدة  348وعددها  14
حبس      ب اإلقليم  5و 4الش      كلني كما هو مبني يف  2020برانمج التعاون التقين املقّدمة يف إطار املش      اريع املعتمدة عام  يف

 املتلقي واهلدف االسرتاتيجي.
 حبسب اإلقليم )مليون دوالر أمريكي( 2020: تنفيذ برانمج التعاون التقين لعام 4الشكل 

 

                                                           
 .2019-2018مشروًعا ابلنسبة إىل اعتمادات الفرتة  14، منها 2020مشروًعا يف إطار برانمج التعاون التقين يف عام  348متت املوافقة على  1
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 حبسب اهلدف االسرتاتيجي )مليون دوالر أمريكي( 2020تنفيذ برانمج التعاون التقين لعام : 5الشكل 
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 2021-2020التقدم احملرز يف ضوء مؤشرات خمرجات األهداف االسرتاتيجية للفرتة  - 1امللحق 

 تستدعي االهتمام Δ ؛حنو مرض   على السنتني فرتة غاايت حتقيق حنو التقّدم جيري ●

  

 : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية  املؤشر املخرج الناتج
احملّققة 
فعلًيا يف 
عام 
2020 

الغاية 
احملددة 
لنهاية 
عام 
2020 

الغاية 
احملددة 
لنهاية عام 
2021 

التقدم 
احملرز يف 
ضوء 

غاايت فرتة 
 السنتني

سياسًيا  التزام البلدان التزاًما 1-1
صرحًيا ابلقضاء على اجلوع وانعدام 
األمن الغذائي وسوء التغذية حبلول 

 2030 عام

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة  1-1-1
على وضع أطر سياساتية وخطط وبرامج استثمار قطاعية 
وشاملة لعدة قطاعات للقضاء على اجلوع وانعدام األمن 

 2030الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 القدرات حّسنت اليت السياساتية العمليات عدد 
 الغذائي األمن أهداف إلدراج واملؤسسية البشرية

يف  اجلنسني بني املساواة واعتبارات والتغذية
السياسات القطاعية وخطط االستثمار والربامج 

 كنتيجة لدعم املنظمة

60 80 124 ● 

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة  1-1-2
على وضع أطر قانونية وخاصة ابملساءلة وتنفيذها 

 إلعمال احلق يف غذاء كاف  

 العمليات السياساتية اليت حّسنت القدرات  عدد
 الغذائي األمن أهداف إلدراجالبشرية واملؤسسية 

يف األطر  املساواة بني اجلنسني واعتبارات والتغذية
 القانونية واملتعلقة ابملساءلة كنتيجة لدعم املنظمة

10 14 32 ● 

تنفيذ البلدان آلليات شاملة  1-2
للحوكمة والتنسيق من أجل القضاء 
على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 حبلول التغذيةومجيع أشكال سوء 
 2030عام 

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة  1-2-1
 على حوكمة األمن الغذائي والتغذية

  عدد العمليات السياساتية اليت حّسنت القدرات
واملؤسسية حلوكمة األمن الغذائي والتغذية البشرية 

 كنتيجة لدعم املنظمة

 19 26 43 ● 
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 : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة  املؤشر املخرج الناتج

فعلًيا يف عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية 
احملددة 
لنهاية عام 
2021 

التقدم احملرز 
يف ضوء 
غاايت فرتة 
 السنتني

اختاذ البلدان لقرارات  1-3
ابالستناد إىل األدلة للقضاء على 
اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول 

 2030عام 

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب  1-3-1
املصلحة على حتليل انعدام األمن الغذائي ومجيع 
أشكال سوء التغذية ومسامهة القطاعات وأصحاب 
املصلحة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 
الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

2030 

  عدد العمليات السياساتية اليت حّسنت القدرات
واملؤسسية لتحليل حالة األمن الغذائي البشرية 

والتغذية، مبا يف ذلك مسامهات خمتلف 
القطاعات من أجل اختاذ قرارات مستنرية كنتيجة 

 لدعم املنظمة

15 15 36 ● 

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب  1-3-2
املصلحة على رصد وتقييم السياسات والربامج 
والتشريعات ذات الصلة ابلقضاء على اجلوع وانعدام 
األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

2030 

  عدد العمليات السياساتية اليت حّسنت القدرات
 البشرية واملؤسسية لرصد وتقييم آاثر السياسات

والربامج املتصلة ابألمن الغذائي والتغذية من أجل 
 اختاذ القرارات كنتيجة لدعم املنظمة

15 15 27 ● 

تنفيذ البلدان لسياسات  1-4
واسرتاتيجيات وبرامج استثمار 
فعالة للقضاء على اجلوع وانعدام 
األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء 

 2030التغذية حبلول عام 

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب  1-4-1
املصلحة على ختصيص املوارد املالية واستخدامها 
للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع 

 2030أشكال سوء التغذية حبلول عام 

  عدد العمليات السياساتية اليت حّسنت القدرات
البشرية واملؤسسية لتخصيص واستخدام املوارد 

ئي والتغذية كنتيجة لدعم املالية لألمن الغذا
 املنظمة

8 16 23 ● 

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب  1-4-2 
املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي 

 يف جمايل األمن الغذائي والتغذية

  عدد املنظمات اليت تعّززت قدراهتا يف جمال تنمية
األمن املوارد البشرية والتنمية التنظيمية يف جمايل 

 الغذائي والتغذية كنتيجة لدعم املنظمة

38 38 75 ● 
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 : جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة2اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة  املؤشر املخرج الناتج

فعلًيا يف عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

اعتماد البلدان ملمارسات  2-1
لزايدة اإلنتاجية بطريقة مستدامة 

 املناخ والتدهور مع معاجلة تغّّي 
البيئي يف قطاعات الزراعة 

 والغاابت ومصايد األمساك

قيام املنتجني بتجريب تكنولوجيات  2-1-1
وممارسات مبتكرة أو اختبارها أو االرتقاء مبستواها 

 املناخ من أجل زايدة اإلنتاجية ومعاجلة مسألة تغرّي 
 وتدهور البيئة على حنو مستدام

 عدد املبادرات اليت جرت فيها جتربة  (لف)أ
ممارسات وتكنولوجيات ابتكارية، واملصادقة 
عليها وتكييفها لزايدة اإلنتاجية واإلنتاج بشكل 

 تغرّي لمستدام، مع التصدي يف الوقت ذاته 
 املناخ و/أو تدهور البيئة

 ( عدد املبادرات اليت جرى فيها توسيع ء)اب
تخدام نطاق املمارسات االبتكارية أو اس

التكنولوجيات لزايدة اإلنتاجية واإلنتاج بشكل 
 تغرّي لمستدام، مع التصدي يف الوقت ذاته 

 املناخ و/أو تدهور البيئة

36 
 
 
 
 
 
 

18 

32 
 
 
 
 
 
 

16 

105 
 
 
 
 
 
 

43 

● 
 
 
 
 
 
 

● 

تعزيز قدرات املؤسسات على الرتويج  2-1-2
ة  وشاملة لعدّ العتماد ممارسات أكثر تكاماًل 

إىل زايدة اإلنتاجية واإلنتاج قطاعات تؤدي 
 املناخ وتدهور البيئة على حنو ومعاجلة مسألة تغرّي 

 مستدام

 على  حصلت اليتاملنظمات  أواملؤسسات  عدد
الدعم لتنمية قدراهتا التنظيمية أو الفنية للتشجيع 
على اعتماد ممارسات متكاملة ومشرتكة بني 

 القطاعات

37 45 170 Δ 

وضع البلدان لسياسات  2-2
وآليات للحوكمة أو حتسينها 
 ملعاجلة اإلنتاج املستدام وتغّّي 
املناخ والتدهور البيئي يف 
قطاعات الزراعة ومصايد 

 األمساك والغاابت

وبرامج  تصياغة السياسات واالسرتاتيجيا 2-2-1
ا الستدامة قطاعات الزراعة االستثمار دعمً 

 والتصدي ملسألة تغرّي والغاابت ومصايد األمساك 
 املناخ وتدهور البيئة

  عدد السياسات أو االسرتاتيجيات أو
برامج/مشاريع االستثمار اليت متت صياغتها 
بدعم كبري من املنظمة وترمي إىل جعل الزراعة 
والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية 
 واستدامة، والتصّدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة

30 30 81 ● 
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 : جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة2اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة  املؤشر املخرج الناتج

فعلًيا يف عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

حتسني قدرات احلكومات وأصحاب  2-2-2 
املصلحة على تيسري احلوار بشأن السياسات 
املشرتك بني القطاعات لوضع اسرتاتيجيات وبرامج 

 الستدامة قطاعات الزراعة والغاابت أكثر تكاماًل 
 املناخ تغرّي  مسألةومصايد األمساك، ومعاجلة 

 البيئة وتدهور

  على عدد املؤسسات أو املنظمات اليت حصلت
الدعم لتنمية قدراهتا من أجل تيسري احلوار حول 
السياسات املشرتك بني القطاعات وبلورة 
اسرتاتيجيات وبرامج أكثر تكاماًل لألغذية 

 والزراعة املستدامة

7 18 42 Δ 

حتسني البلدان لتنفيذ  2-3
السياسات والصكوك الدولية 
لتحقيق استدامة قطاعات 
الزراعة ومصايد األمساك 

 والغاابت

تقدمي الدعم لضمان اإلدراج الفعال  2-3-1
لقطاعات الزراعة والغاابت ومصايد األمساك يف 
آليات احلوكمة الدولية، ال سيما يف ما يتعلق خبطة 

والتنوع البيولوجي  املناخ، ، وتغرّي 2030عام 
والتصحر، ابإلضافة إىل جداول األعمال 

 والصكوك البيئية اليت تندرج يف والية املنظمة

  عدد واثئق الدورات الرمسية اليت سامهت فيها
املنظمة ورُفعت إىل آليات احلوكمة الدولية 
ورّكزت على الزراعة املستدامة واالعتبارات 

 كاملتصلة ابلغاابت و/أو مصايد األمسا

15 12 50 ● 

تعزيز قدرات املؤسسات على تنفيذ  2-3-2
السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج 

 البيئة وتدهور املناخ تغرّي  مسألةاملستدام وتعاجل 

 
 
 

  عدد املؤسسات احلكومية وسائر املؤسسات
املعنية اليت جرى تعزيز قدراهتا من أجل تنفيذ 
السياسات أو االسرتاتيجيات أو آليات 
احلوكمة اليت تشّجع اإلنتاج الزراعي املستدام 

 تغرّي املناخ وتدهور البيئة مسألةو/أو تعاجل 

18 12 43 ● 
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 والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة: جعل الزراعة 2اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة  املؤشر  املخرج الناتج
فعلًيا يف عام 

2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
 2021لنهاية عام 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

اختاذ البلدان لقرارات  2-4
ابالستناد إىل األدلة لغرض 
استدامة قطاعات الزراعة 

ومصايد األمساك والغاابت مع 
 املناخ والتدهور معاجلة تغّّي 

 البيئي يف الوقت ذاته

استحداث منتجات معرفية اسرتاتيجية  2-4-1
تعاجل القضااي اإلقليمية أو العاملية وتدمج 

 املناخ ج املستدام وتغرّي املعلومات املتعلقة ابإلنتا 
 وتدهور البيئة

  عدد املنتجات املعرفية اجلديدة أو احملّدثة
بشكل كبري واملتصلة ابإلنتاج املستدام، 
وتغرّي املناخ وتدهور البيئة، واليت ُوضعت 
بطريقة شاملة وهي منشورة حبيث تكون 

 متاحة للبلدان

35 30 120 ● 

تعزيز قدرات املؤسسات على مجع  2-4-2
البياانت وحتليلها واإلبالغ عنها الختاذ القرارات 

 املناخ وتدهور البيئة، بشأن اإلنتاج املستدام وتغرّي 
 مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة

  عدد املؤسسات اليت تلقت الدعم من
املنظمة يف جمال تنمية القدرات من أجل 

وحتليلها واإلبالغ عنها الختاذ مجع البياانت 
القرارات اليت تعّزز اإلنتاج املستدام وتعاجل 
مسألة تغرّي املناخ وتدهور البيئة، مبا يف 
 ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة

60 40 105 ● 
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 احلّد من الفقر يف األرايف :3اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج

 2020يف عام 
الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

متكني فقراء الريف ومنظمات الفقراء  3-1
يف الريف من الوصول إىل املوارد اإلنتاجية 

 واخلدمات واألسواق

تعزيز املنظمات واملؤسسات  3-1-1
الريفية وتيسري العمل اجلماعي للفقراء 

 يف الريف

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم لتعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية 
وتسهيل العمل اجلماعي للفقراء يف املناطق 

 الريفية

11 3 25 ● 

وضع اسرتاتيجيات  3-1-2
وسياسات وخطوط توجيهية وبرامج 
لتحسني وصول فقراء الريف إىل 
جمموعة من اخلدمات والتمويل 
واملعارف والتكنولوجيات واألسواق 
واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك يف سياق 

 املناخ، ولتحسني السيطرة عليها

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
ة( اليت جرى فيها تقدمي اإلقليمية والعاملي

الدعم لزايدة فرص حصول الفقراء يف 
الريف على جمموعة من اخلدمات والتمويل 
واملعارف والتكنولوجيات والبىن التحتية 
الريفية واألسواق واملوارد الطبيعية، 
 والسيطرة عليها، مبا يف ذلك يف سياق تغرّي 

 املناخ

16 6 50 ● 

دعم السياسات وتنمية  3-1-3
القدرات وتوليد املعرفة لتسريع وترية 
املساواة بني اجلنسني والتمكني 

 االقتصادي للمرأة يف الريف

   عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم لتسريع عجلة املساواة بني اجلنسني 
والتمكني االقتصادي للمرأة يف الريف 

 كمخرج من الفقر

10 2 16 ● 
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 احلّد من الفقر يف األرايف :3اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج

 2020يف عام 
الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

حتسني البلدان لوصول فقراء الريف  3-2
إىل فرص العمالة املنتجة والعمل الالئق، ال 

 سيما يف صفوف الشباب والنساء

دعم السياسات وتنمية  3-2-1
القدرات يف ما يتعلق بصياغة 
االسرتاتيجيات والسياسات واخلطوط 
التوجيهية والربامج وتنفيذها من أجل 
تعزيز فرص العمل الالئق يف الريف، 
واملبادرات احلّرة وتنمية املهارات، 

 خاصة ابلنسبة إىل الشباب والنساء

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم خللق فرص للعمل الالئق يف الريف 
واملبادرة احلّرة وتطوير املهارات، خاصة 

 للشباب والنساء

6 3 22 ● 

دعم السياسات وتنمية  3-2-2
القدرات لتعزيز تطبيق معايري العمل 
الدولية يف املناطق الريفية من أجل 
النهوض جبودة فرص العمل 
وسالمتها، ال سيما يف ما يتعلق بعمل 

 األطفال والعمل اجلربي

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 

زيز تطبيق معايري العمل الدولية الدعم لتع
يف املناطق الريفية مبا يعزز جودة الوظائف 
وسالمتها، خاصة يف ما يتعلق بعمالة 

 األطفال والعمل اجلربي

4 1 7 ● 
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 احلّد من الفقر يف األرايف :3اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج

 2020يف عام 
الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

: تعزيز البلدان لوصول فقراء الريف 3-3
 إىل نظم احلماية االجتماعية

 مستوى على الدعم توفري 3-3-1
 وتنمية املعرفة وتوليد السياسات

لتوسيع  الدعوة وأنشطة القدرات
نطاق تغطية احلماية االجتماعية 
لتشمل الفقراء يف الريف، مبا يف ذلك 

 يف السياقات اهلشة واإلنسانية

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم لتوسيع نطاق تغطية احلماية 

تشمل فقراء الريف، مبا االجتماعية حبيث 
 يف ذلك يف السياقات اهلّشة واإلنسانية.

5 1 14 ● 

على مستوى  الدعم توفري 3-3-2 
السياسات وتوليد املعرفة وتنمية 

للنهوض  القدرات وأنشطة الدعوة
أبوجه التآزر يف ما بني قطاعات 
احلماية االجتماعية والتغذية والزراعة 
 وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغرّي 

 املناخ

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم لتعزيز أوجه التآزر بني احلماية 

ية والزراعة وإدارة املوارد االجتماعية والتغذ
  املناخالطبيعية، مبا يف ذلك تغرّي 

6 2 20 ● 

تعزيز البلدان للقدرات على تصميم  3-4
السياسات واالسرتاتيجيات والربامج 
املنصفة املتعددة القطاعات اخلاصة 
ابملساواة بني اجلنسني، وعلى تنفيذها 

من  1يف حتقيق اهلدف  ةمهاسموتقييمها لل
 أهداف التنمية املستدامة

تعزيز القدرات الوطنية على  3-4-1
تصميم وتنفيذ سياسات 
واسرتاتيجيات وبرامج شاملة ومراعية 
للمساواة بني اجلنسني ومتعددة 
القطاعات للحد من الفقر يف الريف، 
 مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغرّي 

 املناخ

  عدد البلدان )أو املؤسسات أو العمليات
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم لتصميم وتنفيذ سياسات 
واسرتاتيجيات وبرامج شاملة ومراعية 
للمساواة بني اجلنسني ومتعددة القطاعات 
للحد من الفقر يف الريف، مبا يف ذلك يف 

  املناخسياق اهلجرة وتغرّي 

10 2 25 ● 
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 احلّد من الفقر يف األرايف :3اهلدف االسرتاتيجي 
الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج

 2020يف عام 
الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

توفري البياانت واملعارف  3-4-2 
واألدوات لتعزيز وتقييم سياسات 
واسرتاتيجيات شاملة ومراعية 
للمساواة بني اجلنسني ومتعددة 
القطاعات للحد من الفقر يف الريف، 
 مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغرّي 

املناخ، ورصد التقدم احملرز يف احلد من 
 الفقر يف الريف

 و العمليات عدد البلدان )أو املؤسسات أ
اإلقليمية والعاملية( اليت جرى فيها تقدمي 
الدعم لتقييم سياسات واسرتاتيجيات 
وبرامج شاملة ومتعددة القطاعات ومراعية 
للمساواة بني اجلنسني للحد من الفقر يف 
 الريف، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغرّي 

املناخ، ورصد التقدم احملرز يف احلد من 
 الفقر يف الريف

5 3 16 ● 
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  وكفاءة: متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل 4اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

صياغة اتفاقات وخطوط توجيهية  4-1
طوعية ومواصفات دولية لتحسني وصول 

 البلدان إىل األسواق الدولية وأدائها

صياغة البلدان ملوصفات  4-1-1
دولية جديدة ومنقحة خاصة 
بسالمة األغذية وجودهتا وابلصحة 
النباتية، واالتفاق عليها لتكون مبثابة 

 مراجع لتحقيق االتساق الدويل

  املعايري الدولية اجلديدة أو املنقحة يف عدد
جمال سالمة األغذية وجودهتا والصحة النباتية 
استناًدا إىل القضااي اجلديدة اليت متّ النظر فيها 
أو التطورات على صعيد مشاريع املعايري اليت 

 أحرزت تقدًما أو املعايري املعتمدة اجلديدة

46 60 128 ● 

تعزيز قدرات البلدان  4-1-2
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
التابعة هلا على املشاركة بفعالية يف 
صياغة خطوط توجيهية طوعية 
واتفاقات دولية تشجع شفافية 

ن فرص إجراءات األسواق وحتسّ 
األسواق وإقامة نظم زراعية وغذائية 

 أكثر كفاءة

  عدد البلدان )أو األجهزة اإلقليمية( اليت
قّدمت املنظمة بشأهنا براهني أو تنمية 
القدرات أو منتدايت للحوار بشأن اتفاقات 
التجارة الدولية واخلطوط التوجيهية ذات 

 الصلة

11 10 30 ● 

تصميم البلدان وتنفيذها لسياسات  4-2
وأطر تنظيمية وترتيبات مؤسسية تدعم 

 إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة

تعزيز قدرات منظمات  4-2-1
القطاع العام على تصميم وتنفيذ 
سياسات واسرتاتيجيات وأطر 
تنظيمية وخطط استثمارات وطنية 

 )عدد البلدان اليت استفادت فيها  )لفأ
منظمات القطاع العام من دعم املنظمة لتعزيز 
قدراهتا على تصميم وتنفيذ سياسات 
واسرتاتيجيات وأطر تنظيمية وخطط استثمار 

23 

 

 

39 

 

 

63 
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  وكفاءة: متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل 4اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

تدعم إقامة نظم زراعية غذائية 
 شاملة وفعالة

وطنية تدعم إقامة نظم زراعية غذائية شاملة 
 وفعالة

 )عدد األجهزة اإلقليمية اليت استفادت  )ابء
من دعم املنظمة لتعزيز قدراهتا يف جمايل 
تصميم وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات 
واألطر التنظيمية وخطط االستثمار الوطنية 

وير النظم الزراعية والغذائية الداعِّمة لتط
 الشاملة والكفؤة

 

 

 

 

 

17 
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● 

تعزيز قدرات منظمات  4-2-2
القطاعني العام واخلاص على 
تصميم وتنفيذ ترتيبات مؤسسية 
مستندة إىل األسواق داعِّمة 
لشمولية وكفاءة النظم الزراعية 

 والغذائية

  البلدان اليت استفادت فيها منظمات عدد
القطاعني العام واخلاص من دعم املنظمة 
لتعزيز قدراهتا يف جمال تصميم وتنفيذ ترتيبات 
مؤسسية مستندة إىل األسواق داعِّمة 

 لشمولية وكفاءة النظم الزراعية والغذائية

 2 7 11 Δ 
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  وكفاءة: متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل 4اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

تعزيز البلدان لقدرات القطاعني العام  4-3
واخلاص وزايدة االستثمارات للنهوض 
ابملنشآت الزراعية الشاملة وتطوير سلسلة 

 القيمة

تزويد اجلهات الفاعلة يف  4-3-1
سالسل القيمة ابلقدرات الفنية 
واإلدارية إلقامة سالسل قيمة زراعية 

 وغذائية مستدامة وفعالة وشاملة

 حظيت بدعم املنظمة لتعزيز  عدد البلدان اليت
القدرات الفنية واإلدارية لدى اجلهات الفاعلة 
يف سلسلة القيمة الغذائية، مبا يف ذلك 
البلدان اليت حظيت بدعم املنظمة لتعزيز 
قدرات اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة 
الغذائية من أجل تطوير سالسل قيمة مراعية 

االستفادة  للمسائل اجلنسانية ومتّكن املرأة من
 بصورة عادلة

15 26 61 ● 

تعزيز قدرات منظمات  4-3-2
القطاعني العام واخلاص على زايدة 
االستثمارات يف األدوات واخلدمات 
املالية وآليات إدارة املخاطرة، 
وتصميمها وتنفيذها لغرض إقامة 

 نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة

 البلدان اليت حتظى بدعم املنظمة لزايدة  عدد
 واخلدمات األدوات يفاالستثمارات املسؤولة 

 وتصميمها املخاطرة، إدارة وآليات املالية
 وغذائية زراعية نظم إقامة لغرض وتنفيذها

 وفعالة شاملة

7 14 24 ● 
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  وكفاءة: متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل 4اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
ضوء غاايت 
 فرتة السنتني

اختاذ البلدان للقرارات ابالستناد إىل  4-4
األدلة من أجل دعم إقامة نظم زراعية 

 غذائية

توفري أحدث املعلومات  4-4-1
والتحليالت عن األسواق العاملية 
لتشجيع شفافية األسواق وتعزيز 
فرص األسواق والتجارة العاملية 

 واإلقليمية واحمللية

  عدد منتجات املعلومات عن السوق
التحليلية واملعرفية الصادرة عن  واملنتجات

 املنظمة

44 63 165 ● 

تزويد منظمات القطاع  4-4-2 
العام مبا يلزم إلنشاء نظم لرصد 
وحتليل آاثر السياسات التجارية 
والغذائية والزراعية على النظم 

 الزراعية والغذائية الوطنية

  عدد البلدان اليت تستفيد من دعم املنظمة
وحتليل آاثر السياسات إلنشاء نظم لرصد 

التجارية والغذائية والزراعية على النظم 
 الزراعية والغذائية الوطنية

9 5 12 ● 
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 : زايدة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات5اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
الغاية  ضوء

احملددة لنهاية 
 2021عام 

اعتماد البلدان أو تنفيذها لنظم وأطر  5-1
قانونية وسياساتية ومؤسسية للحد من 

 املخاطر وإدارة األزمات

 القدرات تعزيز 5-1-1
للحكومة  اإلقليمية/الوطنية

واملنظمات العامة على صياغة 
وتعزيز برامج استثمار وسياسات 
واسرتاتيجيات وخطط خاصة ابحلد 

 من املخاطر وإبدارة األزمات

 (ألف)  عدد البلدان أو األقاليم اليت قامت
بصياغة واعتماد يف مؤسساهتا اسرتاتيجية/خطة 
للحّد من املخاطر وإدارة األزمات كنتيجة لدعم 

 املنظمة
 (ابء)  عدد املنتجات العاملية واإلقليمية املعيارية

اليت تدعم البلدان يف صياغة وتشجيع السياسات 
واالسرتاتيجيات واخلطط وبرامج االستثمار الرامية 

 إىل احلد من املخاطر وإدارة األزمات

18 

 

 

 

 

28 

15 

 

 

 

 

58 

34 

 

 

 

 

155 

● 
 
 
 
 

Δ 

حتسني آليات التنسيق  5-1-2
من املخاطر  للحدوتعبئة املوارد 
 وإدارة األزمات

  عدد البلدان أو األقاليم اليت حّسنت آليات تعبئة
املوارد والتنسيق للحد من املخاطر وإدارة األزمات 

 كنتيجة لدعم املنظمة

11 10 17 ● 

استخدام البلدان ملعلومات منتظمة  5-2
ولإلنذار املبكر ملواجهة التهديدات احملتملة 

 واملعروفة واملستجدة

وضع آليات أو حتسينها  5-2-1
لتحديد التهديدات ورصدها، 
وتقييم املخاطر وتنفيذ اإلنذار املبكر 

 املتكامل ويف الوقت املناسبو 

  عدد البلدان أو األقاليم اليت حّسنت
نظمها لرصد التهديدات من أجل تعزيز آلياهتا/

 نتيجة لدعم املنظمةكإطالق اإلنذارات املبكرة  

16 15 35 ● 
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 : زايدة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات5اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
الغاية  ضوء

احملددة لنهاية 
 2021عام 

حتسني القدرات الوطنية  5-2-2
على تقييم قابلية التأثر وقياس القدرة 

 على الصمود

  عدد البلدان أو األقاليم اليت حّسنت عملية وضع
خرائط القدرة على الصمود/التعّرض للمخاطر 

 والتحليل كنتيجة لدعم املنظمة

15 12 16 ● 

حتّد البلدان من املخاطر والتعرض هلا  5-3
 على مستويي األسرة واجملتمع

تعزيز قدرات احلكومة  5-3-1
واجملتمعات احمللية وأصحاب 
املصلحة الرئيسيني اآلخرين على 
تنفيذ ممارسات الوقاية والتخفيف 
اجلّيدة للحد من آاثر التهديدات 

 واألزمات

  عدد البلدان اليت حّسنت تطبيق معايري
وتكنولوجيات وممارسات متكاملة و/أو حمددة 

املخاطر كنتيجة القطاعات للوقاية والتخفيف من 
 لدعم املنظمة

17 17 35 ● 

تزويد اجملتمعات احمللية  5-3-2
مبمارسات وتدابري للحد من قابلية 

 التأثر

  من  حتدّ  تدابري تطبيق حّسنت اليت البلدان عدد
التعّرض للمخاطر وتعّزز قدرة اجملتمعات احمللية 
على الصمود يف وجه التهديدات واألزمات 

 كنتيجة لدعم املنظمة

17 16 36 ● 
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 : زايدة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات5اهلدف االسرتاتيجي 

الغاية احملّققة فعلًيا  املؤشر املخرج الناتج
 2020يف عام 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2020 

الغاية احملددة 
لنهاية عام 
2021 

 )الرتاكمية(

التقدم احملرز يف 
الغاية  ضوء

احملددة لنهاية 
 2021عام 

أتّهب البلدان للكوارث واألزمات  5-4
 وإدارة االستجاابت الفعالة هلا

تعزيز قدرات السلطات  5-4-1
وأصحاب املصلحة على املستوى 
الوطين يف جمال التأهب للطوارئ 

 للحد من أتثري األزمات

  عدد البلدان أو األقاليم اليت تستفيد من دعم
املنظمة لفهم املعايري واخلطوط التوجيهية 

 حلالةواملمارسات يف جمال األخطار والتأهب 
 حمّدد بقطاع اخلاصة الطوارئ

18 18 24 ● 

تقدمي املساعدة اإلنسانية  5-4-2
يف الوقت املناسب إىل اجملتمعات 
املتضررة من األزمات للحفاظ على 

 سبل كسب العيش

  عدد البلدان أو األقاليم املتأثرة أبزمة تلقي بثقلها
على الزراعة ووّفرت فيها املنظمة استجابة 
لألزمات يف الوقت املالئم مع االستجابة 

 املساواة بني اجلنسني والتغذيةملتطلبات 

17 12 22 ● 
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 ،6اهلدف  -: التقدم احملرز يف مؤشرات األداء الرئيسية2امللحق 
 األهداف الوظيفية، األبواب اخلاصة 

 □االنتباه  يستدعي؛ ●التقدم: على املسار الصحيح 

 6اهلدف 
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 

 )تغّّي املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية(
حص       اءات بنزاهة ونش       رها من قبل املنظمة؛ وتقدمي خدمات ذات نوعية جّيدة للعمل بش       أن املس       اواة بني اإلاجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات؛ وإعداد  توفري -الناتجبيان 

 اجلنسني واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ إىل الربامج االسرتاتيجية.
 املنظم     ةألف: جودة عمككككل -6-1

 اكتمالهالفين واملعياري و 
 الغاايت الرئيسيةمؤشرات األداء 

 (2021)ُناية 
 الوضع الراهن

(2020) 
 التقدم احملرز

 وجيري قياسها من خالل:جودة القيادة الفنية، ألف: -6-1
اس     تقص     اء لتقييم تعقيبات أص     حاب املص     لحة بش     أن عناص    ر  منهجية-

القيادة الفنية من قبيل: ض    مان امتياز املعرفة الفنية واالمتثال للس    ياس    ات 
الفنية والنزاهة الفنية والقدرة على االس      تجابة للقض      ااي الناش      ئة والنهوض 
بفهم أس    اس    ي للتحدايت وإجياد خيارات يف التخص    ص    ات الرئيس    ية عن 

 ن الفنية.طريق اللجا

72% 69% ● 

اإلدارات  القيادة الفنية الرئيس  ية للمديرين العامني املس  اعدين يف املعرفة الفنية الالزمة لتحقيق األهداف االس  رتاتيجية ودعم تنفيذها عن طريق متّيزض  مان  :1-1-6املخرج 
  واألنشطة الفنية يف املنظمة.الفنية؛ وإقامة شبكات فنية وتقدمي اخلربة الفنية إىل الربامج االسرتاتيجية 

 االمتثال للسياسات الفنية والنزاهة الفنية واتساق تدخالت املنظمة عرب احلدود اجلغرافية.ضمان : 2-1-6املخرج 
املتغرية واإلس         هام يف مواجهة لتكييف احللول مع البيئة توفري القدرة على االس         تجابة للقض         ااي الناش         ئة، ودعم اس         تكش         اف ابتكارات وهُنج جديدة  :3-1-6املخرج 

  تعاونية ابستخدام الصندوق املتعدد التخصصات. التحدايت عن طريق بذل جهود
اللجان الفنية )جلنة مص         ايد األمساك، وجلنة الغاابت،  النهوض بفهم أس         اس         ي للتحدايت، وإجياد خيارات يف التخص         ص         ات األس         اس         ية عن طريق :4-1-6املخرج 

  السلع(. وجلنة مشكالتالزراعة،  وجلنة
وعن التوقعات العاملية  األمساك وتربية األحياء املائية والغاابت ض           مان إعداد املطبوعات الرئيس           ية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة ومص           ايد :5-1-6املخرج 

 .لألغذية والزراعة
املؤس              س              ي من جانب اإلدارات الفنية  على املس              تويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثيل دعم وتش              جيع احلوار الفين ويف جمال الس              ياس              ات :6-1-6املخرج 

 .اإلحصائيني وكبري
: جودة إحصكككككككككككاءات املنظمة 6-2

لدعم عملية ص             نع واسككككككككككتخدامها 
 القرارات ابالستناد إىل األدلة 

 

 الغاايت  الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 رعايةنس             بة مؤش             رات أهداف التنمية املس             تدامة حتت  ألف:-6-2
مع املبادئ  ااملنظمة، واليت مّت اإلبالغ عنها على املس           توى الوطين متش           يً 

 األساسية لإلحصاءات الرمسية. 

50% 46% ● 

نس           بة العمليات اإلحص           ائية العالية اجلودة يف املنظمة على ابء: -6-2
 املنظمة لضمان اجلودة اإلحصائيةأساس إطار 

85% 89% ● 

امة وعددها وض  ع وتبادل األس  اليب واملعايري اخلاص  ة جبمع وجتهيز ونش  ر واس  تخدام اإلحص  اءات الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك مؤش  رات التنمية املس  تد :1-2-6املخرج 
 هلا.  راعيةمؤشرًا اليت تعترب املنظمة  21
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 6اهلدف 
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 

 )تغّّي املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية(
ملستدامة وعددها توفري الدعم لتعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية على مجع وحتليل ونشر اإلحصاءات الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك مؤشرات التنمية ا :2-2-6املخرج 

 هلا. الراعيةهة اجلمؤشرًا اليت تعترب املنظمة  21
س  تدامة وعددها قيام املنظمة إبعداد ونش  ر إحص  اءات زراعية وغذائية عالية اجلودة وقابلة للمقارنة على املس  توى الدويل، مبا يف ذلك مؤش  رات التنمية امل: 3-2-6املخرج 

 هلا، وحصول اجملتمع الدويل عليها.  الراعيةهة اجلمؤشرًا اليت تعترب املنظمة  21
 تعزيز احلوكمة والتنسيق يف إحصاءات املنظمة ملزيد من توحيد األنشطة اإلحصائية على نطاق املنظمة وتعزيز جودهتا واتساقها.  :4-2-6املخرج 

: خكدمكات ذات نوعيّكة جيّكدة 6-3
للعمل بشأن املساواة  متسقةوُن  ج 

تؤدي بني اجلنسككككككككككني ومتكني املرأة، 
إىل تعزيز الق        درات القطري        ة على 

 اوبرامج تتيح فرص  ً ص  ياغة س  ياس  ات 
متس             اوية للرجال والنس             اء، وعلى 

 تنفيذها ورصدها

  الرئيسيةمؤشرات األداء 
 

 الغاايت
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

طبقة.  ألف:-6-3
ُ
 ● 14 15 عدد املعايري الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني امل

النس         خة املنقحة من خطة العمل على عدد معايري األداء يف ابء: -6-3
نطاق املنظومة بش      أن املس      اواة بني اجلنس      ني ومتكني املرأة اليت اس      توفتها 

 املنظمة أو ختطتها.
 

15 15 ● 

نيا للمنظمة يف حص  ول البلدان األعض  اء على الدعم ض  من األهداف االس  رتاتيجية من وحدة املس  اواة بني اجلنس  ني لتنمية قدراهتا مبا يّتس  ق مع املعايري الد :1-3-6ملخرج ا
  ما يتعلق بتعميم املساواة بني اجلنسني والتدخالت املستهدفة.

 أو تعزيزها لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني. إنشاء آليات مؤسسية وتنمية قدرات للموظفني: 2-3-6املخرج 
: خككدمككات ذات نوعيكّكة جيكّكدة 4-6

حوكمكككة  قواع     دمن أجكككل وضكككككككككككع 
أكثر وآليات ومؤس  س  ات ذات ص  لة 

على كل من الص         عيد  فعالية ومشوال
الع  املي واإلقليمي والوطين ويف برامج 

 األهداف االسرتاتيجية

 الغاايت  الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

عدد آليات أو عمليات احلوكمة العاملية املختارة اليت متارس ألف: -6-4
يش               ّجع إحراز التقدم يف املس                ائل املتص               لة  قيادايً  افيها املنظمة دورً 

 ابألهداف االسرتاتيجية اخلمسة.

3 3 ● 

عدد احلاالت اليت ش    جعت فيها مس    امهة املنظمة يف احلوكمة ابء: -6-4
على إحراز تق دم خبص               وص األه داف االس               رتاتيجي ة اخلمس                ة على 

 الصعيدين الوطين واإلقليمي. 

20 20 ● 

 حتّسن مسامهة املنظمة يف آليات حوكمة عاملية خمتارة من حيث جودهتا واتساقها. :1-4-6املخرج 
 حتديد مسائل احلوكمة الرئيسية الوطنية واإلقليمية وصياغة خيارات للمشورة املستهدفة املالئمة. :2-4-6املخرج 

: ضكككمان جودة واتسكككاق عمل 5-6
من خالل املنظمة بشكككككككككككأن التغذية 

ت    ع    م    ي    م ال    ت    غ        ذي        ة يف األه        داف 
االس    رتاتيجية وتعزيز مس    امهة املنظمة 

 يف اهلياكل الدولية املتعلقة ابلتغذية
 

 الغاايت  الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

عدد اآلليات / العمليات العاملية املعنية ابلتغذية اليت تساهم ألف: -5-6
فيها املنظمة وأفيد فيها عن إحراز تقدم على ص         عيد متابعة املؤمتر الدويل 

 الثاين املعين ابلتغذية 

5 4 ● 

التقدم احملرز ملراعاة الش    واغل واالعتبارات واألهداف املتص    لة ابء: -6-5
ابلتغ  ذي  ة ض               من أطر الربجم  ة القطري  ة ويف تنمي  ة ق  درات موظفي املنظم ة 
ملساعدة احلكومات على تعميم التغذية )النسبة املئوية للزايدة مقارنة بفرتة 

 السنتني املاضية(

25 24 ● 
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 6اهلدف 
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 

 )تغّّي املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية(
  واتساق الدعم الذي تقدمه املنظمة إىل التنسيق التشغيلي والسياسايت بشأن التغذية يف منظومة األمم املتحدة.حتسني جودة : 1-5-6املخرج 
 اين املعىن ابلتغذيةتعزيز قدرة املنظمة على دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصلة الصادرين عن املؤمتر الدويل الث :2-5-6املخرج 
 وضع وتنفيذ معايري مشرتكة وهنج للمنظمة لتعميم التغذية من خالل األهداف االسرتاتيجية. :3-5-6املخرج 

: ضكككمان جودة واتسكككاق عمل 6-6
املنظمة بشأن تغّي املناخ متاشيا مع 
االسككككككككككرتاتيجية املتعلقة بتغّي املناخ 
من خالل تعميم        ه يف األه        داف 
االس    رتاتيجية وتعزيز مس    امهة املنظمة 
يف اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية 

 املتعلقة بتغري املناخ

 الغاايت  الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

عدد البلدان اليت حتظى بدعم املنظمة لتنفيذ و/أو مواص         لة ألف: -6-6
بلورة املكوانت الزراعية ملس           امهاهتا احملددة على الص           عيد الوطين مبوجب 

من أهككككداف التنميككككة  1-2-13اهلككككدف اتف     اق ابريس. )يس               هم يف 
 املستدامة(.

50 101 ● 

عدد احلوارات املتعلقة بتمويل الس       ياس       ات و/أو الفنية ذات  ابء:-6-6
الص            لة ابلعمل يف جمال املناخ على الص            عيدين العاملي واإلقليمي حيث 
تؤدي املنظم   ة دورا رايداي يف تعزيز تك   ام   ل التوقع   ات الغ   ذائي   ة والزراعي   ة 
)مثل الص       ندوق األخض       ر للمناخ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش       أن 

 (.2030املناخ وخطة عام  تغري

24 25 ● 

احملددة  تعزيز قدرات املنظمة على دعم البلدان األعض          اء يف تنفيذ املكوانت الزراعية لس          ياس          اهتا وخططها املتعلقة بتغري املناخ، خاص          ة املس          امهات :1-6-6املخرج 
 الصعيد الوطين، ابإلضافة إىل مكوانت تغري املناخ ضمن سياساهتا وخططها اخلاصة ابلتنمية الزراعية.  على

 تزاي  د مش                 ارك  ة املنظم  ة من حي  ث الكم والتواتر يف حوارات خمت  ارة ع  املي  ة وإقليمي  ة فني  ة وخ  اص                 ة مبس                 ائ  ل التموي  ل والس               ي  اس                 ات بش                 أن :2-6-6املخرج 
 تغري املناخ. 
 

 برانمج التعاون التقين :7الباب 
 لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية احتقيق برانمج التعاون التقين على حنو فعال، وابتساق اتم مع األهداف االسرتاتيجية، ودعمً  -بيان الناتج 

 : إدارة ودعم برانمج التعاون التقين7-1

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
)ُناية 
2021) 

  الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 معدل املوافقة على موارد برانمج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات  ألف-7-1
 2021-2019/2020-2018للفرتة 

100% 57% ● 

  تمعدل إجناز مشاريع برانمج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادا ابء-7-1
 2019-2017/2018-2016للفرتة 

100% 69% ● 
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 التواصل :8اهلدف الوظيفي 
زة للقدرات حتقيق أهداف املنظمة حيظى بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية معزّ  -بيان الناتج

 املعارف وإدارة
  بني بلدان اجلنوب: الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات مبا يف ذلك التعاون يف ما 8-1

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
 (2021)ُناية 

التقدم 
 احملرز

 ● 15 20 عدد الشراكات االسرتاتيجية اليت مّت إبرامها ومواصلة العمل هبا ألف-8-1

 ● 8 11 عدد مبادرات الدعوة املنفذة دعًما لألنشطة على مستوى املنظمة وللربامج االسرتاتيجية  ابء-8-1

 ● 12 10 عدد منهجيات تنمية القدرات اليت مت تطبيقها يف دعم الربامج االسرتاتيجية جيم-8-1

 دال-8-1
والتعاون عدد االتفاقات والربامج اجلارية اخلاصة ابلتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب 

 الثالثي
30 29 ● 

 املخرجات
8-1-1  .جرى تشجيعها وتعزيزهاالشراكات األساسية اليت  
8-1-2  توفري املشورة والدعم للفرق املعنية ابلربامج االسرتاتيجية من أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل املنظمة. 
8-1-3   اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول تساهم بفعالية يف الربامج واملبادرات الوطنيةمبادرات التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب القائمة بني  

 : االتصاالت8-2

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
(2020) 

التقدم 
 احملرز

 ألف-8-2
إىل عدد اجللسات على  ااستنادً ) FAO.orgحركة املستخدمني على موقع املنظمة 

 صفحات متثيلية(
 ماليني  3  مليوانً   6.77

● 

 ابء-8-2
للرصد  Meltwaterخبدمة ا رات املوقع( مقاسً مستوى وجود وسائل اإلعالم )عدد زاي

 اإلعالمي
زايرة  24 000

 جديدة يف الشهر
زايرة جديدة  71 200

الشهر يف  
● 

 حساابت املنظمة للتواصل االجتماعي )جمتمعة(الزايدة يف العدد اإلمجايل ملتابعي  جيم-8-2
 مليوانً  1.26 مليون 2.4

● 

 املخرجات
 إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 8-2-1
 االسرتاتيجيةإطالق املوقع اإللكرتوين للمنظمة على مستوى العامل ووجود وسائل التواصل االجتماعي التساقها مع أهدافها  8-2-2
 وضع وتعزيز هنج، وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملّسنة للمعلومات 8-2-3
  : تعبئة املوارد8-3

 غاايتال مؤشرات األداء األساسية
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

التقدم 
 احملرز

 ألف-8-3
دوالر  اتمليار  1.7 جرت تعبئتها يف فرتة السنتنيمستوى املسامهات الطوعية اليت 

 أمريكي 
مليار دوالر  1.15

 أمريكي 
● 
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 التواصل :8اهلدف الوظيفي 
من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اخلاص ابلقيمة  1-9-17املسامهة يف املؤشر )

 ابلدوالر األمريكي للمس   اعدة املالية والفنية املخصصة للبلدان النامية( 

 □ %58 %80 املشاريع اليت أقفلت يف موعدهاالنسبة املئوية من  ابء-8-3

 املخرجات
الذين تعمل معهم التواصل والتسويق االستباقيني جملاالت عمل املنظمة ذات األولوية واملتطلبات من املوارد مما يتيح قاعدة موّسعة ومتنوعة من الشركاء  8-3-1

 املنظمة
 واستخدامها واحتساهبا مّتسقة مع سياسات املنظمةاملسامهات الطوعية اليت متت تعبئتها  8-3-2
 تعزيز قدرات املنظمة على تعبئة املوارد وإدارة دورات املشاريع بصورة فّعالة 8-3-3
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 تكنولوجيا املعلومات :9اهلدف الوظيفي 
الرقمية ألغراض التنفيذ يف مجيع املواقع اجلغرافية من خالل حلول تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضافة من خالل حتسني فائدة األصول  -بيان الناتج

ى جمموعة من السياسات وخدمات حسنة التوقيت، ورفيعة اجلودة، وفعالة، وذات الكفاءة من حيث الكلفة، والتكنولوجيات التحويلية والشراكات اخلارجية القائمة عل
 واملعايري اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
)ُناية 
2021) 

الوضع 
  الراهن

(2020) 

 التقدم احملرز

 ألف-9-1

مس             توى إرض             اء العمالء االس             رتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية إزاء احللول املقّدمة يف جمال 
 من خالل:تكنولوجيا املعلومات، وجيري قياسه 

 املص      در:  متامًا الراض      نياملئوية من العمالء االس      رتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية  النس      بة(
 مسح سنوي للعمالء(

80% 94% ● 

 ابء-9-1

لعملها بصورة آمنة وحسنة التوقيت،  اجودة األصول الرقمية املتاحة أمام املنظمة لتستخدمها دعمً 
  :جيري قياسها من خاللو

80% 65% ● 
  املئوية من األص             ول الرقمية )نظم املعلومات الداخلية والروابط مبص             ادر خارجية من النس             بة

 البياانت( اليت تستند إىل املنصات الرقمية املتاحة

 املخرجات
 من خالل توفري منتجات وخدمات ذات الفعالية من حيث الكلفة، وحسنة التوقيت فّعااًل  االعمليات املتعّلقة ابألعمال التجارية يف املنظمة تتلقى دعمً  9-1-1
يف جمال  وكفؤةحتديد وتطبيق سياسات وهياكل ومواصفات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة متّكن من تقدمي على حنو فّعال حلول انجعة  9-1-2

 تكنولوجيا املعلومات
الدقيقة وذات الصلة من إمكانية الوصول إليها بطرق غري مرّخص هلا، وإاتحتها أمام املوظفني املخّولني يف املنظمة لتيسري العمل محاية أصول املعلومات  9-1-3

 الذي يقومون به لصاحل املنظمة
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 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10اهلدف الوظيفي 
  االلتزام والتعاون السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة االسرتاتيجية واإلشراف: التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زايدة بيان الناتج

 حوكمة املنظمة: 10-1
 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 

 (2021)ُناية 
  الوضع الراهن

(2020) 
 التقدم احملرز

%70 %100 واثئق األجهزة الرائسية اليت تقدم يف حينها واحتياجات اللغات ألف-10-1  □ 
 ● %100 %90 تنفيذ قرارات األجهزة الرائسية يف املواعيد احملددة ابء-10-1

 املخرجات
  فيةاخلدمات لألجهزة الرائسية والدستورية بطريقة فعالة، ابستخدام التكنولوجيا احلديثة، مع حتسني اخلدمات اللغوية وتنفيذ القرارات بشفا تقدمي 10-1-1
 اإلشراف :10-2

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

 الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 ألف-10-2

النس           بة املئوية للتغطية اخلاص           ة بعمليات املراجعة اليت مت تنفيذها، مبا يف ذلك تلك 
 ذات اخلطورة العالية

)مبا يف ذلك  90%
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

)مبا يف ذلك  20%
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

□ 

 ابء-10-2
ع  دد البل  دان اليت مت فيه  ا تقييم األمهي  ة االس               رتاتيجي  ة للمنظم  ة وفع  الي  ة براجمه  ا من 

 خالل عمليات التقييم املتعّلقة ابلربامج القطرية وغريها من الربامج الرئيسية
13 7 ● 

  املخرجات
  األمهية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمهاالقيام بعمليات تقييم اسرتاتيجية وخاصة ابلربامج ورفع توصيات لتحسني  10-2-1
 إعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملراجعة احلساابت قائمة على املخاطر 10-2-2
 االئتمانيةتوفري عناصر معّززة يف مساءلة املنظمة، وضوابطها الداخلية، وأطرها  10-2-3
 : التوجيه10-3

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 ألف-10-3

)يف خطة  %67 %85 اليت مت حتقيقها نسبة غاايت خمرجات األهداف االسرتاتيجية
العمل األصلية( 

)يف خطة  %91و
 العمل املنّقحة(

● 

 ابء-10-3
نسبة توصيات عمليات التقييم االسرتاتيجية اليت استكمل فيها رّد اإلدارة املتفق عليه 

 يف املوعد املقرر 
90% 100% ● 

 ● %80 %80 نسبة توصيات املراجعة العالية املخاطر اليت استكملت يف املوعد املقرر  جيم-10-3
 ● %8 %8 شهرًا( 24نسبة توصيات املراجعة اليت مل تنفذ بعد منذ وقت طويل )أي أكثر من  دال-10-3

 هاء-10-3
نسبة املوظفني الذين أكملوا دورات تعّلم عن بُعد بشأن الوقاية من التحرش والتحرش 

 15اجلنسي وسوء استعمال السلطة واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
90% 74% ● 

 
 واو-10-3

نس  بة املوظفني الذين يوافقون على أّن للمنظمة س  ياس  ات وعمليات وإجراءات فعالة 
 ملعاجلة التحّرش وغريه من أنواع السلوك غري املقبولة

حىت هناية عام ) 64% 70%
2019) 

● 

                                                           
 رئيسي جديد لألداء مؤشر  15
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 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10اهلدف الوظيفي 
  املخرجات

 توفري توجيه تنفيذي 10-3-1
 بالغوالرصد واإل تقدمي التوجيه االسرتاتيجي 10-3-2
 توفري مشورة قانونية موثوقة ويف الوقت املالئم لدعم إجراءات املنظمة وتنفيذ برانمج عملها 10-3-3
 تقدمي دعم رفيع اجلودة للمكاتب امليدانية 10-3-4
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 اإلدارة الكفؤة والفعالة :11اهلدف الوظيفي 
 راقبةاملرصد و وال سياساتالوضع وظائف إجناز وظائف ائتمانية، و تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف  - بيان الناتج

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية11-1

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 ● يوًما 159 يوًما 120 الوقت املطلوب لتعيني موظفني ألف-11-1

 ● %85 %75 متساوايً  النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة متثياًل  ابء-11-1

 ال يوجد ال يوجد 75 التنقل اجلغرايف )املناصب( جيم-11-1

 املخرجات
واحلفاظ  تهاوتنمي، وحمّفزةإجراءات وخدمات متصلة ابملوارد البشرية فعالة وكفؤة، وتدعم اجتذاب قوة عاملة متنوعة وماهرة و  اسرتاتيجيات وسياسات 11-1-1

 .يهاعل
 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد املالية11-2

 الرئيسيةمؤشرات األداء 
 غاايت ال

 (2021)ُناية 
  الوضع الراهن

(2020) 
 التقدم احملرز

 ألف-11-2
تتلقى املنظمة رأاًي غري مشفوع بتحفظات بشأن كشوفاهتا املالية، مبا يف ذلك 

 الرقابة الداخليةبشأن بياانت 

غري مشفوع رأي 
ملراجع بتحفظات 

 خارجي )سنوي(

غري مشفوع رأي 
ملراجع بتحفظات 

 خارجي )سنوي(

● 

 املخرجات

11-2-1 
لألجهزة الرائسية، والدول األعضاء، واإلدارة،  ادعمً  اتقارير مالية دقيقة، وذات الصلة، وحسنة التوقيت وخدمات مالية كفؤة وفعالة ومراقبة جيدً  تقدمي

 والشركاء يف املوارد، واملوظفني.
 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11-3

 الرئيسيةمؤشرات األداء 
 غاايت ال

 (2021)ُناية 
  الوضع الراهن

(2020) 
 التقدم احملرز

 ال يوجد *يوجد ال %73 * مستوى إرضاء العمالء من خالل جودة اخلدمات املقدمة ألف-11-3

 ابء 11-3
املسؤولية البيئية يف املنظمة تُقاس بناء على نسبة مباين/جمّمعات املنظمة اليت 

 ستوّفر بياانت سنوية عن انبعااثت غازات الدفيئة
88% 91% ● 

 املخرجات
 البيئية وتستجيب إىل متطلبات املنظمةاخلدمات اإلدارية والوظائف الداعمة فعالة، وكفؤة، ومبّسطة، ومستدامة من الناحية  11-3-1

يسي صحة القوة العاملة ملوظفي املنظمة وإنتاجّيتها على حنو انشط من خالل توفري خدمات صحية مبّسطة وفعالة جلميع املوظفني يف املقر الرئ تشجيع 11-3-2
 ويف املكاتب امليدانية

 الء*جتمع هذه املعلومات كل سنتني من خالل استقصاء لرضا العم
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 اإلنفاق الرأمسايل :13الباب 
 الرأمسالية يف املنظمة منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال يف املنظمة وإجناز االستثمارات حتقق - بيان الناتج

 األهداف االسرتاتيجية

 غاايت ال  مؤشرات األداء الرئيسية
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 ألف-13-1
النسبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخص ص للمبادرات اليت ُأجري هلا حتليل التكلفة 

 وجيري قياسها من خالل:واملنافع وخطة حتقيق العائد، 
 استعراض سنوي

100% 100% 
● 

 ابء-13-1
النسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أجنزت يف موعدها وجبودة رفيعة وضمن 

 وجيري قياسها من خالل:امليزانية، 
 حافظة املشاريع

85% 33% 
□ 

 املخرجات
 .البياانت واملعلومات الفنية منصة إلدارةتعزيز  13-1-1
 العمليات اجلديدة واملتغرية اخلاصة ابألعمال.تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية  13-1-2
 حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات. 13-1-3
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 اإلنفاق األمين :14الباب 
 على حنو آمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها املنظمة موظفو املنظمة قادرون على أتديته مهامهم - بيان الناتج

 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر14-1

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 ● %100 %100 النسبة املئوية للموظفني الذين أهنوا تدريب األمن األساسي ألف-14-1

 املخرجات
 لتنفيذ الربامج يف املقرضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة  14-1-1
 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل14-2

 غاايت ال الرئيسيةمؤشرات األداء 
 (2021)ُناية 

  الوضع الراهن
(2020) 

 التقدم احملرز

 ● %100 %100 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم ابملعايري الدنيا لألمن التشغيلي ألف-14-2

النس               بة املئوية للموظفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين يلتزمون ابلتدابري  ابء-14-2
 األمنية ألماكن اإلقامة

100% 100% ● 

النس               بة املئوية لإلبالغ عن احلوادث املتص               لة ابألمن يف املكاتب امليدانية مع  جيم-14-2
 متابعتها العاجلة 

100% 100% ● 

س       اعة  72النس       بة املئوية إليفاد املهنيني املتخص       ص       ني يف األمن امليداين خالل  دال-14-2
  ملساعدة املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة ابألمن، حبسب احلاجة

 ال يوجد ال يوجد 100%

 املخرجات
 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العاملضمان  14-2-1
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التقّدم احملرز على مستوا املعايّي الدنيا لسياسة منظمة األغذية  -املساواة بني اجلنسني  - 3امللحق 
والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني وخطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني 

 املرأة

تتم معاجلة موض  وع املس  اواة بني اجلنس  ني، بوص  فه مس  ألة حمورية ابلنس  بة إىل والية املنظمة، كموض  وع ش  امل يف  -274
اإلطار االس       رتاتيجي، لتوفري خدمات ذات نوعية جّيدة واس       رتاتيجيات وهنج متماس       كة لتعزيز املس       اواة بني اجلنس       ني، 

تعزيز القدرات القطرية على ص          ياغة إىل  3-6ويرمي الناتج وتدخالت تس          تهدف املرأة يف إطار الربامج االس          رتاتيجية. 
. وجيري قياس التقدم احملَرز والنتائج احملققة س  ياس  ات وبرامج تتيح فرص ً ا متس  اوية للرجال والنس  اء، وعلى تنفيذها ورص  دها

 من خالل مؤشرين اثنني من مؤشرات األداء الرئيسية كما يرد أدانه.
 اجلنسني املطبقةتعميم املساواة بني  عدد معايري -ألف -3-6املؤشر 

يتوىّل هذا املؤشر قياس تنفيذ املعايري الدنيا ال         خمسة عشر اخلاصة بتعميم املساواة بني اجلنسني والتدخالت اليت  -275
يئة تستهدف املرأة، على النحو احملّدد يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. وهتدف هذه املعايري إىل تعزيز هتيئة ب

اتية عن طريق دعم إنش   اء آليات لتعميم قض   ااي املس   اواة بني اجلنس   ني ترّكز على الوظائف الرئيس   ية للمنظمة. و مؤس   س   ية م
مِّّمت لتكون متناس    قة ومكّملة ملعايري خطة العمل على نطاق املنظومة بش    أن املس    اواة بني اجلنس    ني ومتكني املرأة  وقد ص    ُ

 منظمات األمم املتحدة واليت على ضوئها ترفع املنظمة تقاريرها كل سنة. اليت تُعترب ملزمة ابلنسبة إىل مجيع
ًنا يف التقارير املرفوعة، ال س       يما تلك املتعلقة جبمع البياانت 2020ويف عام  -276 ، بّينت معظم املعايري اتس       اقًا وحتس       ّ

املش      اريع وتنفيذها. وواص      لت  املص      ّنفة حبس      ب نوع اجلنس ونش      رها؛ وتعّلم املوظفني وتنمية قدراهتم؛ والتقييم؛ وص      ياغة
، مبا يف ذلك التدريب اإللزامي اجلديد بش     أن املس     اواة بني اجلنس     ني الذي 9املنظمة توس     يع نطاق عملها يف إطار املعيار 

، ويف س      ياق اجلهود املتواص      لة لتعزيز املس      اءلة، أدخلت املنظمة مؤش      رات 12كان معدل إجنازه مرتفًعا. ويف إطار املعيار 
نظام تقييم وإدارة األداء لكبار املديرين، ما ميّهد الطريق لرفع تقارير أكثر مشواًل يف عام يف هدف اإلش              راف  جديدة إىل

2021. 
ع بشأن تتبّ  14معيارًا. أما املعيار  14ومن بني املعايري ال               خمسة عشر احملددة لفرتة السنتني، بدأ ابلفعل تطبيق  -277

ابملس    اواة بني اجلنس    ني ملش    اريعها  متص    لةما يزال يتعذر على املنظمة ختص    يص ميزانية فلم يُطبق بعد مبا أنه  ،املوارد املالية
 وبراجمها.
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مجيع قواعد البياانت اإلحصائية تتضمن  1
الرئيسية يف املنظمة بياانت مصّنفة حبسب 
نوع اجلنس عند االقتضاء وحيثما يكون 

 ذلك متاًحا.

من قواعد البياانت الرئيسية للمنظمة، املتاحة  16تّتصل سبع أجنز
للعموم، بتصنيف البياانت حبسب نوع اجلنس. وهي تشمل 
أيًضا مستودع البياانت اجلديد املتعلق أبهداف التنمية 

من بينها معلومات مصّنفة  قواعد مخساملستدامة. وتتضمن 
حبسب نوع اجلنس. وتنشر املنظمة هذه البياانت من خالل 

، وخصوًصا من خالل مطبوعاهتا الرئيسية. املعرفية منتجاهتا
، تضّمنت تقارير احلالة يف العامل حتاليل بشأن 2020ويف عام 

املساواة بني اجلنسني، وتضمنت ثالثة تقارير من بينها بياانت 
 فة حبسب نوع اجلنس.مصنّ 

تستثمر املنظمة يف تعزيز قدرات البلدان  2
فة حبسب األعضاء على إعداد بياانت مصنّ 

نوع اجلنس وعلى حتليلها واستخدامها يف 
حتليل السياسات وختطيط الربامج واملشاريع 

 وتقييمها.

فة تعزز املنظمة قدرات األعضاء على مجع البياانت املصنّ  أجنز
، ُنظمت حلقات 2020يف عام  حبسب نوع اجلنس وحتليلها.

عمل تدريبية إقليمية ووطنية ومناقشات يف شكل موائد 
فة يرة سّلطت الضوء على أمهية مجع البياانت املصنّ مستد

حبسب نوع اجلنس وحتليلها يف اجلهود الرامية إىل حتقيق األمن 
 50الغذائي، واستهدفت املسؤولني احلكوميني من حوايل 

واضطلعت املنظمة أيًضا بدور فاعل يف دعم مجع  بلًدا.
ات فة حبسب نوع اجلنس ونشرها يف التعدادالبياانت املصنّ 

 والدراسات االستقصائية الزراعية.
ابلنسبة إىل مجيع األهداف االسرتاتيجية،  3

جُيرى حتليل وتوضع خطة عمل بشأن 
املساواة بني اجلنسني؛ وجيري قياس التقدم يف 
جمال املساواة بني اجلنسني ابلنسبة إىل مجيع 

 نواتج املنظمة.

األنشطة املتصلة تشمل مجيع األهداف االسرتاتيجية  أجنز
ابملساواة بني اجلنسني والنتائج املتوقعة اليت متت صياغتها 
على املستويني القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر 

تسب مجيع األنشطة املتصلة ابملساواة الرئيسي. ولكن، ال حتُ 
ا ال يتجزأ من نتائج ا ما تكون جزءً بني اجلنسني ألهنا غالبً 
يف املائة يف  11يفّسر ذلك نسبة  أوسع نطاقًا. وابلتايل،

املتوسط املسّجلة خالل السنة املشمولة ابلتقرير للنتائج املقررة 
املتصلة ابملساواة بني اجلنسني )أي أهنا كانت تنطوي على 
بُعد يتعلق ابملساواة بني اجلنسني معرّب عنه بشكل صريح يف 

، فتمّكن املؤشرات املخرجاتأما على مستوى العنوان(. 
ع والتوصيفات املراعية للمساواة بني اجلنسني املنظمة من تتبّ 

مستوى حتقيق النتائج ذات الصلة ابملساواة بني اجلنسني، 
يف املائة من النتائج الضوء  37، سّلطت نسبة 2020ويف عام 

 على مكّون خاص ابملساواة بني اجلنسني.

                                                           
 قواعد بياانت. 9املعلومات اليوم إىل  ستندقواعد بياانهتا، وت بتقويةتقوم املنظمة  16
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حتديد غاية مالية لتخصيص املوارد لسياسة  4

املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني، 
 وحتقيقها.

خيصص برانمج العمل وامليزانية اعتماًدا للعمل املتعلق  أجنز
 ابملساواة بني اجلنسني يف املنظمة.

إجراء تقييم قطري بشأن املساواة بني  5
 اجلنسني كجزء من الربامج القطرية.

رية بشأن تشّجع منظمة األغذية والزراعة التقييمات القط أجنز
املساواة بني اجلنسني اليت تساهم يف أطر الربجمة القطرية 

تقييمات  10جنزت ، أُ 2020وصياغة املشاريع. ويف عام 
يف املائة  100جديدة. وابإلضافة إىل ذلك، تناولت نسبة 

من أطر الربجمة القطرية اليت مت إقرارها، املعوقات املتصلة 
 ابملساواة بني اجلنسني وعاجلتها.

استعراض ملسألة املساواة بني اجلنسني  6
ابلنسبة إىل مجيع اخلدمات من أجل توفري 
أساس لتحسني تنفيذ عملية تعميم املساواة 
بني اجلنسني، مبا يف ذلك قياس التقدم احملرز 

 واألداء.

تشّجع املنظمة إجراء استعراض دوري للعمل املتعلق ابملساواة  أجنز
بني اجلنسني يف كل وحدة من وحدات املنظمة من أجل 
استعراض اإلجنازات وحتديد الفجوات وختطيط األنشطة ذات 

ضعت الصيغة ، وُ 2020الصلة ابملساواة بني اجلنسني. يف عام 
عملية  15هّلت تقريرًا، واستُ  14النهائية بنجاح ملا جمموعه 

 استعراض.
درج حتليل مسألة املساواة بني اجلنسني يف يُ  7

صياغة مجيع الربامج واملشاريع امليدانية، 
وتُؤخذ القضااي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني 
يف االعتبار يف عمليات املوافقة على املشاريع 

 وتنفيذها.

ع مسألة تعميم املساواة بني اجلنسني يف صياغة ميكن تتبّ  أجنز
الربامج واملشاريع وتنفيذ األنشطة ذات الصلة ابملساواة بني 
اجلنسني من خالل متطلبات حمددة تضعها املنظمة يف دورة 

يف  90، متت صياغة حنو 2020املشاريع اخلاصة هبا. يف عام 
املساواة املائة من مجيع املشاريع ابالستناد إىل حتليل بشأن 

بني اجلنسني )جرى تقييمه على أساس مؤشرات املنظمة 
( وظّلت نسبة املشاريع املصّنفة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني

على أهنا تعاجل بصورة مالئمة مسألة املساواة بني اجلنسني 
)استناًدا إىل نظام تسجيل األداء يف التقارير النهائية( مرتفعة 

 يف املائة(. 83.5)
تتضمن مجيع عمليات استعراض الربامج  8

وتقييمها بشكل كامل حتلياًل بشأن املساواة 
بني اجلنسني، وتقدم تقارير عن اآلاثر املتصلة 
ابملساواة بني اجلنسني يف اجملاالت اليت 

 تستعرضها.

عماًل ابخلطوط التوجيهية الصادرة عن مكتب التقييم بغرض  أجنز
تقييم تعميم مفهوم املساواة بني اجلنسني، أدرجت أكثر من 

 2020يف املائة من مجيع التقييمات اليت أجريت يف عام  95
مفهوم املساواة بني اجلنسني يف اختصاصاهتا، وتضمنت 

ة املبادرة قسًما خاًصا ابملساواة بني اجلنسني يف إطار صياغ
اليت جيري تقييمها، وإدارهتا ونتائجها. وقدمت نسبة تتجاوز 

يف املائة من التقارير اليت مت تقييمها، توصيات تتعلق  90
ا إىل االستنتاجات اليت ابملساواة بني اجلنسني، استنادً 

 خلصت إليها.
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يوضع برانمج إلزامي لتنمية القدرات يف جمال  9

اجلنسني وتنفيذه جلميع املوظفني املساواة بني 
 الفنيني واملدراء.

تنفذ املنظمة سنواًي اسرتاتيجية لتنمية القدرات املتصلة  أجنز
ابملساواة بني اجلنسني، وتقّدم ملوظفيها جمموعة متنوعة من 

، 2020خيارات التدريب املتصلة هبذا املوضوع. ويف عام 
طلقت دورة تعّلم إلكرتونية جديدة إلزامية بشأن املساواة بني أُ 

اجلنسني بعنوان "حتقيق املساواة بني اجلنسني يف عمل منظمة 
موظًفا.  2 152األغذية والزراعة" وقد أكمل هذه الدورة 

موظًفا دورات تعّلم إلكرتوين  125وعالوًة على ذلك، أكمل 
تاحة على منصة أخرى ذات صلة ابملساواة بني اجلنسني م

 التعّلم الداخلية.
حلقة عمل  40أكثر من  2020وكذلك، مت تنظيم يف عام  

وندوة وحلقة دراسية إلكرتونية خمصصة ملسائل املساواة بني 
 اجلنسني يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية.

حتديد احلد األدىن من الكفاءات يف حتليل  10
وُيطلب من قضااي املساواة بني اجلنسني، 

 مجيع املدراء واملوظفني الفنيني استيفاءها.

ينطوي إطار املنظمة اخلاص ابلكفاءات على املساواة بني  أجنز
اجلنسني ضمن القيمة األساسية: "احرتام اجلميع"، وتشّجع 
إعالانت الوظائف الفنية الشاغرة ورود الطلبات من 

ني، استناًدا املرشحات املؤهالت. وميكن للُشَعب املعنية ابلتعي
إىل احتياجاهتا، تسليط الضوء على اخلربة أو املؤهالت 
املتعلقة بقضااي املساواة بني اجلنسني يف إعالانت الوظائف 

يف املائة من  23، تضمنت نسبة 2020الشاغرة. ويف عام 
إعالانت الوظائف الشاغرة شرطًا يتعلق ابخلربة واملعارف 

 بني اجلنسني. و/أو املسؤوليات املتصلة ابملساواة
تضع كل إدارة فنية عملية فرز قائمة على  11

املساواة بني اجلنسني جلميع األنشطة املعيارية 
 .واملنتجات املعرفيةوالربامج 

تتلقى يف كل سنة جهات االتصال املعنية ابملساواة بني  أجنز
اجلنسني دراسة استقصائية للوقوف على مدى مسامهتها يف 
تنفيذ العمل يف جمال املساواة بني اجلنسني ضمن الوحدات 

يف  87التابعة هلا. ويف السنة املشمولة ابلتقرير، أشارت نسبة 
يف املائة بشكل  51املائة إىل مشاركة مباشرة، ومنها نسبة 

يف املائة بشكل دوري. وتشمل املهام األساسية  36منتظم، و
جلهات االتصال املعنية ابملساواة بني اجلنسني، التخطيط 
ورفع التقارير؛ ومتثيل املنظمة يف االجتماعات املشرتكة بني 
الوكاالت؛ وتوفري الدعم إلعداد وثيقة التخطيط القطري؛ 

 .املنتجات املعرفيةاريع؛ واستعراض وتوفري الدعم لصياغة املش
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يُدرج تقييم عن املسامهة يف حتقيق أهداف 
املساواة بني اجلنسني اخلاصة ابملنظمة يف 

جلميع املوظفني  نظام تقييم وإدارة األداء
 الفنيني.

 أجنز
 

 

واصلت املنظمة جهودها لتوسيع نطاق إدراج أهداف 
املساواة بني اجلنسني يف نظام تقييم وإدارة األداء ملختلف 

درجت مؤشرات جديدة ، أُ 2020فئات املوظفني. ويف عام 
يف اهلدف اإلشرايف لنظام تقييم وإدارة األداء لكبار املديرين، 

. أما 2021 ما ميّهد الطريق لرفع تقارير أكثر مشواًل يف عام
ابلنسبة إىل فئة جهات االتصال املعنية ابملساواة بني 
اجلنسني، وابملقارنة مع فرتة السنتني السابقة، سّجلت نسبة 
األهداف املتصلة ابملساواة بني اجلنسني املبّلغ عنها يف نظام 

 يف املائة(. 93إىل  66تقييم وإدارة األداء ارتفاًعا حاًدا )من 
حنو منهجي تتّبع املوارد البشرية  جيري على 13

واملالية والنتائج املعيارية والتنفيذية ذات 
الصلة بقضااي املساواة بني اجلنسني من املقر 
الرئيسي إىل املستوى القطري، ورفع تقارير 
عنها إىل األجهزة الرائسية للمنظمة وإىل 

 منظومة األمم املتحدة.

النتائج املتعلقة ابملساواة  يتتبع إطار املنظمة اخلاص ابلرصد أجنز
بني اجلنسني حبسب األهداف االسرتاتيجية والوظيفية ويبّلغ 
البلدان األعضاء هبا من خالل تقارير استعراض منتصف 

ا املدة وتقارير تنفيذ الربامج. وتتضمن تقارير املنظمة هذه أيضً 
سة لقضااي معلومات حمدثة عن ختصيص املوارد املالية املكرّ 

بني اجلنسني وتوفريها. وتنفذ املنظمة أيًضا خطة  املساواة
تقارير إىل األجهزة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني وترفع 

 الرائسية عن املوارد البشرية.
يف املائة من ميزانية  30يتم ختصيص نسبة  14

املنظمة وعملها التنفيذي على املستويني 
القطري واإلقليمي للتدخالت اليت تستهدف 

 النساء حتديًدا.

يف املائة من مشاريع املنظمة املعتمدة، يف  52اندرجت نسبة  مل ينجز 
 "G2a"، يف إطار مؤشر املساواة بني اجلنسني 2020عام 

جلنسني على حنو منهجي، غري )تعاجل قضااي املساواة بني ا
أهنا ليست أحد األهداف الرئيسية للمشروع( يف حني بلغت 

)تعترب املساواة بني اجلنسني  "G2b"حصة املشاريع املصّنفة 
يف املائة. ومبا أّن املنظمة ال تزال  6هدفها الرئيسي( نسبة 

غري قادرة على حتديد امليزانية املتعلقة بقضااي املساواة بني 
 ني لفرادى التدخالت، مل ينجز هذا املعيار بعد.اجلنس

زايدة حصة إمجايل حافظة برانمج التعاون  15
التقين املخصصة للربامج واملشاريع املتصلة 

 30يف املائة إىل  9ابملساواة بني اجلنسني من 
 يف املائة.

درايتها وخربهتا ميّكن برانمج التعاون التقين املنظمة من إاتحة  أجنز
على طلبهم، ابالستفادة من املوارد اخلاصة هبا.  لألعضاء بناءً 

مشروًعا  348ويف السنة املشمولة ابلتقرير، تناول أكثر من 
من مشاريع برانمج التعاون التقين املوافق عليها املسائل 
املتصلة ابملساواة بني اجلنسني، وكانت نسبتها مرتفعة بوجه 

 يقيا وأمريكا الالتينية.خاص يف كل من أفر 
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 خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -ابء -3-6املؤشر 
ابء أداء املنظمة يف ض      وء املعايري الواردة يف خطة العمل على نطاق املنظومة بش      أن املس      اواة -3-6يقّيم املؤش      ر  -278
ومتّثل خطة العمل إطارًا للمس   اءلة من أجل تس   ريع وترية تعميم مفهوم املس   اواة . )خطة العمل( اجلنس   ني ومتكني املرأة بني

بني اجلنس  ني ومتكني املرأة يف مجيع الوظائف املؤس  س  ية يف اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وتقتض  ي خطة العمل أن 
 تقوم كل من اهليئات واإلدارات واملكاتب املشاركة برفع تقارير سنوية.

ع هذا 2023-2018( للفرتة 2.0، ص    درت نس    خة حمدثة من خطة العمل )خطة العمل 2018عام ويف  -279 . ويوس    ّ
( من خالل حتديث مؤشرات األداء القائمة ومواءمتها مع 1.0اإلطار نطاق النسخة األوىل من خطة العمل )خطة العمل 

درجت أس ئلة إض افية على مس توى اإلبالغ ، أُ 2020مع الرتكيز على النتائج. ويف عام  2030خطة التنمية املس تدامة لعام 
يف ما يتعلق ابملس  اواة بني  19-ع آاثر األزمة واالس  تجابة إىل جائحة كوفيديف كل مؤش  ر من مؤش  رات األداء من أجل تتبّ 

 اجلنسني ومتكني املرأة.
مؤشرًا  15واصلت املنظمة تقّدمها من خالل الوفاء مبتطلبات  ،3، وعلى النحو املبنّي يف اجلدول 2020ويف عام  -280

من مؤش   رات األداء خلطة العمل أو ما يفوق تلك املتطلبات. وتتض   من النس   خة احملدثة خلطة العمل مؤش   رًا  16من أص   ل 
أن تتجاوز  ال ينطبق على املنظمة. وقد متّكنت املنظمة بوجه خاص من (3)مؤش  ر األداء  حدامؤش  رًا، ومنها مؤش  ر و  17

. إذ عمدت املنظمة على توثيق 2018بش          أن املعارف واالتص          االت للمرة األوىل منذ عام  16متطلبات مؤش          ر األداء 
املعارف املتعلقة ابملس       اواة بني اجلنس       ني ومتكني املرأة وإاتحتها للعموم بص       ورة منهجية، وكذلك بفض       ل تكثيف املنظمة 

كة بني الوكاالت واملعنية ابملس     اواة بني اجلنس     ني ومتكني املرأة. وجرى التحس     ني الخنراطها مع جمتمعات املمارس     ني املش     رت 
بش     أن املس     اواة يف متثيل املرأة. إذ وض     عت املنظمة خطة عمل حمّدثة لتحقيق املس     اواة بني  12الرئيس     ي يف إطار املؤش     ر 

 2022ئف الفئة الفنية حبلول عام اجلنس         ني بني موظفيها، وترمي إىل حتقيق املس         اواة بني اجلنس         ني على املس         توى وظا
 .2024الوظائف العليا حبلول عام  ويف

واس  تندت املنظمة إىل اجلهود املعززة من أجل تنمية قدرات املوظفني يف جمال املس  اواة بني اجلنس  ني ومتكني املرأة،  -281
 رأة.فضاًل عن تعزيز الروابط املشرتكة بني الوكاالت اليت أثنت عليها هيئة األمم املتحدة للم

منظمة األغذية والزراعة خلطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني  تصنيف - 3اجلدول 
 *املرأة حبسب مؤشرات األداء

مؤشر 
 2020 2019 2018 العنوان األداء

التخطيط االسرتاتيجي لنتائج أهداف التنمية املستدامة  1
 ذات الصلة ابملساواة بني اجلنسني

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات

اإلبالغ عن نتائج أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة  2
 ابملساواة بني اجلنسني

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات

النتائج الرباجمية ألهداف التنمية املستدامة ذات الصلة  3
 1ابملساواة بني اجلنسني غري مدرجة يف مؤشر األداء 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات التقييم 4
 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات املراجعة 5
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مؤشر 
 2020 2019 2018 العنوان األداء

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات السياسات 6
 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات القيادة 7
 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات إدارة األداء املراعية لقضااي املساواة بني اجلنسني 8
 يفي ابملتطلبات ابملتطلباتيفي  يفي ابملتطلبات ع املوارد املاليةتتبّ  9

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات ختصيص املوارد املالية 10
 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات اهليكل اجلنساين 11
يقرتب من الوفاء  التمثيل العادل للنساء 12

 ابملتطلبات
يقرتب من الوفاء 

 ابملتطلبات
الوفاء  يقرتب من
 ابملتطلبات

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات ثقافة املنظمة 13
 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يفي ابملتطلبات تقييم القدرات 14
 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات تنمية القدرات 15
 يتجاوز املتطلبات ابملتطلباتيفي  يفي ابملتطلبات املعارف واالتصاالت 16
يقرتب من الوفاء  االتساق 17

 ابملتطلبات
 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات

يف يوليو/متوز  *حبسب اجلدول الزمين لرفع التقارير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة الوارد يف خطة العمل، على أن يتم أتكيد التصنيف
2021. 

 

 


