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 توطئة املدير العام
 

 استثنائيةحتدايت  2021-2020طغت على فرتة السنتني 
وما جنم عنها من أتثريات  19-أفرزهتا جائحة كوفيد

اجتماعية واقتصادية إمجالية. وقد ارتفعت معدالت الفقر 
املدقع للمرة األوىل يف غضون جيل من الزمن فيما ازداد 
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد 

رنة ابلسنوات اخلمس مقا 2020بقدر أكرب خالل سنة 
السابقة جمتمعة. وأفضى ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
واألمسدة وطفرات اجلراد الصحراوي وغري ذلك من آفات 
عابرة للحدود وأمراض حيوانية املصدر وارتفاع تواتر 
الظواهر املناخية القصوى، إىل وضع حتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة على احملك بقدر أكرب. 
ى حنو ما يرد يف تقرير تنفيذ الربامج احلايل، كانت وعل

منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( على قدر التحدي من 
خالل تطبيق اسرتاتيجية عاملية وشاملة ومتشعّبة لدعم 
األعضاء واألقاليم من أجل احتواء أتثريات اجلائحة. 
وتوزّعت التدخالت من العمل اإلنساين وصوال  إىل 

إلمنائية األطول أجال ، مبا يف ذلك الرتكيز على األولوايت ا
هنج "صحة واحدة" وتعزيز قدرة املزارعني على الصمود 

إاتحة البياانت لصنع القرارات. وعزز برانمج االستجابة و 
والتعايف منها قدرة النظم الزراعية  19-جلائحة كوفيد

والغذائية على الصمود يف األجل الطويل، من خالل 
قدرة املنظمة على حشد الطاقات لقيادة  االستفادة من

اجلهود الدولية من خالل اتباع هنج مرن متعدد 
القطاعات، يف إطار جهد متضافر إلعادة البناء على حنو 

 أفضل. 
وأمكنت االستفادة من طاقات البياانت والتكنولوجيا 
املكانية لدعم عملية صنع القرارات املستندة إىل األدلّة 

جلغرافية املكانية اخلاصة مببادرة العمل من خالل املنصة ا
يد ا بيد، وخمترب البياانت، ومركز البياانت عن حاالت 
الطوارئ وسواها من أدوات رقمية اليت توفر البياانت عن 

إنتاجية املياه وأسعار األغذية وإنتاج احملاصيل وعمليات 
اإلنذار املبكر بشأن حاالت اإلجهاد الزراعي وصحة 

 راض احليوانية املصدر. احليوان واألم
وقد سامهت املنظمة بشكل نشط يف قمة األمم املتحدة 
للنظم الغذائية ويف التحضري هلا وحافظت على اخنراطها 
يف عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 
والتزامها هبا. ويسمح إطار وُضع حديث ا إلشراك القطاع 

جماالت التعاون. اخلاص بصورة اسرتاتيجية بتوسيع 
والعمل جاٍر حالي ا على وضع اسرتاتيجية خاصة بتغري 
املناخ وأخرى خاصة ابلعلوم واالبتكار من خالل 
عمليات تشاورية مكثّفة مبا سيعزز بقدر أكرب نوعية 

 الدعم الذي تقدمه املنظمة وجدواه. 
وقد مت حتقيق النتائج وفق االلتزامات املبيّنة يف برانمج 

رغم القيود والتحدايت غري  2021-2020ة العمل للفرت 
املسبوقة، ويف هذا داللة على ما تتمتع به املنظمة من 
مرونة وقدرة على التكيف واالستجابة. وبلغ اإلنفاق 

يف املائة من الربانمج العادي فيما ازدادت  99.6
يف املائة مقارنة  12املصروفات من خارج امليزانية بنسبة 

وبلغت عملية حشد املوارد أعلى . 2019-2018ابلفرتة 
 2.7مستوى هلا على اإلطالق بعدما جرت تعبئة مبلغ 

 . 2021-2020مليارات دوالر أمريكي يف الفرتة 
ومتّ ضمان استمرارية األعمال طوال فرتات اإلقفال العام 

م يف هأثناء اجلائحة مبوازاة إبقاء رعاية املوظفني ورفاه
صدارة األولوايت. وخطوان خطوات كبرية ابجتاه جعل 
منظمة األغذية والزراعة منظمة رقمية حبّق.  فقد مسحت 
االجتماعات املنعقدة ابلوسائل االفرتاضية جبميع اللغات 
بزايدة املشاركة يف مناقشات األجهزة الرائسية وبتعزيز 

 الشفافية والشمولية. 



 

منذ  تميقة اليت انطلقوال تزال عمليات اإلصالح الع
استالمي مهامي تعطي املنظمة مزيد ا من املرونة واملشاركة 
والشفافية والكفاءة واملالءمة للغرض املنشود، مبا ميّكنها 
من رفع التحدايت املقبلة. وإّن فريق القيادة الرئيسي 
يساندين يف مجيع جوانب عمل املنظمة، مبا يضمن 

رفع املستوايت. وحيقق الشفافية وتشاطر املعارف على أ
اهليكل التنظيمي املسطح واملعياري املتجدد التنسيق 
والتعاون األمثل بني خمتلف فرق املنظمة، مع وجود آليات 
مساءلة واضحة مبا يف ذلك من خالل خطي التسلسل 

(. وهناك نظام متني للرقابة B( وابء )Aاإلداري ألف )
جلسات الداخلية جيري تعزيزه بقدر أكرب من خالل 

إحاطة دورية يعقدها املفتش العام مع كبار املديرين يف 
 املواقع كافة. 

مرحلة مفصلية حيث  2021-2020وتشكل فرتة السنتني 
أقفلت دورة الربجمة السابقة مع إقرار املؤمتر لإلطار 

. وسوف نسرتشد يف 2031-2022االسرتاتيجي للفرتة 
اليت تقضي بدعم عملنا يف السنوات املقبلة بسرديته املقنعة 

من خالل التحول حنو نظم زراعية  2030خطة عام 
كفاءة ومشوال  وقدرة على الصمود أكثر وغذائية 

واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل 
، من دون ترك أي أحد خلف للجميع وحياة أفضل

الركب. وإين أعوّل على التعاون الفعلي املستمر مع 
وسائر هيئات األمم املتحدة والشركاء أعضاء املنظمة 

 اآلخرين يف مساران املقبل من أجل املنظمة.

 

 شو دونيو
 املدير العام
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 معلومات عن هذا التقرير
 

يُطلع تقرير تنفيذ الربامج )التقرير( األعضاء على  -1
وجماالت )املنظمة( مبادرات منظمة األغذية والزراعة 

 عملها والنتائج اليت حتققت خالل فرتة السنتني
على النحو املقرر يف برانمج العمل وامليزانية  2020-2021
وهو يقّدم، يف  والتعديالت الالحقة. 2021-2020للفرتة 

، واستناد ا إىل التقرير 1إطار واثئق املساءلة املعمول هبا
، معلومات 2020التوليفي الستعراض منتصف املدة لعام 

عن اإلجنازات والنتائج الرئيسية مبوجب إطار النتائج احملدد، 
فضال  عن النفقات، وتعبئة املوارد، والدروس املستفادة يف 

عمل الفين الذي تضطلع به املنظمة ما يتعلق على السواء ابل
خلدمة األعضاء على املستوايت العاملية واإلقليمية 

 والقطرية، وابلبيئة املواتية على الصعيد الداخلي.
ويقّدم التقرير معلومات عن اإلجنازات الفنية  -2

الرئيسية اليت حققتها املنظمة من منظور تطلعاهتا املوّجهة 
عن طريق التحّول إىل نظم  2030إىل دعم تنفيذ خطة عام 

كفاءة ومشوال  وقدرة على الصمود أكثر زراعية وغذائية 
بيئة ، وتغذية أفضل، وإنتاج أفضلواستدامة من أجل 

، من دون ترك أي أحد خلف حياة أفضل، وأفضل
مع ضمان يف الوقت نفسه املساءلة عن رفع   -الركب

ر التقارير بشأن مؤشرات املخرجات والنواتج ضمن اإلطا
 املندرج يف سياق اخلطة املتوسطة األجل للفرتة

ويقّدم النص الرئيسي للتقرير سرد ا يرّكز  .2018-2021
على مبادرات وإجنازات رئيسية خمتارة، وقد أدرجت كامل 
املعلومات بشأن املساءلة على مستوى املنظمة ضمن 

 املالحق.
تسريع وترية التقدم بعنوان  الفصل األولويتناول  -3

أبرز جماالت العمل  حتقيق أهداف التنمية املستدامةحنو 
الفين واإلجنازات الرئيسية ذات الصلة دعم ا لتنفيذ خطة 

. وجيري عرض كامل النتائج اليت حققتها 2030عام 

                                                           
 (10/2009النصوص األساسية )قرار املؤمتر واو يف  –القسم الثاين   1

املنظمة واإلبالغ عنها من خالل إطار النتائج للمنظمة 
 .5إىل  1ل و من الفص 1امللحق الوارد يف 

جتديد منظمة عنوان ب الفصل الثاينويسّلط  -4
الضوء على تعزيز قدرة املنظمة على خدمة  األغذية والزراعة

األعضاء، ويقدم حملة عامة مرّكزة عن التطورات واإلجنازات 
الرئيسية يف االستفادة من البياانت واإلحصاءات، 
والتكنولوجيا والنهج املبتكرة، وتعميم املسائل املتصلة 

ة والشباب واملساواة بني ابلدول اجلزرية الصغرية النامي
اجلنسني والشعوب األصلية، وتنفيذ هنج براجمي لعمل 
املنظمة وزايدة الشمول والكفاءة والفعالية على مستواها 

ويرد بيان كامل  من دون ترك أي أحد خلف الركب.
للنتائج يف هذا اجملال ضمن إطار نتائج املنظمة الوارد يف 

 . 14إىل  6ل و من الفص 1امللحق 
الضوء  إدارة املواردبعنوان  الفصل الثالثويسّلط  -5

معلومات  3امللحق ويقّدم  على النفقات وتعبئة املوارد.
أكثر تفصيال  عن تطور املوارد اإلمجالية، وأداء برانمج 

، 2019-2018العمل، واستخدام الرصيد غري املنفق للفرتة 
وأبواب امليزانية اخلاصة، والصندوق املتعدد التخصصات، 

 وتعبئة املوارد، وكلفة الربانمج امليداين.
وتقّدم مالحق أخرى معلومات عن استعراض  -6

(، والتقدم 4امللحق (، ومنهجية الرصد )2امللحق املوارد )
احملرز بشأن املعايري الدنيا لسياسة املنظمة بشأن املساواة 

ن بني اجلنسني وخطة العمل على نطاق املنظومة بشأ
(، وتغري املناخ 5امللحق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

( وتعدد اللغات وتنفيذ سياسة املنظمة اخلاصة 6امللحق )
(، والدورات غري املقررة وامللغاة 7امللحق ابللغات )

( وقضااي املساواة بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف 8 امللحق)
(.9امللحق للموظفني )
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 مةوترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستداتسريع  -أواًل 

االستجابة للسياق العاملي

 
 
 
 
 
 

 19-جائحة كوفيد
اخّتذت منظمة األغذية والزراعة إجراءات سريعة  -7

مع احلفاظ  19-لدعم البلدان يف االستجابة جلائحة كوفيد
يف الوقت ذاته على االستمرارية والتكّيف مع أساليب العمل 

فمن خالل برانمج املنظمة لالستجابة جلائحة  اجلديدة.
والتعايف منها الذي أُطلق ابلتشاور الوثيق مع  19-كوفيد

أصحاب املصلحة على املستوى الوطين، اعتمدت املنظمة 
لطلب من أجل معاجلة هنج ا مران  وشامال  لتوفري دعم مدفوع اب

التأثريات االجتماعية واالقتصادية للجائحة وتوفري االستجابة 
وقد مّكن هذا الربانمج الشركاء من االستفادة من  اإلنسانية.

القدرة التنظيمية للمنظمة وبياانهتا اآلنية ونظم اإلنذار املبكر 
لديها وخربهتا الفنية لتوجيه الدعم حيثما وحينما متس احلاجة 

  ليه.إ

 19-وقامت املنظمة مبعاجلة أتثريات جائحة كوفيد -8
وسائر الصدمات وحاالت اإلجهاد القائمة من قبل بطريقة 

متكاملة من خالل خطط االستجابة اإلنسانية، وإعادة برجمة 
مليون شخص يعانون من انعدام  24املوارد للوصول إىل 
باشرة وعاجلت املنظمة أيض ا اآلاثر امل األمن الغذائي احلاد.

والثانوية من خالل التشدد يف تدابري السالمة يف أسواق الثروة 
احليوانية، وأنشطة التوعية اليت تستهدف العاملني يف جمال 
األغذية، ونشر مواد اإلبالغ عن املخاطر وإشراك اجملتمع 
احمللي، والتخطيط حلاالت الطوارئ من أجل ضمان انتقال 

 ة.الرعاة اآلمن إىل املراعي الشتوي
ومتّكنت املنظمة، من خالل رصد أتثري جائحة  -9

، من إاتحة بياانت وحتليالت عالية اجلودة الختاذ 19-كوفيد
خالل مجع البياانت بسرعة استناد ا إىل مقياس  القرارات من

املعاانة من انعدام األمن الغذائي وقّدمت معلومات عن أتثري 
يف العامل  تقرير حالة األمن الغذائي والتغذيةاجلائحة يف 

من  25وابإلضافة إىل ذلك، أاتح مجع البياانت يف  .2021
الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منو ا تقييم أحدث 
االجتاهات النعدام األمن الغذائي على املستويني الوطين 
ودون الوطين، ونشرت أداة البياانت الضخمة اليت أطلقها 

ة األسعار اليومية للمواد الغذائية خمترب البياانت التابع للمنظم
والتغريدات واألخبار لتحليل الـتأثريات املرتتبة على سالسل 

 األغذية.
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ومن خالل توسيع سياسات وتدابري احلماية  -10
االجتماعية بشأن حقوق امللكية وتعزيزها، شّجعت املنظمة 
التعايف االقتصادي الشامل والعمالة الريفية، وخّففت من 

اجلائحة على املساواة بني اجلنسني واللجوء إىل  وطأة أتثريات
كما أّدت التدخالت النقدية والتدريب على  عمالة األطفال.

املمارسات الزراعية اجليدة املوّجهة إىل األسر املعيشية 
الضعيفة إىل تعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية على 

 الصمود.
وقامت نظم اإلنذار املبكر التابعة للمنظمة  -11
على  19-برصد حالة جائحة كوفيد 2تحالف الثالثيوال

اإلنسان واحليوان، وتبادل املعلومات من  مستوى التفاعل بني
خالل النظـام العاملـي املشـرتك بيـن منظمة األغذية والزراعة 

، ومنظمة (++GLEWS) احليوان واملنظمـة العاملية لصحة
الصحة العاملية، لإلنذار املبكر ابلتهديدات الصحية 

بني اإلنسان واحليوان واملخاطر الناشـئة يف ظروف االختالط 
والنظم اإليكولوجية، مبوازاة النهوض بنهج شامل لصحة 
واحدة، والسعي إىل منع حدوث جائحة مقبلة تسببها 

 األمراض احليوانية املصدر.
الغذاء الذي اقرتحته وقام التحالف من أجل  -12

حكومة إيطاليا وتقوده املنظمة، حبشد املساعدات السياسية 
، ليصبح 19-واملالية والتقنية غداة تفشي جائحة كوفيد

عنصر ا حيواي  يف جدول أعمال األمن الغذائي جملموعة 
ويقّدم هذا التحالف، بوصفه حتالف ا  العشرين برائسة إيطاليا.

حة ومتعدد القطاعات وآلية طوعي ا متعدد أصحاب املصل
تنسيق مرنة حلماية األمن الغذائي والتغذية وتشجيع التحول 
املستدام للنظم الزراعية والغذائية، أفكار ا مبتكرة وفرص ا 

جانب اخلربة يف  للدعوة وحيّـز ا للحوار وخرباء فنيني إىل
 االستجابة لالحتياجات الوطنية الناشئة واألولوايت العاملية.

 

                                                           
يشمل التحالف الثالثي منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة   2

وقد انضّم برانمج األمم املتحدة للبيئة رمسي ا  احليوان ومنظمة الصحة العاملية. 
 .2022إىل التحالف يف مطلع عام 

 ألمم املتحدة للنظم الغذائيةقّمة ا

     

دعت قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية اليت عقدها  -13
إىل اختاذ إجراءات  2021األمني العام لألمم املتحدة يف عام 

مجاعية لتغيري الطريقة اليت ينتج هبا العامل األغذية ويستهلكها 
وأعلنت هذه القمة التزامات واقرتحت إجراءات  وينظر إليها.

جريئة إلحراز تقدم يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة 
وطوال العملية التحضريية للقمة اليت  هدف ا. 17البالغ عددها 

شهر ا، دافعت منظمة األغذية والزراعة عن أمهية  18دامت 
، 2030عام النظم الزراعية والغذائية ابلنسبة إىل تنفيذ خطة 

وجنحت يف النهوض ابخلطاب السياسي من أجل نظم غذائية 
 أكثر استدامة وإنصاف ا.

وقد نتج عن هذه العملية املتمحورة حول مخسة  -14
فكرة للعمل املعّجل،  2 200مسارات للعمل، أكثر من 

 ضمن تصنيفهاحظيت بدعم اجملموعة العلمية املستقلة، ومت 
يها البلدان وفق ا لسياقاهتا حللول لكي تنظر فمن اجمموعة  52

عمل الوقّدمت املنظمة الدعم ملسار  .اخلاصة وأولوايهتا
ملعرفة والسياسات، من أجل تيسري احلوارات اخلاص اب

وساعدت على تنمية قدرات أصحاب املصلحة يف النظم 
الغذائية من أجل حتديد مبادرات منسقة وتصميمها واالرتقاء 

يتناسب  يف النظم الغذائية، مبا هبا لتحفيز إحداث حتّول جمدٍ 
 .والسياقات احمللية

حوار وطين  1 500ومت االسرتشاد أبكثر من  -15
وقدمت  ومستقل لوضع مسارات حتويلية للنظم الغذائية.

املنظمة، يف مجيع األقاليم، مدخالت فنية إىل الشركاء 
اإلقليميني وأشركتهم يف احلوارات الوطنية واإلقليمية ووضعت 

قيادة اجلهات املنّظمة الوطنية، وابلتنسيق الكامل بمسارات 
ومن بني  مع املنسقني املقيمني والفرق القطرية لألمم املتحدة.

ا، وضع  148البلدان اليت أجرت حوارات وطنية وعددها  بلد 
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رؤية إلبراز البلد ا مسار ا وطني ا لتحويل النظم الغذائية  112
ة من النظم ما تتوقعه احلكومات وأصحاب املصلححول 

 .2030الزراعية والغذائية اخلاصة هبا حبلول عام 
واستضافت املنظمة املؤمتر الذي سبق انعقاد القمة  -16

من البلدان  108مندوب من  500أكثر من  ضمّ والذي 
ا. 183مواطن من  22 000و  وقد مجع املؤمتر الرؤى بلد 

الواردة من  ليالتن احلوارات، واألفكار والتحعاملنبثقة 
رات العمل، وعوامل التغيري، واجملموعات العلمية، والفرق مسا

حمّدد ا مالمح طموح التأسيسية، ودجمها يف رؤية مشرتكة 
 والتزام ابلعمل. جريء

وخالل قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، دعا  -17
عضو ا إىل التعاون  165مندوب مسجل و 37 000أكثر من 

، ملتزمني 19-الدويل واإلقليمي والتعايف من جائحة كوفيد
ابلقضاء على اجلوع وحتسني التغذية، من خالل اختاذ 
إجراءات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأة آاثره، 
ودعم صغار املزارعني واملزارعني األسريني عن طريق 

 االستثمارات والتكنولوجيا.
قمة أيض ا حافظة من جماالت العمل وقدمت ال -18

والتحالفات اليت انبثقت يف إطار جماالت العمل هذه، من 
أجل مساعدة البلدان على ربط العمل على املستوى احمللي 

وتوفّر املنظمة املساعدة الفنية  ابلعمل على املستوى العاملي.
والتوعية دعم ا جملموعة من املسائل مبا فيها: القضاء التام على 
اجلوع؛ واألمناط الغذائية الصحية؛ وحتالف األغذية ال هتدر 
ا؛ والزراعة اإليكولوجية؛ ومنو اإلنتاجية املستدامة؛  أبد 
واألغذية الزرقاء واملائية؛ وإعادة توجيه الدعم العام؛ ووقف 

؛ سكان األصلينيوصوهنا؛ والنظم الغذائية لل إزالة الغاابت
 واملستدامة.والنظم الغذائية احلضرية الشاملة 

وابإلضافة إىل ذلك، كّلف األمني العام لألمم  -19
تنسيق أنشطة املتحدة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ب

نظمة متابعة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وتعيني م
، ابلنيابة كجهة مضيفة رئيسية ملركز التنسيقاألغذية والزراعة  

وتيسري الدعم الفين  ( تنسيق1) عن منظومة األمم املتحدة:
والسياسي املقّدم من األمم املتحدة إىل البلدان من أجل تنفيذ 

( 3وقيادة عملية التفكري االسرتاتيجية؛ ) (2املسار الوطين؛ )
( 4وضع نظام لتوفري الدعم وإشراك أصحاب املصلحة؛ )و 

( والتحضري لعملية تقييم يف عام 5والدعوة؛ ) تواصلوال
2023. 

 على املستوى القطرياألمم املتحدة  العمل مع
ظلت ، 2021-2020يف الفرتة املمتدة بني عامي  -20

يف صميم إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 
وقد أجنزت  يف منظمة األغذية والزراعة.احلاصلة لتطورات ا

املنظمة أولوايهتا االسرتاتيجية مبا يتماشى مع جداول أعمال 
اإلمنائية الرئيسية، من خالل تعزيز أوجه التآزر األمم املتحدة 

وضمان اتسام الدعم املعياري والرباجمي واملتعلق ابلسياسات 
اجلهود  ؤازرةالذي تقدمه املنظمة بقدر أكرب من التكامل مل

املشرتكة اليت تبذهلا األمم املتحدة هبدف مساعدة األعضاء 
 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

، كانت املنظمة عضو ا 2021اية عام هنمع حلول و  -21
فريق ا من الفرق القطرية لألمم املتحدة،  130فاعال  يف 

إطار ا من أطر األمم املتحدة للتعاون  53وسامهت يف صياغة 
برانجم ا مشرتك ا  119يف جمال التنمية املستدامة، وشاركت يف 

يف املائة من جمموعات  97لألمم املتحدة، وانضمت إىل 
ج واجملموعات الوظيفية، من خالل تويل قيادة أكثر من النتائ

 نصفها، أو املشاركة يف قيادهتا.
قيادة األمني العام لألمم املتحدة، سامهت  ويف ظلّ  -22

منظمة األغذية والزراعة على حنو فاعل يف استجابة األمم 
 ضمن شراكةوجنحت املنظمة،  .19-املتحدة جلائحة كوفيد

ارها يف روما، يف الدعوة إىل إدماج مع الوكاالت اليت توجد مق
األمن الغذائي والتغذية يف إطار األمم املتحدة لالستجابة 

، 19-االجتماعية واالقتصادية الفورية جلائحة كوفيد
 واضطلعت بدور قيادي ابلنسبة إىل أربعة مؤشرات براجمية.

وابإلضافة إىل ذلك، مت التوصل إىل اتفاق إلنشاء مركز 
استضافته الذي  2022ذائية يف مطلع عام تنسيق النظم الغ

األمم املتحدة، ملساعدة املنسقني  هيئاتاملنظمة ابلتعاون مع 
املقيمني والفرق القطرية لألمم املتحدة يف دعم تنفيذ املسارات 

وكانت املنظمة أيض ا طرف ا ومسامه ا  الوطنية للنظم الغذائية.
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عنية ابلتنمية فاعال  يف مجيع احملافل اإلقليمية اخلمسة امل
املستدامة وهي بصدد إقامة حوارات إقليمية وتوحيد األصول 

 اإلقليمية لألمم املتحدة من خالل هذا احلّيز.
أواصر  الذي يعززودعمت املنظمة اتفاق التمويل  -23

ويعطي زمخ ا لتعاون املنظمة التعاون على املستوى القطري 
بعة لألمم مع الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء التا

املتحدة ومؤسسات متويل العمل املناخي. وواصلت املنظمة 
مشاركتها الواسعة يف جدول أعمال برانمج األمم املتحدة 

اسرتاتيجية من  114لتحقيق الكفاءة، فسامهت يف وضع 
األعمال على املستوى القطري، ومن  تسيرياسرتاتيجيات 

 الكفاءةحتسينات يف اجلود ويف أوجه املتوقع أن حتقق 
 للمنظمة على مدى السنوات اخلمس املقبلة.

ومشلت مشاركة املنظمة يف خطة كفاءة األمم  -24
من املكاتب القطرية  118املتحدة مسامهة نشطة من جانب 

يف عملية التنمية واعتماد اسرتاتيجيات األعمال حبلول هناية 
. وخالل فرتة السنتني، ترأست املنظمة أيض ا فريق 2021عام 
خدمة مشرتكة  63العمليات يف مثانية بلدان وأدارت حنو إدارة 

يف خمتلف أحناء العامل. وعززت املنظمة قدراهتا الداخلية 
للمشاركة يف العمليات اخلاصة خبطة العمل من خالل 
التعاون الفعال مع مكتب تنسيق التنمية يف األمم املتحدة 

عرفة، واملكاتب اإلقليمية. وسيحظى تعزيز التوعية وتشاطر امل
مبا يف ذلك من خالل عدد من جلسات اإلحاطة لألقاليم، 

 ممارسة داخلية.  مجاعةمبزيد من الدعم من خالل إنشاء 

مكتب ا  80من ممثلي املنظمة و 80مت تعزيز قدرات و  -25
من خالل ، وذلك قطراي  للمشاركة يف عمليات األمم املتحدة

ة ودورات تدريبية بشأن ركائز خمتارة ندوة إلكرتونية إقليمي 11
يف اجملالني الفين واملتعلق ابلسياسات إلصالح منظومة األمم 

كلية موظفي منظومة األمم وابالشرتاك مع   املتحدة اإلمنائية.
موظف من موظفي  100املتحدة، مت تدريب ما يزيد عن 

يشمل املكاتب اإلقليمية اخلمسة،  مكتب ا، مبا 88املنظمة من 
وابإلضافة  عمليات التخطيط القطرية لألمم املتحدة. حول

إىل ذلك، يزّود موقع إلكرتوين خمّصص للتعاون ضمن منظومة 
األمم املتحدة موظفي املنظمة بتوجيهات وأدوات وموارد 

وخالل فرتة السنتني، أطلقت  منسقة يف جمال السياسات.
ية عملية إعادة هيكلة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرع

بغرض حتسني اجلدوى والتوقيت والكفاءة من حيث الكلفة 
واجلودة الفنية والكفاءة يف الدعم الذي تقدمه املنظمة من 

ويف إطار خطة العمل اخلاصة خالل مكاتبها القطرية. 
إىل مبادرة حتويل املكاتب القطرية  ابلكفاءة والفعالية، تسعى

والتنفيذ كمنظمة إدماج األقاليم واألقاليم الفرعية والبلدان 
معاجلة الثغرات واحدة وكسر التقوقعات واعتماد هنج براجمي و 

يف القدرات على املستوى القطري واالستفادة من القدرات 
أتثري املنظمة ومسامهتها يف العمل  لتعظيمواخلربات العاملية 

اجلماعي الذي تضطلع به األمم املتحدة يف امليدان.
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إنتاج أفضل

 
 
 
 
 
 
 

 
يقدم هذا القسم املعامل البارزة الرئيسية إلجنازات  -26

املنظمة لتسريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة من خالل ضمان أمناط مستدامة لالستهالك 

وغذائية فعالة واإلنتاج بفضل سالسل إمدادات زراعية 
احلرص وشاملة على املستوايت احمللية واإلقليمية والعاملية و 

إجياد نظم غذائية وزراعية مستدامة وقادرة على الصمود على 
ما يف ظّل تغري املناخ والبيئة، مع عرض أمثلة حمددة على 

إجنازات متكِّن من  على املستويني القطري واإلقليميحتقق 
 إنتاج أفضل.من حتقيق 

 الرقمنة الزراعية

  

تعمل منظمة األغذية والزراعة على تسخري قوة  -27
التكنولوجيات الرقمية لتجريب األفكار املبتكرة القادرة على 
إحداث أتثري كبري يف قطاعي األغذية والزراعة، وتسريع وترية 
تطبيقها وتوسيع نطاقها، عرب حتويل احللول واخلدمات الرقمية 

وتسعى املنظمة إىل استكشاف  إىل منافع عامة عاملية.
التكنولوجيات املوجودة واملتقدمة واعتمادها  إمكانية تطبيق

على حنو مسؤول، وتصميم وتوسيع نطاق اخلدمات 
واألدوات والُنهج اجلديدة لتمكني األسر املعيشية الريفية 
 وتشجيع رايدة الشباب لألعمال يف جمايل األغذية والزراعة.

 

  قرية رقمية 1 000مبادرة 

قرية رقمية إىل تعزيز التحّول  1 000ترمي مبادة  -28
الرقمي للقرى والبلدات الصغرية حول العامل، من خالل دعم 
حتويل النظم الزراعية والغذائية من أجل النهوض بسبل العيش 
والزراعة والتغذية والصحة والرفاه وحتسينها، عن طريق متكني 

وجتمع املبادرة  يات الرقمية.املزارعني من استخدام التكنولوج
وكاالت األمم املتحدة والقطاع اخلاص ونظم اإلرشاد 

من "الزراعة اإللكرتونية" واملزارعني احملليني حول عناصر 
خالل تكنولوجيا )أ( حتسني اإلنتاجية الزراعية من  أجل:

الذكية املعلومات واالتصاالت واحللول الرقمية، مثل الزراعة 
، والزراعة الدقيقة والذكية؛ )ب( و"اخلدمات الرقمية مناخي ا

على اخلدمات، مبا يف ذلك  م" لتعزيز حصوهلللمزارعني
اخلدمات املالية واحلماية االجتماعية وفرص العمل؛ 

للتحّول الريفي من أجل تعزيز تقدمي واخلدمات الرقمية  )ج(
اخلدمات العامة يف جماالت الصحة والتعليم والوظائف والرفاه 

 والسياحة اإليكولوجية والسياحة الزراعية.

، 2020يف عام أُطلقت وتشمل هذه املبادرة اليت  -29
أحناء األقاليم اخلمسة حيث  بلد ا يف مجيع 40قرى موزعة يف 

توفر املنظمة الدعم لربامج الرقمنة وهياكل الزراعة اإللكرتونية 
وقامت املنظمة بتعزيز  واألنشطة التجريبية للقرى الرقمية.

مبادرات السياحة الريفية اجلارية يف أمريكا الالتينية والبحر 
الكارييب من خالل االستفادة من التواصل واملوارد واحللول 
الرقمية للرتويج والبيع؛ ويف آسيا واحمليط اهلادئ، قامت 
املنظمة بتجربة برامج الرقمنة وتوسيع نطاقها، ودعمت 

ثالثة بلدان، عن طريق عة اإللكرتونية يف اسرتاتيجيات الزرا
الرقمية، والتدريب  حتسني إمكانية احلصول على اخلدمات

لألعمال التجارية حملو األمية الرقمية، وإنشاء حاضنات 
ويف أفريقيا، أدى مشروع جترييب يف سبعة بلدان إىل  الزراعية؛

ضبط دقيق للمنصات الرقمية وتعبئة الشراكات لتوسيع 
ويف أورواب وآسيا الوسطى، استفادت املنظمة من نطاقها؛ 

جتارب القرى الذكية يف أورواب وسعت إىل ربطها ابلقرى 

http://e-agriculture/
http://e-agriculture/
http://e-agriculture/
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املوجودة يف آسيا الوسطى والقوقاز وغرب البلقان وأورواب 
 الشرقية القادرة على أن تصبح مراكز رقمية. 

 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية

يف  العاملي لألغذية والزراعةطلب املنتدى بناء  على  -30
اقرتاح أن تستضيف هذه املنظمة  أقّر جملس، 2020عام 

املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية، وهي عبارة األخرية 
عن منتدى شامل متعدد أصحاب املصلحة يسعى إىل تيسري 
احلوار بني األعضاء، واألعمال التجارية الزراعية والقطاع 

ومنظمات اجملتمع املدين، واألوساط  اخلاص واملزارعني
األكادميية واملنظمات الدولية بشأن الرقمنة يف قطاعي 
األغذية والزراعة، فضال  عن التخطيط الستخدام األراضي 

  وتغيري أوجه استخدامها.
وخالل احلوار الرفيع املستوى حول إنشاء املنصة  -31

الدولية لألغذية والزراعة الرقمية الذي عقد يف 
، انقش صانعو السياسات 2020األول  /كانونديسمرب

وممثلو املزارعني وكبار مديري األعمال التجارية الزراعية 
وشركات التكنولوجيا الرقمية الفرص والتحدايت واملخاطر 

وأعّدت املنظمة  املرتبطة ابلرقمنة يف قطاعي األغذية والزراعة.
واستضافت عدد ا من أيض ا مواد إعالمية وتروجيية، 

جتماعات مع منظمات دولية لغرض استطالع اجملاالت اال
ذات األولوية يف الزراعة الرقمية لكي تنظر فيها اآلليات 

 التشغيلية للمنصة. 
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 مبادرة بلٌد واحد، منتجٌ واحد ذو أولوية

  

بلٌد واحد، منتٌج واحد ذو أولوية" يف إّن مبادرة " -32
والزراعة بشأن إطار برانمج العمل العاملي ملنظمة األغذية 
اليت أطلقت يف  التطوير األخضر للمنتجات الزراعية اخلاصة،

من األعضاء  1 000ويشارك فيها حنو  2021سبتمرب/أيلول 
وممثلي أصحاب املصلحة، هي عبارة عن برانمج ملدة مخس 
سنوات من شأنه تيسري تطوير سالسل القيمة املستدامة 

يازات الصغرية وأصحاب احللمزارعني األسريني والشاملة ل
لتقدمي الدعم الالزم هلم من أجل جين املكاسب الكاملة 

 املتأتية عن السوق العاملية.
وترّكز مبادرة "بلٌد واحد، منتٌج واحد ذو أولوية"  -33

على تطوير منتجات زراعية خاصة ذات صفات فريدة من 
حيث الرتاث الوطين أو الثقايف، 
والنكهات، واحملتوى التغذوي، 

اإلنتاج أو التجهيز، وأساليب 
وتسعى إىل معاجلة التلوث 
البيئي، وتدهور الرتبة، 
وحتدايت تغري املناخ، وتيسري 
إاتحة الظروف املواتية مبا يشمل 
األطر التنظيمية. وهي تساهم 
يف حتويل النظم الزراعية 
والغذائية وحتقيق أهداف التنمية 
املستدامة، متاشي ا مع األولوايت 

ليها يف أطر الربجمة القطرية، وذلك عن طريق الوطنية املتفق ع
تعزيز الشبكات الفنية لالبتكار والتكنولوجيا إلحداث 
التحّول املنشود، ومنصات النفاذ إىل األسواق وآليات 

 التنسيق على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية.
بلد ا عرب األقاليم اخلمسة  30وقد أعرب أكثر من  -34

عن اهتمامها ابالنضمام إىل هذا الربانمج. وقد بدأت 
األنشطة املتعلقة إبدماج ممارسات التنمية اإليكولوجية 
ابلنسبة إىل منتجات حمددة وإبرازها، وستتم جتربتها خالل 

فرتة السنتني املقبلة. وال تزال املناقشات جارية بشأن إجياد 
ظمة األغذية والزراعة وسائر الربامج أوجه آتزر بني من

وجتري أيض ا تعبئة املوارد  واملبادرات العاملية لألمم املتحدة.
املالية والبشرية مع جمموعة واسعة من اجلهات املاحنة 

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب  اتفاقاتوالشركاء، مبا يشمل 
 والتعاون الثالثي.

 لصغريةالزراعة األسرية وأصحاب احليازات ا

    

الزراعة األسرية هي الشكل املهيمن من أشكال  -35
اإلنتاج الغذائي والزراعي يف كل من البلدان النامية واملتقدمة 

يف املائة من جمموع  90على السواء، وهي متّثل أكثر من 
مليون مزرعة، ويبلغ  600املزارع يف العامل البالغ عددها 

يف املائة من األغذية يف العامل من حيث  80إنتاجها زهاء 

ويضطلع املزارعون األسريون، نظر ا إىل طبيعة عملهم  القيمة.
املتعددة األبعاد، بدور رئيسي يف ضمان األمن الغذائي 
والتغذية، وإدارة املوارد الطبيعية، واستحداث فرص العمل، 
 واملسامهة يف النمو احمللي لالقتصاد الريفي، وضمان متاسك

 اجملتمعات الريفية واحلفاظ على الرتاث الثقايف.
ويوفّر عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة  -36

إطار ا للبلدان لكي تضع سياسات عامة  2019-2028
وسامهت  وتقوم ابستثمارات من أجل دعم الزراعة األسرية.

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
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من أصحاب املصلحة، يف  1 500ن مع أكثر من ابلتعاو 
تصميم وتنفيذ خطط العمل الوطنية املتعلقة ابلزراعة األسرية، 

 2021-2020خالل الفرتة  خطط منها اليت مت إقرار عشر
خطة أخرى ال تزال يف مرحلة صياغة متقدمة إىل  14ومثة 

ا. 27جانب عملية تعبئة أصحاب املصلحة اجلارية يف   بلد 
واستجابت املنظمة إىل الطلبات املتزايدة على  -37

املستويني اإلقليمي والوطين من أجل وضع أطر قانونية مواتية 
وسياسات ومبادرات لتنمية القدرات إىل جانب املزارعني 

من  140ومتت املوافقة على حنو  وصانعي السياسات.
السياسات والقوانني واألنظمة املتعلقة ابلزراعة األسرية 

قد ب احليازات الصغرية خالل السنتني األخريتني، و وأصحا
 19-معظمها على التخفيف من أتثريات جائحة كوفيد ركز

على أصحاب احليازات الصغرية ومعاجلة النظم الزراعية 
 الزراعة األسرية. من خالل هُنجوالغذائية 

وأُتيحت عدة منتجات معرفية للزراعة األسرية  -38
يشمل بشأن حتاليل لألطر  وأصحاب احليازات الصغرية، مبا

التشريعية والتنظيمية، ومنهجيات مجع البياانت املتعلقة بتأثري 
ومواد  ابلنسبة إىل صانعي السياسات 19-جائحة كوفيد
وبلغ متوسط عدد الزوار  .للمزارعني األسريني تدريبية أخرى

ملنصة املعارف بشأن الزراعة األسرية اليت تضم قاعدة بياانهتا 
. 70 000قة، وثي 27 000  زائر شهراي 

وانبثقت عن أنشطة تنمية القدرات حلول مبتكرة  -39
يف جمال السياسات ألصحاب احليازات الصغرية، كما 
شّجعت هذه األنشطة اإلدماج املايل يف املناطق الريفية، 
وزادت االستثمارات الشاملة لتحفيز الوساطة يف اخلدمات 

جهات الفاعلة الريفية، املالية وتعبئة رأس املال االستثماري لل
 والتخلص من املخاطر يف سالسل القيمة الزراعية والغذائية.

وشّجع املعهد اخلاص أبعمال املزرعة، واملعهد اخلاص 
ابألعمال التعاونية فرص احلصول على اخلدمات الريفية 
واالستثمارات وزاد من فرص السوق لصغار املزارعني، 

وسطة احلجم، والشباب واملؤسسات الزراعية الصغرية واملت
 الريفيني، والنساء، واملزارعني األسريني، والتعاونيات الريفية.

ومت وضع خطط تواصل تشاركية للزراعة األسرية يف  -40
وقد مشل هذا ابإلمجال ما يزيد  بلد ا يف األقاليم الثالثة. 36

برانجم ا إذاعي ا ومدّونة صوتية  150حمطة إذاعية و 200عن 
 20 000مليون مستمع حمتمل، وأكثر من  40وصلت إىل 

مستخدم شهراي  عن طريق املواقع اإللكرتونية ووسائط 
 .التواصل االجتماعي

 صحة واحدة

   

تضطلع منظمة األغذية والزراعة بدور دويل رائد يف  -41
احلد من اخلسائر يف اإلنتاج نتيجة األمراض النباتية واحليوانية، 

يف جمايل التغذية والصحة من خالل  ويف تعزيز النتائج اإلجيابية
حتسني اإلنتاج، والغذاء املأمون واحلد من مقاومة مضادات 

 امليكروابت واألمراض احليوانية املصدر.
، قامت املنظمة برعاية 2021-2020ويف الفرتة  -42

التنسيق الدويل وعززت قدرات البلدان على التصدي 
لصعيد للتحدايت الناشئة املتصلة بصحة احليوان على ا

 2025-2021وهتدف االسرتاتيجية املنقحة للفرتة العاملي. 
اخلاصة ابإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية 

وهي مبادرة مشرتكة بني منظمة األغذية  -العابرة للحدود 
إىل تعزيز قدرات  -والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان 

القطاعات للحد من عبء  البلدان والشراكات املتعددة
األمراض احليوانية العابرة للحدود. وقد قامت آليات التنسيق 
العاملية ملكافحة احلمى القالعية ومحى اخلنازير األفريقية 
بتيسري تبادل املعلومات وتنسيق اإلجراءات، وشجعت 

 مشاركة القطاع اخلاص.
وقد مت دمج النظام العاملي ملعلومات األمراض  -43

مع املنصة اجلغرافية املكانية التابعة +  EMPRES-iاحليوانية 
ا بيد، ما أدى إىل حتسني القدرة على مجع  ملبادرة العمل يد 
املعلومات عرب خمتلف القطاعات، وتسريع عملية تبادل 

عمليات تقييم  أمكن من خاللاملعلومات، وتقييم املخاطر. و 
ة توجيهات بشأن إدار  إصداراملخاطر يف الوقت املناسب، 

"صحة واحدة" من أجل التصدي  جاملخاطر يف إطار هن
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لدخول محى اخلنازير األفريقية إىل األمريكيتني ومرض اجللد 
الكتيل يف آسيا، فضال  عن اآلاثر غري املباشرة لفريوس سارس 

املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم يف  2كوروان 
 حيواانت املنك. 

وقامت مثانية من األقاليم التسعة املستهدفة من قبل  -44
الربانمج العاملي الستئصال 
طاعون اجملرتات الصغرية وما 

يف املائة من البلدان  80نسبته 
املصابة ابآلفة إبقرار خطط 
اسرتاتيجية، يف حني اخنفضت 
حاالت التفشي بعد التلقيح، 
انهيك عن أن ثلث البلدان 

لغ عن املصابة تقريب ا مل يُب
حدوث أي حاالت تفٍش 

شهر ا.  24خالل أكثر من 
ووفرت سبعة مراكز إقليمية 
وإقليمية فرعية للتعلم 
االفرتاضي اتبعة للمنظمة 

التدريب على نطاق واسع ملديري املخاطر والعاملني عند خط 
املواجهة يف جمال صحة احليوان حول العامل بشأن أدوات 

مضادات امليكروابت على منظمة األغذية والزراعة، ومقاومة 
 صعيد اإلنتاج احليواين، وصحة واحدة.

وابإلضافة إىل ذلك، نفذت أنشطة بناء القدرات  -45
 90يف جمال اإلدارة السليمة للمبيدات والتنوع البيولوجي يف 

ا . وبفضل مساعدة منظمة األغذية والزراعة لصاحل بلد 
راوي، مت االستجابة السريعة يف البلدان املتأثرة ابجلراد الصح

مليون دوالر أمريكي ملكافحة  230حشد ما يزيد على 
االرتفاع احلاد لتفشي اجلراد الصحراوي يف املنطقة الكربى 
للقرن األفريقي واليمن، مبا يف ذلك الرتويج ملسوحات مبتكرة 

ويف دون طيار واملبيدات احليوية. من منفذة بواسطة طائرات 
حلشد اخلريفية، جرى إطار العمل العاملي ملكافحة دودة ا

إقليمية متكاملة خاصة إبدارة اآلفات على  حزمتوزيع 
املستوى اإلقليمي من شأهنا تعزيز الوقاية من اآلفة وإدارهتا 

بلد ا يف أفريقيا والشرق األدىن وآسيا.  60يف أكثر من 
وتناولت مبادرات مماثلة تفشي سوسة النخيل احلمراء، 

ومرض ذبول املوز الفطري، واألمراض الفريوسية للكسافا، 
  ومرض صدأ ساق القمح.

وبفضل مساعدة من منظمة األغذية والزراعة، قام  -46

ا بتسريع وترية تنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن  47 بلد 
مقاومة مضادات امليكروابت، وذلك من خالل تطبيق مسار 
اإلدارة التدرجيي يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت ملنظمة 

والزراعة، واملنهجية القانونية وأدوات أخرى. وأنشأت األغذية 
منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان 
ومنظمة الصحة العاملية الفريق القيادي العاملي املعين مبقاومة 
مضادات امليكروابت إلسداء املشورة وتشجيع الدعم العام 

. وتقوم خطة ملقاومة مضادات امليكروابت على صعيد العامل
الربانمج البيئي بشأن مقاومة مضادات امليكروابت التابعة 

األهداف للتعاون الثالثي واألمم املتحدة بتحديد 
  االسرتاتيجية.

وجرى تقدمي املساعدة الفنية من خالل أمانيت  -47
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واتفاقية روتردام، مع تعزيز 

ر دويل وخطوط توجيهية فنية معيا 900التنسيق ودعم وضع 
ا  86حداث  يف  680جديدة. وجرى تنظيم أكثر من  بلد 
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، وصوال  إىل 2020مبناسبة السنة الدولية للصحة النباتية لعام 
 النباتية. إقامة اليوم الدويل للصحة

 نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية

  

ز برانمج املنظمة اخلاص بنظم الرتاث الزراعي حيفّ  -48
ذات األمهية العاملية اعتماد هنج متكامل جيمع بني الزراعة 
املستدامة والتنمية الريفية، مع الرتكيز على املعارف التقليدية 
والتنوع البيولوجي والثقافات واملناظر الطبيعية اليت تسعى إىل 

لنظم للمزارعني صون السلع واخلدمات اليت تتيحها هذه ا
األسريني وأصحاب احليازات الصغرية والشعوب األصلية 
واجملتمعات احمللية. ويكمن اهلدف الرئيسي هلذه النظم يف 
حتقيق الصون الديناميكي، وإن النتائج احملققة توفر دروس ا ال 
تقدر بثمن بشأن اإلجراءات الالزم اختاذها للمسامهة يف بلوغ 

 داف التنمية املستدامة. من أه 15و 2و 1األهداف 
 عقدت، 2021-2020وخالل فرتة السنتني  -49

املنظمة حلقات عمل ودورات تدريبية إلكرتونية يف ثالثة 
أقاليم من أجل رفع مستوى وعي الناس مبفهوم نظم الرتاث 
الزراعي ذات األمهية العاملية والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك 

، تبشأن النظم الزراعية والغذائية اليت  تم رعايتها تقليداي 
عة املستدامة. وأدت هذه واحللول القائمة على الطبيعة، والزرا

األنشطة أيض ا إىل تعزيز قدرة 
أصحاب املصلحة يف نظم 
الرتاث الزراعي ذات األمهية 
العاملية على حتسني جودة 
واثئق املقرتحات وخطط 

 الفرتة العمل. ويف
، مت حتديد 2020-2021

أربعة مواقع جديدة لنظم 
الرتاث الزراعي ذات األمهية 
العاملية يف الربازيل وتونس 
وكوراي، ليصل العدد اإلمجايل 

 موقع ا. 62إىل 

ومتكنت املنظمة، بفضل ما عقدته من ندوات  -50
إلكرتونية واجتماعات مع الشركاء، من مجع أدلة خبصوص 

األمهية العاملية يف مسامهة مواقع نظم الرتاث الزراعي ذات 
معاجلة قضااي االستدامة. وأاتح املؤمتر الدويل لنظم الرتاث 

قد يف نوفمرب/ تشرين الزراعي ذات األمهية العاملية، الذي عُ 
، فرصة للمجتمعات الزراعية لنظم الرتاث 2021الثاين 

الزراعي ذات األمهية العاملية وتلك اليت ليست كذلك لتبادل 
ملستخلصة. وقد سلطت عدة ندوات اخلربات والدروس ا

إلكرتونية الضوء على مدى أمهية هذه النظم ومسامهتها يف 
إصالح النظم اإليكولوجية، ويف الزراعة األسرية، والسياحة 
الزراعية، واألمناط الغذائية التقليدية اليت قوامها الثقافة، 

. 19-والقدرة على الصمود يف وجه آاثر جائحة كوفيد
اليت مت التوصل إليها جمموعة واسعة من املوارد  وتشمل النتائج

الوراثية اليت ميكن لصغار املزارعني احلفاظ عليها، مبا يسهم 
يف صون التنوع البيولوجي، وكذلك القيم غري االقتصادية اليت 
تنتجها الزراعة األسرية. وستتعزز مسامهات نظم الرتاث 

ات مع شّّت الزراعي ذات األمهية العاملية بفضل إقامة شراك
املنظمات، من قبيل منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم 
املتحدة، لدعم السياحة الريفية أو مع اجلمعية الدولية 

( لالرتقاء ابلقيمة السوقية SlowFoodللوجبات املتأنية )
  للمنتجات الزراعية.
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 الزراعيا لإلنتاج التطبيقات اجلّوالة دعمً 

" يف األردن، الذي يقّدم للمزارعني خدماٍت من قبيل التنبؤات مع املزارعأطلقت منظمة األغذية والزراعة تطبيق "
ابألحوال اجلوية، واجلداول الزمنية للمحاصيل، واخلدمات االستشارية األسبوعية، واخلطوط التوجيهية اخلاصة 

جلملة واملعلومات الفنية بشأن تربية النحل، واجلِّمال، واملاعز وإنتاج ابحلصاد وما بعد احلصاد، وأسعار السوق للبيع اب
وما بعدها"  19-الدواجن. ويف مجهورية مصر العربية، أضافت املنظمة وظيفة "سالمة األغذية لالستجابة إىل جائحة كوفيد

مزارع وامرأة يف الريف. كذلك، استخدمت املنظمة هذه  000 6الذي يقّدم اخلدمات ألكثر من  "املفيد"إىل التطبيق الفين 
التطبيقات إلطالق املنصة التفاعلية ملنتدى املزارعني، اليت جييب من خالهلا اخلرباء احملليون املعتمدون على أسئلة يطرحها 

ا لتشمل بلداان  أخرى يف املزارعون والنساء الريفيات. ويف ضوء النجاح الذي حققته هذه األدوات الرقمية، مّت توسيع نطاقه
اخلاص ابإلرشاد الزراعي بتحسني حصول السكان الريفيني  "الرافدين"العراق مثال ، سوف يقوم تطبيق  اإلقليم. ففي

 املعرفة الفنية، وعلى خدمات األسواق الزراعية ومنتدى املزارعني. على
حكوميني ومرفق البيئة العاملية لوضع نظام استشاري وحبثي ويف مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية، تعاونت املنظمة مع شركاء 

لألرصاد اجلوية الزراعية. كما أن اخلدمات املناخية للنظام االستشاري الزراعي يف مجهورية الو توّجه حتول النظام الزراعي 
رع على استخدام هذا النظام، مزا 000 114والغذائي ليصبح قادر ا على الصمود يف وجه تغرّي املناخ. وإذ مّت تدريب أكثر من 

يوفّر املشورة يف جمال األرصاد اجلوية الزراعية مثل التوقعات املومسية، والنشرات اخلاصة ابحملاصيل واخلدمات االستشارية 
لألمراض واآلفات من خالل املواقع الشبكية احلكومية، ووسائل التواصل االجتماعي وتطبيق خمّصص هلذا الغرض. كذلك، 

علومات احملّسنة بشأن األحوال اجلوية واملناخ يف امليدان عملية صنع القرارات يف ما يتعلق أبوجه عدم اليقني اليت عّززت امل
سنة يقارن آاثر تغرّي املناخ على  90و 60و 30يوّلدها تغرّي املناخ. والتحليل االستشرايف لسلسلة القيمة للجداول الزمنية بعد 

من احملاصيل الزراعية. وتسرتشد السياسات واخلطط وأنشطة ختصيص األراضي هبذه  إمكانيات اإلنتاجية يف جمموعة
 السيناريوهات على املستوى الوطين ويف القرى.
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 كفاءة املياه وإنتاجيتها واستدامتها
يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وهي إقليم يعاين من نقص مزمن يف املياه يف ظل توقعات تشري إىل احتدام 
ندرة املياه بشكل حاد، شّجعت املنظمة استخدام أدوات وتكنولوجيات مبتكرة لالسرتشاد هبا يف عملية صنع 

ابلتعاون مع والكالة السويدية للتعاون من  . وقامت املنظمة،القرارات من أجل تعزيز اإلنتاجية مبوازاة ضمان استدامة املياه
جلزائر ومجهورية مصر العربية ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن ولبنان واملغرب ، بتقدمي الدعم يف كل من اأجل التنمية الدولية

مبا  املياهيف جمال  والتدقيقلوضع نظم مصممة خصيص ا لتلك البلدان من أجل احملاسبة  وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة
يدعم اختاذ القرارات بشأن إدارة املياه وتوزيعها، وعمليات استعراض توفر املياه، وسياسات األمن الغذائية وكفاءة الطاقة، 
وخطط االستثمار، واحلوكمة التشاركية للمياه وتدعيم املؤسسات، واملساءلة عن أي قطرة مياه وتوسيع نطاق هنج مزيد من 

 إلنتاج املزيد ابستخدام كمية أقّل من املياه.  ن خالل سياسات زراعية جّيدةالغذاء مقابل كل قطرة مياه م
االسرتشاد بتكنولوجيا االستشعار عن بُعد بواسطة األقمار االصطناعية لالطالع على احتياجات الزراعة من املياه  ومتّ 

ويراعي ختصيص نات يف سبل العيش الزراعية. واخليارات املتاحة للتعاطي مع ندرة املياه مبوازاة ضمان األمن الغذائي والتحسي
املياه استناد ا إىل احملاسبة يف جمال املياه واقع استهالك املياه يتيح إمكانية استكشاف مسارات مستقبلية الستخدام املياه. 

داف التنمية املستدامة وهو يسّهل، ابلتوازي مع التدقيق يف جمال املياه، تقييم مدى كفاءة اسرتاتيجيات املياه والري مقارنة أبه
وقد مت إدراج حتليل املسائل اجلنسانية ضمن عمليات تقييم املياه والزراعة، من منطلق اإلقرار أبّن القواعد اخلاصة ابملياه. 

وكانت البياانت املصنفة حبسب اجلنسني ورسم اخلرائط والقيم االجتماعية تؤثر على النفاذ املادي إىل املياه والتحكم هبا. 
راعية للمسائل اجلنسانية لصاحل أصحاب املصلحة واملقابالت املوّجهة إىل فئات معّينة وجمموعات الرتكيز من بني األدوات امل

املستخدمة ملراجعة ظروف عيش النساء والرجال يف جمتمعات حملية خمتلفة يف ما يتعلق ابلنفاذ إىل املياه وحكومتها 
 . واستخدامها يف النظم الزراعية والغذائية
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تغذية أفضل

 
 
 
 
 
 

 ا القسم املعامل البارزة الرئيسية إلجنازاتيقدم هذ -51
املنظمة لتسريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية 

، مبا يف األمن الغذائي وحتسني التغذية املستدامة يف جمايل
وزايدة واآلمنة ألغذية املغذية اب النهوضذلك من خالل 

إمكانية التمتع أبمناط غذائية صحية، مع عرض أمثلة حمددة 
إجنازات من  على املستويني القطري واإلقليميما حتقق على 

 .تغذية أفضلمتكِّن من حتقيق 

 واألمناط الغذائية الصحية التغذية

   

سامهت منظمة األغذية والزراعة بشكل مكّثف  -52
يف البنية الدولية للتغذية ويف  2021-2020خالل الفرتة 

إحراز تقّدم على صعيد جدول األعمال العاملي اخلاص 
ابلتغذية. فقّدمت املنظمة خربة فنية ابلغة األمهية من أجل 
صياغة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية 
والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي، والتفاوض 

، وقدمت أدلة وأدوات من خالل منصة 2021بشأهنا يف عام 
وسامهت املنظمة أيض ا يف إعداد  خمصصة لدعم اعتمادها.

وثيقة استشرافية وشاركت يف فريق العمل التقين التابع للجنة 
األمن الغذائي العاملي من أجل إعداد اخلطوط التوجيهية 
الطوعية للجنة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

يات يف سياق األمن الغذائي والتغذية. ورفعت املنظمة، والفت
يف إطار مشاركتها يف قيادة عقد األمم املتحدة للعمل بشأن 

(، تقرير ا مرحلي ا عن تنفيذ التزامات 2025-2016التغذية )
املؤمتر الدويل الثاين املعىن ابلتغذية وعقد األمم املتحدة من 

درجت مسألة التغذية أجل التغذية. وطوال فرتة السنتني، أُ 
 يف جداول أعمال مجيع اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية.

املنظمة على االرتقاء مبستوى اخلطاب  وعملت -53
املتعلق بتحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل أمناط غذائية 
صحية وعقد حوارات بشأن حوكمة النظم الزراعية والغذائية 

لية التحضريية لقمة األمم من أجل تغذية أفضل خالل العم
وشاركت أيض ا يف قيادة موضوع  املتحدة للنظم الغذائية.

"النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحية" خالل مؤمتر 
استضافته  الذي 2021قمة طوكيو بشأن التغذية لعام 

أسفر عن عدد غري مسبوق من االلتزامات حكومة الياابن و 
من جانب احلكومات وأصحاب  املالية والسياسية والرباجمية

املصلحة يف مجيع أحناء العامل. وقّدمت املنظمة أيض ا الدعم 
، 2021ألنشطة السنة الدولية للفواكه واخلضروات لعام 

وشاركت يف قيادة عمليات إنشاء آلية "األمم املتحدة 
للتغذية" وهي آلية تنسيق وتعاون مشرتكة بني وكاالت األمم 

 ية.املتحدة من أجل التغذ
وعلى الصعيد القطري، قدمت املنظمة املساعدة  -54

جلمع واستخدام بياانت عالية اجلودة عن األمن الغذائي 
يشمل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي،  والتغذية، مبا

واحلد األدىن من درجة التنوع الغذائي للنساء، وأداة بياانت 
ياسات االستهالك العاملي الفردي لألغذية، دعم ا للس

 2القائمة على األدلة ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف 
من أهداف التنمية املستدامة. وتعاونت املنظمة أيض ا مع 
الربملانيني لتعزيز البيئات التشريعية التمكينية لألمن الغذائي 
والتغذية، من خالل اللوائح اخلاصة ابألمن الغذائي وتوسيم 

  غذاء.األغذية وإعمال احلق يف ال
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 سالمة األغذية واملواصفات الغذائية

  

تدعم منظمة األغذية والزراعة األعضاء يف القرارات  -55
وخالل فرتة  واإلجراءات الرامية إىل حتسني سالمة األغذية.

السنتني، أسدت املنظمة املشورة العلمية دعم ا لوضع 
مواصفات غذائية وعّززت قدرات البلدان النامية على 

بشكل فاعل يف عمليات وضع املواصفات اليت املشاركة 
 تضطلع هبا هيئة الدستور الغذائي.

اجتماع ا،  16وعقدت هيئة الدستور الغذائي  -56
وبفضل عقد هذه االجتماعات بشكل افرتاضي، تضاعفت 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، وزاد  جانب املشاركة من
ة السنتني، عدد املراقبني مبقدار ثالثة أضعاف. وخالل فرت 

من املواصفات  900اعتمد الدستور الغذائي أكثر من 
 واخلطوط التوجيهية ومدوانت املمارسات اجلديدة واملنقحة.

ومشل ذلك توجيهات جديدة وحمدثة ملنع مقاومة مضادات 
امليكروابت املنقولة عن طريق األغذية واحلد منها إىل أقصى 

ومت  اقبة املتكاملة.حد، واخلطوط التوجيهية اجلديدة بشأن املر 
جديدة واملوافقة على ثالث قوائم  عملبنود  ةالشروع يف سبع

ذات أولوية، فيما وردت مئات الطلبات للتقييم العلمي. 
واسُتكمل هذا العمل إبعداد أدوات متاحة عاملي ا لدعم الرقابة 

  وتقدمي املساعدة املباشرة إىل األعضاء من أجل التنفيذ.
ويوفر برانمج املشورة العلمية األساس ملواصفات  -57

والتدابري اخلاصة سالمة األغذية هليئة الدستور الغذائي 
وهو حيدد املبادئ  ها.ؤ أعضابسالمة األغذية اليت يطّبقها 

والطرق املتاحة لتقييم أنواع خمتلفة من املخاطر بدعم من 
رد جمموعة واسعة من املشورة اليت يسديها اخلرباء واملوا

االسرتشاد أبحد عشر اجتماع ا للخرباء، ومن  واألدوات. ومت
بني هذه االجتماعات تلك اليت عقدهتا جلنة اخلرباء املشرتكة 
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية 
ابملواد املضافة إىل األغذية، واجتماعات اخلرباء املشرتكة بني 

ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم منظمة األغذية والزراعة 
املخاطر امليكروبيولوجية، خالل عمليات وضع املواصفات 

اخلاصة ابملواد املضافة إىل األغذية، ونظافة األغذية وتوسيمها 
  وغري ذلك.

وواصلت املنظمة مساعدة األعضاء يف تعزيز النظم  -58
الوطنية للرقابة على األغذية، والقدرات يف جمال سالمة 

ذية، والتنسيق احلكومي الدويل واملشرتك بني القطاعات األغ
وقامت املنظمة بتحسني عملية نقل  حلوكمة سالمة األغذية.

القدرات وقّدمت الدعم للمفاوضات بشأن السياسات. وقد 
جنحت يف ضمان بقاء سالمة األغذية أولوية ابلنسبة إىل 

الية األعضاء عند اختاذ قرارات تشغيلية وتتعلق ابحلوكمة وم
هبدف حتويل النظم الزراعية والغذائية. ورّوجت الندوات 
اإللكرتونية العاملية واإلقليمية ومواد الدعم واملطبوعات ألداة 
تقييم نظم الرقابة على األغذية املشرتكة بني منظمة األغذية 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، وهي أداة تتيح حتديد 

التخطيط لألنشطة املتعاقبة جماالت التحسني ذات األولوية و 
وابإلضافة إىل  واملنسقة، وتوفّر األساس لرصد التقدم احملرز.

فعالية ونشاط  300بقيادة املنظمة أكثر من  ُعقدتذلك، 
ا، احتفاال  ابليوم العاملي لسالمة األغذية  90يف أكثر من  بلد 

وأبرزت هذه الفعاليات العاملية، مثل قمة األمم  .2021لعام 
دة للنظم الغذائية، جمموعة من القضااي الناشئة واملشرتكة املتح
القطاعات لضمان بقاء األغذية مأمونة يف ظل بيئة  بني

متغرية وأتثريها بشكل مباشر على أولوايت العمل. وتشري 
الوثيقة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

" اليت مت ديدةمصادر األغذية ونظم اإلنتاج اجلالعاملية عن "
التباحث بشأهنا خالل الدورة الرابعة واألربعني هليئة الدستور 

التفكري يف الغذائي، والوثيقة الصادرة عن املنظمة بعنوان "
" إىل ضرورة جتنب تقرير استشرايف -مستقبل سالمة األغذية 

العواقب غري املقصودة النامجة عن نظم اإلنتاج اجلديدة 
 البديلة والتكنولوجيات اجلديدة.ومصادر الربوتينات 
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 الفاقد واملهدر من األغذية

  

تدعم املنظمة البلدان من أجل حتسني كفاءة  -59
نظمها الزراعية والغذائية واستدامتها وقدرهتا على الصمود 
ومشوهلا ابتباع هنج متعدد اجلوانب يشمل عمليات 
التشخيص، والتوعية، وتبادل املعارف وتعزيز القدرات، 
وكذلك من خالل وضع االسرتاتيجيات والسياسات 

 والتشريعات، وتقدمي املساعدة الفنية على املستوى امليداين.
ويف إطار إحياء أّول يومني دوليني للتوعية بشأن  -60

، 2021و 2020يف عامي  الفاقد واملهدر من األغذية
واصلت املنظمة تعزيز جهودها يف جمال التوعية من خالل 

املؤمتر الثالث لعموم أفريقيا ملا بعد  ابرزة، مثلفعاليات 
مؤمتر القمة الثاين املعين ابلفاقد ، واحلصاد واملعرض التابع له

، واملهدر من األغذية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب
وإطالق املنصة الفنية اليت مت جتديدها لقياس الفاقد واملهدر 

وكون املنظمة الوكالة  .منتدى األغذية العامليمن األغذية، و
من أهداف التنمية املستدامة، أ -1-3-12الراعية للهدف 

ا  12بلد ا ووفرت الدعم يف  35قّدمت التدريب يف  بلد 
للحصول على البياانت عن الفاقد من األغذية وجتميعها. 
وعززت املنظمة منهجية مؤشر الفاقد من األغذية وواصلت 

العامة للفاقد واملهدر من العمل على تعزيز قواعد البياانت 
 األغذية وحتسني النموذج ابستخدام بياانت جديدة.

وبعد إقرار مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد  -61
واملهدر من األغذية، أعّد األعضاء إطار ا لوضع السياسات 

  واالسرتاتيجيات والتشريعات ذات الصلة.
 وعلى املستوى القطري يف األقاليم اخلمسة مجيعها، -62

قام أصحاب املصلحة يف سلسلة القيمة بتحسني املعارف 
املتصلة ابملمارسات اجليدة واإلجراءات املستدامة الرامية إىل 
احلد من املهدر والفاقد من األغذية يف احملاصيل والثروة 
احليوانية ومصايد األمساك بفضل الدورات التدريبية االفرتاضية 

شركاء الدوليني واحملليني اليت عقدهتا املنظمة ابلتعاون مع ال

واملصممة خصيص ا لتلبية احتياجات جمموعات سكانية 
 حمددة مثل النساء والشباب والفئات السكانية الضعيفة.

ونظر ا إىل العدد احملدود من البلدان اليت أبلغت عن  -63
بياانت رمسية بشأن الفاقد من األغذية يف قاعدة البياانت 

فاوستات(، ستعمل املنظمة اإلحصائية املوضوعية للمنظمة )
على تنمية القدرات على نطاق واسع يف أفريقيا جنوب 

الرامية إىل  50x2030الصحراء الكربى، ابلتعاون مع مبادرة 
سد الفجوة يف البياانت الزراعية واالسرتاتيجية العاملية 

، وستدعم كذلك سني اإلحصاءات الزراعية والريفيةلتح
جتربة سابقة يف جمال مجع البياانت  البلدان اليت ال تتوفر لديها

املتعلقة مبؤشر الفاقد من األغذية واإلبالغ عنها يف كل من 
 أفريقيا وأورواب الوسطى وغرب آسيا.

وسيتواصل تعزيز شراكات العمل يف جمال الفاقد  -64
واملهدر من األغذية، مع هيئات األمم املتحدة والقطاع 

تمع املدين اخلاص واألوساط األكادميية ومنظمات اجمل
وستواصل املنظمة على وجه  وغريها، وتوسيع نطاقها.

 Food isحتالف  اخلصوص االضطالع بدور رائد يف

Never Waste يف إطار قمة األمم املتحدة  الذي أنشئ
 للنظم الغذائية.

 والتجارة سواقاأل

   

كانت منظمة األغذية والزراعة يف طليعة اجلهود  -65
تعزيز شفافية أسواق السلع األساسية العاملية الرامية إىل 

، من 19-والتجارة ابملنتجات الزراعية خالل جائحة كوفيد
خالل تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عن 
طريق دعم األسواق املفتوحة اليت تعمل بشكل جّيد وسالسل 
القيمة، مع تسليط الضوء على الدور احملوري الذي تؤديه 

 تفشيومنذ  دولية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.التجارة ال
اجلائحة، قّدمت املنظمة بياانت ومعلومات موضوعية يف 
الوقت املناسب عن حالة العرض والطلب على األغذية على 

وحركات األسعار، والتدفقات التجارية، الصعيد العاملي، 
والتطورات املتعلقة ابلسياسات. وقامت املنظمة كذلك، 

ها اجلهة املضيفة لنظام املعلومات املتعلقة ابألسواق بوصف
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الزراعية التابع جملموعة العشرين، برصد التطورات يف األسواق 
العاملية لألغذية عن كثب، وعملت مع البلدان املنتجة 

منسقة ت استجااب لوضعواملصّدرة واملستوردة الرئيسية 
 للجائحة.

 توواصلت املنظمة، بتوجيه من جلنة مشكال -66
عمليات تقييم حديثة و ومعلومات السلع، تقدمي بياانت 

مستندة إىل األدلة عن األسواق العاملية والتجارة يتم 
ويقيس مؤشر  االسرتشاد هبا يف عمليات صنع القرارات.

منظمة األغذية والزراعة الشهري ألسعار األغذية التغريات 
بتوقعات يف األسعار الدولية لألغذية، ويرّكز التقرير اخلاص 

الذي يصدر مرتني يف السنة على التطورات اليت تؤثر  األغذية
اصلت املنظمة و قد و  على األسواق العاملية للسلع األساسية.

تقدمي تقارير عن العرض والطلب على األغذية يف مجيع أحناء 
العامل، مبا يشمل التطورات اليت تؤثر على حالة األمن الغذائي 

الل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار يف البلدان النامية من خ
املة عن املبكر عن األغذية والزراعة الذي يوفر معلومات ش

وصدرت التقارير اخلاصة  .الغذائية ابملوادالسوق يف ما يتعلق 
على أساس فصلّي من أجل  بتوقعات احملاصيل وحالة األغذية

م وقدّ  تقدمي حتاليل استشرافية عن حالة األغذية يف كل إقليم.
نظام مؤشر اإلجهاد يف الزراعة بياانت مت االسرتشاد هبا 
الختاذ إجراءات مبكرة للتخفيف من أتثري موجات اجلفاف 

 يف عّدة بلدان. 

حالة أسواق السلع الرئيسي عن وقّدم التقرير  -67
أدلة على سالسل القيمة العاملية، وصغار  2020الزراعية لعام 

بينما تناولت أحداث املزارعني واالبتكارات الرقمية، 
ومطبوعات أخرى مشاركة الشباب والنساء يف االستثمارات 

 الزراعية املسؤولة.
 ورّكزت املنظمة على مسائل النفاذ إىل األسواق -68

مبا يشمل سالمة األغذية ومتطلبات  املتصلة بتجارة األمساك،
وتناول  إصدار الشهادات والتتبع، واالتفاقات التجارية.

ت، مشروع التوجيها
الذي ُوضع استناد ا إىل 
مشاورات عامة عرب 
اإلنرتنت، نظم تتبع 
مصايد األمساك، وقدم 
معلومات شاملة عن 
األحكام املتصلة 
مبصايد األمساك الواردة 
يف االتفاقات التجارية، 
مبا يف ذلك 
التخصصات املتعلقة 

وواصلت  ابلبيئة.
املنظمة، من خالل 
نظام غلوبفيش، توفري 

تدفقات املعلومات عن 
اإلنتاج والتجارة، واجتاهات السوق، واألسعار، والتحاليل 

  القطرية، وتقدمي الدعم للتسميات.
وعززت املنظمة على املستويني الوطين واإلقليمي  -69

طار اخلاص بسالمة األغذية الذي يؤثر أيض ا على اإلفهم 
الدستور صفات اإلقليمية ومواواصفات املالتجارة، مبا يشمل 

وابلتعاون مع اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة،  الغذائي.
سامهت املنظمة يف وضع اسرتاتيجيات لتحسني سالسل 

 القيمة وتعزيز فرص احلصول على التمويل واالستثمارات.
وأدى إنشاء مرفق مبتكر لضماانت القروض إىل زايدة 

ظم التتبع تدفقات االستثمارات، واملنصات الرقمية إىل دعم ن
تمويل املبتكرة إىل بناء والتدريب على إدارة املخاطر وآليات ال

.القدرات
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 خفض الفاقد واملهدر من األغذية يف أورواب وآسيا الوسطى
، قّدمت املنظمة املساعدة لكل من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان العاملية SAVE FOODحتت رعاية مبادرة 

وقريغيزستان ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وتركيا وتركمانستان وأوزابكستان من أجل وضع اسرتاتيجيات وطنية 
من أجل حتديد  وأجرت املنظمة تقييم ا لسالسل القيمة الغذائية الوطنيةللوقاية من الفاقد واملهدر من األغذية وخفضهما. 

نقاط الفاقد واملهدر الرئيسية وأسباهبا، وأجرت حتليال  ألطر التشريعات والسياسات اليت تؤثر على إدارة الفاقد واملهدر من 
 األغذية. 

ن جيري اوتتناول االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية للوقاية من الفاقد واملهدر من األغذية وخفضهما ورصدمها يف تركيا واللت
الفاقد واملهدر على امتداد سلسلة الي ا تنفيذمها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة واجلهات الفاعلة على املستوى الوطين، ح

ومها ُيسندان األولوية للوقاية من الفاقد واملهدر من األغذية القيمة أبكملها وتدعمان التحول إىل سلسلة قيمة غذائية دائرية. 
ري ا إعادة التدوير، من أجل ضمان املوارد املستثمرة يف إنتاج األغذية واستخدامها األمثل. وتشمل مقارنة ابإلنقاذ والتعايف وأخ

خطة العمل تدابري من أجل حتسني األنظمة اخلاصة إبدارة الفاقد واملهدر من األغذية وتعزيز القدرات الوطنية من أجل رصد 
، مع تعزيز كفاءة سالسل اإلمداد الغذائية وبناء نظام وطين للتعايف الفاقد واملهدر من األغذية وقياسهما ورفع تقارير عنهما

لكي تبادر اجلهات الفاعلة يف  يع األغذية، وتوعية اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة الغذائية والعمومز الغذائية وإعادة تو 
 القطاعني العام واخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدين إىل إجياد حل جذري هلذه املسألة.

 
 أسعار األغذيةمسألة معاجلة 

تسعى املؤسسات العامة لإلمدادات الغذائية والتسويق إىل ضمان اإلمدادات الغذائية املستقرة، مع العمل يف 
الوقت ذاته على حتفيز االقتصادايت احمللية، ودعم الزراعة األسرية، وإدارة االحتياطات الغذائية االسرتاتيجية، 

عية والوجبات املدرسية. ودعم ا الستمرار عملها يف ظّل تعّرض وتنظيم األسواق وتوفري األغذية لربامج احلماية االجتما
سالسل اإلمدادات للصدمات بفعل اجلائحة، قامت املنظمة برصد آخر املستجدات عن أسعار األغذية وسلوك السوق، 

 بلد ا يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. 13وتنظيمها وتشاطرها يف 
املنظمة، وضعت كّل من بوليفيا، واجلمهورية الدومينيكية، وهندوراس، واملكسيك ونيكاراغوا وخالل فرتة السنتني، وبدعم من 

السياسات والربامج اليت مجعت بني مستودعات البيع ابجلملة والبيع ابلتجزئة، واملتاجر احمللية، واحملال اجلّوالة، واملتاجر 
الل األغذية األساسية. وقد مسح ذلك ملؤسسات اإلمداد العامة الكربى العامة واملتاجر الثابتة اليت تقّدم املنتجات من س

شّجع تنوّع األمناط الغذائية ويوّلد الفرص لصغار املنتجني لتسويق منتجاهتم دي إىل األغذية بكلفة أدىن، مبا بتوفري الوصول املا
ة الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم مع الشركات اخلاصة. وحصل املزارعون األسريون واملؤسسات الغذائية الوطنية املتناهي

يف املائة ممّا هي عليه يف  30إىل  10مليون مستهلك أبسعار لألغذية أدىن بنسبة  20على إمكانية الوصول إىل أكثر من 
 األسواق احمللية.
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بيئة أفضل

 
 
 
 
 
 
 
 

هذا القسم املعامل البارزة الرئيسية إلجنازات  عرضي -70
املنظمة لتسريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة من خالل محاية النظم اإليكولوجية الربية واملائية 
وإصالحها وتعزيز استخدامها املستدام، ومكافحة تغري املناخ 

وال  كفاءة ومشأكثر من خالل إجياد نظم زراعية وغذائية 
واستدامة وقدرة على الصمود، مع عرض أمثلة حمددة على 

إجنازات متكِّن  من على املستويني القطري واإلقليميما حتقق 
 .أفضل بيئةمن حتقيق 

 إدارة األراضي واملياه

   

 اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة
، قام اإلطار العاملي بشأن 2021-2020يف الفرتة  -71

ندرة املياه يف الزراعة الذي تستضيفه وتدعمه منظمة األغذية 

والزراعة، حبشد الشركاء اخلارجيني لتوفري املساعدة الفنية 
وتيسري توليد املعارف وتبادهلا بشأن مواضيع عّدة مثل الزراعة 
املروية ابملياه املاحلة، وموجات اجلفاف واجلوائح والنظم 

ذائية للكينوا، واستخدام املياه على حنو مستدام يف الغ
الزراعة. وعقد اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة عشر 
ندوات إلكرتونية وشارك يف حمافل دولية متعددة، مبا يف ذلك 
يف "اجلناح املخصص للمياه" خالل الدورة السادسة 

تحدة اإلطارية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم امل
. وساهم كذلك اإلطار 2021عام  بشأن تغري املناخ يف

العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة يف فعالّية ُخّصصت 
الفرتة السابقة للدورة السادسة  إلدماج الشباب وُعقدت يف

والعشرين ملؤمتر األطراف، كما استضاف ندوة إلكرتونية 
 .الزراعة بشأن النساء وندرة املياه يف

 إنتاجية املياه من أجل زراعة مراعية للتغذية
واصلت املنظمة تشجيع احلوار يف جمال السياسات  -72

على املستوى القطري من أجل االرتقاء مبستوى الوعي 
والفهم بشأن الروابط القائمة بني املياه والزراعة والصحة 
والتغذية، فضال  عن تنسيق التدخالت واإلجراءات يف هذا 

املنظمة، ابلتعاون مع الصندوق الدويل  الصدد. وتعمل
للتنمية الزراعية على تنفيذ مشروع بشأن زايدة إنتاجية املياه 
من أجل زراعة مراعية للتغذية وحتسني األمن الغذائي والتغذية 
يف عّدة بلدان يف مناطق أفريقيا الشرقية واجلنوبية والغربية ويف 

ق التدخالت الشرق األدىن. ويهدف هذا املشروع إىل تنسي
ذات الصلة ابملياه والزراعة والصحة والتغذية، مبا 
يف ذلك من خالل اعتماد ممارسات إدارة املياه 

لتحسني جودة األمناط الغذائية  والرتبة املستدامة
. وقد مّكنت جهود الدعوة اليت بذلتها وتنوعها

املنظمة من إجراء مناقشات ومشاورات وطنية 
التغذوي يف خدمات هامة بشأن إدماج التثقيف 

اإلرشاد الزراعي وتنسيق التدخالت يف قطاعات 
 .املياه والزراعة والصحة والتغذية
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 الشراكة العاملية من أجل الرتبة
واصلت املنظمة استضافة الشراكة العاملية من أجل  -73

املبتكر التابع هلذه  برانمج أطباء الرتبة العامليالرتبة. وقّدم 
ارعني رائدين يف مجيع أحناء العامل الشراكة دورات تدريبية ملز 

ليصبحوا "أطّباء للرتبة" من أجل مساعدة املزارعني يف 
جمتمعاهتم احمللية وتدريبهم تعزيز ا ملمارسات إدارة الرتبة على 
حنو مستدام. ومت إعداد تقارير وخرائط عاملية استناد ا إىل 
عمليات موّجهة من البلدان، ونشرهتا الشراكة العاملية من 
أجل الرتبة، وقد سامهت يف حتسني املعارف والقدرات 

بلد يف جمال التنوع البيولوجي  100الوطنية يف أكثر من 
للرتبة، وتلّوث الرتبة، والرتبة املتأثرة ابألمالح، وقدرة الرتبة 

 .على احتجاز الكربون العضوي

 اإلدارة املستدامة لألراضي
بعنوان أطلقت املنظمة تقريرها التوليفي البارز  -74

 -حالة املوارد من األراضي واملياه لألغذية والزراعة يف العامل "
". وأعّدت املنظمة وجلنة األمن نظم عند حافة االهنيار

اخلطوط التوجيهية الطوعية الغذائي العاملي دليال  فني ا إلدماج "
بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك 

" يف حتييد أثر تدهور الغذائي الوطين والغاابت يف سياق األمن
األراضي، وسوف يصدر هذا الدليل خالل الدورة اخلامسة 

يف عام  التنوع البيولوجي عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
2022. 

 النظم اإليكولوجيةإصالح التنوع البيولوجي و 

   

قامت املنظمة ابالشرتاك مع أمانة اتفاقية التنوع  -75
حوار عاملي بشأن دور األغذية والزراعة يف  بعقدالبيولوجي 

. وشّدد 2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
هذا احلوار على أمهية توسيع نطاق احللول من أجل صون 
التنوع البيولوجي واستعادته واستخدامه املستدام. وأّكد من 

التنوع جديد األمهية احلامسة لبناء قاعدة العلوم واألدلة بشأن 
حوكمة التنوع البيولوجي بشكل قانوين  البيولوجي، إىل جانب

وأكثر فعالية، وزايدة االستثمارات وتوعية الرأي العام بقدر 
أكرب. وسامهت املنظمة أيض ا يف وضع النهج املشرتك لألمم 
املتحدة إزاء التنوع البيولوجي، الذي يُلزم منظومة األمم 

وجي يف براجمها، وبتحفيز العمل املتحدة بتعميم التنوع البيول
اجلماعي ملعاجلة دوافع فقدان التنوع البيولوجي واستعادة 

بشأن "العيش  2050التنوع البيولوجي بغية حتقيق رؤية عام 
 .يف وائم مع الطبيعة"

واعتمدت املنظمة خطة العمل بشأن تنفيذ  -76
اسرتاتيجيتها اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف 

، اليت توّجه عمل 2023-2021ات الزراعية للفرتة القطاع
املنظمة يف قطاعات احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد 

 .األمساك وتربية األحياء املائية والغاابت
وأقّر جملس املنظمة يف ديسمرب/كانون األول  -77

، خطة العمل العاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية 2021
مل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وإطار الع

والزراعة، وذلك رد ا على طلب هيئة املوارد الوراثية لألغذية 
تتضمن والزراعة لوضع صكوك على مستوى السياسات 

عمليات تقييم عاملية وموّجهة من البلدان حلالة هذه  جراءإ
العناصر املكّونة للتنوع البيولوجي. وإّن هذه الصكوك اليت 
تربز الدور الرئيسي الذي يضطلع به املنتجون، مبن فيهم 
أصحاب احليازات الصغرية، ال سيما النساء والشعوب 
 األصلية واجملتمعات احمللية، كجهات مؤمتنة على التنوع

البيولوجي، تكّمل خطط العمل العاملية اليت وضعتها اهليئة 
بشأن املوارد الوراثية النباتية واحلرجية واحليوانية لتشجيع هنج 
أكثر مشوال  وتكامال  يف إدارة التنوع البيولوجي ذي الصلة 

 بقطاعات األغذية والزراعة كافة.
إّن إصالح النظم اإليكولوجية ضروري لتحقيق و  -78

التنمية املستدامة. وتشجع املنظمة الُنهج املستدامة أهداف 
إلدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييم 
اليت توفّر األساس لعمليات اختاذ القرارات القائمة على 
األدلة، والتوجيهات بشأن السياسات ذات الصلة، واملسائل 

اابت على الفنية، وتعزيز وتيسري التعاون ووضع االستج
 .مستوى السياسات على الصعيد الدويل
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وقادت املنظمة، بصفتها شريك ا مع برانمج األمم  -79
املتحدة للبيئة يف قيادة عقد األمم املتحدة إلصالح النظم 

، تقييم ا عاملي ا 2030-2021اإليكولوجية للفرتة 
لالحتياجات يف جمال القدرات يف ما يتعلق أبفضل 

ت األولوية الرئيسية لتحقيق املمارسات، وحدّدت جماال
أهداف إصالح النظم اإليكولوجية على نطاق واسع 
وإدامتها، مبا يشمل تعزيز التمويل وإشراك أصحاب املصلحة 

 .والقدرات الفنية ووضع السياسات الداعِّمة

 تغري املناخ

     

اتتأثر النظم الزراعية والغذائية  -80 بتغري  أتثر ا شديد 
املناخ، وهي تؤثر أيض ا يف انبعااثت غازات االحتباس احلراري 

 العمليف الغالف اجلوي. وتساهم منظمة األغذية والزراعة يف 
املناخي على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية 
عن طريق اإلجراءات اليت تتخذها يف جمال النظم الزراعية 

اصيل والثروة احليوانية والغاابت والغذائية، مبا يشمل احمل
وما يتصل هبا من وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك 

 سالسل القيمة.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والدورة 
السادسة والعشرون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 

 البيولوجي
جنحت منظمة ، 2021-2020خالل الفرتة  -81
ذية والزراعة يف وضع النظم الزراعية والغذائية يف صلب األغ

فاستضافت املنظمة  جدول األعمال الدويل لتغري املناخ.
املستوى يف إطار الدورة السادسة  ورفيعةفعالّيات فنية 

والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومت 
االعرتاف هبا بوصفها ميّسر ا رئيسي ا خالل املناقشات حول 
عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة، مع التسليم أبمهية 
أبعاد األمن الغذائي عند التطرق إىل مسألة تغري املناخ يف 

 زراعة والنظم الغذائية.ال

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصة بتغري 
  املناخ

اسُتهّلت عملية وضع اسرتاتيجية جديدة خاصة  -82
بواسطة عملية تشاورية شاملة مع  2021بتغري املناخ يف عام 

األعضاء وأصحاب املصلحة للحصول على آرائهم بشأن 
األولوايت املتعلقة بتغري املناخ ابلنسبة إىل منظمة األغذية 
والزراعة، وجنمت عنها املوافقة على خطوط عريضة تفصيلية 

االسرتاتيجية رؤية توجيهية  مشروعويوفّر  .2021يف عام 
راعية والغذائية لكي تكون قادرة على لتحويل النظم الز 

الصمود أمام تغري املناخ والتكيف مع أتثرياته واملسامهة يف 
االقتصادات املنخفضة الكربون مبوازاة توفري أغذية مغذية من 
أجل أمناط غذائية صحية والعلف واأللياف والوقود بفضل 

وتتجاوز  حلول مبتكرة من أجل أجيال احلاضر واملستقبل.
اتيجية املقرتحة مزاولة األعمال كاملعتاد من خالل االسرت 

معاجلة األسباب اجلذرية لتغري املناخ من حيث صلتها ابلنظم 
إيكولوجية  الزراعية والغذائية وسعيها إىل اعتماد حلول

 مبتكرة وقادرة على الصمود أمام تغري املناخ.و 

 السياسات املتصلة بتغري املناخ واملسامهات احملددة وطنًيا
ا الدعم من منظمة األغذية  90تلقى أكثر من  -83 بلد 

والزراعة لتحديد التدابري املتصلة ابلزراعة والغاابت وغريها من 
تدابري استخدام األراضي وإدماجها يف عمليات التخطيط 

 الوطنية املتعلقة بتغري املناخ وتنفيذها. امليزانياتووضع 
ملسامهات وقامت البلدان بفضل مساعدة املنظمة، بتنقيح ا

احملددة وطني ا واالسرتاتيجيات الطويلة األجل، 
واالسرتاتيجيات املنخفضة الكربون، وخطط التكيف 

وأعّدت املنظمة أيض ا تقرير ا عن  الوطنية، وواصلت تنفيذها.
إطار الشفافية املعّزز، وأطلقت مركز املنظمة للمعارف املتصلة 

ملتاحة ملعاجلة تغري بتغري املناخ الذي جيمع املعارف واملوارد ا
املناخ يف الزراعة واستخدام األراضي، مبا يشمل التحليل 
العاملي واإلقليمي للمسامهات احملددة وطني ا، ويهدف إىل 
إطالق جمموعة من األدوات لدعم البلدان يف رصد تنفيذ 

 املسامهات احملددة وطني ا.
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 التمويل املناخي
جنحت املنظمة يف دعم البلدان من أجل احلصول  -84

، 2021على التمويل املناخي. ففي ديسمرب/ كانون األول 
 1.3بلد ا من منحة تراكمية قدرها  130استفاد أكثر من 

مشروع ا من  289مليارات دوالر أمريكي لتمويل ما جمموعه 
 مليون 330املشاريع اليت متت املوافقة عليها، أي بزايدة قدرها 

، ما جعل مرفق البيئة العاملية 2019دوالر أمريكي مقارنة  بعام 
يزيد  وقد أّمنت املنظمة ما أحد أكرب شركاء املنظمة يف املوارد.

يف املائة من األموال الرتاكمية املخصصة لربامج مرفق  15عن 
البيئة العاملية على امتداد برامج عمل التجديد السابع ملوارد 

ية، فأصبحت ابلتايل رابع أكرب وكالة معتمدة مرفق البيئة العامل
 112لدى مرفق البيئة العاملية. وقامت املنظمة أيض ا حبشد 

مليون دوالر أمريكي يف صندوق البلدان األقّل منو ا لدعم 
التكيف مع تغري املناخ يف إطار التجديد السابع ملوارد 

، 2021ويف عام  الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية.
بلغت القيمة اإلمجالية حلافظة املنظمة املخصصة للصندوق 

مليون دوالر أمريكي، لدعم مشاريع  937األخضر للمناخ 
وتشمل  بلد ا. 50للتأهب يف  مشروع ا 61بلد ا، و 15حتويلية يف 

منح ملشاريع التأهب اخلاصة ابسرتاتيجيات  6أحدث املشاريع 
، 19-تعزيز القدرة على الصمود والتعايف من جائحة كوفيد

وأصبحت  مشاريع تشارك فيها املنظمة كشريك يف التنفيذ. 7و
بوصفها  2020املنظمة معتمدة لدى صندوق التكيف يف عام 

 وقد قّدمت منذ اهليئة الثالثة عشرة املنفذة املتعددة األطراف.
بلد ا يف األقاليم اخلمسة كافة من  11 إىلذلك احلني الدعم 

مليون دوالر أمريكي، وقد بلغ  75خالل إنشاء حافظة بقيمة 
 إعدادها مراحل متفاوتة.

 النظم الغذائية احلضرية

    

يف املائة من األغذية يف  70جيري استهالك حوايل  -85
، زادت منظمة 19-وخالل جائحة كوفيد املناطق احلضرية.

األغذية والزراعة دعمها للحكومات احمللية والوطنية والوطنية 
الفرعية، اليت أّدت دور ا هام ا يف التخفيف من حدة 

االختالالت يف النظم الزراعية والغذائية وما يرتتب على ذلك 
من عواقب سلبية على اجملموعات السكانية الضعيفة، وذلك 

سات وخطط وإجراءات عن طريق املسامهة يف وضع سيا
 لتعزيز النظم الغذائية احلضرية.

وخالل الفرتة اليت سبقت انعقاد قمة األمم املتحدة  -86
للنظم الغذائية، اضطلعت املنظمة، ابالشرتاك مع التحالف 
العاملي لتحسني التغذية، بدور األمانة يف جمموعة العمل غري 

 26ف من الرمسية املعنية ابلنظم الغذائية احلضرية اليت تتأل
يشمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات  منظمة، مبا

البشرية، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، وعدد من الشبكات 
املعنية ابملدن، وضمنت مشاركة املدن على حنو اتم يف عملية 

وقّدمت جمموعة العمل حلوال  من شأهنا تغيري قواعد  القمة.
 الشبكة املتعددة اللعبة، وضمنت مشاركة ممثلي املدن يف

األطراف الفاعلة ألبطال النظم الغذائية، ونّظمت حوار القمة 
العاملي، وجلسة عامة سبقت انعقاد القمة، ابالشرتاك مع 
ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن، كما 
شاركت على حنو فاعل يف جلنة األمن الغذائي العاملي ومؤمتر 

 جل النمو.القمة بشأن التغذية من أ
وعملت املنظمة ضمن شراكة مع شبكة اجمللس  -87

الدويل للمبادرات البيئية احمللية من أجل تيسري احلوارات 
املستقلة يف إطار قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية اليت 

 من املدن الكربى واملتوسطة والصغرية احلجم. 26نُّظمت يف 
لية مشارك من احلكومات احمل 1 000وحّدد أكثر من 

واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والباحثني 
واملؤسسات األكادميية إجراءات حامسة رئيسية لتحويل النظم 

 الغذائية احلضرية.
وأقّرت القمة ابلدور الرئيسي الذي تضطلع به  -88

احلكومات احمللية والوطنية الفرعية يف تسريع وترية التحّول 
ة والغذائية من خالل إدماج النظم املستدام للنظم الزراعي

الغذائية يف التخطيط احلضري واإلقليمي، وتعزيز الزراعة 
احلضرية وشبه احلضرية، وحتسني البىن التحتية لألسواق، 
والبيئة الغذائية، والرتويج للحد من املهدر من األغذية ومنعه 

وسيواصل التحالف من أجل النظم الغذائية  وتقليصه وإدارته.
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ية الذي انبثق عن القمة دعم مشاركة املدن يف احملافل احلضر 
 العاملية.

وردًّا على طلب جلنة الزراعة، قّدمت املنظمة الدعم  -89
للحكومات احمللية يف املدن الصغرية واملتوسطة احلجم يف 
السنغال ورواندا وإكوادور، من أجل حتليل الثغرات يف النظم 

اور املتعددة أصحاب الزراعية والغذائية وتيسري عمليات التش
املصلحة اليت حددت نقاط الدخول الرئيسية للشروع يف 
إدماج النظم الزراعية والغذائية يف السياسات واخلطط احمللية، 
مثل املشرتايت العامة لألغذية، والزراعة احلضرية وشبه 

ومت إنشاء  احلضرية، وحتسني أسواق بيع األغذية ابلتجزئة.
وكمة األغذية على شكل جمالس آليات متعددة األطراف حل

استشارية بلدية يف مدن يف كينيا ورواندا ومدغشقر وبريو 
وبنغالديش هبدف دعم احلكومات احمللية يف إدماج النظم 

 الغذائية يف خططها وإجراءاهتا.
ومبادرة املدن اخلضراء اليت أطلقتها املنظمة يف  -90

هي برانمج رئيسي من برامج املنظمة  2020سبتمرب/أيلول 

يضم إجراءات والتزامات قيد التنفيذ ابلفعل، مبا يف ذلك 
عمل خطة عمل املنظمة للغذاء يف املناطق احلضرية، ضمن 
سياق واحد لتحقيق مزيد من األثر والتناسق واالتساق. ويف 

، ابشرت املنظمة ابلتعاون مع الشركاء بلورة معايري 2021عام 
رصد مبا ميّكن املدن وأصحاب املصلحة اآلخرين من إلطار ال

تتبع التقدم احملرز ابجتاه حتقيق أهداف املبادرة وحتديد الثغرات 
ودعم عملية التخطيط وحتديد اإلجراءات ذات األولوية. 
وبدأ العمل أيض ا على وضع خطة تقدير للمدن ومجاعة 

يف ست مدن  وجرى اختاذ إجراءات سريعة األثرممارسة. 
فريقية، إضافة إىل حزمة تدريبية قابلة للتكرار يف جمال إدماج أ

الزراعة يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية واحلراجة والنظم 
ويف شهر الزراعية والغذائية ضمن عملية التخطيط املدين. 

، أطلقت املبادرة برانمج العمل اإلقليمي 2021يونيو/حزيران 
قليم، مبوازاة العمل على وضع بلد ا يف اإل 25ألفريقيا مبشاركة 

 برامج مماثلة يف أقاليم أخرى. 
 

 
 محاية التنوّع البيولوجي من خالل إعادة بناء نظم البذور

يف املائة من البذور اليت يستخدمها املزارعون من أصحاب  80يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يتأتى حوايل 
احليازات الصغرية من نظم البذور اليت يقوم املزارعون إبدارهتا. ويتم حفظ هذا التنوّع الغين من البذور احمللية لدى األسر 

طريق استخدام البذور  ، ويف بنوك البذور اخلاصة ابجملتمعات احمللية ويف حقول املزارعني، كما يتم صونه عناملعيشية
مع ظروف الزرع احمللية. وهي توفّر للمزارعني من أصحاب احليازات  العصوروتبادهلا. وقد تكّيفت البذور احمللية على مّر 

يف احلفاظ على  عينهالصغرية اجلزء األكرب من إمداداهتم ابلبذور لزراعة احملاصيل املعّدة لألكل والبيع، وتساعد يف الوقت 
 التنوّع البيولوجي الزراعي.

األمطار الغزيرة والفيضاانت بعدما أّدت  وقد قّدمت املنظمة الدعم لكل من مالوي وموزامبيق وزمبابوي غداة إعصار إيداي
حمللية هكتار من احملاصيل املزروعة. وخسر املزارعون احتياطي البذور ا 800 000ما يقارب  إىل تدمريوانزالقات الرتبة 

واحملاصيل اليت كانت جاهزة للحصاد. وبدعم من أملانيا، عملت املنظمة مع احلكومات الثالثة، ومع بنوك اجلينات 
واملزارعني إلعادة بناء نظم البذور. كذلك، قامت املنظمة بتعزيز وتقوية النظام الدويل للصون والتبادل الذي تدعمه املعاهدة 

وحددت املنظمة البذور واألنواع احمللية واملفقودة وقامت ابستنباطها النباتية لألغذية والزراعة.  الدولية بشأن املوارد الوراثية
 وأعادهتا إىل جمتمعاهتا احمللية الستخدامها يف املستقبل واحملافظة عليها. 

ناطق املتضررة، وابتت ضاء إىل امليوبدعم من املنظمة، أُعيدت زراعات اللوبياء السوداء العني والدخن اإلصبعي والذرة الب
االسرتاتيجيات الوطنية يف البلدان الثالثة تتناول اآلن مسألة إدارة الكوارث للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، كما 

  يف املعاهدة الدولية. امتعاقد  ا أصبحت موزامبيق منذ ذلك احلني طرف  
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 النظام اإليكولوجيالبحر األبيض املتوسط والبحر األسود: محاية  
من األنواع البحرية،  10 000ينطوي النظام اإليكولوجي للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على أكثر من 

يف املائة من مجيع األنواع املعروفة يف العامل. وختضع موارد مصايد األمساك لضغوطات كبرية  7ما ميثل نسبة 
حمددة مثل اإلنقليس األورويب، وحلزون الرااب  اكما أن املوارد التقليدية وأنواع  الطلب على األغذية البحرية.  ارتفاع بفعل 

واملرجان األمحر ونظمها اإليكولوجية تعّرضت للتهديد بصورة خاصة. وتعمل املنظمة، من خالل اهليئة العامة ملصايد 
مع خارطة طريق التحّول  متاشي ااملائية،  أمساك البحر البيض املتوسط، على تعزيز استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء

األزرق، وتطبيق هُنُج النظم اإليكولوجية للتوصل إىل أرصدة سليمة، ومحاية النظم ايكولوجية الضعيفة وأتمني سبل عيش 
ملصايد مرت لفرتة من الوقت، صادقت اهليئة العامة  1 000منصفة. ويف حني مّت حظر الصيد بشباك اجلّر القاعية ما فوق 

 دارة مصايد لألمساك وثالث مناطق صيد حممية.إلخطط تسع على  اأمساك البحر األبيض املتوسط مؤخر  
صيادي األمساك والعاملني صغار صيادي األمساك الذي يشكل منصة  خمّصصة لصغار كذلك، تستضيف اهليئة منتدى 

، والصون واالستخدام املستدام، واإلدارة بني اجلنسني ساواةيف جمال صيد األمساك لتبادل األفكار حول أمور من بينها امل
 التشاركية ومحاية سبل العيش.

يف االستغالل املفرط لألرصدة السمكية يف اإلقليم.  اوبعد عقوٍد من تزايد الضغوط البشرية، تبنّي البياانت األخرية اخنفاض  
الق من األرصدة اليت يتم استغالهلا على حنٍو على اإلط األكربالعدد  2021عام يف األرصدة  عمليات تقييموأظهرت 

 مستدام، ما يثبت أن اإلدارة ميكن أن تكون التدبري األفضل يف جمال الصون.

 

 

 السكان األصليون كحّراس للغاابت
يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، متثل األراضي اخلاصة ابلسكان األصليني والقبائل حوايل مُخس املساحة 
اإلمجالية، وتضّم ثلث الغاابت يف القارة تقريب ا. كما أهنا أتوي جمموعة متنوعة كبرية من احليواانت والنبااتت 

 الربية، وتضطلع بدور رئيسي يف أتمني استقرار املناخ احمللي واإلقليمي.
، Kariñaع السكان األصليني التابعة جملتم Tukupuويف فنزويال، عملت املنظمة مع السلطات ملنح شركة الغاابت األصلية 

هكتار من احملمية احلرجية املتدهورة بفعل املناجم. وأجرت املنظمة مشاوراٍت ضمنت االمتثال للموافقة احلرة  000 7إدارة 
واملسبقة واملستنرية، وقّدمت للشركة التدريب يف جمال إدارة الغاابت وإصالحها. كما أن املعارف املتوارثة مسحت جملتمع 

Kariña ماية الغاابت وإعادة إحيائها، مبا يضمن االستخدام املستدام ملواردها وتعزيز الشمول.حب 
اليت تتألف يف أغلبيتها من نساء، هي الشركة الرئيسية للغاابت األصلية يف البالد اليوم. وجنحت،  Tukupuوإّن شركة 

خلشبية وغري اخلشبية وحتديد خمزون وتدفق غازات الدفيئة مبساعدة املنظمة، يف إدارة قطع األخشاب عرب تنظيم املنتجات ا
تنويع املزارع  عرب إجراء عمليات تقييم لقطع األراضي. وسامهت املنظمة أيض ا يف إقامة مشاتل للمجتمع احمللي واألسر، ويف

اجلمع بني  ة، متّ . ويف مناطق خمتار Kariñaأهنا تشكل املصدر األساسي لسبل عيش جمتمع و سيما ال األسرية الصغرية، 
األشجار واحملاصيل الزراعية لتعزيز األمن الغذائي. كما أن األراضي اليت كانت متدهورة يف املاضي ابتت تنتج اليوم الكاكاو، 

 ، والغوافة، والربتقال والتاجنارين.بّ وال
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 الرتبة السليمة هي أساس النظم الزراعية والغذائية املستدامة
احملتملة الحتجاز الكربون العضوي يف الرتبة، اليت أطلقتها املنظمة من خالل الشراكة العاملية تشكل اخلريطة 

للرتبة، التقدير العاملي األول املوّجه من البلدان الحتمال احتجاز الكربون العضوي يف الرتبة من حول العامل. وهي تطّبق 
موعات البياانت الوطنية املتاحة حبيث تبنّي كمية اثين أكسيد تقنيات وضع النماذج واخلرائط الرقمية للرتبة على أفضل جم

ين ميكن احتجازها. وميكن أن تساهم الرتبة السليمة يف التخفيف من آاثر تغرّي أالكربون اليت ميكن احتجازها يف الرتبة، و 
احتجاز اثين أكسيد الكربون املناخ والتكّيف معه، وإزالة الكربون من اجلّو. ويف عملية تُعرف ابحتجاز الكربون، ميكن 

مبا يوفّر أغذية مغذية وُيّفض من غازات الدفيئة. ومبا أّن الرتبة  ا،من اجلّو يف الرتبة وُُيّزن أبشكاله األكثر استقرار   يُزالالذي 
يق الغنية ابلكربون هي أيض ا تربة تتمتع بصحة أفضل وخصوبة أكرب، فهي مفيدة للمزارعني فيما تساعد أيض ا على حتق

 املتعلقة بتغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة. اتفاق ابريس غاايت
وتبنّي اخلريطة أن الرتبة اليت تتّم إدارهتا على حنٍو مستدام ميكن أن حتتجز ما يكفي من الكربون للتعويض سنواي  عن نسبة 

وأنواع  املناطقتحديد بوتسمح للمستخدمني  .النامجة عن الزراعة الدفيئة يف العامليف املائة من انبعااثت غازات  34تصل إىل 
عملية حتديد املناطق واالستفادة من ذلك يف زايدة أرصدة الكربون العضوي يف الرتبة، األكثر قدرة على الرتبة والنظم الزراعية 

من أهداف التنمية املستدامة.  15و 13و 2ملسامهة يف حتقيق األهداف والرتبة املستدامة لدارة اإلعتماد الذات األولوية 
وتكّمل جمموعة من املمارسات اجليدة هذه اجلهود عرب توفري حلول عملية جلميع أنواع األراضي واحلاالت، مبا يف ذلك 
أساليب تناوب احملاصيل اليت جرى حتسينها على مّر السنني وصوال  إىل التقنيات احلديثة إلدارة املغذايت. إهنا مثرة ثالث 

اولة األوىل لتجميع املمارسات اجليدة يف احملأخصائي من حول العامل، وهي  400وات من اجلهود اجلماعية ألكثر من سن
جمال إدارة الرتبة ابالستناد إىل بياانت علمية سليمة حول أتثريات هذه املمارسات على حمتوى الكربون العضوي يف الرتبة 

 .ألراضييف جمموعة واسعة من البيئات واستخدامات ا
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حياة أفضل

 
 
 
 
 
 
 
 

هذا القسم املعامل البارزة الرئيسية إلجنازات  عرضي -91
تسريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية من أجل املنظمة 

املستدامة من خالل النهوض ابلنمو االقتصادي الشامل عن 
طريق احلد من أوجه عدم املساواة، مع عرض أمثلة حمددة 

إجنازات من  على املستويني القطري واإلقليميما حتقق على 
 .أفضل حياةمتكِّن من حتقيق 

 الصمودالطوارئ والقدرة على  حاالت

   

يتماشى عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال  -92
الطوارئ والقدرة على الصمود مع حمور العمل اإلنساين 
واإلمنائي والسالم ويساهم يف دعم سبل العيش الزراعية 
والنظم الزراعية والغذائية للسكان الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذائي احلاد، من خالل 
النظم الزراعية تعزيز قدرات 

والغذائية على منع الكوارث 
واألزمات والتنبؤ هبا واستيعاهبا 
والتكيف معها والتحّول لضمان 
توافر الغذاء الكايف واملأمون 

 واملغذي للجميع.
وقّدمت املنظمة  -93

الدعم لتعزيز قدرة النظم الزراعية 

والغذائية على الصمود ابتّباع هنج متعدد املخاطر إلدارة 
عن طريق اجلمع بني التدخالت املكّملة اليت تكون األزمات 

ذات صلة ابلسياق ومراعية للنزاعات واملخاطر واليت ترّكز 
على السكان، وحترتم املعارف، وتساهم يف معاجلة األسباب 

 اجلذرية للمخاطر ومواطن الضعف.
بلد ا، بفضل مساعدة املنظمة، بوضع  35وقام  -94

ملواجهة خماطر سياسات واسرتاتيجيات وخطط قطاعية 
ا آليات للتنسيق  18متعددة، واعتمادها وتنفيذها، وأنشأ  بلد 

واسرتاتيجيات لتعبئة املوارد، ما عزز حوكمة املخاطر 
ومشل هذا العمل وضع خطط للحد من خماطر  املتعددة.

الكوارث املتصلة ابلنظم الزراعية والغذائية، وإدماج احلد من 
لزراعية، ودعم احلوار خماطر الكوارث يف خطط التنمية ا

والدعوة يف جمال السياسات، وإنشاء آليات للتنسيق وإقامة 
شراكات تدعمها خطوط توجيهية وعمل معياري وجهود 

 الدعوة على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية.
، استفاد من برانمج العمل اإلنساين 2021ويف عام  -95

مليون  30أكثر من والقدرة على الصمود اليت نفذته املنظمة 
شخص لتقدمي اإلغاثة الفورية والدعم لبناء القدرة على 
الصمود، مبا يشمل مدخالت حامسة األمهية إىل جانب النقد 
للعمل على وجه السرعة على زايدة اإلنتاج احمللي لألغذية 
وتوفرها واحلصول عليها، إضافة إىل اللقاحات أو العالجات 

مليون  20ويف أفريقيا، تلقى حنو  مليوان  من املاشية. 70لنحو 
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شخص مساعدة طارئة لتأمني سبل العيش واستفادوا من 
ويف أفغانستان، وّسعت املنظمة تدخالت لبناء القدرات. 

ماليني شخص من  2.6عملياهتا حبيث طالت أكثر من 
خالل املساعدة الطارئة لتأمني سبل العيش، مبا يف ذلك دعم 
احلملة الشتوية للقمح مبا أاتح أتمني إمدادات احلبوب من 

ماليني شخص وضمان احلماية  1.3حصاد السنة ألكثر من 
من املواشي. ويف جنوب السودان،  700 000ألكثر من 

من أتمني إنتاج حيث ينتشر اجلوع احلاد، متكنت املنظمة 
ماليني  3.6احلبوب واخلضروات ومصايد األمساك لنحو 

ماليني من احليواانت. ويف  6.4شخص ومحاية أكثر من 
اليمن، حصل حنو مليون شخص على مدخالت ودعم 
لسبل العيش غاية يف األمهية ملواصلة إنتاج األغذية واحلصول 

ألمن وإّن املنظمة، بصفتها منّسقة الشق اخلاص اب .عليها
الغذائي والزراعة وابلتعاون الوثيق مع الوزارات املختصة يف 
املنطقة، قّدمت الدعم لربانمج العمل اإلنساين يف منطقة 
تيغراي يف إثيوبيا، فسامهت ابلتايل يف إنتاج املزارعني احملليني 

طّن من األغذية خالل موسم "البلغ"  900 000ألكثر من 
 . 2021يف 
 2021-2020اجلراد يف  فرةطومتت السيطرة على  -96

بفضل تلقي الدعم يف الوقت املناسب  2022يف مطلع سنة 
من شركاء املنظمة يف املوارد، مبا مّكن املنظمة من توفري 
املساعدة الفنية والتنفيذية لعمليات املراقبة واملكافحة وتقدمي 
الدعم لسبل العيش للمزارعني والرعاة املتضررين، وبناء 

علة ة واحلفاظ عليها ابلنسبة إىل اجلهات الفاالقدرات احمللي
اجلراد املماثلة يف املستقبل.  الوطنية واإلقليمية ملواجهة طفرات

وقامت املنظمة، من خالل العمليات الربية واجلوية، مبعاجلة 
ماليني هكتار انتشر فيها اجلراد الصحراوي يف منطقة  2.3

إىل  2020 القرن األفريقي واليمن من يناير/كانون الثاين
طائرة ابلتزامن،  20. ومت نشر 2021ديسمرب/كانون األول 

مشلت عمليات االستقصاء مدعومة مبئات الفرق امليدانية و 
هذه اجلهود اجلماعية  مسحتماليني موقع. و  1.4أكثر من 

ماليني طن مرتي من احملاصيل وأنقذت  4.5بتجّنب خسارة 
 1.77مليون لرت من إنتاج احلليب )بقيمة جتارية قدرها  900

مليون  42مليار دوالر أمريكي تقريب ا( وأّمنت الغذاء لنحو 

وتعاونت املنظمة مع عدد من الشركاء يف األوساط شخص. 
األكادميية والبحثية ويف القطاع اخلاص لتحسني رصد اجلراد 

 الصحراوي واإلنذار املبكر عنه. 
العاملية ملكافحة األزمات الغذائية وتولت الشبكة  -97

تنسيق العمل لتشجيع احللول املستدامة لألزمات الغذائية من 
خالل تشاطر عمليات التحليل وتضافر اجلهود على نطاق 

وقد العمل اإلنساين واإلمنائي ومسامهته يف بناء السالم. 
التقرير العاملي عن األزمات صدر خالل فرتة السنتني كّل من 

 وحتليل "التدفقات املالية". 2021ة لعام الغذائي
وابالستفادة من الزخم الناجم عن قمة األمم  -98

املتحدة للنظم الغذائية، قامت املنظمة حبشد طاقات الشركاء 
على ل لتحديد الثغرات يف السياسات واالستثمارات والعم

سّدها، بغية دعم البلدان من أجل التوّصل إىل حلول 
وأاتحت كذلك املنظمة حتسني  الغذائية.مستدامة لألزمات 

مركز البياانت يف قياس املخاطر املتعددة وفهمها من خالل 
ويدعم هذا  .2021الذي أُطلق يف عام  حاالت الطوارئ

املركز عمليات حتديد مسات املخاطر، ورصد أتثري الصدمات 
ش الزراعية، مبا يف ذلك من خالل استخدام على سبل العي

التكنولوجيا ألغراض التقييم عن بُعد؛ ويعطي صورة عن حالة 
انعدام األمن الغذائي يف البيئات اهلشة وتقييم أثرها الالحق؛ 
وفهم ا مفّصال  وسريع ا لتأثري الكوارث الطبيعية املفاجئة 

يش الزراعية. والنزاعات على النظم الزراعية والغذائية وسبل الع
 وقد اكتسى هذا املركز أمهية خاصة يف فهم أتثري جائحة 

بلد ا من  26على وغريها من حاالت الطوارئ  19-كوفيد
 البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية.

من البلدان، بدعم من املنظمة، نظم ا  34وقد أنشأ  -99
للمعلومات والرصد ونظم ا لإلنذار املبكر مّكنت من اختاذ 
إجراءات استباقية للحد من أتثريات التهديدات الوشيكة، 
وقامت املنظمة بتعزيز القدرات الوطنية لتقييم أوجه الضعف 

بلد ا، من خالل مجلة من  24وقياس القدرة على الصمود يف 
من بينها قياس مؤشر القدرة على الصمود وحتليله، األمور 

إىل جانب عمليات تقييم التصنيف املتكامل ملراحل األمن 
 الغذائي.

https://data-in-emergencies.fao.org/
https://data-in-emergencies.fao.org/
https://data-in-emergencies.fao.org/
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التقرير وأصدرت املنظمة ابلتعاون مع شركائها،  -100
الذي يتضمن  2021العاملي عن األزمات الغذائية لعام 

على  19-بياانت وحتليالت وحبواث  عن أتثري جائحة كوفيد
 ن الغذائي.األم

وسامهت املنظمة أيض ا يف إجراءات التأهب  -101
حلاالت الطوارئ وقدمت الدعم للتدخالت املستنرية 

ا  28لالستجابة حلاالت الطوارئ والتعايف يف أكثر من  بلد 
من البلدان اليت واجهت عّدة كوارث وأزمات متزامنة يف 
أغلب األحيان، مبا يف ذلك عن طريق توزيع املدخالت 

، واإلمدادات واللقاحات للحفاظ علف احليوانة، و الزراعي
على صحة احليواانت واإلنتاج احليواين، ومعدات الصيد 

+ Cash واألدوات، والتحويالت النقدية بواسطة برانمج
وتيسري إصالح النظم الزراعية والغذائية ألشّد السّكان ضعف ا 

 للخطر. وتعّرض ا

 مبادرة العمل يًدا بيد

   

األغذية والزراعة، من خالل مبادرة  تقوم منظمة -102
ا بيد، بتيسري اإلجراءات التعاونية اليت تقوم هبا  العمل يد 
خمتلف اجلهات الفاعلة لدعم تنفيذ الربامج الطموحة واليت 
أتخذ بزمامها ومتلكها البلدان لتحويل النظم الزراعية 
والغذائية. وُتسند هذه املبادرة األولوية للبلدان اليت تواجه 

االت خاصة، مبا يشمل أقل البلدان منو ا والدول اجلزرية ح
الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان اليت 
تعاين من أزمات غذائية، والبلدان اليت تضّم عدد ا كبري ا من 

 السكان الفقراء.
بلد ا من أجل  49وقّدمت هذه املبادرة الدعم إىل  -103

اعية والغذائية املستند إىل األسواق، تطبيق منظور النظم الزر 
واتباع هنج إقليمي لتحديد املناطق اليت ميكن أن يكون فيها 
حتويل النظم الزراعية والغذائية دافع ا لتسريع التقدم حنو حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة. ومشلت هذه اجملاالت استعراض 

ت سالسل القيمة للسلع األساسية ذات األولوية، والصناعا
الزراعية، ونظم إدارة املياه بكفاءة، وإدماج اخلدمات الرقمية 

والزراعة احملكمة، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، 
والتصّدي للتحدايت املناخية واملخاطر املتصلة أبحوال 

 الطقس.
وتتيح منصة جغرافية مكانية متعددة األبعاد  -104

ة واجلغرافية االطالع على التحليالت االقتصادية واإلحصائي
املكانية لتحسني استهداف تصميم الربامج وفعاليتها من 
أجل إحداث التحويل يف املناطق الريفية. وتستفيد هذه 
املنصة املرتبطة مبخترب البياانت التابع للمنظمة من أكثر 
األدوات تطّور ا إلدارة البياانت الضخمة وجتهيزها، مبا يف ذلك 

ه املنصة، اليت تضّم ما يزيد الذكاء االصطناعي. وتوفّر هذ
( طبقة من البياانت واملعلومات، األدوات 2عن مليوين )

والتحليالت والنماذج واآلليات دعم ا لربامج املبادرة، مع 
االمتثال التام للمعايري املتفق عليها دولي ا وخصوصية 

. ومت إثراء حمتوى هذه املنصة بشكل أكرب وأمنها املعلومات
ليت أُقيمت مع املنصات واملؤسسات بفضل الشراكات ا

 WorldPopو Geodata املعنية ابلبياانت والبحوث مثل
واالحتاد الدويل  Marcuraوجامعة ستانفورد، وغوغل، و

لالتصاالت واملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية. 
من املؤسسات  65وعقب الدورات التدريبية املقّدمة إىل 

والبلدان واألقاليم، مت استخدام األدوات الفنية للمبادرة 
 من جانببنجاح لوضع السياسات القائمة على األدلة 
 احلكومات ومؤسسات التمويل والقطاع اخلاص.

وابإلضافة إىل املشاركة الرمسية ألصحاب املصلحة  -105
على املستوى الثنائي واملتعدد األطراف بقيادة احلكومات 

وطنية، دعمت املنظمة أيض ا املشاركة غري الرمسية ألصحاب ال
املصلحة من أوساط التنمية، مبا يشمل القطاع اخلاص يف 
الكثري من البلدان املستفيدة. ومن خالل هذه املبادرة، 
وضعت املنظمة أيض ا اسرتاتيجية للنهوض ابلتمويل 
واالستثمارات، وقد حظيت بدعم الشراكات املعززة مع 

ت التمويل الوطنية والدولية، وآليات التمويل املتعددة مؤسسا
األطراف، ومصادر التمويل غري التقليدية اليت متّكن 

 القطاع اخلاص.من ستثمارات اال
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وتتيح لوحة املتابعة احلديثة اليت متلكها البلدان  -106
وتقييمها، مبا يشمل  بصورة آنيةاملشاركة رصد برامج املبادرة 

 2و 1تقييم أتثريها من حيث مسامهاهتا يف حتقيق األهداف 
 من أهداف التنمية املستدامة. 10و

 التنمية اإلقليمية

    

يشجع النهج الذي تعتمده املنظمة يف جمال التنمية  -107
اإلقليمية التدخالت التشاركية الُنظمية واملتعددة املستوايت 
والشاملة لعدة قطاعات ملعاجلة تعقيد التحدايت االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، مبا يشمل اختالالت موازين القوى 

النهج على واملقايضات وأوجه التآزر. وتطبق املنظمة هذا 
 متسقالربامج على املستوايت كافة  هبدف تعزيز هيكل 

للحوكمة لتحويل النظم الزراعية والغذائية، مع الرتكيز على 
 عمالة الشباب وإشراكهم.

 ، زّودت املنظمة بلداان  2021-2020وخالل الفرتة  -108
عديدة مبا يلزم من دعم لتطبيق هذا النهج. فعلى سبيل 

زمام قيادة مشروع جترييب لدعم مبادرة املثال، أخذت املنظمة ب
جملس األمن الغذائي والتغذية التابع جلماعة البلدان الناطقة 
ابللغة الربتغالية يف ساو تومي وبرينسييب وكابو فريدي، مبا يف 
ذلك إجراء تقييم تشاركي للنظم الغذائية مشفوع ا بتوصيات 

ج عتمد النهبشأن السياسات والربامج؛ ويف إثيوبيا، اُ 
ا بيد لتقدمي توصيات بشأن  اإلقليمي يف إطار مبادرة العمل يد 
السياسات تتعلق ابلشمول يف استثمارات مناطق شراء السلع 
الزراعية؛ ويف جورجيا ومقدونيا الشمالية، دعمت املنظمة 
املوظفني الوزاريني لتحسني قدراهتم يف ما يتعلق بسياسات 

ليت تراعي الفوارق بني التنمية الريفية والتنمية اجملتمعية ا
 اجلنسني والشاملة اجتماعي ا.

وابدرت املنظمة وشركاؤها إىل تقييم وحتليل اخلربات  -109
يف جمال إدماج هُنج التنمية اإلقليمية وإدارة املناظر الطبيعية 
يف مخسة بلدان، وإىل حتديد العوامل التمكينية الرئيسية 

انية. وعالوة والعراقيل اليت تعرتض سبيل إدماج الُنهج املك
على ذلك، نوقشت النتائج اليت خلص إليها استعراض ملا 

دراسة حالة أجري بقيادة الوكالة األملانية للتعاون  15جمموعه 
الدويل خالل األايم اإلقليمية واخلاصة ابملناظر الطبيعية، اليت 
نظمت ابالشرتاك مع الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي 

. وبنّي االستعراض مدى أمهية االتساق والتنمية يف أملانيا
والتنسيق، والدور الرئيسي للقطاع اخلاص، وأمهية إضفاء 
الطابع املؤسسي على التدخالت من خالل وضع سياسات 

 وبرامج وطنية لتأمني متويل طويل األجل ومنسق.
النهج وابإلضافة إىل ذلك، قدمت املنظمة، بفضل  -110

يز فرص العمل الالئق القطري املتكامل الذي أتخذ به لتعز 
، الدعم إىل مخسة بلدان للشباب يف النظام الزراعي والغذائي

والعديد من العمليات اإلقليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب. وتسىّن بنجاح جتريب وتوسيع نطاق مناذج 
حلصول الشباب على التمويل والتدريب واإلرشاد، مبا يف 

نُفذ يف غواتيماال جنب ا إىل جنب مع  ذلك مشروع جترييب
التعاونيات املالية احمللية وتعاونيات الشباب لنظام قروض 
 وادخار مواٍت للشباب، وكذلك من خالل املنصة الرقمية

"ChispaRural". 

 الستثماراتادعم 

    

تزود منظمة األغذية والزراعة األعضاء ابحللول  -111
واالبتكارات لتوجيه االستثمارات والتمويل يف النظم الزراعية 

ا  62والغذائية. وخالل فرتة السنتني، ساعدت املنظمة  بلد 
العامة،  اتمشروع ا من مشاريع االستثمار  80على تصميم 

 13.8قدره بتمويل من املؤسسات املالية الدولية، مببلغ إمجايل 
مليارات دوالر أمريكي. وتشمل املؤسسات املالية الدولية 
الرئيسية البنك الدويل، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
والصندوق األخضر للمناخ، والربانمج العاملي للزراعة واألمن 

ودعمت املنظمة أيض ا تنفيذ  الغذائي، وبنك التنمية األفريقي.
بلد ا وقدمت املساعدة يف جمال  113مشاريع استثمارية يف 

اسرتاتيجية زراعية،  51مشروع ا أفضى إىل  85السياسات إىل 
 45دراسة قطاعية، و 70دراسة يف جمال السياسات، و 44و

  فعالية للحوار يف جمال السياسات.
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وعّززت املنظمة أيض ا دعمها التحفيزي  -112
اقرتاح ا يف  122لالستثمارات اخلاصة، فقامت ابستعراض 

ومنذ عام  مع االحتاد األورويب. AgrIntel إطار مشروع
، قدمت املنظمة خدمات استشارية مالية إىل حنو 2018

من مشاريع االستثمار اخلاصة املقدمة من أربع قنوات  180
خمتلفة لالستثمارات املختلطة، يف حني أاتح االحتاد األورويب 

استثمار ا  30رأس املال بشروط ميّسرة، ما أسفر عن أكثر من 
 ماليني يورو. 110بقيمة 

ومشلت االستثمارات املوّجهة والدعم يف جمال  -113
سياسات لتوجيه الدول السياسات إعداد ملخصات عن ال

اجلزرية الصغرية النامية حول سبل التخفيف من أتثريات 
على النظم الزراعية والغذائية، وعمليات  19-جائحة كوفيد

يف مخسة بلدان يف إقليم  19-تقييم أتثريات جائحة كوفيد
ا بيد.  احمليط اهلادئ، والدعم املقدم يف إطار مبادرة العمل يد 

 AgrIntelمثل ات وأطلقت املنظمة مبادر  -114
العام  من القطاعنيالتمويل  اليت مجعت بني AgrInvestو

حتليل سلسلة القيمة، وحوار قائم على األدلة بشأن و واخلاص 
وتعاونت املنظمة  السياسات، وحتليل للبياانت الضخمة.

متويل متعددة الوكاالت.  أيض ا مع الشركاء يف إطار أنشطة
درة مشرتكة مع البنك فعلى سبيل املثال، يف أعقاب مبا

الدويل والصندوق األخضر للمناخ والوكاالت اليت توجد 
مليون شخص يف منطقة  13 يستفيد مقارها يف روما،

الساحل من تنسيق أنشطة تلقيح احليواانت ومراقبة األمراض 
واالعتماد على ابتكارات من أجل نظم إيكولوجية حيوانية 
سليمة بقدر أكرب، وتوفري سبل عيش أكثر قدرة على 
الصمود، وزايدة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، مبا يشمل 

ين للنساء والشباب من احلصول على التدريب الفين وامله
 األسر املعيشية الرعوية.

ودعمت املنظمة االستثمارات والسياسات اليت  -115
تعاجل تغري املناخ، مبا يف ذلك املشاريع املمولة من الصندوق 
األخضر للمناخ واملؤسسات املالية الدولية، واملطبوعات اليت 

ومبساعدة املنظمة، وافقت املؤسسات  تنطوي على املعارف.
مليارات  4مشروع ا مبيزانية قدرها  21الية الدولية على امل

وعالوة على ذلك، قدمت املنظمة والبنك  دوالر أمريكي.
األورويب لإلنشاء والتعمري إىل أصحاب املصلحة من 
القطاعني اخلاص والعام املساعدة الفنية يف جمال تغري املناخ 

لزراعية وتسريع االستثمارات اخلالية من الكربون يف النظم ا
وتشمل حزمة التعاون الفين اخلاصة جبائحة  والغذائية.

اليت ُوضعت هبدف تسريع وترية التعايف وبناء  19-كوفيد
القدرة على الصمود يف سالسل القيمة الزراعية والغذائية، 
تدخالت تستهدف التجارة اإللكرتونية وإزالة الكربون من 

 سالسل القيمة.
يب ومركز التعاون الدويل وابلتعاون مع االحتاد األورو  -116

للبحوث الزراعية من أجل التنمية، عقدت املنظمة شراكات 
مع احلكومات واخلرباء الوطنيني واملؤسسات وسائر أصحاب 
املصلحة للشروع يف عمليات تقييم للنظم الغذائية وعقد 

بلد ا. وقد مت االسرتشاد ابلنتائج  50مشاورات يف أكثر من 
لت قمة األمم املتحدة للنظم خالل احلوارات اليت ختل

الغذائية، وال يزال ُيسرتشد هبا يف خطط االستثمارات 
  وجداول األعمال الوطنية للسياسات.

وقدمت املنظمة معلومات لدعم عملية وضع  -117
 السياسات القائمة على األدلة من أجل االستثمارات.

وتشمل الدراسة العاملية بشأن االستثمار يف رأس املال 
قطاع الزراعة، اليت ُنشرت ابلتعاون مع املعهد  البشري يف

الدويل لبحوث السياسات الغذائية، تسع دراسات حالة 
قطرية تعرض آاثر االستثمارات، مبا يف ذلك من خالل 
الشراكات القائمة بني القطاعني اخلاص والعام يف التدريب 
املهين للشباب، واملرشدات النساء يف جمال الثروة احليوانية، 

سر املعيشية الريفية، ونفاذ املزارعني وصغار املنتجني إىل واأل
األسواق وتوجّههم حنو األسواق، وبناء قدرات منظمات 
املزارعني، وإضفاء الطابع املؤسسي على املدارس احلقلية 
للمزارعني. ومن شأن املوجزات املرافقة عن االستثمارات يف 

لقطاع اخلاص جمال الزراعة الرقمية والتحليل االقتصادي وا
والشباب أن توّجه املستثمرين يف تعزيز قدرات املزارعني. 
وتوفر سلسلة مالمح الزراعة الرقمية اليت أُطلقت يف عام 
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حتليال  على املستوى القطري للتحدايت والفرص  2021
 واملخاطر اليت تنطوي عليها الزراعة اإللكرتونية.

 منتدى األغذية العاملي

    

منتدى األغذية العاملي هو مبادرة اقرتحتها جلنة  -118
شؤون الشباب يف منظمة األغذية والزراعة ومت إطالقه خالل 
منتدى الشباب التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

وهو كناية عن شبكة عاملية  .2021لألمم املتحدة يف عام 
مستقلة من الشركاء يقودها الشباب ومت إنشاؤها من أجل 

ب ليكونوا منطلق ا حلركة ترمي إىل حتويل النظم الزراعية الشبا
 والغذائية و"متكني الشباب من أجل مستقبل أفضل

"، ويهدف منتدى األغذية العاملي إىل اإلعالم لألغذية
وهو يعمل مبثابة حّيز رئيسي إلشراك  واملشاركة والتحويل.

الشباب وتسخري شغفهم يف مجع اإلجراءات لتحديد احللول 
وقد  تاحة للتحدايت املاثلة أمام النظم الزراعية والغذائية.امل

متطوع ا من منظمة  190مجع املنتدى منذ إطالقه أكثر من 
األغذية والزراعة، والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، 
ومنظومة األمم املتحدة األوسع، وجمموعات الشباب، ورواد 

ملوسيقيني، املشاريع الشباب، والعلماء، والفنانني، وا
وأصحاب النفوذ من مجيع أحناء العامل، وحشد ما يزيد عن 

شريك ا من القطاع اخلاص واألوساط األكادميية وكياانت  75
 األمم املتحدة وجمموعات الشباب والتعاونيات وسواها.

وتتمحور أنشطة املنتدى حول أربعة مسارات  -119
وقد  ة.عمل الشباب واالبتكار والتعليم والثقاف مواضيعية هي:

فعالية شاركت فيها جمموعة  100استضاف املنتدى أكثر من 
 40 000واسعة من أصحاب املصلحة وضّمت أكثر من 

شخص من الشباب وممن يتمتعون بروح الشباب من أكثر 
بلد لالرتقاء مبستوى الوعي واملشاركة، فضال  عن  200من 

ن بني وم تعبئة املوارد لدعم حتويل النظم الزراعية والغذائية.
الفعالّيات اليت جرى تنظيمها، أنشطة تثقيفية وحفالت 

موسيقية؛ وموائد مستديرة واجتماعات مع الشباب 
وجمموعات الشعوب األصلية؛ وحدث جانيب نظمته جمموعة 

 20العشرين بشأن إشراك الشباب يف االقتصاد الدائري؛ و
حماضرة شارك فيها اخلرباء وقادة من الشباب لتشاطر 

بشأن احللول القابلة للتنفيذ هبدف تيسري حتويل التجارب 
النظم الزراعية والغذائية؛ وثالث حلقات تعليمية للمدّرسني 

 والتالمذة؛ ومنتدى للشباب بشأن تغيري السلوك.
وأطلق املنتدى عدد ا من املبادرات مثل مبادرة  -120

فريق ا  88"حتدي البحوث التحّولية" اليت تشّكل مصدر إهلام لـ
من الباحثني الشباب من مجيع أحناء العامل من أجل تقدمي 

األفضليات حلول مبتكرة قائمة على العلم وتتماشى مع 
؛ وجائزة منتدى األغذية العاملي لالبتكار يف املؤسسات األربع

اجلديدة، اليت تسلط الضوء على االبتكارات الرامية إىل حتويل 
مج أبطال منتدى األغذية العاملي نظمنا الزراعية والغذائية؛ وبران

الذي يسّخر طاقات تسعة من القادة الشباب النافذين إلبراز 
  املنتدى بقدر أكرب وتوسيع نطاق أتثري احلركة العاملية.

واألهم من ذلك أّن املنتدى أيّد أصوات الشباب يف  -121
االجتماعات العاملية الرفيعة املستوى، عن طريق تنظيم فعاليات 

ل الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف جانبية خال
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ودورة جلنة 
األمن الغذائي العاملي، كما ساهم يف املناقشات اليت جرت 
خالل مؤمتر قمة طوكيو عن التغذية من أجل النمو يف طوكيو، 

 الياابن.
نة من األنشطة والعمل، مت تنظيم احلدث وتتوجي ا لس -122

عقب قمة األمم املتحدة للنظم  2021الرئيسي للمنتدى لعام 
الغذائية وقد شارك فيه آالف الشباب من مجيع أحناء العامل. 
وخالل مجعية العمل الشبايب الرئيسية اليت ضّمت مائدة 
مستديرة لصغار املزارعني ومنتدى للشباب من الشعوب 

قشت الوفود الوطنية إمكانية إنشاء أجهزة من األصلية، ان
شأهنا توفري حّيز خمصص ودائم للشباب إلشراكهم يف 
املناقشات بشأن السياسات املتعلقة ابلنظم الزراعية والغذائية.
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 العمل على امتداد حمور العمل اإلنساين واإلمنائي ومسامهته يف السالم 
املسامهات  عينهتعاجل املنظمة األسباب الكامنة للخطر وأوجه الضعف وعدم املساواة، فيما تعّزز يف الوقت 

 املتعمدة يف السالم احمللي واحلّد من النزاعات املستقبلية واملخاطر، بتوجيه من حتليل السياق.
املنظمة  وكانتفؤ بتمويل من االحتاد األورويب. ويف الصومال، دعمت املنظمة احلصول على املياه، وإدارهتا واستخدامها الك

 والذي Interpeaceيف البداية إعادة أتهيل قنوات الرّي، إثر التحليل التشاركي للسياق الذي ُأجري مع منظمة تعتزم 
على الرعويني، والرعويني الزراعيني  أتثري حمتملوقد اتضح وجود خمتلف أصحاب املصلحة يف املنطقة شارك فيه 

ليشمل إقامة نقاط مياه ألصحاب  هاخصائيني الزراعيني يف منطقة متنازع عليها. وابلتايل، وّسعت املنظمة نطاق تدخلواأل
املواشي، وإضفاء الطابع الرمسي على االتفاقات اليت ترعى مسارات املواشي ونقاط عبورها، وتعزيز آليات حوكمة املياه، 

 إدارة املوارد الطبيعية. لحّد من احتمال حصول نزاعات مستقبلية حولل
النزاعات املتعلقة ابملياه أّدى إىل خفض  قد ن هذا النهج املراعي للنزاعات واملخاطرأبويفيد أصحاب املصلحة الرئيسيون 

 30 000من قنوات الرّي اليت يستفيد منها أكثر من  اكيلومرت    246يف املائة. وأعادت املنظمة أتهيل  90ما يُقّدر بنسبة إىل 
ار من األراضي الزراعية، وأقامت نقاط مياه عند نقاط العبور على امتداد مسارات املواشي املتفق عليها، وعّززت هكت

جمموعات املزارعني يف جمال التخطيط إلنتاجهم وجتميعه وتسويقه بشكل مجاعي وطّورت قدرات موظفي الوزارة يف جمال 
 رصد موارد األراضي واملياه وإدارهتا.

 

 بيد: دعم السياسات اليت تتيح القيام ابالستثماراتا العمل يدً مبادرة  
 ابيد املنصة األكرب واألكثر قدرة يف العامل لتبادل البياانت واملعلومات وحتليلها دعم   اتوفّر مبادرة العمل يد  
اليب حتليلية، بتحديد من خالل تطبيق أستسمح املبادرة، النظم الزراعية والغذائية. و  يللربامج وطنية طموحة من أجل حتو 

األراضي والفئات السكانية حيث تنطوي الفرص املتاحة املوّجهة حنو السوق لتحقيق النمو الشامل واملستدام على إمكانية 
 استئصال الفقر والقضاء على سوء التغذية واحلّد من انعدام املساواة إىل حّد كبري.

الستثمارات لتوجيه االستثمارات لبشأن سالسل القيمة وحتليالت املبادرة املنظمة من إجراء دراسات  مّكنت هذهكما 
العامة واخلاصة حنو اإلنتاج، والتجميع، وإضافة القيمة والتسويق من خالل السياسة اخلاصة مبناطق شراء السلع الزراعية 

يلية لتحسني فهم الفقر يف إثيوبيا. ويف إثيوبيا، توفّر املنظمة املعلومات خلطط االستثمار من خالل توفري قاعدة حتل
، وحتديد حاالت ملموسة ملزيد من االستثمارات وضمان الروابط مع السياسات والربامج ذات ات اإلقليميةديناميكيالو 

الصلة. كذلك، توفّر املبادرة منصة  ألصحاب املصلحة لتجاوز االختناقات يف سلسلة القيمة، وضمان مشول املزارعني 
الستثمارات اليت اللدخل. ونتيجة  لذلك، فإن الفقراء واجملموعات السكانية الضعيفة يف سالسل القيمة واألنشطة املدرّة 

 جتاوزت تكاليفها املقّدرة خلمس سنوات يف غضون ثالث سنوات.قد خلطط االستثمار  امّت حشدها دعم  
لمسائل ذات األولوية لويف طاجيكستان، ساعدت املنظمة يف إعداد خطة االستثمار الوطنية يف الزراعة اليت تضع خريطة 

املبادرة، حّددت  اليت توفرهازمة. ومن خالل االستفادة من املعلومات والبياانت اجلغرافية واملكانية املتقدمة واالستثمارات الال
املنظمة األقاليم اليت قد توّلد فيها االستثمارات مردود ا اقتصاداي  واجتماعي ا أكرب وأنشأت بواّبة حتليلية جغرافية ومكانية 

تجات األلبان على أنه يتمتع أبكرب اإلمكاانت لتحسني الدخل والتغذية لدى الفئات خاصة ابلبالد. ومّت حتديد قطاع من
مع إاتحة الفرص يف الوقت ذاته لتطوير سلسلة القيمة. كما أن جهود املواءمة للجمع بني املستثمرين  فقرالسكانية األ

ن البنك الدويل ومن الصندوق الدويل احملتملني من القطاعني العام واخلاص قد أفضت ابلفعل إىل احلصول على متويل م
  للتنمية الزراعية.



C 2023/8  35 

 

 تشجيع الشباب على رايدة األعمال 
، دعمت املنظمة الشباب يف جمال رايدة األعمال، وساعدت يف توليد فرص العمل 2021-2020خالل الفرتة 

الفنية والتوجيه املبادرات الشامل والالئق للشباب. ففي مجهورية مصر العربية واملغرب وتونس، دعمت اخلدمات 
املبتكرة اليت ترّوج لألمن الغذائي ومكافحة الفقر الريفي، اليت وضعها طاّلب اجلامعات ونّفذوها يف جمتمعاهتم احمللية. وقّدمت 

وانية املبادرات حلوال  مقنعة ملشاكل معّقدة، مثل املواد اإللكرتونية الطاردة لآلفات ملكافحة سوسة النخيل، واألعالف احلي
ت املصّنعة حملي ا، واملستدامة والغنية ابملغذايت، ومواد البناء املتدنية الكلفة والرفيعة اجلودة ابستخدام النفاايت الزراعية. وأطلق

املنظمة أيض ا شبكة الشباب يف النظم الزراعية والغذائية العربية، وهي شبكة إقليمية تربط بني الشباب املهتمني ابلزراعة 
 غذائية وحتّفز قدر ا أكرب من املشاركة، والتعّلم واالسرتشاد.والنظم ال

واخلطوط التوجيهية لالستثمار يف الشباب يف الزراعة ومؤسسات األعمال الزراعية يف أفريقيا، اليت ُوضعت مع مفوضية 
جانبهم، مع مراعاة  االحتاد األفريقي، ترمي إىل تسريع االستثمارات يف النظم الزراعية والغذائية من أجل الشباب ومن

وإضافة  إىل ذلك، نشرت املنظمة مع مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة القيود واالحتياجات والتطلعات اخلاصة هبم.  تنوّع
األمم املتحدة للتنمية الصناعية، تقارير أساسية وخطط عمل تدعم رايدة أعمال الشباب ومشاريع مؤسسات األعمال 

ومجهورية كونغو الدميوقراطية، وغاان، وكينيا، وتونس وزامبيا. ويف مدغشقر، أعّد املزارعون الشباب الزراعية يف كابو فريدي، 
األنشطة إلنتاج الفاكهة واملنتجات احلرجية، واعتمدوا التقنيات العضوية ملكافحة اآلفات. ودعمت املنظمة أيض ا مبادرات 

ب يف السنغال وأوغندا، وجنحت بتجربة وتوسيع نطاق مناذج وصول تقودها احلكومة للرتويج لرايدة األعمال الريفية للشبا
 الشباب إىل التدريب، والتوجيه، واحلضانة، والتمويل واخلدمات الريفية.

 
: تسخري األموال العامة الستقطاب االستثمارات اخلاصة املستدامة يف الزراعة AgrInvest مبادرة

 واألغذية
أوغندا يف توسيع حمفظته إلقراض املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، وخباصة رّواد ساعدت املنظمة بنك التنمية يف 

األعمال الزراعية من النساء والشباب، عن طريق تعزيز قدرات البنك يف جمال التمويل الرقمي، وبناء املشاريع، وإدارة املخاطر 
 البيئية، واملناخية واالجتماعية وتقييم اآلاثر.

للمنظمة،  أداة قياس رصيد الكربون الالحقوعّززت املنظمة معارف البنك لآلاثر البيئية للزراعة، وقدراته يف استخدام 
لتقييم انبعااثت غازات الدفيئة ورصيد الكربون يف طلبات القروض  النموذج التفاعلي للتقييم البيئي للثروة احليوانية يف العاملو 

 -، طّبق البنك التكنولوجيات الرقمية صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةوابلتعاون مع يف جمايل األغذية والزراعة. 
من حتديد مالمح الزابئن وتقييم املخاطر ابالستناد إىل البياانت اجلغرافية، إىل نشر القروض الرقمية، وزايدة التواصل مع 

 اخلدمات. اليت تعاين من نقص يفاملزارعني من أصحاب احليازات الصغرية يف املناطق الريفية 
واحلوارات حول السياسات القائمة على األّدلة واملساعدة الفنية تساعد يف خفض املخاطر وتعّزز قابلية االستثمارات الزراعية 

القيمة، اليت ُوضعت ابلشراكة مع هيئة  يف االستمرار من خالل استحداث بيئات سياسية متكينية. كما أن حتليالت سلسلة
مية منتجات األلبان وحتالف مؤسسات األعمال الزراعية يف أوغندا، حّددت االختناقات واالختالالت يف السياسات تن

ابلنسبة  اليت تؤثر على سالسل القيمة اخلاصة ابألبقار ومنتجات األلبان يف أوغندا، ممّا جيعل هذه الصناعات أكثر جاذبية  
لتقييم آاثر  Dalberg Data Insights مؤسسةالت البياانت الضخمة ابلتعاون مع إىل املستثمرين. ومّتت جتربة استخدام حتلي

 القروض املصرفية على احلّد من الفقر.
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 الدروس املستفادة

 أبمهية حامسة لضمان كفاءة النظم الزراعية والغذائية وقدرهتا على الصمود. العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والرقمنةتتسم 
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلعلوم واالبتكار توجيهات على مستوى املنظمة لتعزيز استخدام وستوفر 

وستواصل  العلوم واالبتكار يف تدخالهتا الفنية والرباجمية، وتعزيز االتساق واملواءمة من أجل التأثري على املستوى القطري.
  مبادرة القرى الرقمية.املنظمة تركيز جهودها لدعم املبادرات مثل 

يشمل البياانت واملعلومات األوسع نطاق ا واملشرتكة بني التخصصات مبا  البياانت واملعلومات واألدلة،تشّكل 
واملستخدمة لبلورة السياسات القائمة على األدلة لدعم النظم الزراعية والغذائية، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، 

عوامَل ضرورية لسد الفجوات يف البياانت واملعلومات؛ واختاذ قرارات مستنرية استناد ا إىل بياانت واألمن الغذائي، 
وستواصل املنظمة تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز فرص احلصول على  وحتليالت آنية؛ وتيسري احلوار بشأن العلوم.

الستفادة من منصة البياانت اجلغرافية املكانية اخلاصة البياانت واملعلومات واألدلة واستخدامها، مبا يف ذلك عن طريق ا
ا بيد، وخمترب البياانت، ومن خالل دعم مجع البياانت ومعاجلتها، ال سيما يف ما يتعلق أبهداف التنمية  مببادرة العمل يد 

 املستدامة اليت ترعاها املنظمة.
أبمهية حامسة ابلنسبة إىل هُنج النظم الزراعية  ةاتساق السياسات وآليات احلوكمة املتعددة املستوايت لألغذييتسم 

ثيف جهودها الرامية إىل تعزيز االتساق والتنسيق من خالل التحالفات واملبادرات كوستواصل املنظمة ت الغذائية الفعالة.
ا بيد( وعرب إقامة شراكات متعددة أصحاب املصلحة وشاملة للشباب، من أجل  املتعددة الشركاء )مثل مبادرة العمل يد 

  غذائية أكثر قدرة على الصمود واستدامة.و متكني التحّول حنو نظم زراعية 
من شأهنا أن تساعد على حتويل النظم الزراعية والغذائية وحترير ماليني األشخاص من الفقر  االبتكار قوًة دافعةً ميّثل 

املسامهة على حنو فاعل يف العمليات واملبادرات وإّن املنظمة ملتزمة مبواصلة  ومساعدة العامل على حتقيق األمن الغذائي.
اهلامة مثل منتدى األغذية العاملي ومنتدى االبتكار؛ والندوة الدولية حول االبتكار الزراعي للمزارعني األسريني؛ وتسريع 

للنظم الغذائية؛  اإلجراءات الرامية إىل وضع مسارات مبتكرة وحتويلية للنظم الغذائية منبثقة من عملية قمة األمم املتحدة
ودعم احلكومات يف وضع اسرتاتيجيات تشجع املمارسات الزراعية املستدامة؛ ودعم املؤسسات الصغرية احلجم 

 والتعاونيات واملنظمات احمللية لضمان حصول صغار املزارعني على خدمات املكننة.
، وال سيما يف سياق ة األمم املتحدةالتنسيق والتعاون الوثيقني مع سائر األطراف يف منظوممن الضروري مواصلة 

إّن املنظمة ملتزمة مبا يلي: االستفادة من املوارد والقدرات التكميلية من إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. و 
؛ والدعوة إىل وضع 2030أجل حتقيق نتائج مستدامة وواسعة النطاق وفق ما تطمح إليه خطة التنمية املستدامة لعام 

األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية يف صدارة جداول األعمال الوطنية؛ وضمان إبراز املنظمة وواليتها على حنو جيد 
يف جداول األعمال الوطنية من خالل تنسيق جهود هيئات األمم املتحدة؛ واالعرتاف بتمكني  املنسقني املقيمني لألمم 

إىل والايت األجهزة املتخصصة على حنو منتظم أكثر؛ وحتفيز التحّول من إدارة املشاريع اجملزّأة إىل املتحدة يف الدعوة 
دعم السياسات املتكاملة يف جمال التنمية املستدامة؛ والتشديد على آليات التمويل املشرتكة اليت تتسم بقدر أكرب من 

ه الكفاءة يف األمم املتحدة من خالل العمليات املشرتكة املرونة ودرجة أقّل من التخصيص؛ واملسامهة يف زايدة أوج
واملشاركة الفاعلة يف جهود برانمج األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة؛ ودعم الدور احلاسم الذي تؤديه اآلليات اإلقليمية 
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حلول قائمة  دلألمم املتحدة جلمع اخلربات املتعلقة ابلسياسات واملعارف والتجارب على نطاق املنظومة من أجل إجيا
 على األدلة.

سالسل القيمة واألسواق العاملية للسلع األساسية املفتوحة الضوء على أمهية  19-االستجابة جلائحة كوفيدسّلطت 
من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية واحلد من أوجه انعدام املساواة يف احلصول على  والشفافة وذات األداء اجليد

ملنظمة تعزيز عملها بشأن التجارة واألسواق الشاملة والنهوض ابلنماذج الناجحة اليت وضعت وسوف تواصل ا األغذية.
وتوجد ابلفعل خطط لتكرار النماذج الناجحة اليت  يف إطار مبادرات مثل مبادرة "بلٌد واحد، منتٌج واحد ذو أولوية".
واحلرجية لتشمل املنتجات احليوانية ومنتجات مصايد ُوضعت يف إطار هذه املبادرة وتوسيع نطاقها من املنتجات النباتية 

الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منًوا والبلدان النامية غري  ضعفوأّدت اجلائحة إىل تفاقم  األمساك.
دها وتعمل املنظمة على زايدة جهو  على حنو خطري، حّت أهنا ابتت تقتضي اليوم اهتمام ا أكرب من السابق. الساحلية

يف ما ُيّص الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يشمل توسيع نطاق التمويل املتعلق ابملناخ، وإصالح املناظر الطبيعية 
 املتدهورة وتطوير سالسل القيمة للنظم الغذائية املائية.
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 جتديد منظمة األغذية والزراعة: تعزيز املنظمة  -اثنًيا 
 األعضاءوحتسني قدرهتا على خدمة 

 حتقيق األثر األقصى

 

يقدم هذا القسم املعامل البارزة الرئيسية لقدرة  -123
املنظمة احملّسنة على خدمة األعضاء عرب تيسري إدارة 
املقايضات ابستخدام التكنولوجيات والبياانت واإلحصاءات 
املبتكرة؛ ومعاجلة اجملاالت احلرجة اليت تنطوي على أوجه 

 .ترابط بني البلدان

 البياانت واإلحصاءات
أّدت اجلهود اليت بذلتها منظمة األغذية والزراعة  -124

لدعم العمل املعياري يف جمال  2021-2020خالل الفرتة 
اإلحصاءات وحتسني جودة العمل اإلحصائي للمنظمة 
واستخدامه لدعم صنع القرارات استناد ا إىل األدلّة، إىل 

ملقّدمة بشأن مؤشرات أهداف التنمية اارتفاع عدد التقارير 
يف املائة،  54إىل  43مؤشر ا، من  21عددها  املستدامة البالغ

كما ارتفعت بوجه عام جودة اإلحصاءات بفضل تنفيذ 
وتراوحت الدورات التدريبية  برانمج شامل لتنمية القدرات.

بني الدورات التدريبية الشاملة اليت نّظمت عرب شبكة 
األساليب اإلحصائية مع الرتكيز على اإلنرتنت بشأن 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت ال جيري اإلبالغ عنها 
بلد ا، وحلقات  150بشكل كاٍف، واليت كانت موجهة إىل 

العمل القطرية والتدريب أثناء العمل على مواءمة البياانت 
الغذائية، ومنهجية الدراسات االستقصائية للبياانت يف رصد 

الطوارئ، واستخدام نظام متكامل إلدارة  حاالت
                                                           

 PC 128/5 الوثيقة3

 اإلحصاءات يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
وقّدمت املنظمة أيض ا املساعدة الفنية ملؤسسات 

بلد ا بشأن رصد  90اإلحصاءات الوطنية يف أكثر من 
أهداف التنمية املستدامة، وعمليات التعداد الزراعي، 

 إلنتاج البياانت.واستخدام التكنولوجيا 
ووّسعت قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف  -125

وصفحة إحصاءات املنظمة،  (،FAOSTAT)املنظمة 
وبوابة املنظمة اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة قاعدة 
مستخدميها، وجرى حتديث قواعد البياانت واملنتجات 
اإلحصائية واملطبوعات بصورة منتظمة، كما مت إصدار 

ات جديدة، مثل اجملال اخلاص مبؤشرات أهداف التنمية منتج
وأّدت القيود واالختالالت النامجة عن تفشي  املستدامة.

اجلائحة إىل تسريع وترية اعتماد أساليب مبتكرة جلمع 
البياانت إىل جانب مصادر بياانت بديلة لإلحصاءات 
الزراعية، بدعم من خمترب البياانت اجلديد من أجل 

يف جمال اإلحصاءات الذي مت إنشاؤه مؤخر ا يف االبتكارات 
املنظمة، ومنصة البياانت الضخمة التابعة له بشأن جائحة 

 على أسعار األغذية وسالسل القيمة. 19-كوفيد

ووضعت املنظمة خارطة طريق لتحديث برانجمها  -126
وحتدد خطة تنفيذ خارطة الطريق هذه  اإلحصائي وتنفيذه.

اإلجراءات ذات األولوية لدعم اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 
التوصيات املنبثقة عن تقييم تنفيذ و  ؛2031-2022للفرتة 

خارطة تطبيق و  3؛2019العمل اإلحصائي للمنظمة لعام 
الطريق على نطاق املنظومة لالبتكار يف جمال بياانت األمم 

األمم املتحدة للبياانت اليت املتحدة وإحصاءاهتا؛ واسرتاتيجية 
وتعرض خارطة الطريق خطوات ملموسة  األمني العام.أعدها 

لزايدة التكامل وحتسني حوكمة البياانت واإلحصاءات يف 
هلا وزايدة املوارد لبياانت  املنظمة، وحتقيق االستخدام األمثل
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املنظمة وإحصاءاهتا، وحتسني جودة البياانت والبىن التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات، وتعزيز القدرات يف جمال اإلحصاءات 
يف املكاتب امليدانية، وال سيما يف ما يتعلق إبدراج 
اإلحصاءات ورصد أهداف التنمية املستدامة يف إطار 

 ية.عمليات الربجمة الوطن

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
تكمن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف صميم  -127

، وهي ال غىن عنها إلجياد 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
، وضعت 2021-2020حلول للمشاكل املعقدة. ويف الفرتة 

املنظمة اخلطوط العريضة وخارطة الطريق ألول اسرتاتيجية هلا 
أقرهتا األجهزة الرائسية. وستكون للعلوم واالبتكار 

االسرتاتيجية أداة حامسة األمهية لتعزيز عملية اختاذ القرارات 
القائمة على العلوم واألدلة واالتقاء ابالبتكار 
والتكنولوجيا على الصعيدين اإلقليمي والقطري دعم ا 

 .لألعضاء
لقمة يف معرض حتضريها وقامت املنظمة،  -128

ائية، ابستضافة وتيسري أايم األمم املتحدة للنظم الغذ
العلوم اليت نظمتها اجملموعة العلمية واليت شارك فيها 

شخص من جمتمعات البحوث  2 000أكثر من 
والسياسات واجملتمع املدين والقطاع، ما سّلط الضوء 
على أن االبتكارات يف جماالت السياسات 
واملؤسسات والتكنولوجيا مرتابطة بشكل وثيق يف ما 

 .تعني االضطالع هبا بطريقة متكاملةبينها وي
ومن ابب الوفاء ابلتزامات القمة العاملية جملتمع  -129

املعلومات بتيسري اعتماد التكنولوجيات الرقمية يف قطاع 
املنظمة حمور العمل بشأن تيسري  عقدتاألغذية الزراعية، 

تقرير الزراعة الرقمية: جتربة الزراعة اإللكرتونية وأصدرت 
 .تنمية التجارة اإللكرتونية الريفية الصني يف جمال

 AgriInno واعرتفت املنظمة، من خالل حتدي -130
من  300، مبا يزيد عن 2021و 2020العاملي يف عامي 

نظم الزراعية والغذائية بقيادة الوالتكنولوجيات يف  االبتكارات
بلد ا. ويتم تطبيق هذه االبتكارات يف  50نساء وشباب من 

 األغذية الزراعية، مبا يكّمل مبادرة التجارة اإللكرتونية يف
الذي عقد ، قرية رقمية. وشهد منتدى الزراعة الرقمية 1 000

 80ابلتزامن معه، مشاركة أصحاب املصلحة من أكثر من 
ا لتدارس الفرص والتحدايت يف جمال الزراعة الرقمية  بلد 

 .وتعزيز احلوار بشأن السياسات
ووّحدت املنظمة واالحتاد الدويل لالتصاالت  -131

جهودمها هبدف وضع خطوط توجيهية لصياغة اسرتاتيجيات 
بلد ا يف  20وبرامج وطنية خاصة ابلزراعة الرقمية يف أكثر من 

أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأورواب الشرقية، واشرتكا يف نشر 
ة املؤثرة من احللول املبتكر  170تقريرين يعرضان ما يزيد عن 

للنهوض ابلتحّول الرقمي للزراعة يف أورواب وآسيا الوسطى 
ا أفريقي ا يف جنوب الصحراء  47ووضع الزراعة الرقمية يف  بلد 

 .الكربى

من  50وبدعم من املنظمة، تسىّن ألكثر من  -132
البلدان تعزيز نظم البحوث واإلرشاد الزراعي اخلاصة هبا. 

طوط ا توجيهية، وأعدت املنظمة موجزات للسياسات، وخ
وتقييمات شاملة، وأطر ا للرصد والتقييم، وقدمت توجيهات 

فني ا لتحسني كفاءة نظم البحوث الزراعية  اسرتاتيجية ودعم ا
الوطنية وقدرهتا الوظيفية. وإضافة إىل ذلك، مت الرتويج ملا 

من النهج املبتكرة ألصحاب املصلحة  30 عن يزيد
مراكز واملختربات احلية، و  املتعددين، مثل مراكز االبتكار،

العلوم والتكنولوجيا، لدعم وصول املزارعني واجملتمعات الريفية 
 .إىل خدمات املعرفة واالبتكار
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الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا 
 والبلدان النامية غري الساحلية

أعطت منظمة األغذية والزراعة األولوية خالل  -133
لتعزيز دعمها لألولوايت الوطنية يف  2021-2020الفرتة 

الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منو ا والبلدان 
حديث ا  ئاملكتب الذي أنش توىلالنامية غري الساحلية. وي

واخلاص ابلدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منو ا 
ا والبلدان النامية غري الساحلية، إىل جانب مبادرة ا لعمل يد 

لدعم هذه الفئات اجلهود على نطاق املنظمة تنسيق بيد، 
السكانية الضعيفة والبلدان لكي تستجيب الحتياجاهتا 
اخلاصة، مبا يشمل ضمان التمويل اخلاص ابملناخ من مرفق 
البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ وغري ذلك من 

  الصكوك مثل صندوق التكّيف.
ا بيد  -134 ومن بني البلدان املشاركة يف مبادرة العمل يد 

ا،  49وعددها  الدول اجلزرية الصغرية النامية  هي من 38بلد 
. وقام العديد والبلدان األقل منو ا والبلدان النامية غري الساحلية

بوضع اسرتاتيجيات لتحديد األراضي اليت تعاين  منها ابلفعل
ي على إمكاانت كثرية من مستوايت عالية من الفقر وتنطو 

غري مستغلة من أجل تنفيذ عدد أكرب من االستثمارات 
اهلادِّفة، كما سامهت الدورات التدريبية املقدمة بواسطة منصة 
ا بيد يف بناء القدرات على استخدام  مبادرة العمل يد 
املعلومات اجلغرافية املكانية يف صنع القرارات القائمة على 

 األدلة.
ؤسسات األكادميية وسائر وابلتعاون مع امل -135

الشركاء، جيري وضع منهجية لتقييم أوجه الضعف أمام تغري 
املناخ والقدرات يف هذا اجملال، وحتسني فهم دور 
االستثمارات يف محاية اجملتمعات الساحلية، وسبل عيشها 

القصوى يف الدول اجلزرية  املناخيةوبنيتها التحتية من الظواهر 
يز القدرات على استخدام البياانت الصغرية النامية، وتعز 

العالية الدقة عن السكان والبياانت ذات الصلة لتطبيقها من 
 أجل تقييم أوجه الضعف يف الزراعة واحلد من املخاطر.

 اإلدماج
تعمل املنظمة على تعزيز تعميم الُنهج الشاملة  -136

وتفعيلها بصورة منهجية يف مجيع جماالت العمل من أجل 
 املنظمة أي أحد خلف الركب.ضمان أاّل ترتك 

وقدمت املنظمة، طوال فرتة السنتني، يد العون إىل  -137
احلكومات لتصميم سياسات وتدخالت تليب احتياجات 
األشخاص الذين يعانون من الفقر والضعف واالستبعاد 
والتهميش، مع مراعاة املقايضات احملتملة أو االنعكاسات 

اإلحصاءات املصنفة غري املقصودة، وتعزيز توافر البياانت و 
، القائمةبشأن سبل كسب العيش، وحتليل احلواجز والقيود 

وتعزيز املعرفة واألدلة. كما عززت املنظمة تطبيق مبدأ املوافقة 
 احلرة واملسبقة واملستنرية اليت تتصل حبقوق الشعوب األصلية.

وأدت التوجيهات املتعلقة إبدراج احلد من الفقر  -138
ريع إىل تشجيع إجراء تقييمات وتعميمه يف صياغة املشا

سابقة للمشاريع من أجل ضمان فهم اتٍم للسياقات احمللية 
وحتديد حاالت الضعف واالستبعاد والتهميش، وتعزيز القدرة 

 الداخلية على إاتحة تدخالت حمددة األهداف.
ومت اعتماد خطة العمل اخلاصة ابملساواة بني  -139

مة بشأن املساواة اجلنسني لتوجيه عملية تنفيذ سياسة املنظ
تعزز استخدام النهج التحويلية املراعية  بني اجلنسني اليت

للمساواة بني اجلنسني وتعاجل أوجه عدم املساواة املنتشرة يف 
النظم الزراعية والغذائية، مع الرتكيز على ما تتمتع به النساء 
والفتيات الريفيات من إمكاانت. وتعرض خالصة وافية، 

 15لوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، اشرتكت يف نشرها ا
من املمارسات اجليدة للنهج التحويلية املراعية للمساواة بني 
اجلنسني لرفع مستوى الوعي وتوفري توجيهات تسهم يف 
ضمان األمن الغذائي وحتسني التغذية وحتقيق التنمية الزراعية 
والريفية املستدامة، وكذلك صياغة مؤشرات معايري اجتماعية 

 تراعي املساواة بني اجلنسني. 
وتسعى خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف  -140

إىل ضمان تزويد الشاابت والشبان يف الريف مبقومات 
التمكني على قدم من املساواة ومحاية األطفال وغريهم من 
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جمموعات الشباب املستبعدين يف مسامهة املنظمة يف حتقيق 
طة العمل، منذ أهداف التنمية املستدامة. وأسفرت خ

، عن متكني اإلبالغ عن األنشطة 2021وضعها يف عام 
على  د الدعم املوّجهخلاصة ابلشباب يف املنظمة، وساعا

 إدماج الشباب يف العمل الرباجمي.سريعة يف إحداث زايدة 
وحتققت معامل رئيسية ابلنسبة إىل عمل املنظمة مع  -141

لمية التابعة مبا يف ذلك إقرار اجملموعة الع الشعوب األصلية
النظم الغذائية واملعرفية لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية أبّن 

توحيد جمموعة  ومتهي "عوامل تغيري". للشعوب األصلية 
عضو ا من  31أصدقاء روما للشعوب األصلية، ما ممّكن 

حتسني مستوى التنسيق بشأن القضااي املتعلقة ابلشعوب 
حدة العاملي لشباب األصلية. وأدى منتدى األمم املت

الشعوب األصلية، الذي استضافته املنظمة، إىل تيسري 
مشاركة شباب الشعوب األصلية من سبعة أقاليم اجتماعية 
وثقافية، واألعضاء والشركاء يف األمم املتحدة، لتسرتشد هبا 
قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وعقد األمم املتحدة 

(، وإىل إنشاء 2030-2021إلصالح النظم اإليكولوجية )
 فضاء لتبادل األفكار يف املستقبل.

 مسرّع العناصر املكمّلة
كشرط   –يتطّلب حتويل النظم الزراعية والغذائية   -142

وجود مؤسسات وحوكمة ورأس  –مسبق وحمّفز ذي أولوية 
فرتة مال بشري أقوى وأكثر شفافية ومساءلة. وخالل 

، واصلت املنظمة االضطالع بدور 2021-2020السنتني 
دعم قيادي يف عمليات احلوكمة العاملية اليت تركز على 

األعضاء لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وإعادة تنظيم 
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وتنسيق جهود االستجابة 
اليت تبذهلا األمم املتحدة ملعاجلة التأثريات االجتماعية 

وخالل فرتة السنتني، . 19-ائحة كوفيدواالقتصادية جل
قّدمت املنظمة الدعم لوضع إطار وحتديد األولوايت للنقاش 
حول أهداف التنمية املستدامة ضمن مجيع اللجان الفنية 
واملؤمترات اإلقليمية، مع ختصيص مناقشات حول جهود 

ومعلومات حمدثة عن مبادرة  19-االستجابة جلائحة كوفيد
ا بيد.   العمل يد 

وأعّدت املنظمة أيض ا إطار ا مران  مؤلف ا من أربع  -143
مراحل لتحليل احلوكمة ليكون مبثابة دعم أساسي لتعزيز 

وأهداف  2030العمل اجلماعي الرامي إىل حتقيق خطة عام 
ومن خالل توسيع نطاق استخدام اإلطار  التنمية املستدامة. 

بيد، املنهجي لتحليل احلوكمة يف سياق مبادرة العمل يد ا 
عززت املنظمة أيض ا قدرهتا على دعم القدرات الوطنية لتنفيذ 

، وحتسني التفاعل بني العلوم والسياسات، وتعزيز السياسات
ا لقمة األمم املتحدة  امللكية الوطنية للعملية اإلمنائية. وحتضري 
للنظم الغذائية، قامت املنظمة ابلرتويج جلدوى احلوكمة 

ري من أجل حتويل النظم الزراعية واملؤسسات ورأس املال البش
والغذائية، وسامهت يف العمل يف جمال احلوكمة، ما أفضى 
إىل إصدار موجز عن سياسات حوكمة نظم حتويل األغذية 

 الذي مّت عرضه على القمة. 
وجرى تطوير بوابة سياسات املنظمة وتوسيع   -144

يث تعكس على حنو أفضل العمل اجلاري يف جمايل نطاقها حب
ات واحلوكمة. وابتت البوابة تشمل اآلن مستودع ا السياس

ألدوات السياسات وروابط إىل موقع املنظمة اخلاصة جبائحة 
، إضافة إىل العمل اجلاري يف جمايل السياسات 19-كوفيد

 واحلوكمة يف األقاليم اخلمسة.
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 ابلنسبة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية تشجيع التعاون الدويل وتبادل املعارف
قام املنتدى األول للدول اجلزرية الصغرية النامية، الذي عقدته املنظمة ابلشراكة مع االحتاد الدويل لالتصاالت، 

التنمية،  وشاركت يف استضافته حكومة فيجي، ابجلمع بني واضعي السياسات العامة، وقادة القطاع اخلاص، وشركاء يف
ومتكني االبتكارات واحللول الرقمية املطّورة حملي ا  لعقد مناقشاتتمعات احمللية وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني واجمل

املنتجات والوصول إىل  واملستوردة لتعزيز األمن الغذائي، وحتسني التغذية والصحة، ومكافحة تغرّي املناخ، وإضافة القيمة إىل
يمة اخلاصة ابلنظم الغذائية، دعم ا األسواق احمللية والعاملية. ووفّر املنتدى فرصة  لتحفيز رايدة األعمال على امتداد سلسلة الق

لتعجيل التقّدم ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابلزراعة، واألغذية والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. 
خل األقاليم وشّكل أيض ا فرصة  إلطالق منصة احللول اخلاصة هبذه الدول، وهي منّصة مبتكرة بشكل فريد لتبادل املعارف دا

وبينها لتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق مبادرات مطّورة حملي ا ومستوردة يف جمال العلوم، والتكنولوجيا واالبتكار. وتشمل 
 االبتكارات األهم تطبيقات جّوالة تعّزز األمناط الغذائية الصحية ابالستناد إىل األغذية املتاحة حملي ا، وتقّدم املعلومات الزراعية

بياانت عن املوارد الصحية املتاحة. وقد اّتسع نطاق املنّصة من احمليط اهلادئ ابجتاه دول جزرية صغرية انمية يف وجتمع ال
أفريقيا، واحمليط اهلندي، والبحر األبيض املتوسط وجنوب حبر الصني وإقليم البحر الكارييب، ومّكن الدول اجلزرية الصغرية 

 ستمدة من بلدان أخرى وإفادة سكاهنا بشكل كبري عن طريق تبادل املعرفة.النامية من تكرار املمارسات اجليدة امل
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 تعزيز األساليب التنفيذية

ذا القسم املعامل البارزة الرئيسية إلجنازات عرض هي -145
املنظمة يف دعم األعضاء من خالل اعتماد هنج براجمي 

تفضي إىل  حمّسن، واالرتقاء ابلشراكات املوّسعة واليت
طرق التمويل  تكّملمتويل مبتكرة  التحّول، وآليات ومصادر

التقليدية، إضافة إىل أتهب املنظمة للعمل يف ظّل تزايد 
 املخاطر وانعدام اليقني.

  الشراكات
 شراكة 48، سامهت 2021-2020يف الفرتة  -146

من بني الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري  اسرتاتيجية
الدول ووكاالت األمم املتحدة يف الربامج االسرتاتيجية ملنظمة 
األغذية والزراعة ويف أهداف التنمية املستدامة، مبا يشمل 

ا بيد وبرانمج االستجابة جلائحة كوفيد  19-مبادرة العمل يد 
، أقامت ويف إطار منظومة األمم املتحدة والتعايف منها.

املنظمة تسع شراكات جديدة وسّهلت أو قادت أو شاركت 
يف قيادة مخس مبادرات كبرية للدعوة من أجل بناء أوجه 
التآزر وتعميم االسرتاتيجيات والسياسات على نطاق األمم 

وابلتعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما،  املتحدة.
ستجابة للتحدايت تعاونت املنظمة مع الربانمج املشرتك لال

والنزاعات وتغري املناخ يف  19-اليت تطرحها جائحة كوفيد

 40وأقامت املنظمة أيض ا شراكات مع  منطقة الساحل.
مؤسسة أكادميية وحبثية لوضع أدوات ومنصات مبتكرة 
للرصد واإلنذار املبكر بشأن اآلفات واألمراض، ووضع مناذج 

وتنمية القدرات يف جمال ، األقمار االصطناعيةللتنبؤ بواسطة 
جمال األمن الغذائي  الزراعة املستدامة، والدعم الفين يف

والتغذية، واإلدارة املستدامة للموارد، وإصالح املناظر 
وأّدت الشراكات  الطبيعية، ومصايد األمساك الصغرية النطاق.

مع منظمات اجملتمع املدين إىل تعزيز عملية وضع الربامج 
الربامج الزراعية،  ، واالستثمارات املسؤولة يفاملراعية للنزاعات

ودعم القدرة على الصمود أمام مع تغري املناخ يف النظم 
  الزراعية والغذائية.

وجرى توسيع الشراكات مع هيئات القطاع اخلاص  -147
خالل فرتة السنتني، يف ضوء تعزيز املنظمة لقدرهتا على 

راك القطاع وتوفّر االسرتاتيجية اجلديدة إلش العمل معها.
، إىل جانب إطار جديد للعناية 2025-2021اخلاص للفرتة 

الواجبة وتقييم املخاطر وإدارهتا إلشراك القطاع اخلاص، 
وسائر اجلهات الفاعلة من غري الدول، هُنج ا "مالئمة للغرض 

إىل جانب "جلنة  CONNECT وتعّزز بوابة املنشود".
التشارك والشراكة" اليت مت إنشاؤها حديث ا، الشفافية واملساءلة 

https://www.fao.org/partnerships/news-archive/news-article/ar/c/1396526/
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ابلنسبة إىل عمل املنظمة مع القطاع اخلاص، مبا يتوافق مع 
، قامت اللجنة 2021ومنذ مايو/أاير  األولوايت الفنية.

وخالل فرتة  اص.اقرتاح ا للعمل مع القطاع اخل 69ابستعراض 
مليون دوالر أمريكي من الشركاء يف  65السنتني، متت تعبئة 

القطاع اخلاص، ووقّعت املنظمة أّول اتفاق تعاون يف ما بني 
  بلدان اجلنوب وتعاون ثالثي مع القطاع اخلاص.

وقامت املنظمة، ابلتعاون مع املنتدى الريفي  -148
 جائحة العاملي، بتيسري إدماج التدابري الطارئة إزاء

 ألنظمةالقوانني والسياسات وا من 85 يف 19-كوفيد
ومت االسرتشاد ابلفعالّيات الرفيعة املستوى اليت شارك  الوطنية.

بلد ا وتسع شبكات برملانية إقليمية  50برملاني ا يف  80فيها حنو 
وعاملية لوضع التشريعات بشأن الزراعة األسرية يف سياق عقد 

، 2028-2019سرية للفرتة األمم املتحدة للزراعة األ
ابإلضافة إىل التزامات بتخفيف التأثريات السلبية للجائحة 

 على النظم الزراعية والغذائية.
 برانمج التعاون التقين 

يعمل برانمج التعاون التقين على تيســــــــري وصــــــــول  -149
البلدان إىل معارف املنظمة وخرباهتا الفنية يف مجيع اجملاالت 

ا اإلطار االســـــــــرتاتيجي؛ كما تعمل ذات األولوية اليت يغطيه
األولوايت احملــــــددة يف أطر الربجمــــــة القطريــــــة على توجيــــــه 
اســتخدام موارد برانمج التعاون التقين لتقدمي املســاعدة الفنية 

 حبسب الطلب.
، قامت املنظمة 2021-2020وخالل الفرتة  -150

مبراجعة العمليات وتبسيطها مبا مّكن املكاتب القطرية من 
خمصصاهتا لربانمج التعاون التقين لتناول إعادة برجمة 

 31من خالل استثمار ، 19-التحدايت املرتبطة بكوفيد
 مليون دوالر أمريكي يف برانمج االستجابة جلائحة 

حمققة ابلكامل الغاايت املتصلة والتعايف منها،  19-كوفيد
 مبعدالت املوافقة على املشاريع وإجنازها. وقد دعم

حشد  2021-2020خالل الفرتة  التعاون التقين برانمج
مليارات دوالر أمريكي من استثمار قيمته  1.7متويل بقيمة 

وقد اسُتهّلت عملية اسرتاتيجية  مليون دوالر أمريكي. 100
الستعراض الربانمج استجابة  لتقييم برانمج التعاون التقين لعام 

وجرى البحث يف إمكانية تطبيق اجملموعة اجلديدة . 2020
من املعايري اليت اقرتحتها الدورة السادسة والستون بعد املائة 

عند ختصيص املوارد لربانمج التعاون التقين على  للمجلس
ستوى اإلقليمي، يف مشاورتني غري رمسيتني مع األعضاء. امل

وابإلضافة إىل ذلك، يعمل املقر الرئيسي للمنظمة واملكاتب 
امليدانية مع ا على تبسيط إجراءات برانمج التعاون التقين، مبا 
يعزز اتساقه التحفيزي واالسرتاتيجي، ويعزز دور املكاتب 

برانمج التعاون التقين  اإلقليمية يف مراقبة اجلودة. وقد أصبح
على اتساق كامل اآلن مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 

، ومقاصد أهداف األفضليات األربعاليت أعيد تنظيمها، و
 التنمية املستدامة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة

2022-2031. 
 تعبئة املوارد

مسامهات حبشد منظمة األغذية والزراعة  قامت -151
دوالر أمريكي، أي بزايدة تفوق  اتمليار  2.7طوعية بقيمة 

فتجاوزت ، 2019-2018يف املائة مقارنة  ابلفرتة  11نسبتها 
دوالر أمريكي،  اتمليار  1.7بذلك الغاية احملددة وقدرها 

وسّجلت رقم ا قياسي ا ابلنسبة إىل تعبئة املوارد السنوية اليت 
 .2021مليار دوالر أمريكي يف عام  1.42بلغت قيمتها 

املعلومات يف الوقت إنتاج  يف جمالعّززت املنظمة قدراهتا و 
، وعقدت حوارات وتوزيعها اجلهات املاحنة عن املناسب

وأّدى التواصل الفّعال  اسرتاتيجية لوضع االتفاقات اإلطارية.
يف ما ُيّص عمل املنظمة وأتثريها إىل زايدة الوضوح 

 يف املنظمة.والشفافية لدى الشركاء ما ساهم يف تعزيز ثقتهم 
وتواصلت كذلك أنشطة تعزيز القدرات املؤسسية عن طريق 
مراجعة اإلجراءات الداخلية وحتسني االتصاالت على نطاق 
املنظمة، مبا يف ذلك من خالل موقع إلكرتوين خمصص، 
وأنشطة لتنمية القدرات مثل الدورات التدريبية وحلقات 

 العمل والندوات اإللكرتونية.
واستمرت قاعدة الشركاء يف املوارد يف التوّسع  -152

شريك ا، مبا يشمل األعضاء،  150 حيث بلغت قرابة
 ومصارف التنمية، والقطاع اخلاص، وصناديق املناخ والبيئة.

يف  84وقّدم الشركاء العشرون األوائل يف املوارد أكثر من 

https://www.fao.org/technical-cooperation-programme/ar
https://www.fao.org/technical-cooperation-programme/ar
https://www.fao.org/technical-cooperation-programme/ar
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 املائة من جمموع املوارد اليت متت تعبئتها، وجاءت نسبة
يف املائة منها من أّول مخسة شركاء )أي الصندوق  51 

األخضر للمناخ، واالحتاد األورويب، والوالايت املتحدة 
ومقارنة ابلفرتة  األمريكية، ومرفق البيئة العاملية، وأملانيا(.

، ارتفعت املوارد من الصناديق العمودية 2018-2019
، فيما يف املائة 180واملؤسسات املالية الدولية بنسبة فاقت 

ازدادت مسامهات القطاع اخلاص ابثين عشر ضعف ا تقريب ا 
 مليون دوالر أمريكي. 65وختطت مبلغ 

دد إىل اآللية املرنة اجلشركاء دد من الوانّضم ع -153
املتعددة الشركاء، وهي اآللية الرئيسية للمنظمة اخلاصة 

وبلغت  ابلتمويل اجملّمع واملرن واملخصص بقدر أقل.
 ما مقداره 2021-2020يف الفرتة  الصندوقاملسامهات يف 

وعن طريق هذه اآللية، تدعم  .دوالر أمريكي ماليني 44.5
املنظمة وضع حلول مبتكرة غذائية وزراعية، لصاحل املزارعني 
ومنتجي األغذية، وتطبيق املمارسات اجلديدة، واعتماد 
سياسات واسرتاتيجيات ووضع برامج للسياسات املشرتكة 

 ت.بني القطاعا
واستجابت املنظمة بسرعة لألزمة الناشئة عن  -154

 19-اجلائحة عن طريق برانمج االستجابة جلائحة كوفيد
يف املائة من  35حيث قامت حبشد أكثر من والتعايف منها، 

مليار  1.32النداء األويل لتقدمي االستثمارات مبا مقداره 
 دوالر أمريكي. 
  إدارة املخاطر

للمخاطر عنصر ا أساسي ا يف متّثل اإلدارة اجلّيدة  -155
اإلدارة الفعالة القائمة على النتائج، عن طريق حتديد املخاطر 
اليت حيتمل أن تؤثر على حتقيق األهداف واختاذ اإلجراءات 

 عند الضرورة إلدارة هذه التأثريات على األنشطة والربامج.
وإّن منظمة األغذية والزراعة ملتزمة بتعزيز إدارة املخاطر 

ية على مستوى املنظمة برّمتها، ومن خالل إدراج املؤسس
إدارة املخاطر هذه يف مجيع مراحل العمليات اإلدارية 

التنظيمية بدء ا من التفكري االسرتاتيجي ووصوال  إىل خطط 
  العمل املفّصلة.

حنو نضوج إدارة  ملحوظوقد مت إحراز تقدم  -156
فقد ترافق حتليل املخاطر  املخاطر يف املنظمة بقدر أكرب.

واخلطة  2031-2022بوضع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
اللتني أخذات يف  ،2025-2022املتوسطة األجل للفرتة 

االعتبار املخاطر اليت تؤثر على العملية نفسها واملخاطر اليت 
تؤثر على حتقيق األهداف والربامج. وشّكل حتليل الفرضيات 

يتجزأ من عملية صياغة جماالت  وأوجه التبعية جزء ا ال
ويتضّمن كّل جمال من جماالت األولوية  األولوية الرباجمية.

الرباجمية إجراءات للتخفيف من أجل التصّدي للمخاطر 
الرئيسية الناشئة عن السياق اخلارجي والقيود الداخلية، فيما 
تتضمن خطط العمل املفّصلة خطط ا لتحليل املخاطر 

بحت كذلك إدارة املخاطر جزء ا ال وأص والتخفيف منها.
يتجزأ من احلوكمة التنظيمية وعملية صنع القرارات على أعلى 
املستوايت، فيناقش فريق القيادة الرئيسي عمليات إدارة 
املخاطر واملخاطر احملددة اليت تتطلب تعاوان  بني وظائف 
متعددة ودعم من اإلدارة العليا خالل االجتماعات املنتظمة 

 شئت خصيص ا هلذا الغرض.اليت أن
وعّززت املنظمة قدراهتا يف جمال املبادئ والعمليات  -157

ونتيجة لذلك، كانت  املتصلة إبدارة املخاطر يف مجيع املواقع.
، خطط عمل 2021لدى مجيع مكاتب املنظمة يف هناية عام 

 إلدارة املخاطر من شأهنا دعم ترشيد عملية صنع القرارات،
واالسرتشاد هبا يف حتديد األولوايت على مستوى املوارد 

كما أّن بناء فهم مشرتك  وتسهل احلوار مع الشركاء.
للمخاطر وسبل ضمان مسامهة إدارة املخاطر يف جناح 
الربامج واملشاريع عملية صعبة، وسوف تتواصل اجلهود الرامية 

يف  إىل تعزيز القدرة على إدارة املخاطر وأوجه عدم اليقني
السياق املتقّلب الذي يشهد تطورات سريعة، على مستوى 

.العمليات والوحدات وكذلك على املستوى العاملي
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 إدارة املشاريع تعزيز
حُتّدد دورة املشاريع املعايري واإلجراءات إلدارة املشاريع عرب تعزيز املساءلة واجلودة من خالل مبادئ اإلدارة 
القائمة على النتائج، مع العمل يف الوقت عينه على حتسني الرتكيز االسرتاتيجي جلميع مشاريع املنظمة. ومن 

 األساسي دعم اتفاقات التمويل للمنظمة وتيسري التعاون مع الشركاء يف املوارد.
املبادرة  ساواة بني اجلنسني يف، بّسطت املنظمة دورة املشاريع عرب إعادة املواءمة مع مؤشرات امل2021-2020ويف الفرتة 

، وتوسيع نطاق استخدام إجراءات "متويل الصياغة" لصناديق استئمانية صغرية. ومسحت الدولية للشفافية يف املعونة
بقيام مشاريع وبرامج جتريبية مبتكرة. كما أن  19-اإلجراءات املبسطة يف املشاريع اليت ُوضعت استجابة  جلائحة كوفيد

اجلديدة اخلاصة ابلقسائم ومَِّنح املستفيدين عّززت طرق العمل. ووّطدت املنظمة أيض ا هنجها يف الربانمج امليداين السياسات 
بتوجيهات بشأن املساءلة أمام السكان املتضّررين، وتعميم احلد من الفقر، مبا يف ذلك األشخاص من ذوي اإلعاقة، 

 واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
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الشمول والكفاءة والفعالية على املستوى التنظيمي

هذا القسم املعامل البارزة الرئيسية إلجنازات  عرضي -158
على خدمة األعضاء من خالل  هتااملنظمة لتحسني قدر 

تنظيمي، ضمان الشمول والكفاءة والفعالية على املستوى ال
مبا يشمل من خالل اخلطوط التوجيهية واإلجراءات املنقحة 
اخلاصة ابملوارد البشرية للتأقلم مع البيئة املتغرية، والتحّول إىل 
منظمة رقمية، وإطالق مبادرات داخلية مثل جلنة شؤون املرأة 

 وجلنة شؤون الشباب.
 حتويل منظمة األغذية والزراعة

، أرست منظمة 2021-2020خالل الفرتة  -159
األغذية والزراعة تغيريات حتويلية لضمان حوكمة داخلية على 
أعلى املستوايت ومنظمة  مواكبة  للعصر ومالئمة للغرض 
املنشود منها وتّتسم ابلكفاءة وفعالية األثر يف التصدي 
للتحدايت املتمثلة يف حتقيق األمن الغذائي وحتسني سبل 

 بيئة أفضلو ية أفضلتغذو إنتاج أفضلاملعيشة من خالل 
 ، من دون ترك أي أحد خلف الركب.حياة أفضلو

وقد مّكن اهليكل املعياري والتسلسل اإلداري  -160
اجلديدين يف املنظمة من أن تكون األخرية أكثر نشاط ا 
وكفاءة  ومشوال  ومرنة، ما يتيح أقصى قدر من التعاون بني 

ياجات خمتلف القطاعات، واملرونة الالزمة لالستجابة لالحت
 واألولوايت الناشئة.

وإذ ينأى فريق القيادة الرئيسي عن اهلياكل  -161
التنظيمية والرتاتبيات املفتقدة إىل املرونة، فهو يسّهل 
اإلجراءات املنسقة وصنع القرارات. ومبا أن هذا الفريق يتألف 

، ورئيس اخلرباء االقتصاديني، ةمن نواب املدير العام الثالث
الديوان، فهو يدعم املدير العام يف  ورئيس العلماء، ومدير

مجيع اجملاالت الواقعة حتت والية املنظمة. وقد أسفر اهليكل 
اإلداري اجلديد أيض ا عن حتقيق وفورات انشئة عن الكفاءة 

 ماليني دوالر أمريكي عن كل فرتة سنتني. 2.3بلغت قيمتها 
وجرى تعزيز مساءلة رؤساء املكاتب واملراكز  -162

شى مع أفضل املمارسات لتنفيذ األنشطة والشعب مبا يتما
املتفق عليها يف جماالت خربهتم والتعاون املعزز بني الُشعب. 

ومت إنشاء ثالثة مكاتب جديدة هي: مكتب االبتكار 
لتدعيم الزخم االبتكاري لدى املنظمة وتعزيزه، مبا يف ذلك 
االبتكار الفكري، ومناذج التعاون، وتطبيق التكنولوجيا 

ومكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل الرقمية؛ 
منو ا والبلدان النامية غري الساحلية، لضمان تنسيق عمل 
املنظمة دعم ا لالحتياجات اخلاصة لتلك البلدان الضعيفة؛ 
ومكتب أهداف التنمية املستدامة لتنسيق مشاركة املنظمة يف 

تعراضها. واس 2030متابعة خطة التنمية املستدامة لعام 
ومتاشي ا مع أفضل املمارسات، أنشئ مكتبا الشؤون 

 األخالقية وأمني املظامل كمكتبني منفصلني. 
ومت توطيد التعاون مع وكاالت األمم املتحدة  -163

األخرى ومع املؤسسات املالية الدولية من خالل مراكز 
املنظمة، مع إنشاء مركزين جديدين مها: املركز املشرتك بني 

اجلهود  لدعم ية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةمنظمة األغذ
املشرتكة بشأن الدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر، 
ابلتعاون الوثيق مع شركاء عامليني آخرين مبا يف ذلك املنظمة 
العاملية لصحة احليوان والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ واملركز 

ة والوكالة الدولية للطاقة املشرتك بني منظمة األغذية والزراع
الذرية الذي يعكس الشراكة االسرتاتيجية القدمية العهد 
ألجل استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية حتقيق ا للتنمية 

 الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
ومت تعزيز الدعم الفين والتشغيلي الذي تقدمه  -164

شعبة النظم  منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك من خالل:
الغذائية وسالمة األغذية املنشأة حديث ا لتوفري قيادة 
اسرتاتيجية من أجل تطوير نظم غذائية أكثر استدامة؛ وتوزيع 
املسؤوليات على حنو أفضل ألجل التعاون مع األمم املتحدة 
ومشاركة القطاع اخلاص؛ والشعبة اجلديدة لدعم املشاريع؛ 

شرية وخدمتها؛ وإلغاء مكتب وتوحيد مهام إدارة املوارد الب
دعم املكاتب امليدانية وإعادة توزيع املهام ذات الصلة؛ وحل 
فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية الذي مسح خبفض التكاليف 
وتسخري اخلربة الفنية للموظفني الذين سبق أن متت إعارهتم 

 لتلك الفرق.
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وقد أاتحت املوارد االضافية لدعم مكتب املفتش  -165
قرتنة  إبعادة أربعة مراجعي حساابت منتدبني إىل العام، م

املقر الرئيسي، تعزيز وظيفة اإلشراف. ومت تعزيز عمل منظمة 
األغذية والزراعة يف جمال املشورة العلمية بشأن سالمة 
األغذية ووضع املعايري من خالل خمصصات إضافية بلغت 

لوقاية ( دوالر أمريكي لكل من االتفاقية الدولية 1مليون )
النبااتت، ولربانمج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية 
املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. 
وقد أاتحت اللجنتان اجلديداتن لشؤون املرأة ولشؤون 
الشباب منرب ا للموظفني من الشباب والنساء على نطاق 

 ألفكار املبتكرة.املنظمة لكي يشاركوا خرباهتم ويرّوجوا ل
 19-إدارة األزمة املتصلة بكوفيدوأاتح إنشاء فريق  -166

بار املسؤولني كفيها   آلية للتنسيق شارك 2020يف مطلع سنة 
الرئيسيني يف خمتلف اجملاالت من أجل إدارة املنظمة خالل 
األزمة بصورة مجاعية وتشاورية. ومت توسيع نطاق اآللية 

األزمة، عند احلاجة، حبيث  التشاورية املنتظمة لفريق إدارة
مشلت فريق القيادة الرئيسي وجهازي متثيل املوظفني 
والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بغرض صنع القرارات 
بصورة مستنرية وسريعة ومرنة، وهو ما مّكن املنظمة من 
مواصلة أتدية عملها مبوازاة احلفاظ على صحة العاملني فيها 

 وسالمتهم. 

 شريةاملوارد الب
استجابت منظمة األغذية والزراعة للتحدايت اليت  -167

توفري اخلرباء ، من خالل 19-طرحتها جائحة كوفيد
الل األزمة، مبا يضمن خاملوظفني  والتوجيهات إلدارة

وبُذلت جهود  استيفاءها لواجب الرعاية لصحتهم ورفاههم.
استثنائية للحفاظ على سالمة املوظفني وصحتهم 

حتديث اخلطوط التوجيهية واإلجراءات ومت  ومشاركتهم.
اخلاصة ابملوارد البشرية بصورة منتظمة لتكييفها مع الظروف 

وقد  املتغرّية بسرعة، ومتكني أساليب عمل تتسم مبرونة أكرب.
صممت املنظمة طرق ا جديدة للمضي قدم ا، مبوازاة متابعة 
العمليات اليومية لدعم مالك املوظفني والتعلم والتنوع 

 مول يف املقر الرئيسي ويف املكاتب القطرية ألكثر منوالش
  موظف. 13 000 

واختذت املنظمة خطوات مهمة حنو وضع  -168
اسرتاتيجيات وسياسات للموارد البشرية حمورها اإلنسان من 
أجل الدفع حنو ثقافة قوامها النزاهة، واالبتكار، والتعاون، 

موارد البشرية والتميُّز، مبا يتماشى مع اخلطة االسرتاتيجية لل
وتشمل ممارسات التوظيف اجلديدة  .2021-2020للفرتة 

إجراء االختبارات، واستخدام قاعدة بياانت واضحة للتحقق 
وإجراء استعراضات معززة لعمليات التحقق من املعلومات 
املرجعية املقّدمة. وحظي ممثلو املنظمة اجلدد ابلدعم بواسطة 

تدريبية وتعليمية  برانمج إحاطة شامل ومبتكر، ودورات
 إلكرتونية معززة.

ويف أعقاب الدراسة االستقصائية عن رضا  -169
املوظفني، مت وضع خطة عمل شاملة وتنفيذ تغيريات على 

وبناء  على توصية  مستوى السياسات لتحسني بيئة العمل.
جلنة اإلشراف االستشارية يف املنظمة، مت إنشاء اللجنة املعنية 

احلماية من االستغالل واالنتهاك ابلسلوك يف مكان العمل و 
 .2021اجلنسيني يف عام 

وكان حجم التوظيف مرتفع ا للغاية، ما أّدى إىل  -170
زايدة عدد األايم الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة مقارنة بفرتة 

 يف املائة. 20السنتني السابقة، وبلغ معدل الوظائف الشاغرة 
املهنيني ، أعيد إطالق برانمج املوظفني 2021ويف عام 

الشباب الذي يستهدف املهنيني الشباب املوهوبني القادمني 
بشكل أساسي من البلدان النامية غري املمثلة أو املمثلة متثيال  
انقص ا من خالل اتصاالت مكثفة مع األعضاء وسائر 

ويف فرتة السنتني املقبلة، سيجري الرتكيز على  القنوات.
طيط للقوة العاملة حتسني سياسات التوظيف، وتعزيز التخ

واستناد ا إىل الدروس  وممارسات التنقل الطوعي للموظفني.
املستفادة، سيتم إضفاء الطابع املؤسسي على ترتيبات العمل 
 املرنة وتبسيط اإلجراءات اخلاصة ابلعاملني من غري املوظفني.
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 منظمة األغذية والزراعة الرقمية
توفّر الثورة الرقمية إمكاانت فريدة لتحسني  -171

مسامهات املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وذلك 
 -عرب حتويل طريقة عملها وحتقيقها النتائج مبوجب واليتها 

وأُطلق عدد  داخلي ا وابلشراكة مع اآلخرين على حد سواء.
جلغرافية من أدوات املنافع العامة الرقمية، مثل منصة البياانت ا

ا بيد، من أجل وضع خرائط  املكانية اخلاصة مببادرة العمل يد 
تفاعلية للبياانت، وحتليل االجتاهات، وحتديد الثغرات 
والفرص يف النظم الزراعية والغذائية بشكل آين، وتوجيه 

وقّدم اإلصدار األول من حافظة  االستثمارات املؤثرة.
ة موّحدة عن خدمات التكنولوجيا الرقمية للمنظمة رؤي

املنتجات الرقيمة املستخدمة يف امليدان، وشّكل عامال  
أساسي ا لتحسني استخدام املنافع العامة الرقمية للمنظمة على 

  املستوى الداخلي.
وتدعم تكنولوجيا املعلومات عمل املنظمة يف مجيع  -172

تنفيذ حلول رقمية آمنة جمال أحناء العامل، مبا يشمل يف 
لتأثري( وضمان وجود بيئة لتكنولوجيا )الرقمنة من أجل ا

املعلومات تفي ابلغرض املنشود من خالل حافظة من 
اخلدمات واألدوات اليت تدعم العمليات العاملية )مكان 

  العمل الرقمي(.
، كثّفت املنظمة مساعيها 2021-2020ويف الفرتة  -173

لتحسني أدائها حبيث تكون قادرة على الصمود يف وجه ما 
ل، من خالل توفري احللول لكي تواصل املنظمة ُيبئه املستقب

عملها وسط اجلائحة العاملية مبوازاة مواصلة تقدمي املنتجات 
ولقد ثبت ابلفعل أّن لرقمنة مكان العمل أتثري عميق  الرقمية.

على ثقافة العمل املكتيب، مبا حيّسن بشكل ملحوظ إمكانية 
درات وتشمل الق الوصول إىل املعلومات وصنع القرارات.

اجلديدة أساليب العمل املختلطة واالفرتاضية وأمتتة العمليات 
 بقدر أكرب دعم ا ملكان العمل الرقمي.

 نوجرى حتديث نظامني اثنني رئيسيني يشكال -174
دعامة لعمليات املنظمة يف مجيع أحناء العامل لضمان الدعم 
املستمر للبائعني وتعزيز وظائف املنظمة، كما مت نقل عدد 

ة القدمية إىل منصات رقمية جديدة، ما أدى إىل من األنظم
  حتسني الضماانت واملنافع بوجه عام.

وسيقتضي دعم "الوضع الطبيعي اجلديد" التحّول  -175
املستمر، من خالل احللول الرقمية اليت تفي ابلغرض املنشود 
وزايدة القدرات الرقمية لدى موظفي املنظمة، فضال  عن 

اعدة لبناء القدرات ووضع إعطاء التوجيهات وتوفري املس
 املنافع العامة الرقمية موضع التنفيذ.

 جلنة شؤون املرأة وجلنة شؤون الشباب
توفر هااتن اللجنتان الداخليتان اللتان أنشأمها  -176

املدير العام حيز ا لتبادل التجارب واألفكار املبتكرة، وتتألفان 
من موظفي منظمة األغذية والزراعة الذين ميثلون، على 

من اخلربات املوزعني على خمتلف  جمموعةأساس طوعي، 
ا وييسر برانجمهم مكاتب املنظمة يف مجيع أحناء العامل.

اإلرشادي املشرتك تبادل التجارب املهنية واملشورة ملساعدة 
املوظفني الشباب، ويشّجع االمتياز يف مكان العمل ويف 

 التطور الوظيفي.
مسألة تغيري الثقافة على  جلنة شؤون املرأةوتتناول  -177

مستوى املنظمة وإجياد حّيز آمن؛ والدعوة واالتصاالت 
املديرين بشأن مسائل  واالبتكار والتوعية؛ ومساءلة كبار

املساواة بني اجلنسني. وهي توفر حيّـز ا آمن ا وشامال  للمرأة 
لكي تعرّب عن آرائها وحتّدد فرص التدريب والتوجيه والتطوير. 
ومن بني اإلجنازات اليت حققتها اللجنة املسامهة يف سياسة 
املنظمة بشأن مساءلة املنظمة والتزامها ابملساواة بني اجلنسني 

شطة فريق املهام املعين مبتابعة الدراسة االستقصائية عن وأن
رضا املوظفني، داعية بنجاح إىل اعتماد الشمول كمعيار 

ن جلسة من جلسات يومت عقد مخس وعشر  لتكرمي املوظفني.
على املستويني (، VirtualiTeas) "الشاي االفرتاضية"

يها العاملي واإلقليمي بوصفها اجتماعات غري رمسية يتشارك ف
املوظفون وشخصيات خارجية التجارب وحيتفون بتنوع 

وأطلقت اللجنة، ابلتعاون مع فريقي إدارة   النساء وإجنازاهتّن.
امرأة  21االتصاالت وإدارة املوارد البشرية يف املنظمة، محلة "

" مع توجيه االنتباه إىل تنوع 2021من بني القادة النساء لعام 
وقامت كذلك  يف املنظمة. القوة العاملة من بني النساء
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ابلتوعية ابحلوافز واملكاسب املتأتية من تعميم مراعاة املساواة 
بني اجلنسني، وسامهت يف خطة العمل على نطاق منظومة 
األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

(، وشاركت يف الفعالّيات اليت نظمتها الوكاالت اليت 2.0)
روما مبناسبة اليوم الدويل للمرأة، وقّدمت  توجد مقارها يف

وجرى  مت تنظيمه يف إطار يوم األغذية العاملي. الدعم حلدث
إبراز التعاون مع الشراكة من أجل اجلبال والشراكة مع 

من أجل حتسني سبل عيش  Stella Jean مصمِّّمة األزايء
وخالل  Vogue Italia النساء واجملتمعات احمللية يف جملة

  املوضة يف ميالنو ويف معرض إكسبو ديب.أسبوع 
إىل متكني الشباب  جلنة شؤون الشبابوتسعى  -178

وحتسني جتارهبم املهنية يف املنظمة عن طريق تشجيع االبتكار 

وإشراكهم ومعاجلة االختناقات والتحدايت التنظيمية اليت 
ثالثة عشر ومّكن  يواجهوهنا وتعزيز أنشطة التطور الوظيفي.

حداث  مت تنظيمه حتت شعار "أايم األربعاء املخصصة 
من تبادل اآلراء ( Innovation Wednesdays)لالبتكار" 

من أجل إحداث التغيري وجعل منظمة األغذية والزراعة مكاان  
أفضل للعمل وأكثر إنتاجية؛ وشارك خرباء خارجيون يف جمال 

املستدامة يف خمتربات االبتكار والتكنولوجيا يف التنمية 
؛ وأّدت اجللسات اليت مت InnoVenture Labs االبتكار

ما  إىل تعزيز التواصل يف Progress@faoتنظيمها بعنوان 
بني اإلدارات وتبادل املعارف بني النظراء.
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 الدروس املستفادة
يزيد من الصعوابت اليت تعاين منها املنظمة لتوجيه املوارد حيثما متّس احلاجة إليها  عدم كفاية التمويل غري املخصصإن 

وحتقيق أكرب قدر ممكن من املنافع وفق ا لألولوايت املتفق عليها. ويقوم حالي ا فرادى الشركاء يف املوارد بشكل رئيسي 
من التدخالت، من خالل أنشطة خمصصة بتوجيه املسامهات الطوعية يف خطط االستجابة حلاالت الطوارئ وغريها 

ويتيح التمويل الطوعي غري املخصص أو احملدود التخصيص قدر ا أكرب من املرونة والتكيف  وأنشطة خاصة بكل بلد.
وابلتايل، ال بّد  السريع مع الظروف أو األولوايت املتغرية، األمر الذي يتسم أبمهية خاصة يف بيئة تشهد تقلبات متزايدة.

  وغريهم من الشركاء يف املوارد النظر يف زايدة مسامهاهتم غري املخصصة من أجل حتقيق أتثري أكرب. لألعضاء
إبراز عمل ساعد الربانمج اإلرشادي املشرتك بني جلنة شؤون الشباب وجلنة شؤون املرأة يف التصدي للتحدايت وتعزيز 

يف الوقت الذي تسعى فيه املنظمة إىل أن تكون منظمة و  من خالل تشجيع التبادل وبناء العالقات. املوظفات والشاابت
، فإهنا ستعزز دعمها للمرشدين ومن يتلقون التوجيهات، وال سيما يف املكاتب امليدانية، وستويل اهتمام ا أكرب  أكثر مشوال 

  لشواغل املوظفات والشاابت يف مجيع أحناء العامل.

يكسر التقوقعات ويشجع التعاون، املنظمة من االستجابة على حنو  مّكن اهليكل اجلديد السريع التكّيف واملرن الذي
وقد اعتمدت آليات توفري  أفضل لالحتياجات الناشئة واألولوايت املتطورة خالل فرتة السنتني اليت متّيزت بتغريات سريعة.

اإلغالق واالختالالت،  الرقمنة من أجل التعامل مع حاالتأدوات افرتاضية وزادت اخلدمات وأساليب التعاون بفعالية 
ما أاتح للمنظمة مواصلة بناء القدرات، ودعم نقل املعارف، وعقد حوارات بشأن السياسات، واالضطالع بدورها 

 االستشاري الفين.
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 99.6، 2021-2020أنفقت املنظمة، يف الفرتة  -179
ماليني  1 005.6يف املائة من االعتمادات الصافية البالغة 

( دوالر 1دوالر أمريكي، أو ما يزيد قليال  عن مليار )
أمريكي، وهو مبلغ مماثل لفرتة السنتني السابقة. وبلغ إمجايل 

يف املائة  12مليار دوالر أمريكي، بزايدة نسبتها  3.2 اإلنفاق
، مدفوع ا 2019-2018عّما كان عليه احلال يف الفرتة 

يف املائة من املبلغ  68خارج امليزانية الذي مّثل  ابإلنفاق من
مليار دوالر أمريكي، كما هو مبنّي يف  2.2اإلمجايل البالغ 

 .3امللحق من  3اجلدول 
واستطاعت املنظمة، رغم ما نشأ عن اجلائحة من  -180

حتدايت وقيود يف جمال التنفيذ، التحلي ابملرونة يف التكّيف 
واالستجابة لالحتياجات واألولوايت الناشئة. وقد بلغت 

ماليني دوالر أمريكي،  132.5نفقات برانمج التعاون التقين 
تزايد . ويف ظّل 2019-2018بزايدة طفيفة قياس ا إىل الفرتة 

يف املائة  18.4اإلنفاق من خارج امليزانية )بزايدة نسبتها 
(، متكنت املنظمة من 2019-2018مقارنة ابلفرتة 

االستجابة جملموعة واسعة من األولوايت يف سياق حاالت 
يف املائة(، واألنشطة امليدانية والقطرية األخرى  53الطوارئ )

 .يف املائة( 16ليمية )يف املائة(، واملساعي العاملية واألقا 31)
وحّولت املنظمة على وجه السرعة مواردها ملعاجلة  -181

. فقد مت توجيه املوارد املالية إىل 19-تبعات جائحة كوفيد
والتعايف منها من  19-برانمج االستجابة جلائحة كوفيد

خالل برانمج التعاون التقين ومن الصندوق املتعدد 
صغرية على التخصصات لدعم قدرة أصحاب احليازات ال

الصمود واإلدماج االقتصادي واحلماية االجتماعية غداة 
 .تفشي اجلائحة

وإن االسرتداد النسيب الكامل لتكاليف املشاريع  -182
جاٍر اآلن على قدٍم وساق بفضل وضع السياسة اجلديدة 
السرتداد التكاليف، اليت أدت إىل حتسني الشفافية 

ع التنفيذ ابتداء  واإلنصاف واملساءلة يف رسوم املشاريع، موض

. وبفضل تقدم تطبيق النموذج اجلديد 2018من عام 
مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  126تدرجيي ا، تسىّن اسرتداد 

جراء تزايد أعداد املشاريع اليت تندرج حتت  2020-2021
إطار السياسة اجلديدة، أي أكثر من ثالثة مرات املستوى 

الوقت ذاته، تراجع . ويف 2019-2018املسّجل يف الفرتة 
إطار  يفمعدل عدم االسرتداد مع اخنفاض وزن املشاريع 

السياسة السابقة، ويف ظّل استمرار التنفيذ، من املتوقع أن 
 .االسرتدادعلى صعيد فجوات اليتزايد تضييق 

دوالر  اتمليار  2.7وعمدت املنظمة إىل حشد  -183
يف املائة  10أمريكي من املسامهات الطوعية، بزايدة قدرها 

، وجتاوزت 2019-2018عّما كان عليه احلال يف الفرتة 
دوالر أمريكي.  اتمليار  1.7الغاية املنشودة املتمثلة يف 

 2021مليار دوالر أمريكي يف عام  1.42وتسىّن حشد 
اليت متّ حشدها وحده، ما شّكل رقم ا قياسي ا اترُيي ا يف املوارد 

يء فإمنا يدّل على عام واحد، وهذا إن دّل على ش خالل
استمرار ثقة األعضاء والشركاء يف املوارد يف قدرة املنظمة 

. وإضافة إىل 2030على دعم إحراز تقدم يف خطة عام 
بلد ا يف تصميم  62ذلك، قدمت املنظمة املساعدة إىل 

مشاريع استثمارية عامة متّوهلا مؤسسات متويل دولية مببلغ 
أمريكي وحفزت متويال  مليارات دوالر  13.8إمجايل قدره 

دوالر أمريكي من خالل برانمج التعاون  اتمليار  1.7بقيمة 
 .التقين
وبلغت املسامهات الطوعية واألقل ختصيص ا، اليت  -184

 44.5مت توجيهها من خالل اآللية املرنة املتعددة الشركاء، 
ماليني دوالر أمريكي، مُيكن للمنظمة أن تستخدمها بشكل 

مج العمل اليت تشتد فيها احلاجة إىل مرن لدعم جماالت بران
املوارد. وابتت أمهية هذه املرونة يف معاجلة القضااي املعقدة 
ذات الصلة ابألغذية والزراعة جلية بشكل خاص خالل 

، إذ سعت املنظمة إىل االستجابة 19-تفشي جائحة كوفيد
، مربزة  بشكل سريع وشامل للتحدايت الفورية واألطول أجال 

ملضي قدم ا يف تعزيز هذه اآلليات، وهو ما شّدد مدى أمهية ا
 .عليه األعضاء أيض ا

وميكن االطالع على حملة عامة أكثر تفصيال  عن  -185
 .3امللحق إدارة املوارد واألداء املايل يف 

 


