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 نطاق التقرير
يف هناية السنة األوىل من كل فرتة مالية، التقرير التوليفي الستعراض ، منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ُتصدر

الكامل لربانمج  اآلفاق املستقبلية للتنفيذمنتصف املدة الذي يطلع األعضاء، من خالل جلنيت الربانمج واملالية، على 
 .عليهالعمل وامليزانية والتعديالت الالحقة 

ابستخدام مجيع التنفيذ بوصفه تقريرًا مرحلًيا، معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف ، ويقدم استعراض منتصف املدة
 هبالالسرتشاد حملة عامة عن األداء التشغيلي واملايل  عطيمصادر التمويل، وحيدد املخاطر واإلجراءات التصحيحية، وي

 .2023-2022التنفيذ ملا تبقى من الفرتة املالية  أي تعديالت الزمة يفيف 
 

 اإلجراءات اليت يُقرتح أن تتخذها جلنتا الربانمج واملالية
  إّن اللجنتني مدعّواتن إىل القيام مبا يلي:

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

  القسم األوّل: توقعات عامة ابلنسبة إىل التنفيذ 
 القسم الثاين: معايرة استجابة املنظمة لتعظيم النتائج احملققة 
 القسم الثالث: الربوز والسمعة على املستوى الدويل 
  :حتسني اإلدارة واحلوكمة الداخليتنيالقسم الرابع 

  تُلفت عناية جلنة املالية إىل ما يلي: 
 القسم اخلامس: إدارة املوارد 
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 مقدمة

 املنظمة إطار نتائج
من خالل التحّول  2030عمل املنظمة الرامي إىل دعم خطة عام  2031-2022يوّجه اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -1

إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة من أجل   أكثرإىل نظم زراعية وغذائية 
سند األولوية ويُ  2030طار نتائج املنظمة مرّسخ بقوة يف خطة عام ، من دون ترك أي أحد خلف الركب. وإن إوحياة أفضل

 ملقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا.
يف حتقيق اهلدف  بشكل مباشرمبدأ تنظيمًيا للطريقة اليت تعتزم املنظمة من خالهلا املسامهة  األفضليات األربعومتّثل  -2
)احلد من أوجه عدم املساواة( من أهداف التنمية  10جلوع( واهلدف )القضاء على ا 2على الفقر( واهلدف  )القضاء 1

الرؤية الشاملة وهذا أمر حاسم لتحقيق املستدامة، فضاًل عن دعم حتقيق خطة أهداف التنمية املستدامة األوسع نطاقًا، 
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائية. وبذلك، فإهنا  األفضليات األربعللمنظمة. وتعكس 

تشّجع أيًضا على اتباع هنج اسرتاتيجي وموّجه حنو النظم يف مجيع تدخالت املنظمة. وسيوّجه عشرون جمااًل من جماالت 
ة الظروف الالزمة لدفع التغيريات اليت ستسهم يف هناية املطاف سّد الفجوات احلرجة وهتيئ من أجلاألولوية الرباجمية املنظمة 

يف حتقيق املقاصد املختارة ألهداف التنمية املستدامة. وتضمن األهداف الوظيفية توافر بيئة متكينية متينة وداعمة وعمليات 
 ة خاصة ابألعمال لدعم عمل املنظمة بكامله.ؤ فعالة وكف

ظمة من جمموعة من العناصر لتحديد تراتبية واضحة للنتائج السببية تكّملها ويتألف هيكل النتائج اخلاص ابملن -3
 (.5 امللحقعناصر أخرى لرتكيز عمل املنظمة وتسريعه ومتكينه )

 التقرير حملة عامة عن
 الكامل لربانمجاآلفاق املستقبلية للتنفيذ األقسام الرئيسية اخلمسة اليت يتألف منها استعراض منتصف املدة  تتناول -4

 مة.العمل وتصف املبادرات والعمليات واآلليات الداع  
يقّدم معلومات عن إدماج املخرجات احملددة على املستوايت  التنفيذإىل  ابلنسبةتوقّعات عامة األول: القسم  (أ)

مبا  ،ضمن التسلسل اهلرمي للنتائج الوطنية واإلقليمية والعاملية ومسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
تنفيذ حنو  ةواضح رؤيةتوفري يضمن قدرة املنظمة على معاجلة األولوايت احملددة على املستوى املناسب، مع 

. ويعرض هذا القسم معلومات عن التوقعات اإلجيابية حنو التنفيذ الكامل لربانمج العمل وقدرة 2030خطة عام 
للتكّيف وتغيري طريقة عملها لالستجابة للمخاطر الناشئة املنظمة على االستفادة من مرونة إطارها االسرتاتيجي 

اليت خّلفتها  املستمرة مثل االرتفاع احلاد لألسعار واألوضاع األمنية وعدم االستقرار االجتماعي السياسي واآلاثر
 .19-جائحة كوفيد

لتوجيه  وضوعةاآلليات امليسّلط الضوء على بعض  املنظمة لتعظيم النتائج احملققة استجابةمعايرة  القسم الثاين: (ب)
على األهداف الشاملة مثل االسرتاتيجيات املواضيعية  هاتركيز األمهية واحلفاظ على املنظمة حنو األولوايت احلامسة 

 كيف  ، والرصد املستمر الجتاهات الُنظم الزراعية والغذائية واالستجابة لألحداث العاملية. ويصفاخلاصة ابملنظمة
 زايدة أتثريهاالفرص الساحنة لنتهاز الاالستفادة من ميزهتا النسبية ّتساق، وتعزيز االتنسيق و البتشجيع تقوم املنظمة 

 ظم الزراعية والغذائية.والتكّيف مع االحتياجات الناشئة والتحدايت اليت تواجهها النُ 
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يقّدم معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا املنظمة للتوعية وحشد  الربوز والسمعة على املستوى الدويل القسم الثالث: (ج)
حتّسن مكانة املنظمة بوصفها تناول . وياألفضليات األربعحتويل الُنظم الزراعية والغذائية وحتقيق من أجل الدعم 

الستجابة بغية اومصدرًا موثوقًا للمعلومات  رسم مالمح جدول األعمال العاملي شريًكا موثوقًا وحمرتًما يف
 الحتياجات األعضاء.

 دفهبالعمليات الداخلية  يفالتحسينات  حملة عامة عن يقدمالداخليتني حتسني اإلدارة واحلوكمة  القسم الرابع: (د)
 اسرتاتيجيبشكل  استخدام املواردمواصلة التعاون واملساءلة، و تعزيز أواصر التشجيع على عن طريق دعم التنفيذ 

 عمل شفافة وأخالقية. بيئة شجيع قياموت
التنفيذ املايل ابستخدام مجيع مصادر التمويل املتاحة، مبا يف و تعبئة املوارد عن يفيد  القسم اخلامس: إدارة املوارد (ه)

 ذلك برانمج التعاون التقين.
 طبيقتو  ،(2و 1 ان)امللحق لتنفيذاوقعات تر املساءلة الكاملة عن توفّ فلتقرير الرئيسي، تكملًة لامللحقات  وتشّكل -5

بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني  األمم املتحدة وخطة العمل على نطاق منظومةاملعايري الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني 
 .(4)امللحق منهجية الرصد و  (3)امللحق املرأة 
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 2031-2022حملة عامة عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -أواًل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتباع هنج للنظم الزراعية والغذائية يف سيييييييياق املسيييييييافة يف حتقية أهدا  التنمية 
 املستدامة

، تعمل املنظمة على حتقيق النتائج 2030وفًقا للطبيعة التحويلية خلطة عام  -6
ابستتتتتتتتتخدام هنج نظمي ومراعاة مجيع أبعاد االستتتتتتتتتدامة، ويف الوق  ذاته، معاجلة 
املقايضتتتتتتتتتتتتتتات من أجل حتقيق أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة. ومتاشتتتتتتتتتتتتتتًيا مع الرتكيز 

، تعمل املنظمة 2031-2022االستتتترتاتيجي ل طار االستتتترتاتيجي للمنظمة للفرتة 
النظم الزراعية والغذائية مبا يتجاوز اعتبارات اإلنتاج واالقتصتتتتتتتتتتتتتتاد على تعزيز دور 

الكلي من أجل ضتتتتتتتتتتتتتتمتان األمن الغتذائي والتغتذية وستتتتتتتتتتتتتتبتل العي  القتادرة على 
واالستفادة من الشراكات على  اتالصمود، وتعزيز االبتكارات، وحتفيز االستثمار 

مل متكامل، ويتضمن حنو أفضل. ويوفّر هنج املنظمة القائم على النتائج برانمج ع
كذلك رؤية موّحدة لكيفية توجيه املوارد من مجيع مصتتتتتتتتتتتتتتادر التمويل حنو حتقيق 

 إطار النتائج.
بثالثة أهداف  2031-2022ويسرتشد اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -7

: القضتتتتاء على الفقر، واهلدف 1اهلدف  -شتتتتاملة من أهداف التنمية املستتتتتدامة 
: احلد من أوجه عدم املستتتتاواة، بيد أن 10: القضتتتتاء التام على اجلوع، واهلدف 2

املنظمة تستتتتتاهم يف مجيع أهداف التنمية املستتتتتتدامة اعرتافًا برتابطها وعدم قابليتها 
إمكتتانيتتة قيتتا   2025-2022للتجزئتتة. ويتضتتتتتتتتتتتتتتمن إطتتار النتتتائج احملتتّدث للفرتة 

ية من خالل مؤشتتتترات أهداف التنمية وجماالت األولوية الرباجم األفضتتتتليات األربع
، واألهداف الوظيفية، واألبواب اخلاصتتتتتتتتتتتتة، ابستتتتتتتتتتتتتخدام 5املستتتتتتتتتتتتتدامة، واهلدف 

جماالت األولوية الرباجمية على  خمرجاتمؤشرات أداء رئيسية حمّددة. وقد ُحددت 
املستتتتتتتتوى املناستتتتتتتب )عاملي وإقليمي ووطين(، مبا ميّكن من تناول األولوايت ذات 

تبني مستتتتتتتتتتتتامهات املنظمة يف مقاصتتتتتتتتتتتتد حمددة من أهداف التنمية الصتتتتتتتتتتتتلة. وهي 
املستدامة من خالل جماالت األولوية الرباجمية، وهو ما يضمن ابلتايل رؤية واضحة 
حنو إجنازات أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة على مجيع مستتتتتتتتتتتتتتتوايت الرتتيب اهلرمي 

ة يف حتقيق . وتعكس النواتج املستتتتتامه  1الشتتتتتكل وضتتتتتح يف على النحو املللنتائج، 
واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصتتتتتة، املخرجات الرئيستتتتتية الالزمة من  5اهلدف 

 أجل حتقيق نتائج كل منها.
ويوفّر إطار املنظمة القائم على أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة لغة مشتتتتتتترتكة عرب  -8

مجيع مستتتتتتتتوايت املنظمة ومع الشتتتتتتتركاء يف األمم املتحدة وغريهم، ويتماشتتتتتتتى مع 
العمليات ذات الصتتتتتلة )على ستتتتتبيل املثال، إطار عمل األمم املتحدة للتعاون من 

منظمة(. ومتاشتتتتتتتًيا مع عملية إعادة أجل التنمية املستتتتتتتتدامة وأُطر الربجمة القطرية لل
دد 2018تنظيم منظومتتتة األمم املتحتتتدة اإللتتتائيتتتة لعتتتام  القطريتتتة  املخرجتتتات، حتتتتُ

من ترتيبات الربجمة املشتتتتترتكة لألمم املتحدة، وُتدمج بشتتتتتكل كامل  اجزءً ابعتبارها 
تكون يف الرتتيب اهلرمي للنتائج املؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتية يف املنظمة، وهو ما يضتتتتتتتتتتتتتمن أن 

إىل  مستتتتتتتتتتندةاملستتتتتتتتتامهات يف أهداف التنمية املستتتتتتتتتتدامة على املستتتتتتتتتتوى القطري 
 األولوايت الوطنية.
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 توقعات التنفيذ
 املخرجاتتعترب توقعات التنفيذ إجيابية على نطاق برانمج العمل، إذ تستتتتتري  -9

إىل حد كبري يف املستتتتار الصتتتتحيح مبا يفضتتتتي إىل إجنازها على النحو املخطط له. 
ات التخفيف ملعاجلة خماطر حمددة، ابالستتتتتتتتتتتتتفادة من املرونة وقد ُوضتتتتتتتتتتتتع  إجراء

، 2031-2022املدرجة بشتتتتتتتكل هادف يف اإلطار االستتتتتتترتاتيجي للمنظمة للفرتة 
وذلك من أجل اإلقرار أبن التحدايت غري املتوقعة والناشتتتتتتتتتتتئة تتطّلب من املنظمة 

األهداف التكيف واالستتتتجابة بستتترعة، واحلفاظ يف الوق  ذاته على الرتكيز على 
 العامة، مبا يتماشى مع مبادئ اإلدارة من أجل النتائج.

 
 2023-2022 خالل الفرتةمسافات منظمة األغذية والزراعة يف أهدا  التنمية املستدامة  :1الشكل 

 
 جلائحة حتدايت عاملية كربى مثل اآلاثر املستتتتتتتتتمرة إذ حصتتتتتتتتل  هذه املرونة على احملك،  2022ضتتتتتتتتع عام قد و و  -10

أزمتتة املنتتات، وتفتتاقم انعتتدام األمن تزايتتد حتتدة ، و املمتتتدةالطويلتتة  الصتتتتتتتتتتتتتتراعتتات، واحلرب يف أوكرانيتتا وغريهتتا من 19-كوفيتتد
أظهرت املنظمة مرونة يف تكييف و لستتتتتتتتتتلع الغذائية واألمسدة. العاملية لستتتتتتتتتتعار األ يف االستتتتتتتتتتتثنائيواالرتفاع الغذائي العاملي، 

وضتتتتتتتتح يف هذه الوثيقة، وعلى النحو املمن املخاطر احلالية والناشتتتتتتتتئة. وخّفف  يف الوق  ذاته عملها مع الوضتتتتتتتتع املتطور، 
توجيه عملية حتديد األولوايت ها، من أجل وحتستتتتتتتتتتتين، دةتعمل املنظمة على تطوير أدوات وخدمات وآليات وعمليات حمدّ 

 .األثروتعظيم  ، وتعزيز االتساق يف التنفيذبقائها جمديةعملها، وضمان يف االسرتاتيجية 
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 األفضليات األربع
املنظمة على الطريق الصتتتتتتتحيح لتنفيذ برانمج العمل يف الوق  احملدد  تستتتتتتتري، لفالشتتتتتتتكل أبني يف على النحو امل -11

، وهي نستتتبة تتماشتتتى مع فرتة الستتتنتني الستتتابقة. يات األربعفضتتتلاألإطار ربع املستتتامهات يف وُأجنز ما يقارب  .عالية وجبودة
ذتلمختتاطر، ل املنتظمتتةتقييمتتات البعتتد و  جمتتاالت  خمرجتتاتيف املتتائتتة من  3 نستتتتتتتتتتتتتتبتتة تنتتاهز عتربتإجراءات التخفيف، و  اُتتتُ

امللحقني يف  وفق ما يرد تفصيله، وجماالت األولوية الرباجمية األقاليممتسقة عرب وهي نسبة معرضة للخطر، األولوية الرباجمية 
 .3و 2

 

 

 
 
 
 
 
وإعادة  ،املشاركة يف مراحل التخطيط املبكرة ورعايةتعمل املنظمة على تعزيز الشراكات وتوسيع قاعدة الشركاء و  -12

والبيئات السياسية اهلياكل املؤسسية التحّول أو التحدايت يف الستجابة لألولوايت املتغرية ومعاجلة من أجل اتنظيم الربامج 
ا تعمل املنظمة بشتتتكل وثيق و طر القانونية والستتتياستتتاتية. واألُ  ضتتتمان من أجل مع اجملتمعات احمللية والقيادات النستتتائية أيضتتتً

الفئات املهمشتتتتتتة ستتتتتتائر النستتتتتتاء و  هادة بشتتتتتتكل صتتتتتتحيح، مبا يف ذلك التحدايت اليت تواجهاستتتتتتتهداف االحتياجات احملدّ 
  والقيم الثقافية. رياملعايواحملرومة، واحرتام 

املقرتحات املقنعة للستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتات والتدخالت اليت تدعم زة إىل جانب قاعدة األدلة جهود الدعوة املعزّ كما أن  -13
إىل تعزيز  تستتتتتتتتتعى، املنصتتتتتتتتتة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد، مبا يف ذلك املبادرات الرئيستتتتتتتتتية مثل املستتتتتتتتتتدامة

ضتتتتمان من أجل ، ة األجلالطويله، وابالستتتتتثمارات امهم ابلتخفيف من آاثر تغري املنات والتكيف معمشتتتتاركة الشتتتتركاء والتز 
 يف سياق القضااي الناشئة األخرى. األولوايت هاإسناد استمرار

األسعار على كلفة املدخالت، مما االرتفاع احلاد يف ؤثر ويومع ذلك، قد تتأثر عمليات املنظمة ابلسياق العاملي.  -14
على املدى القصري  هذا اخلطرنظمة على التخفيف من املتعمل و تقديرات امليزانية للتنفيذ والشراء.  علىعدم اليقني يضفي 

ثة للستتتوق، وتبستتتيط عمليات الشتتتراء والدفع، وزايدة االعتماد من خالل ضتتتمان إجراء دراستتتات استتتتقصتتتائية منتظمة وحمدّ 
قد يكون من و عمليات املنظمة. يف ري التضتتخم على كلفة املدخالت ف من أتثخيفّ  وهو ماعلى مقدمي اخلدمات احملليني، 

 الضروري اُتاذ تدابري إضافية على املدى املتوسط والطويل إذا استمرت الضغوط احلالية.

العامل املنظمة من تعزيز قدرهتا على االستتجابة للطوارئ أحناء مّكن الرصتد املستتمر لألوضتاع األمنية يف مجيع وقد  -15
التنمية على املدى الطويل إىل أن تتحستتتتتتتتتتتتتتن الظروف عند اليت ترّكز على  املخرجاتبعض  إجنازوأتجيل والصتتتتتتتتتتتتتتدمات، 

إىل تقييم التهديدات اليت يتم إجراؤها ابالشتتتتترتاك مع الستتتتتلطات احمللية، عمليات األولوية لإستتتتتناد تواصتتتتتل املنظمة و احلاجة. 

 الشكل ألف: توقعات التنفيذ

 إنتاج أفضل

 

 تغذية أفضل

 

 بيئة أفضل

 

 حياة أفضل
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من خالل تقدمي مشورة وذلك زمات وحاالت الطوارئ احلرجة، القدرات الداخلية للوقاية واالستجابة يف حاالت األجانب 
 لسالمة واألمن.شؤون ااخلرباء والتدريب واملعدات األمنية ودعم التواصل مع إدارة األمم املتحدة ل

 5اهلدف 

ومتتد ، يات األربعاألفضتتتتتتلابلنستتتتتتبة إىل ، تدير املنظمة جماالت العمل اليت تعترب ابلغة األمهية 5من خالل اهلدف  -16
ين واملعياري فعملها ال اإلجناز واجلودة، وقياستتتتتتتتتتتتتتهما، يف ما خي تضتتتتتتتتتتتتتتمن املنظمة و كل جانب من جوانب املنظمة.   إىل

ا م املنظمة تقدّ و . هابياانت وإحصتتتتتاءات عالية اجلودة وتنشتتتتتر  إنتاجهاواملعارف واخلدمات؛ وتضتتتتتمن  خدمات شتتتتتاملة أيضتتتتتً
الركب، ولالستتتتتفادة من  خلفأحد  أي ُيرتكال  كيوالشتتتتباب واإلدماج،   ستتتتني،ابملستتتتاواة بني اجلنملعاجلة القضتتتتااي املتعلقة 

التقدم وتعظيم اجلهود وترية تستتتتريع من أجل (، والعناصتتتتر املكّملةاألربعة )التكنولوجيا واالبتكار والبياانت  ةعاملستتتترّ العوامل 
 أهداف التنمية املستدامة.الرامية إىل حتقيق 

ذات الصتتلة، على النحو  املقاصتتد وحتقيق 5اهلدف  خمرجاتلتحقيق مجيع على املستتار الصتتحيح نظمة وتستتري امل -17
دت اللجان الفنية األولوايت الفنية على ستتتتتتتتتتبيل املثال، أيّ و . الشتتتتتتتتتتكل ابءاملبني يف 

أدلتتة  توفرللمنظمتتة، وزادت املنظمتتة من جمموعتتات البيتتاانت ونظم املعلومتتات اليت 
أهداف املؤشرات البديلة اخلاصة مبؤشرات املنهجيات أو  ، وجرى تنقيحتدخالتلل

تدعم اآلليات املؤستتتتتتتستتتتتتتية املنشتتتتتتتأة حديًثا و . اليت ترعاها املنظمةالتنمية املستتتتتتتتدامة 
زة التعميم املستتتتتتتتتتمر للمستتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتني والشتتتتتتتتتباب والكفاءات الداخلية املعزّ 
ستتتتمّكن من ، و بشتتتأهنازيد من االهتمام قطاب امل، واستتتتوالشتتتمول يف عمل املنظمة

 .والغذائية الزراعيةالنظم ل يحتو وترية سريع تلاالبتكارات التكنولوجيا و االستفادة من 

 تمكينيةالبيئة ال

تعكس األهداف الوظيفية واألبواب اخلاصتة جهود املنظمة لتهيئة بيئة متكينية داخلية قوية، وأستاليب عمل تتستم  -18
. وقّيم قادة أعمال املنظمة يف مجيع األقستتتتتتام التقدم احملرز األفضتتتتتتليات األربعابلكفاءة والفعالية لدعم إجناز العمل يف إطار 

هدفًا اليت  57حىت اآلن، وكذلك املخاطر املقبلة لتقييم التوقعات حنو حتقيق أهداف مؤشتترات األداء الرئيستتية البالد عددها 
دارة، وبرانمج التعاون التقين، تقيس أداء املنظمة يف التوعية، وتكنولوجيا املعلومات، واحلوكمة، واإلشتتتتتتتتتتتتتتراف والتوجيه، واإل

 واإلنفاق الرأمسايل واألمين.
، كتتانت  2022، وحبلول هنتتايتتة عتتام الشتتتتتتتتتتتتتتكتتل جيميف  على النحو املبنّي و  -19

املنظمة تستتتتتري على املستتتتتار الصتتتتتحيح لتحقيق معظم مقاصتتتتتد األداء، إىل جانب عدد 
-تتطلب اهتماًما خاًصا. وال يزال التأثري املستمر جلائحة كوفيدقليل من اجملاالت اليت 

ا يف عمليات املنظمة. وأّدت حاالت متديد املشتتتتتاريع وحاالت التأخري يف  19 ملموستتتتتً
التنفيذ إىل أتّخر تقدمي التقارير، وهو ما جيري تداركه من خالل توفري املزيد من الدعم 

ز حركتتتة الزوار إىل موقع املنظمتتتة اإللكرتوين إلبالغ. ويتطلتتتّب تعزياب املعنيتتتةللوحتتتدات 
تكييف احملتوى مع التغيريات يف خوارزميات حمرك البحث وأدوات التحليل واجتاهات 

توصتتتتتتتتتتتيات  ُتضتتتتتتتتتتتعاالتصتتتتتتتتتتتال ابإلنرتن  يف مجيع أحناء العامل. وأخريًا، من املتوقع أن 
صالحات لتعزيز املساءلة عاجلة أكثر كفاءة، نظرًا إىل تنفيذ إبعد ملاملراجعة اليت مل تُنفذ 

  احملّسنة وإنفاذها يف سياق التحول الشامل للمنظمة.

 5اهلدف  –الشكل ابء: توقعات التنفيذ 

 

 –الشكل جيم: توقعات التنفيذ 
 بيئة متكينية

 



10 PC 135/2 - FC 195/8 

 

 معايرة نتائج املنظمة لتعظيم النتائج احملققة -اثنًيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التخطيط والتنفيذ بطريقة اسرتاتيجية
اليت تكّمل اإلطار مة االسرتاتيجيات والسياسات وخطط العمل الداع  إّن  -20

على حنو  املنظمة ويتم االسرتشاد هبا، توّجه 2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 
قدرة املنظمة على االستفادة  مبا يضمن يف حتديد األولوايت واُتاذ القرارات الرباجمية، فاعل
ذائية ويف تركيز النظم الزراعية والغأمام ميزهتا النسبية يف االستجابة للتحدايت املاثلة من 

التعاون املشرتك بني التخصصات وامللكية املشرتكة على  وطيدوت ،اجلهود لتعظيم األثر
حتقيق خطة  ومسامهته يف األفضليات األربععمل املنظمة يف جمال ودعم نطاق املنظمة، 

 . 2030عام 
اليت مت إقرارها يف  اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار توفّرو  -21
م و لدعم البلدان من أجل تسخري العل رًاإطاتوجيهات واسعة و للمنظمة ، 2022عام 

لتحويل النظم الزراعية  واملواءمةواالبتكار والوصول إليهما من خالل العمل املتسق 
والغذائية. وتتمّثل رؤية االسرتاتيجية يف عامل خاٍل من اجلوع وسوء التغذية حيث تتم 

فادة ابلكامل من اإلمكاانت اليت تنطوي عليها العلوم واالبتكار ملواجهة التحدايت االست
االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعقدة اليت تطرحها النظم الزراعية والغذائية، على حنو 
منصف وشامل ومستدام على الصعيد العاملي. ويؤّكد نطاقها الواسع والشامل على احلاجة 

وتضمن االسرتاتيجية أن يع التخصصات العلمية ومجيع أنواع االبتكار. إىل النظر يف مج
الروابط بني الشركاء الفنيني واملاليني ويف جمال التنمية، وواضعي  تقوم املنظمة بتعزيز

املشاركة  من أجلالسياسات، واملنتجني يف النظم الزراعية والغذائية، والعلماء، واملبتكرين 
زيز القدرات على التكيف واالبتكار يف مجيع النظم الزراعية يف استحداث املعارف وتع

 والغذائية. 
، على 2022اليت مت إقرارها يف عام  االسرتاتيجية اخلاصة بتغّير املناخوتؤّكد  -22

أمهية اتسام النظم الزراعية والغذائية ابلكفاءة والشمول والقدرة على الصمود واالستدامة 
كجزء من احللول الرامية إىل التصدي لتغرّي املنات، كما أهنا ترشد املنظمة يف توفري دعم 

التحدايت اليت يطرحها تغري املنات  ملواجهةمعزز إىل األعضاء يف ما يبذلونه من جهود 
نفيذ اتفاق ابريس. وتقضي رؤية االسرتاتيجية أبن تتسم النظم الزراعية والغذائية وت

ابالستدامة والشمول والقدرة على الصمود والتكّيف مع تغرّي املنات وآاثره، وتساهم 
االقتصادات املنخفضة االنبعااثت مبوازاة توفري أغذية كافية وآمنة ومغذية من أجل  يف

جات وخدمات زراعية أخرى ألجيال احلاضر واملستقبل، من ألاط غذائية صحية ومنت
من  خطة العمل اخلاصة ابالسرتاتيجية املنظمة ومتّكندون ترك أي أحد خلف الركب. 

للصمود يف وجه تغرّي املنات خصيًصا املصممة جموعة من احللول املبتكرة مبألعضاء ا تزويد
 يف تنفيذ مسامهاهتا احملددة وطنًيا.دعم البلدان مع والتكّيف معه والتخفيف من آاثره، 

بعد مخس سنوات وبصورة دورية بعد  هاتني االسرتاتيجيتنيوسيجري استعراض  -23
ا ا وأتثريمهالتطّورات اهلامة. وسُيقا  التقّدم يف تنفيذمه إلبرازذلك إذا ما دع  احلاجة، 

بواسطة مؤشرات جماالت األولوية الرباجمية وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، متاشًيا 
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وجيري حالًيا وضع أطر إدارة األداء بصيغتها مع عمليات اإلبالغ املعمول هبا يف املنظمة. 
سيجري حتديثها على قابلة للتعديل، النهائية، إىل جانب خطط العمل اليت ستعترب واثئق 

 تظم حبسب الضرورة.حنو من

 املبادرات العالية التأثّي
وجماالت األولوية  األفضليات األربعمة هلا واملرتّسخة يف تقوم سلسلة من املبادرات الرئيسية واآلليات الداخلية الداع   -24

الرباجمية، بتعزيز التعاون بني التخصصات على نطاق املنظمة وتضمن أن حتظى جماالت العمل ذات األمهية االسرتاتيجية 
 القوة يف املنظمة دعًما لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.  مواطنابلرتكيز واألولوية املناسبتني من أجل تسخري 

بلًدا مشارًكا وشريًكا يف املوارد، األولوية الستخدام  50اليت ميّوهلا أكثر من  العمل يًدا بيدمبادرة يف وتسند املنظمة  -25
دعم تنفيذ الربامج اليت تقودها البلدان من أجل تسريع وترية حتويل النظم بغية النمذجة والتحليالت اجلغرافية املكانية املتقدمة 

ورفاهم، وتعزيز  والضعفاء، وحتسني الوضع التغذوي للسكان الفقراء املداخيل دةلزاي قاسو األ ابالستناد إىل والغذائية الزراعية
 القدرة على الصمود يف وجه تغري املنات.

بلٌد واحد،  وتقوم املنظمة من خالل خطة العمل العاملية بشأن مبادرة التنمية اخلضراء للمنتجات الزراعية اخلاصة: -26
إمكاانهتا وحتدد املنتجات الزراعية اخلاصة املكّيفة لكي تستفيد من ، بتنسيق الدعم املقدم للبلدان ولويةأمنتٌج واحد ذو 

مع ضمان حتسني الوصول إىل األسواق املستقرة وأتدية دور مع نظم إنتاجها الزراعي اإليكولوجي وتراثها الوطين أو الثقايف، 
ستدامة تطوير سالسل إمدادات م املنظمة إبطار لتيسري املبادرة تزّود هذهو . الدخول الرئيسية لتحقيق أولوايهتا احملددةنقطة 

 أكرب حتقيق أرابحعلى  ومساعدهتم واملزارعني األسريني صحاب احليازات الصغريةوال سيما أل وشاملة للمنتجات الزراعية
 وحتسني سبل عيشهم. 

سند املنظمة األولوية للجهود الرامية إىل تعزيز التحّول الرقمي للقرى على أن تُ  قرية رقمية 000 1مبادرة وحترص  -27
 واالتساقوالبلدات الصغرية بقيادة البلدان وابلرتكيز على املستخدم، األمر الذي يؤدي إىل حتسني سبل العي  والرفاه 

 . االجتماعي يف املناطق الريفية من خالل جعل االبتكار الرقمي أقرب إىل صغار املزارعني
على حتسني البيئة احلضرية وتعزيز الروابط القائمة بني املناطق احلضرية والريفية، مبا  مبادرة املدن اخلضراءوترّكز  -28

يف ذلك حتسني قدرة النظم احلضرية على الصمود يف وجه الصدمات وعوامل اإلجهاد من مثل تغري املنات، والضغوط النامجة 
وألاط  صحيةتعزيز الوصول إىل بيئة تيّسر دعم املنظمة لالصحة العامة. كما أهنا  عن التوّسع احلضري املتنامي، وقضااي

 توافر املساحات اخلضراء من خالل احلراجة احلضرية وشبه احلضرية. و غذائية صحية 
لندرة املنظمة أيًضا املمارسات واألدوات واحللول الرقمية املبتكرة لتوسيع نطاق اإلجراءات اليت تتصدى  شجعوت -29
املنصة الدولية لألغذية والزراعة شرع  يف إنشاء قد دعًما لتحقيق األمن املائي والغذائي، و  الزراعة والبيئة ملياه يفا

ميكن فيها لقطاعي األغذية والزراعة أن يسّخرا  اليت من أجل تسهيل تبادل املعارف واخلربات املتعّلقة ابلطريقة الرقمية
واستخدام الذكاء االصطناعي معامالت تقنية الكتل املتسلسلة سجالت و األدوات الرقمية اليت تشمل التجارة اإللكرتونية 

 لتحسني مكافحة اآلفات واملادة الوراثية للمحاصيل. 
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 قائمة على البياانتبراجمية تعديالت جراء رصد البيئة إل
تقوم املنظمة برصد البيئة العاملية بصورة مستمرة لتحديد اجتاه براجمها وحمور تركيزها، ولتوفري معلومات حمايدة يف  -30

واضعي السياسات واملستثمرين. من جانب  الوق  املناسب لدعم صنع القرارات القائمة على األدلة العلمية والبياانت املفتوحة
واملنصة اجلغرافية  ،قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعةاملطبوعات الرئيسية للمنظمة، و  وإن

املكانية، ومؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية، ونظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية، توفر مؤشرات األمن 
لتدخالت احملددة األهداف واالستجاابت يف جمال الغذائي واإلحصاءات الزراعية وشفافية األسعار واألسواق لدعم ا

 السياسات، كما أهنا تقدم التوجيهات إلدارة املقايضات. 
ويسرتشد استخدام املوارد الطبيعية وإدارهتا بفعالية واستدامة بنظام املعلومات املتكامل حول الرتبة واألراضي واملياه  -31

الستشعار عن بعد إلنتاجية املياه، ورسم اخلرائط اجلغرافية املكانية للمناطق الذي يستكمل األطر التحليلية اليت توفرها بوابة ا
الزراعية اإليكولوجية العاملية، ونظام مؤشر اإلجهاد الزراعي. وتسرتشد إجراءات الطوارئ والتخفيف من األثر واالستجابة، 

نعدام األمن الغذائي وسوء التغذية احلاد املستمدة وكذلك السياسات والربامج املتوسطة والطويلة األجل، ابلبياانت املتعّلقة اب
من النظام العاملي ل عالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة، والتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنسانية 

 رئ. األدوات اجلديدة من قبيل مركز البياانت يف حاالت الطوافضاًل عن املبتكر واملتعدد الشركاء، 
 50x2030األمهية. وتدعم مبادرة حاسم البياانت واملعلومات املوجودة، أمرًا  وإاتحةالثغرات يف البياانت  سدّ  ويعدّ  -32
اليت مت إطالقها ابلشراكة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل، إنتاج البياانت  يف البياانت الزراعية الفجوةلسّد 

البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا؛ وتوفر بياانت املنظمة عن توسيع  يفاملوثوقة واستخدامها 
نطاق األلاط الغذائية الصحية، بياانت متعّلقة ابملتناول الغذائي؛ وتقدم النطاقات اجلديدة لقاعدة البياانت اإلحصائية 

واالستخدام األمثل لألمسدة؛ ويهدف  االحتبا  احلرارياثت غازات املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة معلومات عن انبعا
إىل  2022مطبوع "التوقعات اخلاصة ابلتكنولوجيات واالبتكارات يف جمال النظم الزراعية والغذائية" الذي مت إطالقه يف عام 

 الستثمارات.لتخطيط الرسم خريطة ابألدلة العلمية والتحليالت والبياانت وتسهيل الوصول إليها من أجل 

 االستجابة للسياق اإلمنائي العاملي
ليتباطأ االقتصاد العاملي  عاد، 19-من االنكماش الذي سببته جائحة كوفيد 2021التعايف جزئًيا يف عام  بعد -33

للحرب بفعل سلسلة من األزمات املتواصلة، مبا يف ذلك اآلاثر املستمرة للجائحة، والتداعيات العاملية  2022يف عام  جمدًدا
 يف أوكرانيا، واالرتفاع احلاد يف أسعار األغذية، والتضخم الشامل، وتشديد الشروط املالية يف معظم األقاليم.

يف االستجابة هلذه األزمات والصدمات العاملية اليت أثرت يف النظم الزراعية  يساساأل دورهاملنظمة ا وقد أثبت  -34
وجماالت األولوية الرباجمية الواردة يف اإلطار  األفضليات األربعالكامنة يف  النسبيةقوهتا  مواطنوالغذائية، وذلك بفضل 

 واألدوات مصدرًا موثوقًا للمعلومات عن األسواق واألمن الغذائي والتغذية تشّكلاملنظمة  وما زال . للمنظمة االسرتاتيجي
دورها  يؤّكدواألزمات اإلنسانية، األمر الذي حلاالت الطوارئ إجراءاهتا لالستجابة ف كثّ تو ، احملددة األهدافالسياساتية 

 كشريك أساسي يف احلوكمة العاملية لألمن الغذائي. 
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تتعّلق مبعلومات  ا رئيسًيا يف أنشطة املنظمة اليتعنصرً تشكل  معلومات السوق واألمن الغذائي  وما زال -35
من خالل  لتحدايت األمن الغذائي املتفاقمةاملنظمة يف االستجابة العاملية  وتساهماألسواق واإلنذار املبكر. 

آلاثر املرتتبة على األمن عمليات تقييم او يف الوق  املناسب عن األسواق العاملية  اليت توفّرها ياديةاحلعلومات امل
أيًضا برصد التطورات يف األسواق العاملية لألمسدة واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك من خالل املنظمة  تقومالغذائي والتغذية. و 

تعاوهنا مع منظمة التجارة العاملية. وتسمح آلية تتّبع التجارة ابألمسدة، وهي أداة إلكرتونية يتم حتديثها شهراًي، للبلدان بتقدير 
ملتحققة للتصدير ابلنسبة إىل السنة احملصولية والسنة التقوميية احلالية االحتياجات من الواردات و/أو الكميات املتاحة وغري ا

اخلاص بتغذية أفضل واملتمثل يف ألاط غذائية صحية للجميع،  1األولوية الرباجمية: اجملال اجملاالن الرئيسيان من جماالت )
 يف شفافية األسواق والتجارة(. واملتمثلاخلاص بتغذية أفضل  5واجملال 

املنظمة خيارات سياساتية ومساعدة للتصدي الرتفاع تكاليف الواردات الغذائية وحتسني احلصول تقّدم و  -36
 1.78بلًدا يبلد جمموع عدد سكاهنا  62 شملعلى األغذية. وتشمل األمثلة مرفق متويل الواردات الغذائية الذي ي

الغذائية من أجل ضمان وصول البلدان  شخ ، ودعم تنفيذ انفذة صندوق النقد الدويل ملواجهة الصدمات مليار
اخلاص  6)جمال األولوية الرباجمية الرئيسي: اجملال اليت تعاين من مشاكل يف ميزان مدفوعاهتا إىل التمويل يف حاالت الطوارئ 

سامه  املنظمة ابلتعاون مع وكاالت دولية أخرى من خالل جملس التعاون قد و .تعزيز االستثمارات( واملتمثل يف حبياة أفضل
بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعية، يف ضمان أن تتمّكن البلدان من تقييم ووضع السياسات املناسبة لتوسيع نطاق 

 واألعالف كلفة األغذية  ة إىلابلنسباألسعار على صعيد صدمات لاستيعاب اآلاثر السلبية لمن أجل التغطية أو تعزيزها 
األولوية الرباجمية:  ن الرئيسيّان من جماالتاالاجمل)ب عن ذلك من آاثر على ميزانية األسر املعيشية والوقود واألمسدة وما يرتتّ 

  (.االستثماراتتعزيز اخلاص حبياة أفضل واملتمثل يف  6، واجملال املتمثل يف التحوّل الريفي الشاملو اخلاص حبياة أفضل  2اجملال 
ودع  املنظمة اعتماد مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام  وتشّجع -37

إىل استخدام خرائط مغذايت الرتبة لتوجيه القرارات املستنرية بشأن االستخدام الصائب لألمسدة، األمر الذي 
. وتعمل يف الوق  ذاته محاية البيئةارتفاع أسعار األمسدة مع وملواجهة  ،يساعد املزارعني على حتفيز اإلنتاجية

املنظمة على تعزيز القدرات التحليلية الوطنية يف جمال جودة الرتبة واألمسدة من خالل الشبكة املخربية العاملية للرتبة، والشبكة 
اخلاص  1األولوية الرباجمية: اجملال من جماالت اجملاالن الرئيسيان )الدولية لتحليل األمسدة، والشراكة العاملية من أجل الرتبة 

اخلاص ببيئة أفضل  3ببيئة أفضل واملتمثل يف التخفيف من حدة آاثر تغري املنات ونظم زراعية وغذائية مكيّفة معه، واجملال 
 .واملتمثل يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة(

، على ، واملراقبةواخلدمات يف جمال الصحة احليوانية والنباتية ،االختالالت يف سالسل اإلمداداترت وأثّ  -38
اإلنذار املبكر بشأن اآلفات واألمراض احليوانية واحليوانية املنشأ والنباتية العالية األثر والوقاية منها ومكافحتها. 

تها، إضافًة إىل خدمات النظم اإليكولوجية والتجارة، وهدد ذلك بتفاقم الضغوط على إنتاج األغذية وأمنها وسالم
املنظمة من تعاوهنا مع  وتستفيدصحة احليواانت والنبااتت واإلنسان والنظم اإليكولوجية. أي  –مبا يهّدد الصحة الواحدة 

لتدرجيية لألمراض الشركاء يف التعاون الرابعي من خالل خطة العمل املشرتكة للصحة الواحدة واإلطار العاملي للمكافحة ا
تعزيز الوقاية من األمراض  من أجلاحليوانية العابرة للحدود، من أجل وضع منظور للنظم الزراعية والغذائية لدعم البلدان 

العالية األثر ومكافحتها؛ وتعزيز توزيع اإلمدادات األساسية؛ وتوطيد نظم اإلنذار املبكر وإدارة حاالت الطوارئ من خالل 
أطلق  املنظمة صندوق الصحة الواحدة لتحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل توجيه قد حة الواحدة. و تطبيق هنج الص

اخلاص إبنتاج  3جماالت األولوية الرباجمية: اجملال اجملاالن الرئيسيان من )اجلهود إىل البلدان اليت هي يف أمّس احلاجة إليها 
اخلاص إبنتاج أفضل واملتمثل يف حصول صغار املنتجني على حنو منصف على  4أفضل واملتمثل يف صحة واحدة واجملال 

  .املوارد(



14 PC 135/2 - FC 195/8 

 

 الربوز والسمعة على املستوى الدويل -اثلثًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاملي األعمال جدول على والزراعة إبقاء األغذية
من أجل  القياديدورها  وممارسة قوهتا مواطن من االستفادة نظمةامل تواصل -39
 خطة جوهر يف الكامنة املتصلة ابألغذية والزراعة واألمن الغذائي القضااي على ثريالتأ
 بتحويل االلتزامات تعزيزإىل  األربع األفضليات خالل من تسعىهي و  ،2030 عام

 .اجلارية للتحدايت واالستجابة النظم الزراعية والغذائية
 القائمة الفنية للخربة ومصدرًا ةحمايد ةوسيطجهة  بصفتهااملنظمة، وتواصل  -40
 توصياتالو  واألدوات عرفيةامل نتجاتامل بواسطة العاملي احلوار يف املسامهة العلم، على

 ومقرتحات واملذكرات اإلعالمية ،األغذية أسعار مؤشر مثل ابلسياسات، املتعلقة
 دورب املنظمةوتضطلع . والشركاء األعضاء قبل من عليها الطلب يزداد اليت اتالسياس
 األمهية علىبنجاح تسليط الضوء من خالل  الدولية واملبادرات املفاوضات يف حاسم
 آاثره، من والتخفيف املنات تغرّي  مع التكيف جمال يف والغذائية الزراعية لنظمل احلامسة
 املتحدة األمم مؤمتر يف املنظمة شارك و . الغذائي واألمن البيولوجي والتنوع

 ملؤمتر عشرة اخلامسة الدورة يف للمفاوضات فنية مدخالت قدم كما   ،للمحيطات
 اتفاقية يف األطراف ؤمترمل والعشرين السابعة لدورةوا البيولوجي التنوع اتفاقية يف األطراف
 حداثً  50 من أكثر اضطلع  بقيادة حيث ،املنات تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم
 .جناح األغذية والزراعة للمرة األوىل واستضاف  جانبًيا

 وبرانمج الزراعية للتنمية الدويل الصندوق مع ابلتعاونودع  املنظمة،  -41
 يف يف العامل الغذائي األمن أزمة ملعاجلة عاجلة إجراءات اُتاذ إىل ،العاملي األغذية
 وفريق املتحدة لألمم العامة اجلمعية ذلك يف مبا املستوى، رفيعةال العاملية املنتدايت
 واألمن النزاعات حول املتحدة لألمم األمن وجملس العاملية لألزمات االستجابة
 على السبعالدول  وجمموعة العشرين جمموعة ابطالعاملنظمة كما قام    الغذائي،

 .الغذائي األمن على وأتثرياهتا العاملية الزراعية األغذية قاسو يف أ تطوراتال
تعزيز  خالل من والزراعة ابألغذية املتزايد االهتمام إىل نظمةامل تستجيبو  -42

 اإلعالن زايدة عن فضاًل  العاملية، احلمالت يف املكثفة اللغات وتعددية اإلعالمية التوعية
 والتعاون التطبيقات خالل من ذلك يف مبا ،اتصاالهتا يف لشبابالفّعال ل ستهدافاالو 
ة مبقدار اجملاني تاإلعالان زادت ،2022 عام يفو . اخلاص القطاع ابرزين من شركاء مع

 حساب اتمليار  2.6 من أكثر إىل ألغذيةل العاملي يوملا محلة ووصل  تقريًبا، الضعف
 100 1و تلفزيونية قناة 100 من أكثر يف وظهرت االجتماعي التواصل وسائل على
 اإلنرتن  شبكة عرب ابملنظمة استشهدت اليت اإلخبارية املقاالتت وزاد إذاعية، قناة
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وهي تسري بذلك يف  املاضية، الثالث السنوات مبتوسط مقارنة يف املائة 20 بنسبة
 .العامني فرتةل احملدد دفاهل حتقيقحنو  الصحيح االجتاه

 األصلية الشعوب يشمل مبا الشباب، متكني على أيًضا املنظمة تعملو  -43
 صنعل العاملية نتدايتامل يف أولوايهتم إدراجمن أجل  املهمشة، والفئاتوصغار املزارعني 

 األغذية منتدى لا سنوات، ثالث غضون يفو بناء مستقبل أفضل للجميع. ل القرار
 ليصبح نظمة،امل وتيّسرها الشباب يقودها مستقلة عاملية شبكةعبارة عن  وهو العاملي،
 تغرّي  آاثر تقليلهبدف  للتنفيذ وقابلة جريئة حلول حتديد تيّسر مشرتكة عاملية منصة
 األلاط إىل الوصول من إمكانية يف الوق  ذاته يزيدوهو  حدهتا، من والتخفيف املنات

 .العامل يف الصحية الغذائية
 
 عرب زايرة 000 40 من وأكثر حضورايً  مشارك 000 2 من أكثر ع منتدى األغذية العامليمج ،2022 عام يفو  -44

قدم   ،صحي كوكب  صحية من أجل غذائية ألاط شعار حت و . بلًدا 183 مبا ميّثل ،عملية تسجيل 000 15و املنصات
 املنظمة منتدىو  واالبتكار، للعلوم نظمةامل منتدىو  العاملي، الشباب منتدى - ملنتدى األغذية العاملي املرتابطة الثالثة األجزاء

 التعاون على الضوء وتسليط ،النظام الزراعي والغذائي ليحتو  لتحفيز حلواًل  - بيد يًدا العمل مببادرة اخلاص الستثمارل
 .والزراعة األغذية جمال يف واالبتكار والتكنولوجيا العلوم على صعيد األجيال بني
 اتبعة وكاالت س  تساهمو . الغذائية النظم تنسيق مركز ،نيابة عن منظومة األمم املتحدة ،نظمةامل تستضيفو  -45

 ابلفعل العمل بدأ وقد توجد مقارها يف روما. اليت الوكاالت مع التعاون القويمبا يشمل  تشغيله يف املتحدة ممملنظومة األ
 اسرتاتيجيات عن فضاًل  ،النظم الزراعية والغذائية اخلاصة هبا مسارات تنفيذ يف البلدان دعممن أجل  والدعوة القيادة تقدمي يف

 عملية إطالق من أجل 2022 عام يف العمل بدأقد و  .التمويل من واالستفادة القدرات تنمية عن طريق األخرى، التحول
 املصلحة وأصحاب البلدان أحرزته الذي التقدم ملعاينة 2023 عام من الثاين النصف خالل تقييم النظم الزراعية والغذائية

 .والعلوم العمل وائتالفات

 املستدامة التنمية أهدا  حتقيةمن أجل  الشركاء إشراك
تشّكل عنصرًا رئيسًيا و  املنظمة، عمل صميم يف الرئيسيني املصلحة أصحاب مع اسرتاتيجية حتالفات إرساء يكمن -46
 اآلليات هتدفو . األفضليات األربع وحتقيق املستدامة التنمية أهداف الرامية إىل بلوغ اجلهود وتعظيم احملرز التقدم تسريعيف 

 االسرتاتيجي اإلطار تنفيذ دعمتو  والغذائيةالزراعية  نظمال حتويل على زتركّ  اليت التحويلية الشراكات تعزيز إىل املتجددة
 التدابري وإدماج الشراكات إقامة عملية تبسيط على اجلديدة اإلدارية اإلجراءات تعملو . 2031-2022 للفرتة لمنظمةل

 جديدة تشغيلية إرشاداتببلورة  واالبتكارتيجيتها للعلوم السرتا املنظمة يف سياق دعمها وتقوم. املخاطر إلدارة السليمة
 .والبحثية األكادميية املؤسسات إلشراك

 تعميم وجيري أيًضا والعمل، للتفكري جديدة طرق طرح على اخلاص القطاع إلشراك ةاملنظم سرتاتيجيةا تعملو  -47
 .الدول غري من األخرى الفاعلة واجلهات اخلاص القطاعإشراك املخاطر يف  إدارة/لتقييم اجلديد الواجبة العناية إطار
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 عام يف إطالقها مت اليتامليكروابت  مضادات قاومةمب املعنية املصلحة أصحاب املتعددة الشراكة منصة ستعززو  -48
 للعمل عاملية حركة حتفيزهبدف  واحدةال صحةال هنج طيف عرب املصلحة أصحاب من متنوعة جمموعة بني التعاون 2022
 للشعوب الغذائية للُنظم العاملي ركزامل مثل الرئيسية املبادرات تضمن ذلك، على عالوةً و . امليكروابت مضادات مقاومة ضد

 يف املنظمة استمرار األصلية الشعوب ألصدقاء روما وجمموعة األصلية للشعوب الغذائية النظم بشأن لتحالفوا ،األصلية
 .إلحداث التحول املنشود حامسة عوامل ابعتبارها التقليدية الغذائية النظم دعم
جهود األمم  من العديد إجناح يفحبكم موقعها كعضو فاعل يف أسرة منظومة األمم املتحدة  املنظمةوتساهم  -49

 ،األفضليات األربع يف املباشرة املسامهة املتحدة األمم االسرتاتيجيني ملنظومة شركاءال مع دَّدةاجمل الشراكات تضمنو . املتحدة
 تعزيز على املنظمة تعمل ذلك، إىل وابإلضافة. للمنظمة على مستوى العامل الرئيسية بادراتاملو  ،الرباجمية األولوية وجماالت
 املساعدة ابإلضافة إىل إدماج القطري، املستوى على بصورة مشرتكة التنفيذ أنشطةإجراء و  املوارد وتعبئة والربجمة، التخطيط،
 إعادة مع يتماشى مبا املتحدة األمم املشرتكة ملنظومة هوداجل دعممن أجل  املنظمة اتقدمه اليت ةوالسياساتي ةوالرباجمي ةاملعياري
 شارك كما أهنا   املتحدة، لألمماتبًعا  فريًقا قطرايً  130 يف فاعالً  اعضوً  وتعترب املنظمة. اإللائية املتحدة األمم منظومة تنظيم
 أطر من إطارًا 49 اشتقاق مت واليت ،املستدامة التنمية جمال يف للتعاون املتحدة األمم عملإطار من أطر  100 صياغة يف

 قيادة يف شاركت أو وهي تقود الوظيفية، واجملموعات النتائج جمموعات من املائة يف 97 وانضم  إىل ؛منها القطرية الربجمة
 .بلًدا 119 يف لتحقيق الكفاءة املتحدة األمم برانمج يف وتساهم ؛نصفها من أكثر
 ينياملستو على و  الرئيسي املقر يؤدي دورًا حموراًي يف توجد مقارها يف روما اليت الوكاالت بني التعاون يزال الو  -50

األجل  طويلةال املشرتكة اجلهود إىل ابإلضافةو . املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف حتقيقمن أجل  والقطري اإلقليمي
 جلنة من قبيل منتدايت يف التوجيهتوفري و  السياسات ووضع الدعوة جمال يف اليت تبذهلا الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 العديد يف املشرتك عملها تعميق على فإهنا تعمل أيًضا اإلنسانية، السياقات يف وتعاوهنا الطويل األجل العاملي الغذائي األمن
 يف املرأة تؤديه الذي التحفيزي ابلدور انطالقًا من إقرارها ،املرأة ومتكني املساواة بني اجلنسني مثل املواضيعية اجملاالت من

 الشراكات ابلتعاون من أجل تيسري الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني التعاون إطار وقد مسح. والغذائية الزراعية النظم
 اتاالستثمار  وحتفيز االبتكارات، وتعزيز ،القادرة على الصمود العي  وسبل الغذائي األمن لضمان االبتكارية واالئتالفات

 الربانمج ويشّكل. ستدامةاالو القدرة على الصمود و  شمولالو  كفاءةال تتسم بقدر أكرب من زراعية وغذائيةنظم  أجل من
 للتنسيق ارائدً  مثااًل  الساحل منطقة يف املنات وتغرّي  والنزاعات 19-كوفيد  جائحة تطرحها اليت للتحدايت لالستجابة املشرتك
 الغذائي ألمناب املعنية موعةاجمل يف للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما الفاعلة املشاركة عدّ تُ  حيث اإلقليمي املستوى على

 سياقات يف اليت حُتدث أثرًا الشراكات على أحد أهم األمثلة الغذائية األزمات ملكافحة العاملية الشبكة ضمن ودورها القيادي
 .اإلنسانية األزمات

اليت توجد مقارها  الوكاالت تعمل ،املتحدة ألممل القطرية فرقال من اجلديد اجليل ضمن املعزز التنسيق خالل منو  -51
 واجلمع اإلقليميني، املنسقني قيادة حت  املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدفخبصوص  املشرتكة الدعوة تعزيز على يف روما
 التنمية جمال يف للتعاون املتحدة األمم عمل وأطر املشرتكة القطرية التحليالت يف للمسامهة املتمايزة اوخرباهت اقدراهت بني

 .املشرتكة القطرية الربجمة بعمليات يتعلق ما يف وكذلك املستدامة،
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 2031-2022للمنظمة للفرتة  تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ترتيبات
امللكية الواسعة  تشجيعخالل عملها من  أساليبرّكز املنظمة على حتسني ت -52

من  تيسريهجيري  تباع هنج براجمي أكثر أتثريًاالاملنظمة وتوجيه النطاق ل طار االسرتاتيجي 
من تسخري قدراهتا الفنية من شأهنا متكني املنظمة  ترتيبات للتنفيذ استحداثخالل 

 تطبيقها.عملية  ركيزها وتكييفوالسياساتية واالستثمارية وت
لألفضليات واملسؤوليات وتعطي أدوارًا قيادية  رتتيبات األدوارال هذه وتصف -53

خمرجات ، وجماالت األولوية الرباجمية، والعوامل املسّرعة، واملواضيع الشاملة، و األربع
على  آليات احلوكمة الداخلية املنبثقة عن مشاورات مستفيضة وتشّجع األهداف الوظيفية.
كل بعد من ل املتينة املساءلةوتتيح مسؤوليات القيادة  شاطر، بتنطاق املنظمة برّمتها

وجماالت األولوية الرباجمية  األفضليات األربعوتقوم الفرق املعنية بكل واحدة من أبعادها. 
جلمع املوظفني من أجل منتدى  خمترب التفكري العامليوفر ي، فيما ودعمهبتنسيق التنفيذ 

 كافة. األفضليات األربع  القضااي املشرتكة بني مناقشة
ويسمح هذا التصميم للمنظمة أبن تستفيد من خربهتا الفنية املتعددة  -54

تطلعية يكون  يةرؤ عمل مبتكرة و أساليب إجياد والسعي إىل التخصصات لتحفيز احلوار 
  .سريعة التغرّي من شأهنا االستجابة للتحدايت اإللائية ال

بيئة متكينية داخلية لتنفيذ  هتيئةوتقود وحدات األعمال اجلهود املبذولة لضمان  -55
واألبواب  األهداف الوظيفيةمن  5اهلدف وتعزز أوجه املساءلة احملددة يف  برانمج العمل.

، مبا يف ذلك النواتج ومؤشرات األداء الرئيسية، التحسينات املتواصلة يف الكفاءة اخلاصة
 والفعالية.

ع الرتتيبات االستجاابت النشطة واملرنة واخلاصة بكل سياق من خالل وتشجّ  -56
 .2030وخطة عام  األفضليات األربعالعمل مع جمموعة واسعة من الشركاء لدعم 

 الالمركزية املكاتب قدرة تعزيز 
 امليدانية املكاتب إدارة هيكل بشأن املراجعة تقرير يف الواردة التوصياتبناًء على  -57

 هيكلة إلعادة عملية ، استهّل  املنظمةالقطرية املكاتب أعمال لوذج وحتليل وقدراهتا
. الرئيسي املقر اإلصالح يف مع عملية يتماشى مبا واإلقليمية الفرعية، اإلقليمية املكاتب
وتسمح يف الوق   األقاليم، عرب املشرتكة املستوى الرفيعة الوظائف هذه اهليكلة إعادة وحتدد
 .إقليم بكل اخلاصة واملتطلبات األولوايت ملعاجلة ابملرونة ذاته
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 والفعالية التوقي  وحسن الصلة حتسني يف اليت جرى حتويلها واإلقليمية الفرعية اإلقليمية اهلياكل هدف ويتمثل -58
 وحتسني القدرات القطرية، املكاتب خالل من لألعضاء املنظمة تقدمه الذي للدعم والفعالية الفنية واجلودة الكلفة انحية من
 وتفاعلية أكثر، حمسنة إقليمية وإدارة وفرق دعم فين واستثماري، متكاملة، وسياسة وذات طابع مجاعي، أقوى قيادة عرب

 رقمية منظمة حنو قدًما للمضي وكفاءة فعالية أكثر إدارة واعتماد االتصال، وتعزيز وظائف الشراكات، من واستفادة أكرب
 .ابلكامل

 خالل وذلك من ،وإبرازها اإلدارة اهتمام تتطلب اليت القضااي رصد على قدرهتا تعزيز على أيًضااملنظمة  وتعمل -59
 املنظمة وعملياهتا دعًما برامج عن شاملة نظرة إعطاءهبدف  الصلة ذات واألدوات املعلومات نظم متابعة لوحات حتسني

 .والتنفيذ واإلدارة التخطيط براجمي على صعيد هنجتباع ال

 وآمنة أخالقية عمل بيئة
 نتائج اليت حقق  الرتكيز جماالت من ضمن ورفاههم وسالمتهم املوظفني صحة وضمان الوظيفي ال يزال الرضا -60

 مجيع يفمئوية  نقاط 10 مبتوسط زادقد  املوظفني رضا أن املوظفني عن رضا دراسة استقصائية أحدث وأظهرت. جمدية
 املائة منهم يف 89 ويفخر للعمل، جيد ابملنظمة كمكان املوظفني من املائة يف 78 ويوصي الدراسة، مشلتها اليت الفئات
 .واالحرتام منهم ابلتقدير املائة يف 85 كما يشعر  فيها، ابلعمل

 وخمصصة، متنوعة تعليمية مسارات خالل من الوظيفي تطورهم هبدف تسريع للموظفني كبري  دعم تقدمي وجيري -61
 اختيار يف اجلهود هذه وسامه . اإلنرتن  عرب شبكة وموارد متاحة الدور القيادي، على وتدريب جديدة، تدريبية ودورات
 اختبار يتم ذلك، إىل وابإلضافة. حاالت الرتقية ذلك يف مبا الشاغرة، لشغل الوظائف الداخليني املرشحني من كبري  عدد

 رتبهم بصورة مستمرة.  من أعلى مبسؤوليات يضطلعون الذين املوظفني لرتقية جديدة توجيهية خطوط
احلماية  لضمان تدابري اُتاذ حيث يتم من جماالت الرتكيز هاًما جمااًل  ورفاههم أيًضا املوظفني صحة دعم يزال وال -62
 تدعمو . الصحية التوعية وتنفيذ محالت السفر الصحية أثناء التوجيهات وتنقيح املواقع، مجيع يف 19-كوفيد  جائحة من

 رقمية عمل ومساحة واجلماعية الفردية االستشارة خدمات زايدة ذلك يف مبا النفسية، الصحة خدمات خمتلفة مبادرات
 العودة حول إرشادات ، وهي توفر2022 عام يف جتريبها ومت اخلطوط التوجيهية املنقحة للعمل عن بُعد وقد ُنشرت. خمصصة

 .النفسية الصحة ودعم بُعد، عن املرن والعمل املكاتب، إىل
 والربانمج الشابة املواهب وبرانمج املنظمة، يف شؤون املرأة وجلنة املنظمة، يف الشباب جلنة شؤون وما زال  -63

من خالل هتيئة أماكن  آليات حمورية لدعم املوظفني وتقديرهم، واملسامهة يف قوة عاملة ديناميكيةتشّكل  للمنظمة اإلرشادي
دعم  جلنة شؤون املرأة من خالل اجتماعاهتا الدورية وقد  .بتكرةاملعمل آمنة لتشارك املعارف والتجارب وتشجيع األفكار 

قضااي األدوار  ق  إىلوتطرّ غري الرمسية محلة األمني العام لألمم املتحدة بعنوان "احتدوا من أجل إهناء العنف ضد املرأة"؛ 
االقتصادي للنساء  وقيادة املرأة مع نساء الشعوب األصلية؛ وتشارك  التجارب يف جمال التمكني املتوارثةاجلنسانية واملعارف 

طلق  مؤخرًا القضااي املتصلة ابملرأة يف صدارة أولوايت املنظمة من خالل اليت أُ "She Matters "املهّمشات. وستضع مبادرة 
رأة، وتشجيع التعّلم من األقران يف متكني املرأة يف املنظمة، وحتديد إظهار القيادة التحويلية للمساواة بني اجلنسني ومتكني امل

 يف تنفيذ السياسات واألطر املوجودة ومعاجلة القضااي اجلنسانية ومتكني النساء يف املنظمة. الصعوابت
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 ابلتزاماهتا الوفاء على املنظمة أفرادها، فإن قدرة على واليتها تعتمد حتقيق املنظمة من أجل جهود وابلنظر إىل أن -64
. والتميز والتعاون واالبتكار النزاهة ثقافة تدفع عجلة وسياسات األشخاص على ترّكز البشرية للموارد تتطلب اسرتاتيجيات

 تعاقدية وخطوط توجيهية حمّدثة توظيف وسياسات العاملة القوى لتخطيط حمّسنة إرشادات وضع 2022يف عام  جرىقد و 
 .مراحل إعدادها األخرية يف املنتسبة، وهي حالًيا العاملة للقوى جديدة

 أمني مكتب قاميف السنوات األخرية، و . ونزاهة بفعالية بواجباهتم القيام من املوظفني املعززة االمتثال ومتّكن آليات -65
 توجيهية، خطوطبنشر  املنظمة يف واألخالق والشفافية املساءلة على القوي الرتكيز يف ظل ومكتب الشؤون األخالقية املظامل
يف  نزاهةال شبكة إنشاءو  املخالفات، عن املبلغني حلماية والسياسة املنقحة للمنظمة األوىل األخالقية السلوك مدونة مثل

 ذهنتيجة هلو . السلوك وسوء ابلشؤون األخالقية املتعلقة املسائل الفرق اليت تعاجل كافة  بني التعاون لضمانمكان العمل 
 الدراسة االستقصائية عن يف السلوك وسوء ابلشؤون األخالقية املتعلقة الردود يف نقطة 12 مبقدار حتّسن ، سّجلاإلجراءات

 .2019 عام مقارنة مع 2022 لعام املوظفني رضا
 ويشعرون والتطور للنمو حمسنة بفرص املوظفون يتمتع فيها وأخالقية آمنة عمل بيئة اجلهود إىل إجياد هذه وأفض  -66

 .والفعالية الكفاءة يتسم بقدر أكرب من أداء بتقدمي هلم ورفاههم املوظفني معنوايت ويسمح رفع. بعملهم ابلفخر

 الربجمة القطرية املبسرطة
لقد حّسن  املنظمة بشكل كبري قدرهتا على مساعدة األعضاء ملعاجلة أولوايهتم الوطنية. ويدعم ممثلو املنظمة  -67

ضمان العمل يف الوق  نفسه على هداف التنمية املستدامة مع املتعّلقة أبامللكية القطرية ومعاجلة األولوايت والثغرات الوطنية 
الزراعية والغذائية وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، وإسناد األولوية هلا يف واثئق بتحويل النظم املتصلة دمج الشواغل 

التخطيط املشرتك لألمم املتحدة. ويعمل ممثلو املنظمة مع املنسق املقيم ومنظومة األمم املتحدة ويسامهون بصورة استباقية يف 
 تعاون من أجل التنمية املستدامة.رسم مالمح التحليل القطري املشرتك وإطار األمم املتحدة لل

دعم اجلهود من أجل الفنية والسياساتية واالستثمارية  هتاوتضع املنظمة آليات لالستفادة بصورة أوىف من فيض قدرا -68
املبذولة على املستوى القطري. وتشمل هذه اآلليات قيام املكاتب اإلقليمية بتيسري التنسيق بني املسارات الفنية اليت هتدف 

أكثر وتوفري فرص أفضل لوصول الفرق القطرية يف املنظمة متكاملة توجيه الدعم التحليلي الذي تقدمه املنظمة بطريقة إىل 
 إىل البياانت والتحليالت من خمتلف جماالت عمل املنظمة.

عالقتها إبطار األمم  لرتسيخواصل  تكييف عمليات الربجمة اخلاصة هبا قد واألهم من ذلك هو أن املنظمة  -69
إطار األمم عن  ابلكامل منبثقةأطر الربجمة القطرية للمنظمة  كوناملتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة. وابإلضافة إىل  

 املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة، ابت  عمليات الربجمة واإلبالغ يف املنظمة مستمدة أيًضا من أطر الربجمة القطرية.
تتمثالن يف إظهار تنوع األوضاع القطرية على حنو أفضل يف سياق اإلطار االسرتاتيجي اثنتني وينطوي ذلك على ميزتني 

، والتمسك يف الوق  ذاته مبنظومة األمم املتحدة اإللائية وعمل األمم املتحدة املنسق على 2031-2022للفرتة  للمنظمة
مل. ويبّسط هذا النهج أيًضا عملية التخطيط واإلبالغ اليت تضطلع هبا املكاتب املستوى القطري، واملشاركة فيهما بشكل كا

 كفاءة على املستوى القطري. زيد من الالقطرية للمنظمة، وخيفف األعباء للسماح ابستخدام املوارد مب
 االستعراض االسرتاتيجي لربانمج التعاون التقين

ع بعد عملية تشاورية شاملة وشفافة،  -70 برانمج التعاون التقين على مسار جديد من الشفافية والفعالية والكفاءة وض 
على طلبها. وميكن تتبع املسامهات اليت تقدمها املشاريع يف جماالت األولوية  لتوفري ما لديه من دراية وخربة فنية للبلدان بناءً 

حتقيق النتائج التحفيزية. وتتبع ويدعم سرتاتيجي الرباجمية ومقاصد أهداف التنمية املستدامة ورصدها مبا يضمن االتساق اال
حص  موارد برانمج التعاون التقين اإلقليمية معايري ومنهجية جديدة وافق  عليها األجهزة الرائسية. ويؤدي ُتصي  املوارد 
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ستجابة لالحتياجات بصورة متوائمة داخل األقاليم إىل زايدة إمكانية التنبؤ وتعزيز احلوكمة، كما أنه حيافظ على املرونة لال
 يف املنظمة وحتديث دورة املشاريعتبسيط على املنظمة  تعملالطارئة على املستوى القطري. وملواصلة حتسني هذه النتائج، 

جمموعة أدوات املنظمة بشكل أفضل لدعم االستثمارات  وجيري العمل على جتهيزعلى السواء.  املشاريع ولوذج دعم
 املشاريع، وذلك ابستخدام التكنولوجيا احلديثة. واألساليب اجلديدة لتنفيذ
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 دارة املواردإ -خامًسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تعبئة املوارد
فقد رقًما قياستتتًيا آخر ابلنستتتبة إىل مستتتتوايت تعبئة املوارد.  2022ل عام ستتتجّ  -71

أي  1مليار دوالر أمريكي من املستتتتتتتامهات الطوعية، 2.14حشتتتتتتتدت املنظمة ما جمموعه 
د الطريق 2021-2018يف املتتائتتة عن متوستتتتتتتتتتتتتتط الفرتة  66بزايدة قتتدرهتتا  ، وهو متتا مهتتّ

 ةافع الرئيستتتتيو كمن الدتدوالر أمريكي. و  مليار 2.25لتجاوز هدف فرتة الستتتتنتني البالد 
وبناء القدرة على الصتتتتتتتتتتتتمود، وزايدة حاالت الطوارئ  يف دعم هلذا اإلجناز االستتتتتتتتتتتتتثنائي

املستتتتتتتتامهات من الوالايت  والزايدة الكبرية يفمع املؤستتتتتتتتستتتتتتتتات املالية الدولية،  املشتتتتتتتتاركة
 .املتحدة األمريكية

يف املائة(، يليهم الشركاء  62وقّدم أعضاء املنظمة معظم املسامهات الطوعية ) -72
يف املائة(  12ألمم املتحدة )التابعة ل نظماتاملو يف املائة(،  14يف الصتتتتتتتتتتتتناديق العمودية )
يف املائة عن طريق الرتتيبات  14ابإلضتتتافة إىل  يف املائة( 10واملؤستتتستتتات املالية الدولية )

. وواصتتتتتتتل  املنظمة دعم األعضتتتتتتتاء يف احلصتتتتتتتول على مع احلكومات األعضتتتتتتتاء ةثالثيال
من الربامج  9بلتتتًدا و 50، حصتتتتتتتتتتتتتتتتل 2022التمويتتتل التتتدويل املنتتتاخي والبيئي. ويف عتتتام 

ماليني دوالر  306اإلقليميتتتة واإلقليميتتتة الفرعيتتتة بتتتدعم من املنظمتتتة، على متتتا جمموعتتته 
 أمريكي من مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمنات.

 فشتتتهداملشتتتاركة مع املؤستتتستتتات املالية الدولية بوترية ستتتريعة. يتواصتتتل اتستتتاع و  -73
مع قارنة ابمل تلك املؤستتتتتتستتتتتتات مستتتتتتامهات زايدة قدرها مخستتتتتتة أضتتتتتتعاف يف 2022عام 

يف املائة من املستتتتتتتتامهات  24. ويف اجململ، وردت نستتتتتتتتبة 2021-2018متوستتتتتتتتط الفرتة 
بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر من املؤستتتتتتستتتتتتات املالية الدولية أو عن  2022الطوعية للمنظمة يف عام 

طريق املشتتتتتتتتتتتتاريع املمولة من املؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات املالية الدولية اليت نفذهتا املنظمة من خالل 
 مع األعضاء. من طرف واحدت حساب األمانة اتفاقا

 التمويل املرنتني األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتيتني يف املنظمة، ومها يَت بقي  املستتتتتتتتتامهات يف آليّ و  -74
، الطوعية املرنة ةاملستتتامهآلية الصتتتندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشتتتطة إعادة التأهيل و 

معاجلة االحتياجات االستتترتاتيجية اهلامة يف هذه املستتتامهات رغم صتتتغرها تواصتتتل و اثبتة. 
 ، بلغ  املسامهات2022اجملاالت الفنية اليت ال حتظى بقدر كاٍف من التمويل. ويف عام 

وقد اُتذت املنظمة خطوات مليون دوالر أمريكي.  22الطوعية املرنة  يف آلية املستتتتتتتتتتتتامهة
املستامهات املالية يف آلية تقدمي هامة خالل الستنة املاضتية لتشتجيع املشتاركة بقدر أكرب و 

                                                           
وتشمل مجيع الصناديق االستئمانية اليت أصبح  نشطة للحساابت تستند مجيع املعلومات والبياانت املتعلقة ابملسامهات الطوعية إىل اإلغالق األويل  1

 .كانون األول/يف هناية ديسمرب من الناحية التشغيلية
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نة، وآليات التنستتتتتتتتتتتيق والرقابة  املستتتتتتتتتتتامهة الطوعية املرنة من خالل تدابري احلوكمة احملستتتتتتتتتتتّ
 املخصصة وأطر اإلدارة والنتائج املتينة قائمة على النتائج ومحلة توعية فّعالة. 

 التنفيذ املايل 
من االعتمادات  تتألف متكاملةيُنّفذ برانمج عمل املنظمة عن طريق ميزانية  -75

 واملسامهات الطوعية.الصافية 

يف  على النحو املبنّي و  2، كان تقدمي موارد االعتمادات الصتتتتتتتافية يستتتتتتتري على املستتتتتتتار الصتتتتتتتحيح.2022ويف عام  -76
دوالر أمريكي،  ماليني 864.8وفق ميزانية فرتة السنتني املعتمدة اليت تبلد  التنفيذ، فإن 2022، وحبلول هناية عام 2الشكل 

 يف املائة، 52دوالر أمريكي، ومبعدل تنفيذ يبلد  ماليني 449.5وصتتتتتتتتتل إىل ما يقارب قد ابستتتتتتتتتتثناء برانمج التعاون التقين، 
عن التنفيذ مقابل برانمج التعاون  معلوماترد أدانه تفرتيت الستتتتتتتتتتنتني الستتتتتتتتتتابقتني يف املرحلة الزمنية ذاهتا. و وهو ما يتفق مع 

 .2023-2022التقين للفرتة 
يف املائة من مستتتوى املوارد املقدرة  70دوالر أمريكي، أو  اتمليار  1.6ويبلد استتتخدام املستتامهات الطوعية قرابة  -77

 .2023-2022أصاًل يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
 .األقاليممجيع  متسق بني، فإن معدل التنفيذ املايل 2الشكل وضح يف امل وعلى النحو -78

 ( آبال  الدوالرات األمريكية) 2022مقارنة أبداء عام  امليزانية: 2الشكل 
 
 األقاليميف املقر الرئيسي وحبسب  ابستثناء برانمج التعاون التقين(سب أبواب امليزانية )حب

 

                                                           
كما هي هناية ديسمرب/كانون األول يف  2022هي معلومات أولية تستند إىل النفقات وااللتزامات واملداخيل يف عام التنفيذ املايل بشأن علومات امل إن 2

منظمة  –. وسُتدرج األرقام النهائية يف احلساابت املراجعة 2023يف مار /آذار  2022احلساابت غري املراجعة للمنظمة قبل إقفال احلساابت السنوية لعام 
 ، الكشف اخلامس.2022 راعةاألغذية والز 
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 برانمج التعاون التقين
الوفاء ابلتزاماهتا اخلاصتتتتتتتة ابملوافقة واإلنفاق يف إطار برانمج التعاون التقين للفرتة ماضتتتتتتتية على مستتتتتتتار املنظمة  إنّ  -79

 ماليني 69.9برانمج التعاون التقين بقيمة إطار مشتتتتتتتتتتتتتروًعا يف  298، مّت  املوافقة على 2022. وخالل عام 2022-2023
 اريعيف املائة من املبلد املتاح للموافقة على املشتتتتتت 51 ميّثلا م، أي 2023-2022دوالر أمريكي يف إطار االعتمادات للفرتة 

دوالر أمريكي. ويقع معدل املوافقة هذا ضمن نطاق التقلبات العادية بني فرتات السنتني، ومن املتوقع  ماليني 135.8وهو 
ة للدعم اإللائي يف املائ 82احلصتتتول على املوافقة الكاملة حبلول هناية فرتة الستتتنتني. ومن أصتتتل هذا املبلد، جرى ُتصتتتي  

 يف املائة للمساعدة يف حاالت الطوارئ. 18و
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يف هناية عام  : املوافقات يف برانمج التعاون التقين خالل فرتة السييييينتني، حسيييييب النوع واإلقليم املسيييييتفيد،1اجلدول 
  )مباليني الدوالرات األمريكية( 2022

 اعتمادات الفرتة اإلقليم املستفيد
2022-2023 

 املوافقات
 2022يف عام 

 النسبة املئوية
 املوافة عليها

 50 57.5 115.6 دعم التنمية
 55 24.2 44.3 أفريقيا

 41 11.1 27.2 آسيا واحمليط اهلادئ
 45 5.0 11.1 أورواب وآسيا الوسطى

 70 13.9 19.9 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 31 2.8 9.1 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 16 0.7 4.1 األقاليمما بني يف 
 61 12.4 20.3 الدعم يف حاالت الطوارئ

  5.6  أفريقيا
  1.8  آسيا واحمليط اهلادئ
  1.3  أورواب وآسيا الوسطى

  2.8  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  1.0  الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 51 69.9 135.8 اجملموع
 
وتُتاح أموال برانمج التعاون التقين من أجل التنفيذ على مدى فرتتني من فرتات الستتتتتتتتنتني )وتبدأ النفقات يف فرتة  -80

، ابلنسبة إىل 2022السنتني اخلاصة ابلتمويل وتستمر يف فرتة السنتني التالية(. ويصل التنفيذ يف برانمج التعاون التقين لعام 
 دوالر أمريكي ماليني 53.6مليون دوالر أمريكي، منهتتتا  65.9، إىل 2023-2022و 2021-2020اعتمتتتادات الفرتتني 

ا إىل هذه 2021-2020يف إطار اعتمادات الفرتة  مت  املوافقة عليهاملشتتتتتتاريع  ، ليبلد بذلك جمموع املشتتتتتتاريع املنفذة قياستتتتتتً
، فإن اإلنفاق يف برانمج التعاون التقين على 19-يف املائة. ورغم التحدايت املرتبطة جبائحة كوفيد 73االعتمادات نستتتتتتتتتتتتتتبة 

ال يزال متماشتتتتتتتتًيا مع االجتاهات الستتتتتتتتابقة، ومن املتوقع أن يتم الصتتتتتتتترف  2021-2020أستتتتتتتتا  اعتمادات الربانمج للفرتة 
 .2023بشكل كامل حبلول هناية عام 

لمساعدة املقدمة إىل البلدان من خالل مشاريع برانمج التعاون التقين يف املخصصة لنفقات ال 3 الشكلويوضح  -81
 واإلقليم املستفيد، على التوايل. 5واهلدف  األفضليات، حسب 2022عام 
وتتماشتتتتى املؤشتتتترات اجلنستتتتانية احملّدثة يف برانمج التعاون التقين مع أحدث ستتتتياستتتتة يف املنظمة بشتتتتأن املستتتتاواة بني  -82

دقة طريقة تطبيق الُنهج اليت تراعي الفوارق بني اجلنستتتتتتتتتني يف أنشتتتتتتتتتطة برانمج زيد من المب حالًيااءات اجلنستتتتتتتتتني وتعكس اإلجر 
يف املائة منها  86، فإن 2023-2022التعاون التقين. وابلنستتتتتتتتبة إىل املشتتتتتتتتاريع اليت مت  املوافقة عليها مقابل اعتمادات الفرتة 

يف  60جتاوز هدف فرتة الستتنتني البالد  ماضتتية ابجتاههنا أتراعي الفوارق بني اجلنستتني أو تستتاهم يف املستتاواة بني اجلنستتني، أي 
 املائة.
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 )آبال  الدوالرات األمريكية( 2022: نفقات برانمج التعاون التقين يف عام 3الشكل 
 األقاليمحبسب  5حبسب األفضليات واهلد   
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  حبسب األفضليات األربع() التنفيذتوقعات  :1امللحة 
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 (األقاليمحبسب التنفيذ )توقعات  :2امللحة 
 خمرجاتأدانه التوقعات ابلنسبة إىل التنفيذ الكامل للربامج اإلقليمية. وهي تستند إىل حالة البيانية تصّور الرسوم  -83

 جماالت األولوية الرباجمية ومستوايت املخاطر املتصلة هبا، على حنو ما قّدره املديرون على املستوايت ذات الصلة.
 أفريقيا العامل

 
 

 

 أورواب وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادئ
  

 الشرق األوسط ومشال أفريقيا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
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لتقدرم احملرز على مستوى املعايّي الدنيا لسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن ا :3امللحة 
 املساواة بني اجلنسني وخطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 طة العمل(خل)النسخة الثانية 
 2031-2022واإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة املنظمة  أبمهية حامسة يف واليةاجلنسني تتسم املساواة بني  -84

اخلاص حبياة أفضل: املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  1اجملال ، حياة أفضلحت  مظلة  افنيً  اموضوعً  ابعتبارها تربزحيث 
ريقة منهجية ، إىل جانب الشباب والشمول، يهدف إىل معاجلة هذه املسائل بطشاماًل  اموضوعً وكذلك ابعتبارها ، الريفية
اثنني تدرج املنظمة مؤشرين ، 5حتقيق اهلدف ء يف دااأل(. ولذلك، لدى تقييم 3-5 الناتج، 5)اهلدف  عمل املنظمةيف 
 .أدانهعلى النحو املبني لقيا  التقدم والنتائج احملققة،  يتعلقان ابملساواة بني اجلنسني األداء الرئيسيةمؤشرات  من

 معايري تعميم املساواة بني اجلنسني املطبقةعدد  -ألف -3-5املؤشر 

سياسة منظمة األغذية احملددة يف  ،تعميم املساواة بني اجلنسنياملعايري الدنيا السبعة عشر ل هذا املؤشر تنفيذ يقيس -85
تتضمن بيئة مؤسسية مواتية  شجيع قياموهتدف هذه املعايري إىل ت. 2030-2020للفرتة  والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني

لتكّمل مؤشرات األداء هذه املعايري وقد ُصمّ م   الوظائف الرئيسية للمنظمة.آليات لتعميم املساواة بني اجلنسني ترّكز على 
ملزمة ابلنسبة إىل مجيع منظمات األمم  وهي مؤشرات ل،فيها بشكل كاموُتدمج ، طة العملخلابلنسخة الثانية اخلاصة 
 .ها السنويةترفع املنظمة على ضوئها تقارير و املتحدة 

معايري دنيا جديدة إلدارة  2030-2020للفرتة سياسة املنظمة احملدثة بشأن املساواة بني اجلنسني  استحدث قد و  -86
ب ، تتعقّ األوىل مرةولل(. 17) والتواصل(، 16املوارد ) وحشد(، 15(، واملراجعة )14(، وتعلم املوظفني )12املوارد البشرية )

 (.9راقبة اجلودة )ملحديثًا منشأة تطبيق آلية من خالل نظمة املوارد املخصصة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وذلك امل
أهداف مبقاصد اآلن مرتبطة  ابت و  ابملساواة بني اجلنسني،املتعلقة  واملخرجاتأيًضا حتديث منهجية تتبع التخطيط وجرى 

معظم املعايري اتساقًا وحتّسًنا يف التقارير املرفوعة، ال  وتظهر (.3املراعية لالعتبارات اجلنسانية )ذات الصلة التنمية املستدامة 
م املوظفني وتعلّ  ، وحتليلها ونشرها،نوع اجلنس واإلحصاءات اجلنسانيةحبسب  سيما تلك املتعلقة جبمع البياانت املصّنفة

 . ذ املعايري السبعة عشر مجيعهاتنفيذها. ويف السنة املشمولة ابلتقرير، جرى تنفيإعداد املشاريع و  ، وكذلكوتنمية القدرات
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 2030-2020للفرتة  بشأن املساواة بني اجلنسنياألغذية والزارعة املعايّي الدنيا لسياسة منظمة : 2اجلدول 
 موجز النتائج –استعراض منتصف املدة  2022 املعايّي الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني

تقوم املنظمة جبمع ودمج البياانت املصنفة  1
اجلنس بشكل منهجي يف مجيع نوع حبسب 

واملنصات  الرئيسيةقواعد بياانهتا اإلحصائية 
اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. 

نوع سب حبهذه البياانت املصنفة وجيري حتليل 
يف نظمة املمن خالل منتجات ونشرها  اجلنس

لتوسيع قاعدة األدلة جمال املعرفة والتواصل 
جماالت الزراعة املساواة بني اجلنسني يف بشأن 

 وإدارة املوارد الطبيعية واألمن الغذائي والتغذية.

قواعد بياانت رئيسية للمنظمة متاحة للعموم تسع تّتصل سبع من أصل  ُمنّفذ
متعلق  اجلنس، مبا يف ذلك مستودعنوع بتصنيف البياانت حبسب 

 ، هناك مخسقواعد البياانت هذهأبهداف التنمية املستدامة. ومن بني 
اجلنس. نوع سب حبتتضمن حالًيا معلومات مصنفة  قواعد بياانت

، وال يف جمال املعرفةنظمة هذه البياانت من خالل منتجاهتا املتنشر و 
ية الرئيسية، اليت تتضمن تقريرًا سنواًي عن أهداف التنم منشوراهتاسيما 

السنة املشمولة ابلتقرير، تضمن تقرير أهداف التنمية  يفو املستدامة. 
، بشأن املساواة بني اجلنسني املستدامة ومجيع املنشورات الرئيسية حتلياًل 

نوع سب حببياانت مصنفة  منها ستةكل أربعة من    يف حني قدم
 اجلنس.

من تنمية القدرات لألعضاء فرًصا ل نظمةاملر توفّ  2
سب حبالبياانت املصنفة  مجععملية تعزيز أجل 
لرصد وحتليلها واستخدامها  نياجلنسنوع 

السياسات وصنع أهداف التنمية املستدامة 
 الربامج.ووضع املستنرية 

نوع ز املنظمة قدرات األعضاء على مجع البياانت املصّنفة حبسب تعزّ  ُمنّفذ
يف و وحتليلها. واإلحصاءات املراعية للمساواة بني اجلنسني، اجلنس 

 50السنة املشمولة ابلتقرير، شارك مسؤولون حكوميون من أكثر من 
عرب اإلنرتن  مائدة مستديرة  ةعمل تدريبية ومناقشحلقة  33 يف بلًدا
أصحاب أيًضا تدعم املنظمة و وطين. القليمي أو على املستوى اإل أو

وإنتاج اجلنس نوع سب حبفة املصلحة الوطنيني يف مجع البياانت املصنّ 
 29 إعداددعم  املنظمة و اجلنس.  نوع سبحب مصنفةإحصاءات 

 ا.ا زراعيً ا ومسحً تعدادً 

املتعلقة ابملساواة بني تقوم املنظمة بدمج األبعاد  3
يف إطار قيا  النتائج اخلاص هبا، مبا  اجلنسني

يتسق مع أهداف املساواة بني اجلنسني اليت 
منظمة األغذية والزراعة  حتّددها سياسة

، وتقوم بتخطيط وقيا  للمساواة بني اجلنسني
النتائج املتصلة ابملساواة بني اجلنسني بشكل 
منهجي على املستوايت كافة )هدف التنمية 

 .املستدامة/النواتج/املخرجات(

 يناملتعلقة ابملساواة بني اجلنسني على املستو  املخرجاتصياغة  جتري ُمنّفذ
هم يف حتقيق اوتس الرئيسي القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر
يف السنة املشمولة ابلتقرير، ساهم و أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا. 

بلد ط هلااملخط املخرجاتيف املائة من  17
ُ
حتقيق مقاصد عنها يف  وامل

 .ابملساواة بني اجلنسنيأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة 

ُُتّص  ميزانية للعمل املتعلق ابملساواة بني  4
 .اجلنسني وتُبّلد إىل األجهزة الرائسية

املتعلق ابملساواة للعمل  مكّرسة  برانمج العمل وامليزانية ميزانية خيصّ  ُمنّفذ
 يف شىت أقسام املنظمة. بني اجلنسني

تكون اخلربة املتصلة ابملساواة بني اجلنسني  5
على املقر الرئيسي و متاحة على مستوى 

تنسيق عمل تقوم باملستوى اإلقليمي لدعم و 
ويتم  املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني.

إنشاء شبكة على نطاق املنظمة تضم جهات 
 -اتصال معنية بشؤون املساواة بني اجلنسني 

يف املائة من وقتهم  20وهم موظفون خيصصون 
لدعم العمل يف جمال تعميم املساواة بني 

 جلنسني، ويتم احلفاظ على هذه الشبكة.ا

خمتصة وظيفة  12يف السنة املشمولة ابلتقرير، مت شغل ما جمموعه  ُمنّفذ
من املكاتب ويف كل الرئيسي يف املقر  بشؤون املساواة بني اجلنسني

، مبا يف علق ابملساواة بني اجلنسنياملتمن أجل تنفيذ العمل  ةقليمياإل
جهات اتصال معنية اليت تضم املنظمة  نطاقذلك تنسيق الشبكة على 

ويف املكاتب اإلقليمية الرئيسي يف املقر بشؤون املساواة بني اجلنسني 
 ةجه 160، كان هناك أكثر من 2022يف عام و والقطرية. الفرعية 

تضم الشبكة اإلمجالية، و . بشؤون املساواة بني اجلنسنياتصال معنية 
 موظًفا. 250، أكثر من جهات بديلةأيًضا  تتضمناليت 
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 موجز النتائج –استعراض منتصف املدة  2022 املعايّي الدنيا لتعميم املساواة بني اجلنسني

جتري املكاتب القطرية بشكل دوري تقييًما  6
ملساواة بني اجلنسني لتزويد لشؤون اقطراًي 

الشركاء الوطنيني/الدوليني بتوصيف حمّدث 
للمساواة بني اجلنسني والزراعة وتوفري 

وتدمج أطر الربجمة  القطرية.املعلومات للخطط 
القطرية للمنظمة النواتج املتصلة ابملساواة بني 
اجلنسني واألنشطة واملؤشرات يف إطار النتائج 

 اخلاص هبا.

يف  ابملساواة بني اجلنسنيالدوري للعمل املتعلق التقييم نظمة امل تعّزز ُمنّفذ
يف السنة و . لتخطيط لألنشطة املستقبليةاملنظمة املعنية ابمجيع وحدات 

 .بنجاح اتقريرً  14 اسُتكملاملشمولة ابلتقرير، 

ا جتري املكاتب القطرية بشكل دوري تقييمً  7
لتزويد الشركاء للمسائل اجلنسانية  قطرايً 

حالة عن  ةحمدث مبعلوماتالوطنيني/ الدوليني 
االسرتشاد به يف والزراعة و املساواة بني اجلنسني 
طر الربجمة القطرية تدمج أُ و التخطيط القطري. 

لمنظمة املخرجات واألنشطة واملؤشرات ل
 املتعلقة ابجلنسني يف إطار النتائج اخلاص هبا.

 القطرية للمساواة بني اجلنسني إعداد عمليات التقييمنظمة املتشجع  ُمنّفذ
يف السنة املشمولة و طر الربجمة القطرية وصياغة املشاريع. اليت تساهم يف أُ 

 وتضمن  جديدة. عمليات تقييمما جمموعه عشرة  ُأجريابلتقرير، 
مسألة املساواة بني  2022يف عام الربجمة القطرية املعتمدة طر مجيع أُ 

 يف حتليل السياق القطري ومصفوفة النتائج.اجلنسني 

تدمج املشاريع والربامج النتائج واملؤشرات  8
املتصلة ابملساواة بني اجلنسني، ابالستناد إىل 

املتصل ابملساواة بني تحليل الاستنتاجات 
. ومتطلبات املساواة بني اجلنسني اجلنسني

املنظمة توّجه صياغة  اريعاحملددة يف دورة مش
 هذه املشاريع والربامج وتنفيذها.

 مشاريعاملتطلبات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني من خالل دورة حُتدد  ُمنّفذ
يف املائة من  90رب اصياغة ما يق تجر  ،2022يف عام و املنظمة. 

يف  86 تونفذ املساواة بني اجلنسنيمجيع املشاريع بناًء على حتليل 
 .ابملساواة بني اجلنسنياملائة أنشطة متعلقة 

 والُشعب يف  مجيع املكاتب امليدانية ُتصّ  9
املوارد، مبا يف ذلك مشاريع برانمج  املقر الرئيسي

التعاون التقين، وتنّفذ التدخالت اليت يتمثل 
هدفها الرئيسي يف تعزيز املساواة بني اجلنسني 

 ومتكني املرأة.

املنظمة على تعزيز املساواة بني اجلنسني  مشاريعيركز اثنان يف املائة من  ُمنّفذ
من ُتصي  نفقات  ،ل مرةوألو  ،أيًضان  املنظمة متكّ و ومتكني املرأة. 

اليت بلغ  ، لمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةلاملشاريع السنوية 
 مليون دوالر أمريكي. 24

 الرائسيةتقدم املنظمة تقارير سنوية إىل أجهزهتا  10
ابملساواة بني اجلنسني اليت املتصلة النتائج  حول
، وحول االسرتاتيجي هاإطار ضمن تحقق ت

ومعايري سياسة يف هذه التنفيذ املعايري الدنيا 
خطة العمل على األداء يف النسخة الثانية من 

بشأن املساواة بني األمم املتحدة نطاق منظومة 
 اجلنسني ومتكني املرأة.

األفضليات املساواة بني اجلنسني يف مجيع  يف املنظمةيتناول إطار الرصد  ُمنّفذ
على ضمن األهداف الوظيفية، ، كموضوع شامل، وكذلك األربع

ملراجعة  التوليفياألعضاء من خالل التقرير  النحو الذي أُبلد به
 منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج.

من املتوقع أن يقوم مجيع املوظفني يف املنظمة  11
بتعزيز املساواة بني اجلنسني كجزء من عملهم 
ووظائفهم. ويُطلب من جهات االتصال املعنية 

واملشرفني إدراج املساواة بني اجلنسني بشؤون 
اهلدف/املؤشر املتصل ابملساواة بني اجلنسني 

 لدى التخطيط لنظام تقييم وإدارة األداء.

نظمة توسيع نطاق دمج أهداف املساواة بني اجلنسني املواصل   ذُمنفّ 
وحتّمل األداء ليشمل فئات خمتلفة من املوظفني.  تقييم وإدارةنظام  يف
األداء املشرفني وممثلي املنظمة وكبار املديرين  عمليات تقييم اآلن

بشؤون عنية املتصال وقدم  جهات االاملساواة بني اجلنسني.  مسؤولية
يف املائة من األهداف املتعلقة  95عن تقاريرها  املساواة بني اجلنسني
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مقارنة بنسبة داء، يف نظام تقييم وإدارة األاجلنسني بني ابملساواة 
 .2021املائة يف عام  يف 91

تقوم املنظمة بتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات  12
والقياسات احملددة اليت تعزز التكافؤ بني 

وحتّفز املساواة بني الرجال والنساء يف اجلنسني 
 مكان العمل.

، بشأن التكافؤ بني اجلنسني على مستوى املنظمةخطة عمل  نُفذت ُمنّفذ
تقارير منتظمة إىل األجهزة الرائسية يف املنظمة وإىل وُقدم  بشأهنا 

عدًدا من السياسات كذلك وضع  املنظمة  و منظومة األمم املتحدة. 
املساواة بني اجلنسني يف وتعتمد بيئة عمل شاملة،  تشجع قياماليت 

 مكان العمل.

هم فهملتعزيز يتبع مجيع املوظفني تدريًبا إلزامًيا  13
املتصلة بوالية املساواة بني اجلنسني ملسائل 

املنظمة. وتقوم املنظمة بتقييم قدرات املوظفني 
على أسا  دوري، واستناًدا إىل االحتياجات 

دورات تدريبية خمصصة للُشَعب توفر و احملددة، 
 واملكاتب امليدانية. يف املقر الرئيسي

 ،ابملساواة بني اجلنسنيتنمية القدرات املتعلقة لنظمة سنواًي خطة املذ تنفّ  ُمنّفذ
ابملساواة بني جمموعة متنوعة من خيارات التدريب املتعلقة وتتيح 
من  أكثرنُظم  خالل السنة املشمولة ابلتقرير، و ملوظفيها. اجلنسني 

ملسائل املساواة بني  مكرسة أو ندوة إلكرتونية حلقة عمل وندوة 70
دورة التعلم وتُتاح  .ويف املكاتب امليدانية اجلنسني يف املقر الرئيسي

" املنظمةاإللكرتوين اإللزامية "حتقيق املساواة بني اجلنسني يف عمل 
 .you@fao.orgجلميع املوظفني على منصة التعلم الداخلية 

تقوم املنظمة إبقامة آليات للحوافز واملكافآت  14
على املستوى املؤسسي واحلفاظ عليها من أجل 
تعزيز األداء اجليد وإجناز النتائج املتصلة 
ابملساواة بني اجلنسني من جانب املكاتب 

 امليدانية والُشعب الفنية.

آلية متعددة املستوايت للمكافآت واحلوافز لتعميم العمل  ُطورت ُمنّفذ
اإلجنازات الفردية من خالل  تم مكافأةتو . املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني
ابإلجنازات من خالل عملية وسُيعرتف . جوائز املنظمة لتكرمي املوظفني

 السنوات القادمة. خاللومن املتوقع اإلعالن عن النتائج  ،منفصلة

تقوم منهجيات التقييم واملراجعة بدمج األبعاد  15
وُتدرج التوصيات  املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني

اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني يف التقارير 
 النهائية، عند االقتضاء.

املساواة بني لتقييم تعميم  اخلطوط التوجيهية يف املنظمةا مع شيً امت ُمنّفذ
 عمليات التقييميف املائة من مجيع  70، تضمن  أكثر من اجلنسني

وصى وإجراءات مناسبة مُ  ابملساواة بني اجلنسنياستنتاجات خاصة 
 2022جري  يف عام أُ  مراجعةعملية  12مخس من أصل  وتناول  3هبا.

 .املساواة بني اجلنسنيتعميم ُت  قضااي 

تعزز املنظمة شراكاهتا على املستويني العاملي  16
املسامهات الطوعية من أجل والوطين حلشد 

توسيع نطاق عملها على املساواة بني اجلنسني 
وتُعرض أولوايت  ومتكني املرأة وتوطيده.

التمويل يف هذا اجملال بشكل منتظم على 
الشركاء يف املوارد من خالل احلوارات 

مع  ةً حوارًا اسرتاتيجًيا ومشاور  23يف السنة املشمولة ابلتقرير، انق   ُمنّفذ
املساواة بني املوارد، أولوايت يف شركاء الواجتماًعا مع  اجلهات املاحنة

 .يف تلك األحداث عمالاألكجزء من جدول اجلنسني  

                                                           
( بسبب نق  املوظفني والقيود املفروضة على السفر مما أدى يف املتوسط ملائةيف ا 85اخنفض  النسبة بشكل طفيف مقارنة ابلسنوات السابقة ) 3
 مشاركة ميدانية حمدودة. إىل
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 االسرتاتيجية، واملشاورات مع اجلهات املاحنة
 .واالجتماعات املخصصة جلمع التربعات

تقوم املنظمة إببراز وتعزيز العمل املتصل  17
مبا يف ذلك بشأن ابملساواة بني اجلنسني، 

النتائج احملققة يف تنفيذ سياسة املنظمة بشأن 
املساواة بني اجلنسني والنسخة الثانية من خطة 
العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة لتعميم 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، من خالل 
 أنشطتها املؤسسية ويف االتصاالت الداخلية.

مات التجارية كما أن مجيع الصور والعال
 مراعية للمساواة بني اجلنسني.تكون للمنظمة 

قصة متعلقة ابملساواة بني اجلنسني على  86، مت نشر 2022يف عام  ُمنّفذ
. للمنظمة قصة على الشبكة الداخلية 34لمنظمة، واإللكرتوين لوقع امل
صلة على قنوات  يذ مطبوع 500إضافة إىل ذلك، مت نشر أكثر من و 

نظمة مليف اتتضمن سياسة االتصاالت و التواصل االجتماعي املختلفة. 
املساواة بني والعالمات اليت تراعي الصور وتوصيات بشأن  توجيهات
حمددة بشأن الصور ومقاطع الفيديو  توجيهات، مبا يف ذلك اجلنسني

 التوازن بني اجلنسني.من أجل إبراز 

 عمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةخطة ال -ابء -3-5املؤشر 

خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن أداء املنظمة يف ضوء املعايري الواردة يف ابء -3-5يقّيم املؤشر  -87
عملية تعميم املساواة بني اجلنسني للمساءلة من أجل تسريع  ا. وتشكل خطة العمل إطارً املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

وصندوق وتستوجب رفع تقارير سنوية من قبل كل هيئة يف منظومة األمم املتحدة، يف مجيع الوظائف املؤسسية  املرأةومتكني 
 مشارك.وبرانمج 

، 2022-2018لفرتة ا تغطي( طة العملخلالنسخة الثانية نسخة حمدثة من خطة العمل ) 2018يف عام صدرت و  -88
. 2030مع خطة التنمية املستدامة لعام إبضافة مؤشرات أداء حمّدثة تتماشى العمل  طةالنسخة األوىل خلاليت توّسع نطاق 

، أُدرج  أسئلة إضافية خاصة ابإلبالغ يف كل مؤشر من مؤشرات األداء من أجل تتّبع آاثر جائحة 2020ويف عام 
بشأن ل هذا العام آخر دورة إبالغ يشكّ و . ما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف هلا تواالستجااب 19-كوفيد

 حتديث اإلطار.من أجل ، واملشاورات جارية طة العملخلالنسخة الثانية 

املنطبقة  داءاألا من مؤشرات مؤشرً  16من أصل  14املنظمة أو جتاوزت  استوف ، 3اجلدول يف  على النحو املبنّي و  -89
. 2018يف تنمية القدرات للمرة األوىل منذ عام  15مؤشر األداء نظمة املعلى وجه اخلصوص، جتاوزت و  4.العمل خطةيف 

توفري فرص تدريب الرامية إىل يف جهودها  راسخةاملنظمة  بقي ، 19-كوفيدا جائحة  هب  بورغم التحدايت اليت تسبّ 
ع  املنظمة نطاق إضافة إىل ذلك، وسّ و قبل. ذي الوصول إىل مجهور أوسع من   أاتح افرتاضية ملوظفيها وشركائها

 .لكبار املديريناليت تُقدم  املكيفة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسنيالدورات التدريبية 

بشأن التمثيل  12مؤشر األداء بشأن التقييم و  4مؤشر األداء يف إطار تحسني لمن انحية أخرى، هناك جمال لو  -90
عمليات إدراج املنظورات اجلنسانية بشكل منهجي يف من أجل اجلهود املبذولة  جرى فرض قيود علىو للمرأة.  العادل
ظل و ت من مشاركة املستفيدين يف امليدان. السفر اليت حدّ على قيود البسبب ذلك أيًضا  وكاناملنظمة،  اليت جتريها مالتقيي

ستضع و  يف املائة يف فئة املديرين. 26و ،من الفئة الفنيةاملوظفني لدى يف املائة  45بنسبة  2020متثيل املرأة مستقرًا منذ عام 
 ز مجيع أشكال التنوع واملساواة بني اجلنسني.تعزّ  وجيهةاملنظمة إطارًا جديًدا للتنوع واإلنصاف والشمول مع خطط عمل 

                                                           
 ال ينطبق على املنظمة.العمل داء السبعة عشر يف خطة األأحد مؤشرات  4
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 *خلطة العملالثانية تصنيف منظمة األغذية والزراعة حبسب مؤشرات أداء النسخة : 3اجلدول 
مؤشر 
 األداء

 2022 2021 2020 العنوان

التخطيط االسرتاتيجي لنتائج أهداف التنمية  1
 املستدامة ذات الصلة ابملساواة بني اجلنسني

 يتجاوز املتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات

اإلبالغ عن نتائج أهداف التنمية املستدامة ذات  2
 اجلنسنيالصلة ابملساواة بني 

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات

النتائج الرباجمية ألهداف التنمية املستدامة ذات الصلة  3
 1ابملساواة بني اجلنسني غري مدرجة يف مؤشر األداء 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 قريب من املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات التقييم 4

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات املراجعة 5

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات السياسات 6

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات القيادة 7

 يتجاوز املتطلبات املتطلباتيتجاوز  يفي ابملتطلبات إدارة األداء املراعية لقضااي املساواة بني اجلنسني 8

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات تتّبع املوارد املالية 9

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات ُتصي  املوارد املالية 10

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات اهليكل اجلنساين 11

 قريب من املتطلبات قريب من املتطلبات قريب من املتطلبات العادل للنساءالتمثيل  12

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات ثقافة املنظمة 13

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات تقييم القدرات 14

 املتطلباتيتجاوز  يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات تنمية القدرات 15

 يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات يتجاوز املتطلبات املعارف واالتصاالت 16

 يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات يفي ابملتطلبات االتساق 17

 .2023 متوز/التصنيفات يف يوليو ستؤكدإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، ابخلطة التقارير اخلاصة  لرفعا مع اجلدول الزمين متاشيً  *

األغذية الزراعة ( على منظمة 2022أثن  هيئة األمم املتحدة للمرأة يف رسالتها السنوية )أكتوبر/تشرين األول و  -91
مشل قد تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل. و من أجل آليات وممارسات خمتلفة  الرامية إىل إرساءلتكثيف جهودها 

املديرين، ودمج معايري لكبار إدارة األداء و نظام تقييم املدرجة اآلن يف  ،املساءلة بشأن املساواة بني اجلنسنيذلك تعزيز 
 لسلوك األخالقي.ليف جوائز تقدير املوظفني، ونشر أول مدونة  ابملساواة بني اجلنسنيالنتائج املتعلقة 
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 : املنهجية4امللحة 
اإلدارة الفعالة القائمة على النتائج. فهو مصدٌر حسُن التوقي  للمعلومات، يشكل رصد األداء جزًءا أساسًيا من  -92

على مستوى  وأداة إلجراء التصحيح يف املسار وللمساعدة يف التخطيط املسبق. وتتمثل الفوائد املتوقعة يف التعلم املعّزز
 .2030النتائج لدعم خطة عام  حتقيقوحتسني  املنظمة

الستعراض منتصف املدة على العملية الداخلية لرفع التقارير يف هناية  يالتوليفوتعتمد املعلومات الواردة يف التقرير  -93
. 2025-2022العام، اليت تربز الرتتيبات اجملددة واملنسقة للتخطيط والرصد ورفع التقارير يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

نظمة تقييًما استشرافًيا للتقدم احملرز يف تقدمي املسامهات املتفق عليها يف إطار النتائج وجُيري املديرون يف شىت أقسام امل
يف سياق األولوايت العاملية واإلقليمية والقطرية. وُتستخدم املعلومات لفهم مدى سري تنفيذ  2025،5-2022احملدث للفرتة 

ن مبجاالت األولوية و االقتضاء. ويتلقى القادة املعني برانمج العمل على املسار الصحيح، ولتوجيه تصحيح املسار حسب
؛ وتقّدم املكاتب اإلقليمية استعراًضا رفيع املستوى لالسرتشاد به يف املستقبلالرباجمية، وفرقهم، موجزًا عن التقدم احملرز 

ة؛ ويعّدل فرادى املديرين لضمان االتساق والتناسق يف نظرية التغيري اإلقليمية، فضاًل عن الدعم املستمر للمكاتب القطري
 خطط عملهم تبًعا لذلك.

مبادئ تقييم املخاطر. ويستعرض املديرون بطريقة نقدية حالة خطط العمل، ابالستفادة  يقوم هذا العمل علىو  -94
من إطار إدارة املخاطر يف املنظمة، ويقدمون تقارير عن: )أ( اإلجنازات؛ )ب( وعوامل اخلطر اليت قد تؤثر على قدرة 

سرتشد به يف تقييم تصنيًفا للمخاطر يُ  م يقدمونإجراءات التخفيف ذات الصلة. وعلى هذا األسا ، فإهنو  از؛ )ج(اإلجن
 التوقعات حنو التنفيذ الكامل حبلول هناية فرتة السنتني.

املعلومات يف نظام وُتوثق  -95
لتخطيط والرصد املعلومات اخلاص اب

املديرون  ويستخدمنظمة. املواإلبالغ يف 
من  خمرج لكل"الرتميز ابأللوان" تصنيف 
 ،التحدايت وحيّددونخطة العمل،  خمرجات

عندما  التصحيحيةاإلجراءات يبّينون و 
وقد طر. للخحتقيق األهداف  يتعرض

لكي تدعم وحدة مجع البياانت ُصمم  
على املستوى  رفع التقاريرمتطلبات أيًضا 
 6.القطري
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 مقياس تصنيف توقعات التنفيذ
 ُأجنز

 )أخضر(
 .2022جبودة عالية حبلول هناية عام  املخرجمت تنفيذ 

ابالجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه 
 الصحيح
 )أخضر(

كبري ال توجد عوائق أو خماطر من املتوقع أن تؤثر بشتتتتتتتتتتتتتتتكل  
املخرج يف الوقتتتت  احملتتتتدد  نفيتتتتذعلى التنفيتتتتذ. ومن املتوقع ت

 وجبودة عالية.
يتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتلتتتتتتتتب 

 العناية
 )برتقايل(

حتقيق النتيجتتة يف الوقتت   تعيقميكن لبعض املشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتل أن 
تعرضتتتتتتتتتتتتتتته أن تؤخر من ذلك أو أن احملدد وجبودة عالية، أو 

 تصتتتتتتتتتتتتتحيحيللخطر بطريقة أخرى. وهناك حاجة إىل إجراء 
 طفيف للتخفيف من هذه املشاكل.

معرض خلطر 
 شديد
 )أمحر(

حتقيق النتيجة يف الوق   يقميكن للمشتتتتتاكل اجلستتتتتيمة أن تع
تعرضتتتتتتتتتتتتتتته أن تؤخر من ذلك أو أن احملدد وجبودة عالية، أو 

جذري  تصحيحيللخطر بطريقة أخرى. ويتعني اُتاذ إجراء 
قد ال يكون   ذلكللتخفيف من حدة هذه املشتتتاكل، ولكنّ 

 كافًيا.
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