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تقرير تنفيذ البرامج للفترة  2009-2008

راأي خا�ص  اأي  عن  تعبر  ال  وطريقة عر�ضها  االإعالمية  الم�اد  هذه  في  الم�ضتخدمة  االأو�ضاف 
بال��ضع  يتعلق  ما  في  العالمي  االأغذية  لبرنامج  اأو  المتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  لمنظمة 

بتعيين  اأو  ب�ضلطاتها  يتعلق  ما  في  اأو  منطقة،  اأو  مدينة  اأو  اإقليم  اأو  بلد  الأي  التنم�ي  اأو  القان�ني 
�ض�اء  الم�ضنعين،  بع�ص  منتجات  اأو  �ضركات محددة  اإلى  االإ�ضارة  تعبر  وال  وتخ�مها.  حدودها 

المتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  من جانب  ت��ضية  اأو  دعم  ال، عن  اأم  كانت مرخ�ضة 
ذكره. يرد  لم  مما  مثيالتها  على  تف�ضيلها  اأو  العالمي  االأغذية  برنامج  اأو 

االإعالمية  الم�اد  ون�ضر  ن�ضخ  ت�ضّجع  والزراعة  االأغذية  منظمة  واإّن  الطبع محف�ظة.  جميع حق�ق 
وقد  التجارية.  االأغرا�ص  لغير  مجانًا  ا�ضتخدامه  الطلب  عند  ويج�ز  المطب�ع.  هذا  في  ال�اردة 

في  بما  اأخرى،  تجارية  الأغرا�ص  اأو  بيعه  اإعادة  بغر�ص  ن�ضخه  لقاء  مالية  ر�ض�م  دفع  يت�ّجب 
المنظمة  منتجات  ن�ضر  اأو  بن�ضخ  اإذن  على  الح�ض�ل  طلبات  وتقدم  التعليمية.  لالأغرا�ص  ذلك 

اإلـى:  بالكتابة  والتراخي�ص  الحق�ق  عن  ا�ضتف�ضارات  من  وغيرها  الطبع  بم�جب حق�ق  المحمّية 
Chief
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i العام   المدير  تقديم 
1 التنفيذي   الم�جز 
3 المالية   الفترة  في  ال�ضيا�ضات  تط�رات  اأهم   - اأوال 
3 الغذائي   االأمن  على  التركيز  تجديد   - األف 
3 الغذائي   لالأمن  المتنامية  التهديدات    
3 االأغذية   الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة    
3 الغذائي   لالأمن  واالإقليمية  القطرية  البرامج    
5 االأوروبي   لالتحاد  التابع  االأغذية  مرفق  مع  الم�ضاركة    
5 والتحليل   الر�ضد  على  المنظمة  قدرات  ح�ضد    
5 وه�ضا�ضتها   العالم  في  االأغذية  نظم  ب�ضعف  ال�عي  زيادة    
6 الغذائي"   االأمن  ب�ضاأن  الك�يال  مبادرة    

 )2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  الم�ضت�ى  الرفيع  الخبراء  منتدى  اإلى  اأف�ضى  الذي   )2009 )ي�ني�/حزيران  الخبراء  اجتماع    
6    2050 عام  في  العالم  اإطعام  كيفية  ب�ضاأن    
7   )2009 الثاني،  ن�فمبر/ت�ضرين   18  –  16 )روما،  الغذائي  لالأمن  العالمي  القمة  م�ؤتمر    
7 العالمي   الغذائي  لالأمن  جديدة  لجنة  نح�    
8 المنظمة   لتجديد  الف�رية  العمل  خطة  المنظمة:  في  الم�ضتمرة  االإ�ضالحات   - باء 
8 عليها   والم�افقة  الف�رية  العمل  خطة  �ضياغة    
9   2009 في  المتبقية  االأعمال  وا�ضتكمال  الف�رية  العمل  خطة  تنفيذ    

11   2009  -  2008 في  االإنجازات  ا�ضتعرا�ص   - ثانيا 
11 الم�ارد    - األف 
11 االإجمالية   الم�ارد  تط�ر    
12 ال�ضلة   ذات  والح�ضابات  العام  الح�ضاب    
16 العادي   البرنامج  لت�ضليمات  الميزانية  خارج  من  المقدم  والدعم  للمنظمة  الميداني  البرنامج    
18 البرامج    تنفيذ  في  البارزة  المعالم   - باء 
18 الم�ضتدامة    والزراعية  الغذائية  النظم   
18 ووقايتها   المحا�ضيل  تكثيف    
20 والمياه   االأرا�ضي    
22 للحدود   العابرة  البيطرية  واالأمرا�ص  الحي�انية  الثروة    
23 والتغذية   االأغذية  �ضالمة    
25 الزراعية   لل�ضناعات  العالمي  المنتدى    
26 الحي�ية   والطاقة  المناخ  تغير    
27 النباتية   ال�راثية  الم�ارد    
29 المائية   االأحياء  وتربية  االأ�ضماك  م�ضايد    
30 الغابات     
31 الترويجية   والم�اد  وال�ضيا�ضات  المعارف  تبادل   
31 واالإح�ضائيات   المعل�مات    
32 الجن�ضين   بين  الم�ضاواة    
34 معارف   كمنظمة  والزراعة  االأغذية  منظمة    
35 القدرات   تنمية    
37 البرامج   المتحدة،وت�ضليم  االأمم  في  والتعاون  الالمركزية،   
37 واالإقليمية   ال�طنية  الغذائي  االأمن  برامج    
38 المعقدة   الط�ارئ  وحاالت  الطبيعية  الك�ارث    
39 التقني   التعاون  برنامج    
42 االإقليمية   االأبعاد   - جيم 
42 اأفريقيا     
45 الهادي   والمحيط  اآ�ضيا    
48 ال��ضطى   واآ�ضيا  اأوروبا    
50 الكاريبي   والبحر  الالتينية  اأمريكا    
52 االأدنى   ال�ضرق    

المحتويات بيان 
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54 البرامج   لت�ضليم  الجامعة  ال�ضمات   - ثالثا 
54 الميداني   البرنامج  دعم  تكلفة    - األف 
54 التقني   الدعم  خدمات    
56 والت�ضغيلي   االإداري  الدعم  خدمات    
56 الكفاءة   وف�رات    - باء 
58 االأمني   االإنفاق  ومرفق  الراأ�ضمالي  االإنفاق  مرفق  والزراعة:  االأغذية  منظمة  ت�ضرف  تحت  الم��ض�عة  الرئي�ضية  االأدوات   - جيم 
58 الراأ�ضمالي   االإنفاق  مرفق    
59 االأمني   االإنفاق  مرفق    
60 اللغات   ب�ضاأن  والزراعة  االأغذية  منظمة  �ضيا�ضة   - دال 
60 الرو�ضية   اللغة    
60 والزراعة   االأغذية  منظمة  اجتماعات    
61 المطب�عات     
61 االإنترنت(   على  والزراعة  االأغذية  منظمة  وم�قع  الزراعية  للمعل�مات  العالمي  )المركز  االإلكترونية  الم�اد    
61 اللغ�ي   والدعم  الم�ضطلحات    
62 اللغ�ية   التغطية  تح�ضن  برنامج    
63 الفنية   الفئة  م�ظفي  لدى  الجن�ضين  بين  والت�ازن  الجغرافي  التمثيل   - هاء 
63 الفنيين   الم�ظفين  بين  الجغرافي  التمثيل    
63 الفنية   الفئة  م�ظفي  لدى  الجن�ضين  بين  الت�ازن    
65 الفنيين   الم�ظفين  بين  الجغرافي  التمثيل    -  1 الملحق 
69 والبرنامج   الن�ع  بح�ضب  المنفذة  المخرجات  م�جز    -  2 الملحق 

االإنترنت( )على  المف�ضل   التنفيذ  تقرير    -  3 الملحق 
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به  قامت  الذي  العمل  عن  لالأع�ضاء  معل�مات  البرامج  تنفيذ  تقرير  يقدم 
التي  الم�ضاءلة  وثائق  �ضل�ضلة  من  وكجزء  ال�ضابقة.  المالية  الفترة  خالل  المنظمة 
حيث  من  حققته  وما  للمنظمة  المالي  االأداء  عن  معل�مات  التقرير  يقدم  اأقرت، 
البرنامج  اعتمادات  اإطار  في  واالأن�ضطة  الم�ارد  يغطي  وه�  والن�اتج.  المخرجات 
في  له  المخطط  النح�  على  �ض�اء  حد  على  الميزانية  خارج  من  والتم�يل  العادي 

والميزانية. العمل  برنامج 

اآخر   2009-2008 المالية  الفترة  يغطي  الذي  البرامج  تنفيذ  تقرير  و�ضيك�ن 
تقرير بال�ضكل الحالي. فقد بداأ العمل في ال�اقع، بالت�ضاور مع االأجهزة الرئا�ضية، 
اإلى  الم�ضتند  البرامج  اإطار  مع  تما�ضيا  التنفيذ  لالإبالغ عن  نظام جديد  لت�ضميم 

 .2011-2010 المالية  للفترة  و�ضع  والذي  النتائج 

وكانت الفترة المالية 2008-2009 فريدة من ن�عها في ن�اح كثيرة، بالن�ضبة اإلى 
ب�ض�رة  اأولى  ناحية  من  ت�ضدينا  فقد  �ض�اء.  حد  على  المنظمة  واأع�ضاء  االأمانة 
جماعية للتحديات المتمثلة في تردي حالة االأمن الغذائي في العالم، خا�ضة اأزمة 
اآثار تغير المناخ  اأ�ضعار الم�اد الغذائية واالأزمة المالية والحاجة الملحة لم�اجهة 
من  مجم�عة  تنفيذ  في  بداأنا  اأخرى،  ناحية  ومن  الغذائي.  واالأمن  الزراعة  على 
جعل  اإلى  تهدف  والتي  الط�يل  المدى  في  تاأثيراتها  �ضتتجلى  التي  االإ�ضالحات 
على  وم�ظفيها  المنظمة  اأع�ضاء  اأ�ضكر  اأن  واأود  وفعالية.  كفاءة  اأكثر  المنظمة 
االأجهزة  داخل  التعاون  من  جديدة  بروح  التحديات  لهذه  الت�ضدي  في  تفانيهم 

بينها. وفيما  واالأمانة  الرئا�ضية 

وتت�ضح نتائج الفترة المالية ال�ضابقة من خالل االهتمام المتجدد باالأمن الغذائي 
في  برزت  التي  والر�ضائل  المنظمة.  لتجديد  الف�رية  العمل  خطة  وتنفيذ  والتنمية 
الرئي�ضية  التط�رات  "اأوال" عن  الق�ضم  اعتقادي تبدو وا�ضحة تماما، كما جاء في 

المالية. الفترة  في  ال�ضيا�ضات  مجال  في 

اإلى  بالن�ضبة  الخريطة  على  مكانه  ليحتل  الغذائي  االأمن  عاد  االأول،  المقام  ففي 
على  لالأ�ضف  ذلك  كان  بينما  �ض�اء،  حد  على  الجمه�ر  وعامة  القرار  �ضانعي 
ح�ضاب مزيد من المعاناة في اأقاليم كثيرة وانتكا�ضات غير مقب�لة في االتجاهات 
المالية  الفترة  ات�ضمت  ال�ضياق،  هذا  وفي  الما�ضي.  في  تحققت  التي  االإيجابية 
مبادرة  مثل  للعمل،  الجماعية  االإرادة  في  تتمثل  بعدة مالمح هامة   2009-2008

ي�لي�/ في  اعتمدت  والتي  الغذائي  باالأمن  الخا�ضة  الثمانية  لمجم�عة  الك�يال 
اعتمدت  والتي  م�ضتدام  عالمي  غذائي  اأمن  اأجل  من  روما  ومبادئ   ،2009 تم�ز 
اأعيد  التي  العالمي  الغذائي  االأمن  ولجنة   ،2009 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  
ال�ضكان  لم�ضاعدة  ملم��ضة  باإنجازات  اأي�ضا  المالية  الفترة  وات�ضمت  اإ�ضالحها. 
الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة  اإطار  في  حدث  كما  ت�ضررا  االأكثر 
اأحد  باأنها  اأن تفخر  التابع لالتحاد االأوروبي الذي يمكن للمنظمة  ومرفق االأغذية 

فيه. الرئي�ضيين  المنفذين  ال�ضركاء 

اأكثر  لمنظمة  االأ�ضا�ص  و�ضع  الف�رية،  العمل  خطة  تنفيذ  طريق  عن  تم  ثانيا، 
من  بمزيد  م�ض�ؤولياتها  لتحمل  اأهاًل  المنظمة  اأ�ضبحت  ذلك  على  وبناء  كفاءة، 

واالقتدار. الفعالية 

في  المائة  في   23 بن�ضبة  زيادة  ال�ضيا�ضات  مجال  في  التط�رات  هذه  رافقت  وقد 
الفترة  في  اأمريكي  دوالر  مليار   2.2 االإنفاق  بلغ  حيث  لدينا،  المتاحة  الم�ارد 
الط�عية  الم�ضاهمات  زيادة  طريق  عن  رئي�ضي  ب�ضكل  هذا  تحقق  وقد  المالية. 
التي �ضكلت اأكثر من ن�ضف الم�ارد. وزادت العمليات المرتبطة بحاالت الط�ارئ 
ب�ض�رة ملح�ظة )بن�ضبة 45 في المائة(، ولعل هذا ه� اأف�ضل دليل على الثقة في 

فعالة. ب�ض�رة  العمل  على  المنظمة  قدرة 

لمحة  "ثانيا"  الق�ضم  يقدم  ال�ثيقة،  لهذه  المحددة  المحت�يات  اإلى  وباالنتقال 
عامة عن م�ارد المنظمة، وي�ضلط ال�ض�ء على تنفيذ البرامج خالل الفترة المالية 
من  الم�ضتقاة  المعل�مات  على  البرامج  تنفيذ  تقرير  يعتمد  حين  وفي  ال�ضابقة. 
ُيق�ضد  اأنه ال  اإال  اإليها،  ت�ضتند  التي  المحا�ضبية  وال�ضجالت  ح�ضابات غير مراجعة 

ي�دون  المنظمة  اأع�ضاء  اأن  غير  المحا�ضبة.  الأغرا�ص  ُت�ضتخدم  اأن  ال�ثيقة  بهذه 
المالية  الفترة  خالل  المنظمة  ت�ضرف  تحت  الم��ض�عة  الم�ارد  م�ضدر  معرفة 
الرئي�ضية  والخدمات  الن�اتج  وبين  بينها  العالقة  يروا  واأن  الفعال  وا�ضتخدامها 

قدمت. التي 

البارزة  المعالم  اإلى  خا�ص  ب�ضكل  المنظمة  اأع�ضاء  اهتمام  ا�ضترعي  اأن  واأود 
التقني،  التعاون  ببرنامج  المتعلقة  التط�رات  ذلك  في  بما  البرامج،  لتنفيذ 
مختارة  اإنجازات  اإلى  البارزة  المعالم  وت�ضتند  البرامج.  لتنفيذ  االإقليمية  واالأبعاد 
للمنظمة  يمكن  كيف  وا�ضحة  ب�ض�رة  وتبين  الم��ض�عية،  المجاالت  من  عدد  في 
المياه  واإدارة  المحا�ضيل،  اإنتاج  قبيل  من  مختلفة  مجاالت  في  بنجاح  تعمل  اأن 
وتقدير  النباتية،  ال�راثية  الم�ارد  ب�ضاأن  الدولية  المعاهدة  وتنفيذ  وحفظها، 

القدرات. وبناء  المعرفة،  ون�ضر  الحرجية،  الم�ارد 

ا�ضتنادا  المح�ضنة،  المحا�ضيل  تكثيف  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  فاإن  المثال،  �ضبيل  وعلى 
اإلى نهج االإدارة المتكاملة لالآفات، قد ُطبقت بن�ضاط في العديد من اأقاليم العالم؛ 
الذي  اأفريقيا  في   والطاقة  الزراعة  اأجل  من  بالمياه  المعني  �ضرت  م�ؤتمر  وحقق 
باإدارة  ال�ضيا�ضي  االلتزام  من  عالية  درجة   ،2008 االأول  دي�ضمبر/كان�ن  في  ُعقد 
تاأييد  وجرى  ال�ضلة؛  ذات  الم�ضروعات  من  فعلية  وحافظات  اأفريقيا  في  المياه 
تدابير فعالة للرقابة على االأغذية و�ضياغة ال�ضيا�ضات الخا�ضة بالتغذية في بلدان 
الطاع�ن  مكافحة  اأن�ضطة  من  االأخيرة  الدفعة  �ضاأن  ومن  معينة؛  فرعية  واأقاليم 
البقري اأن تمهد الطريق ل�ضدور بيان دولي ر�ضمي ي�ؤكد اختفاء الطاع�ن البقري 
المعاهدة  اإطار  في   الم�اد  لنقل  الم�حد  االتفاق  االآن  برز  وقد  2011؛  عام  في 
المثمر  التبادل  لت�ضجيع  �ضالحة  اأداة  ب��ضفه  النباتية  ال�راثية  للم�ارد  الدولية 
اأبريل/ في  الزراعية  لل�ضناعات  العالمي  المنتدى  واأدى  االأطراف؛  بين  فيما 

يتعلق  وفيما  الجغرافية؛  المناطق  العديد من  فّعالة في  متابعة  اإلى    2008 ني�ضان 
"معر�ص تقا�ضم المعرفة"، وه� االأول من ن�عه، في المقر  باإدارة المعارف، ُعقد 

تكراره. حاليًا  ويجري   ،2009 الثاني  يناير/كان�ن  في  للمنظمة  الرئي�ضي 

على  تنط�ي  التي  البرامج  لتنفيذ  العامة  االأبعاد  "ثالثا"  الق�ضم  يغطي  واأخيرا، 
الميداني  البرنامج  دعم  تكاليف  المنظمة:  اأع�ضاء  اإلى  بالن�ضبة  خا�ضة  اأهمية 
وف�رات  لتحقيق  جديدة  �ضبل  واإيجاد  العادي؛  للبرنامج  مبا�ضر  كدعم  واالأن�ضطة 
الكفاءة؛ وا�ضتخدام مرفقي االإنفاق الراأ�ضمالي واالإنفاق االأمني؛ وتنفيذ ال�ضيا�ضات 
والجن�ضاني  الجغرافي  بالت�ازن  المتعلقة  الرئي�ضية  والمعل�مات  للمنظمة؛  اللغ�ية 

الم�ظفين. بين 

تقدم  البرامج،  تنفيذ  تقرير  بها  يت�ضم  التي  الم�ضاءلة  طبيعة  مع  وان�ضجامًا 
تنفيذ  عن  م�جزا  تقريرا  ذلك  في  بما  ال�ضاملة،  المعل�مات  من  مزيدا  المالحق 
التنفيذ  عن  مف�ضال  وتقريرا  المطب�عة(  ال�ثيقة  في   2 )الملحق  المخرجات 
ال�ثيقة  من   3 الملحق  في  البرامج(  ح�ضب  واالإنجازات  االإنفاق  اإلى  االإ�ضارة  )مع 

االإنترنت. �ضبكة  على  المن�ض�رة 

هذا  في  ال�اردة  المعل�مات  �ضيقدرون  المنظمة  اأع�ضاء  باأن  الثقة  اأتّم  على  واإنني 
اأنهم �ضيطلع�ن من خاللها على ما اأنجزته المنظمة بف�ضل الم�ارد  التقرير حيث 

ت�ضرفها. تحت  الم��ض�عة 

جاك �ضيوف

العام المدير 

العام المدير  تقديم 
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تقرير تنفيذ البرامج للفترة  2009-2008 التنفيذي الموجز 
العمل .   1 عن  لالأع�ضاء  معل�مات  البرامج  تنفيذ  تقرير  يقدم 

من  وكجزء  ال�ضابقة.  المالية  الفترة  المنظمة خالل  به  قامت  الذي 
عن  معل�مات  التقرير  يقدم  اأقرت،  التي  الم�ضاءلة  وثائق  �ضل�ضلة 

والن�اتج،  المخرجات  من حيث  وما حققته  للمنظمة  المالي  االأداء 
م�جز  يلي  ما  وفي  والميزانية.  العمل  برنامج  في  له  ه� مخطط  كما 

التقرير. في  ال�اردة  االإنجازات  الأهم 

ال�سيا�سات تطورات  اأهم 
الم�ضت�ى .   2 رفيعة  باأن�ضطة   2009-2008 المالية  الفترة  ات�ضمت 

المنظمة. في  كبيرة  اإ�ضالحات  وتنفيذ  الغذائي  باالأمن  ترتبط 
الغذائي، عقدت .   3 االأمن  على  التركيز  بتجديد  يتعلق  ما  وفي 

الم�ضت�ى  الرفيع  الم�ؤتمر  مثل  المنظمة،  رعاية  تحت  اجتماعات  عدة 
والطاقة  المناخ  تغير  تحديات  العالمي:  الغذائي  باالأمن  المعني 

الخبراء  ومنتدى  الخبراء  واجتماع   ،)2008 )ي�ني�/حزيران  الحي�ية 
)الذي   2050 عام  في  العالم  اإطعام  كيفية  الم�ضت�ى ح�ل  الرفيع 

 )2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  في  ثم  ي�ني�/حزيران  �ضهر  في  عقد 
الثاني  )ن�فمبر/ت�ضرين  الغذائي  لالأمن  العالمي  القمة  وم�ؤتمر 

العام  للم�ؤتمر  العادية  الدورة  مع  بالتزامن  عقد  الذي   ،2009

اجتماع  مثل  المهمة  االأخرى  المنتديات  اإلى  وباالإ�ضافة  للمنظمة(. 
�ضاهمت   ،2009 ي�لي�/تم�ز  في  باإيطاليا  الك�يال  في  الكبار  الثمانية 
�ضناع  من جانب  ملم��ضة  اأعمال  في  كبيرة  م�ضاهمة  االأحداث  هذه 

تم  نف�ضه،  ال�قت  وفي  والقطري.  الدولي  الم�ضت�يين  على  ال�ضيا�ضات، 
الغذائي. االأمن  لجنة  ت�ضكيل  اإعادة  اإلى  الت��ضل 

البلدان .   4 اأكثر  م�ضاعدة  اأجل  ومن  العملي،  الجانب  وعلى 
االأغذية  الأ�ضعار  المدمر  التاأثير  م�اجهة  على  ت�ضررًا  وال�ضكان 

ارتفاع  لمكافحة  مبادرتها  المنظمة  اأطلقت  االقت�ضادية،  واالأزمات 
ا�ضتطاعت  المبادرة،  هذه  انطالق  فمنذ  الغذائية.  الم�اد  اأ�ضعار 
من  لعدد  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   400 من  اأكثر  تح�ضد  اأن  المنظمة 

ال�كاالت  بين  م�ضتركة  تقديرات  تجري  واأن  بلدًا،   92 في  الم�ضروعات 
في  ال�ضريكة  ال�كاالت  مع  وثيقة  ب�ض�رة  تتعاون  واأن  بلدًا،   58 في 
الغذائي  االأمن  باأزمة  المعني  الم�ضت�ى  الرفيع  العمل  فريق  اإطار 

االأوروبي  التابع لالتحاد  االأغذية  االأخ�ص لدعم مرفق  العالمية، وعلى 
.2009 عام  في  ي�رو  مليار  راأ�ضماله  بلغ  الذي 

االأع�ضاء .   5 ت�ضافرت جه�د  المنظمة،  باإ�ضالح  يتعلق  ما  وفي 
ثم  االإ�ضالحات،  من  �ضياغة حزمة طم�حة  اأجل  من  واالأمانة 

و�ضعت  هنا  ومن  االإ�ضالحات.  هذه  تنفيذ  لدعم  معًا  تعاونت جميعها 
الم�ؤتمر  اإليها  دعا  – التي  المنظمة  لتجديد  الف�رية  العمل  خطة 

التقييم  ع�ضية   2007 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  للمنظمة  العام 
)الخا�ضة(  الدورة  قبل  من  عليها  ووفق  – ثم  الم�ضتقل  الخارجي 
 ،2009 عام  وفي   .2008 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  العام  للم�ؤتمر 

�ضياغة  �ضمل:  الف�رية،  العمل  تنفيذ خطة  في  ملم��ص  تقدم  حدث 
التغييرات  هذه  واعتماد  االأ�ضا�ضية  الن�ض��ص  في  عديدة  تغييرات 

في  التدابير  تنظيم  واإعادة  النتائج؛  اإلى  ت�ضتند  �ضاملة  مبادئ  وتنفيذ 
وزيادة  االإقليمية؛  للمكاتب  اأق�ى  دوٍر  اإعطاء  مع  الميدان،  وفي  المقر 

في  تغيير  واإحداث  االإدارية؛  والممار�ضات  والنظم  الب�ضرية  الم�ارد 
الم�ؤ�ض�ضية. الثقافة 

للموارد عام  عر�ض 
اأي .   6 اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   2  189 المنظمة  اإنفاق  بلغ مجم�ع 

في  اأنفق  مما  اأكثر  المائة(  في  اأمريكي )23  دوالر  ملي�ن   415 نح� 
ذات  والح�ضابات  العام  "الح�ضاب  من  االإنفاق  وزاد   .2007-2006

المائة(،  في  اأمريكي )14  دوالر  ملي�ن   128.2 قيمته  ال�ضلة" بما 
وبرنامج  االأمانة  بح�ضابات  المتعلقة  الكلية  النفقات  زادات  بينما 

اأمريكي )34  دوالر  ملي�ن   286.3 قيمته  بما  االإنمائي  المتحدة  االأمم 
ن�ضف  من  بقليل  اأكثر  ه�  ما  تمثل  االآن  اأ�ضبحت  والتي  المائة(،  في 

لغير حاالت  االأمانة  ح�ضابات  على  االإنفاق  وزاد  الم�ارد.  مجم�ع 
المرتبطة  العمليات  زادت  بينما  المائة،  في   26 بن�ضبة  الط�ارئ 

اأنفل�نزا  اأزمة  ه�  رئي�ضي  ل�ضبب  المائة،  في   45 بن�ضبة  بالط�ارئ 
االإن�ضان. �ضنع  من  التي  وتلك  الطبيعية  الك�ارث  من  وغيرها  الطي�ر، 

دوالر .   7 ملي�ن   1  038 العمل  برنامج  تنفيذ  نفقات  وبلغ مجم�ع 
العمل  برنامج  في  المدرجة  الم�ارد  كثيرا من  يقرب  ما  وه�  اأمريكي، 

التعاون  برنامج  ت�ضليمات  وثبتت   .2009-2008 للفترة  والميزانية 
حادًا  تح�اًل  ذلك  ليمثل  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   109.8 عند  التقني 

واأ�ضفر   .2007-2006 المالية  الفترة  في  الذي حدث  االنخفا�ص  في 
الم�ضروعات  من  الغذائي  لالأمن  الخا�ص  البرنامج  تركيز  في  التح�ل 

واإقليمية  وطنية  برامج  وتنفيذ  ت�ضميم  اإلى  ال�ضغيرة  التجريبية 
هذا  م�ضروعات  ت�ضليمات  في  انخفا�ٍص جديٍد  عن  الغذائي،  لالأمن 

العادي. البرنامج  من  المم�لة  الخا�ص  البرنامج 
الدعم .   8 بجانب  الميداني،  البرنامج  ت�ضليمات  وزاد مجم�ع 

في   37 بن�ضبة  العادي،  البرنامج  اإلى  الميزانية  خارج  من  المقدم 
زيادة  ب�ضكل خا�ص  ذلك،  ويعك�ص  ال�ضابقة.  المالية  الفترة  عن  المائة 

والزراعة  االأغذية  منظمة  بين  التعاون  برنامج  نماذج  ا�ضتخدام 
اأن�ضطة  في  الكبيرة  والزيادة  االأحادية،  االأمانة  وح�ضابات  والحك�مات 

في   86 بتم�يل  21 م�ضدرًا  اأكبر  قام  وقد  التاأهيل.  واإعادة  الط�ارئ 
الميزانية. خارج  من  الت�ضليمات  من  المائة 

البرامج ت�سليم  في  المنظمة  ملمح 
ال�ف�رات .   9 من  المزيد  عن  البحث  في  بن�ضاط  العمل  ت�ا�ضل 

الم�ؤتمر  �ض�ء طلب  في  االأخ�ص  وعلى  الكفاءة،  زيادة  عن طريق 
دوالر  ملي�ن   22.1 مبلغ  الذي حدد   2007 عام  في  للمنظمة  العام 
اأثناء  تحقيقها  ينبغي  الكفاءة  نتيجة  ومكا�ضب  ك�ف�رات  اأمريكي 

العمل  برنامج  على  الم�افقة  اأثناء  ذلك  )ُطلب  المالية  الفترة 
ال�حدات خم�ضة  ا�ضتخدمت  وقد   .)2009-2008 للفترة  والميزانية 
تب�ضيط  المدخالت؛ )2(  تكاليف  تخفي�ص  بذلك: )1(  للقيام  نهج 

ال�ظائف  عدد  والت�ضغيلي؛ )3( خف�ص  االإداري  الدعم  عمليات 
من  المدخالت  تعديل خلطة  انتقائية؛ )4(  ب�ض�رة  العليا  االإدارية 
العمل  برنامج  تم�يل  قاعدة  زيادة  تدريجيا؛ )5(  الب�ضرية  الم�ارد 

الميزانية. خارج  من  اأخرى  م�ارد  من خالل 
برنامج .   10 من  التا�ضع  الباب  في  باالأمن  المتعلقة  النفقات  بلغت 

للمقر  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   10.7 االأمني  االإنفاق  والميزانية:  العمل 
الميدانية.  والبرامج  الالمركزية  للمكاتب  اأمريكي  دوالر  ملي�ن  و8.7 

المنتظرة  الم�ضروعات  من  الكثير  تنفيذ  في  المنظمة  نجحت  كما 
العمل  برنامج  من  الثامن  )الباب  الراأ�ضمالي  االإنفاق  مرفق  �ضمن 

دوالر  ملي�ن   15.5 من  يقرب  ما  النفقات  وبلغت  والميزانية(. 
العام  للقطاع  الدولية  المحا�ضبية  المعايير  لم�ضروع  وكان  اأمريكي. 
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الم�ارد  اإدارة  لنظام  الجديد  التط�ر  بينما حظي  ق�ض�ى،  اأول�ية 
باالهتمام. للم�ظفين  االجتماعية  والخدمات  الب�ضرية 

المنظمة، .   11 في  اللغ�ية  لل�ضيا�ضات  المطل�ب  االهتمام  واأعطي 
كما  المنظمة،  لغات  كاإحدى  الرو�ضية  اللغة  ا�ضتخدام  ذلك  في  بما 
وفي   .2007 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  للمنظمة  العام  الم�ؤتمر  قرر 
التي عقدت  االجتماعات  ن�ضبة  زادت   ،2009-2008 المالية  الفترة 

االجتماعات  من  المائة  في   19 اإلى  لت�ضل  ال�ضت  اللغات  بجميع 
لغتين  من  باأكثر  عقــدت  التي  االجتماعات  فاإن  عام،  وب�ضكل  الكلية. 

الفترة  في  نظيرتها  تماثــل  ن�ضبـة  وهي  المائـة،  في   50 عند  ظلت 
باللغات  الرئي�ضية  المطب�عات  وت�افرت جميع   .2007-2006 المالية 

المنا�ضبة  باللغات  فنية  االأكثر  ال�ثائق  من  ن�ضخ  ن�ضر  مع  ال�ضت، 
الم�ضتهدفين. الم�ضتفيدين  اأهم  الحتياجات 

الم�ظفين .   12 بين  والجن�ضاني  الجغرافي  الت�ازن  حظي 
تخطى  قد  بلدًا   14 كان   ،2009 عام  نهاية  ففي  الالئق.  باالهتمام 
و45  كاماًل؛  تمثياًل  ممثل  غير  بلدًا   16 هناك  كان  بينما  ح�ضته؛ 

الجه�د  فيه  ت�ضتمر  الذي  ال�قت  في  االإطالق،  على  ممثل  غير  بلدًا 
من  الم�ظفات  ن�ضبة  زيادة  اأن  كما  االأخير.  الرقم  هذا  لتخفي�ص 
الم�ارد  ل�ضيا�ضات  الرئي�ضية  االأهداف  اأحد  زال  ما  المهنية  الفئة 

ال�ظائف  في  الن�ضاء  عدد  في  م�ضتمرة  زيادة  حدثت  فقد  الب�ضرية. 
الن�ضبة  هذه  زادت  حيث  االأخيرة،  ال�ضن�ات  في  المقر  في  المهنية 

نهاية  في  المائة  في   37 اإلى   1996 عام  بداية  في  المائة  في   21 من 
اإلى  المائة  في  من  الم�اقع  جميع  في  الن�ضبة  زادت  كما   ،2009 عام 

المائة. في   34

المختارة البارزة  والمعالم  البرامج  معلومات 
البرامــج .   13 لتنفيذ جميع  المنظمة مخرجات  وحدات  حددت 

وكما   .2009-2008 للفترة  والميزانية  العمـل  برنامج  في  المدرجــة 
على  التعديالت  بع�ص  تجرى  المالية  الفترة  اأثناء  ففي  معتاد،  ه� 

البع�ص  اإلغاء  اأو  تاأجيل  يتعين  بينما  قبل،  من  المخططة  المخرجات 
تتنا�ضب  بحيث  الجديدة  المخرجات  تقديم  من  بد  وال  االآخر. 

من  يتبين  وكما  المحددة.  الجديدة  والطلبات  المتغيرة  والظروف 
قام  فقد  عام.  ب�ضكل  مر�ضيًا  كان  المخرجات  ت�ضليم  فاإن   ،2 الملحق 
بعد  المقررة  المخرجات  من  المائة  في   88 بت�ضليم  التقني  البرنامج 

المائة. في   91 بت�ضليم  التقنية  غير  البرامج  قامت  بينما  تعديلها، 
"اأبرز .   14 لطرح  المبتكرة  ال�ضمة  البرامج  تنفيذ  تقرير  ي�ا�ضل 

فاإن  هنا،  ومن  المطب�عة.  ال�ثيقة  في  المختارة  معالم" البرنامج 
المنظمة  عمل  انتقائية مخرجات  ب�ض�رة  يتناول  – باء  ثانيا  الق�ضم 

الثالثة  الفنية  االأب�اب  �ضمن  الرئي�ضية  المجاالت  من  عدد  في 
العمل: لبرنامج 

y   تكثيف تبرز  الم�ضتدامة:  والزراعة  االأغذية  نظم   :2 الباب 
م�ؤتمر  ذلك  في  )بما  والمياه  واالأرا�ضي  وحمايتها،  المحا�ضيل 

للحدود  العابرة  الحي�انية  واالأمرا�ص  الحي�انية  والثروة  �ضرت(؛ 
و�ضالمة  البقري(؛  بالطاع�ن  المتعلق  العمل  ذلك  في  )بما 

العالمي  )المنتدى  الزراعية  وال�ضناعات  والتغذية،  االأغذية 
)بما  الحي�ية  والطاقة  المناخ  وتغير  الزراعية(؛  لل�ضناعات 

عن  الناجمة  االإنبعاثات  لتقليل  المتحدة  االأمم  برنامج  ذلك  في 
فيها  )بما  النباتية  ال�راثية  والم�ارد  وتده�رها(؛  الغابات  قطع 
المائية،  االأحياء  وتربية  االأ�ضماك  وم�ضايد  الدولية(؛  المعاهدة 

والغابات  الميناء(؛  دولة  بترتيبات  المعنية  االتفاقية  ذلك  في  بما 
العالم(؛ في  الحرجية  الم�ارد  تقدير  فيها  )بما 

y   ويبرز الترويجية،  والم�اد  وال�ضيا�ضات  المعارف،  تبادل   :3 الباب 
ومنظمة  الجن�ضاني؛  التمايز  وبيانات  واالإح�ضاءات،  المعل�مات 

القدرات؛ وبناء  للمعرفة،  كمنظمة  والزراعة  االأغذية 
y   وت�ضليم المتحدة  االأمم  في  التعاون  الالمركزية،   :4 الباب 

الغذائي؛  لالأمن  واالإقليمية  القطرية  البرامج  ويبرز  البرامج، 
المعقدة. الط�ارئ  وحاالت  الطبيعية،  والك�ارث 

المالية .   15 الفترة  في  التط�رات  اأهم  فاإن  العادة،  كما جرت 
الق�ضم  نهاية هذا  في  اأي�ضًا  تاأتي  التقني،  التعاون  ببرنامج  يتعلق  فيما 

– باء. ثانيا 
كل .   16 في  المنظمة  الإنجازات  ثانيا-جيم، عر�ضًا  الق�ضم  يت�ضمن 

ال��ضطى،  واآ�ضيا  واأوروبا  الهادي،  والمحيط  واآ�ضيا  )اأفريقيا،  اإقليم 
المجال  بح�ضب  االأدنى(  وال�ضرق  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا 

برنامج  ذلك  في  بما  التم�يل،  م�ضادر  اإطار جميع  في  البرنامجي 
لال�ضتثمارات. الخارجي  والتم�يل  التقني  التعاون 

)�ضاماًل .   17 التنفيذ  عمليات  تف�ضياًل عن  اأكثر  تقرير  ويرد 
)على   3 الملحق  في  البرنامج(  بح�ضب  واالإنجازات  الم�ضروفات 

االإنترنت(. في  المنظمة  م�قع 
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المناخ تغير  العالمي: تحديات  الغذائي  الأمن  ب�ضاأن  الم�ضتوى  الرفيع  الموؤتمر 
2008 يونيو/حزيران  روما،   - الحيوي  والوقود 

في بداية �ضهر ي�ني�/حزيران 2008، التقى زعماء العالم و�ضناع ال�ضيا�ضات في روما لم�اجهة هذه التحديات والبحث عن طرق لرعاية اأكثر �ضكان العالم 
تعر�ضًا للخطر. و�ضارك في هذا الم�ؤتمر الرفيع الم�ضت�ى 42 من روؤ�ضاء الدول والحك�مات، و100 من كبار ال�زراء، و60 من المنظمات غير الحك�مية 

ومنظمات المجتمع المدني، من 181 بلدًا. وباالإ�ضافة اإلى تغير المناخ وال�ق�د الحي�ي، نظر الم�ؤتمر في التهديد الخطير الذي ي�ضكله ارتفاع اأ�ضعار 
الم�اد الغذائية على االأمن الغذائي العالمي. وانتهى الم�ؤتمر اإلى اإ�ضدار اإعالن يدع� المجتمع الدولي اإلى زيادة الم�ضاعدات اإلى البلدان النامية، وعلى 

االأخ�ص اأقل البلدان نم�ا، وتلك التي تاأثرت �ضلبا اأكثر من غيرها بارتفاع اأ�ضعار الم�اد الغذائية.
وكان ت�قيت انعقاد الم�ؤتمر م��ضع ثناء كبير من جانب الم�ضاركين، حيث اأقّروا باأن الطاقة الغذائية وتغير المناخ يرتبطان ارتباطًا وثيقًا. وبناًء على 
التحليالت التي طرحت، كان هناك اتفاق عام باأن الزراعة �ض�ف تلعب من جديد دورًا مح�ريًا في البرنامج الدولي واأن زيادة اال�ضتثمارات الزراعية 

والنه��ص باالإنتاجية الزراعية مازاال ق�ضيتين رئي�ضيتين. ورغم اأن الم�ؤتمر لم يكن م�ؤتمرًا للتعهدات، فاإن الكثير من الجهات المانحة اأعلن عن التزاماته 
المالية الم�ؤكدة الم�جهة اإلى اأكثر البلدان ت�ضرًرا من اأزمة االأغذية العالمية. 

الإطار
1

الغذائي االأمن  على  التركيز  األف-تجديد 
في .   18 ا�ضتثنائية  تط�رات   2009-2008 المالية  الفترة  �ضهدت 

وبالتالي  الغذائي،  باالأمن  مبا�ضرة  ب�ض�رة  المرتبط  الدولي  الم�ضهد 
زيادة  الفترة  تلك  �ضهدت  فقد  للمنظمة.  االأ�ضا�ضية  ال�الية  في 

العالمي.  الغذائي  االأمن  في  بالفعل  المتده�ر  االتجاه  في  ملم��ضة 
اأن�ضطة  على  تحديًا،  ي�ضكل  الذي  الخارجي  المناخ  هذا  اأّثر  وقد 

ب�ضاأن  المتزايدة  ال�ض�اغل  معالجة  وراء  و�ضعيًا  بعدة طرق.  المنظمة 
رعاية  تحت  المهمة  االأحداث  من  العديد  تنظيم  تم  الغذائي،  االأمن 

بذلت  كما  كبيرًا.  ول�ج�ضتيًا  تحليليًا  دعمًا  كلها  تطلبت  المنظمة 
الت�ضغيلية  االأعمال  اإلى  باالإ�ضافة  االأم�ال  لتعبئة  ملم��ضة  جه�د 

ت�ضررًا. ال�ضكان  اأ�ضد  معاناة  لتخفيف  الكثيرة 
الخارجية .   19 التط�رات  هذه  االإعالم  وثائق  غطت  وقد 

اإلى  قدمت  التي  ال�ثائق  تناولتها  كما  جيدة،  تغطية  والداخلية 
المنتديات  من  وغيرها  المنظمة  في  الدولية  الحك�مية  المنتديات 

اإال  تغط  لم  ال�ثيقة  هذه  فاإن  ال�ضبب،  ولهذا  م�ضتفي�ضة.  ب�ض�رة 
وكذلك  باالأحداث،  الحافلة  الفترة  هذه  في  الرئي�ضية  االجتماعات 

للكيفية  اإي�ضاحات  مع  الرئي�ضية،  الدولية  والقرارات  االإعالنات 
وتحليلها  الحقائق  تق�ضي  على  قدراتها  المنظمة  بها  �ضحنت  التي 

البلدان  اإليه  تتطلع  ما  وتلبية  الدولية  المداوالت  في  لطرحها 
المنظمة. من  االأع�ضاء 

الغذائي للأمن  المتنامية  التهديدات 
كان .   20 العام،  االقت�ضادي  والرك�د  االأغذية  اأ�ضعار  اأزمة  ع�ضية 

يعان�ن   - الب�ضر  �ُضد�ص جميع  نح�  – اأي  ن�ضمة  مليار  من  اأكثر  هناك 
العالم. اأرجاء  مختلف  في  الج�ع  من 

العالمي .   21 الغذائي  االأمن  لها  يتعر�ص  التي  التهديدات  وكانت 
عقد  اقتراح  في  االأ�ضا�ص  هي  الحي�ي  ال�ق�د  واأن�اع  المناخ  تغير  من 
الم�ؤتمر  وه�  المنظمة،  رعاية  تحت   2008 ي�ني�/حزيران  في  م�ؤتمر 

المناخ  تغير  تحديات  العالمي:  الغذائي  االأمن  ب�ضاأن  الم�ضت�ى  الرفيع 
الحين  ذلك  في  االأ�ضعار  ارتفاع  اأزمة  وجذبت  الحي�ي.  وال�ق�د 

الرفيع  الم�ؤتمر  هذا  تح�ل  واأ�ضفرت عن  م�ضت�ى،  اأعلى  على  م�ضاركة 
 .)1 االإطار  )اأنظر  الغذائي  االأمن  ب�ضاأن  قمة  م�ؤتمر  اإلى  الم�ضت�ى 

الغذائية المواد  اأ�سعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة 
من حدوث .   22  ،2007 ي�لي�/تم�ز  �ضهر  منذ  المنظمة،  حذرت 

اأطلقت   ،2007 االأول  دي�ضمبر/كان�ن  وفي  االأغذية.  اأ�ضعار  في  اأزمة 
م�ضاعدة  اأجل  من  االأغذية  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة 

من  المزيد  زراعة  على  ال�ضغيرة  الحيازات  اأ�ضحاب  من  المزارعين 
االأ�ضعار  و�ضلت   ،2008 عام  منت�ضف  ومع  دخلهم.  وزيادة  االأغذية 

يقرب  فيما  لها  م�ضت�ى  اأعلى  اإلى  االأ�ضا�ضية  الغذائية  لل�ضلع  العالمية 
االأزمة  بفعل  ذلك  بعد  االأغذية  اأ�ضعار  اأزمة  تاأثير  وتفاقم  �ضنة   30 من 

.2008 عام  نهاية  مع  ن�ضبت  التي  العالمية  واالقت�ضادية  المالية 
على .   23 لتنفيذه  دلياًل  المنظمة  اأ�ضدرت  االأزمة،  بداية  ومع 

اإيجابيات  فيه  ا�ضتعر�ضت  عاجلة،  ب�ض�رة  القطري  الم�ضت�ى 
تاأثير  لتقليل  البلدان  بها  تق�م  اأن  يمكن  التي  االأعمال  و�ضلبيات 

المنتجين  وم�ضاعدة  للخطر،  تعر�ضًا  ال�ضكان  فئات  اأ�ضد  على  االأزمة 
ا�ضتجابات  بر�ضد  ذلك  بعد  المنظمة  وقامت  اإنتاجهم.  زيادة  على 
يق�م  تقريرًا  ون�ضرت  االأزمة،  امتداد  على  منتظمة  ب�ض�رة  البلدان 
 80 من  اأكثر  اتخذها  التي  القرارات  ب�ضاأن  تف�ضيلية  معل�مات  على 

االأع�ضاء. البلدان  من  بلدًا 
مكافحة .   24 لمبادرة  االأ�ضا�ضي  الت�جه  كان  العملية،  الناحية  ومن 

المزارعين  �ضغار  مع  مبدئيًا  العمل  ه�  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع 
وزيادة  الق�ضير،  االأجل  في  التالية  الزراعة  م�ا�ضم  لنجاح  �ضمانًا 

االأجل  في  واالأ�ضمدة  المح�ضنة  البذور  االأغذية من خالل  اإنتاج 
فاإنها  ولذا  بعد ذلك.  مجالها  في  المبادرة  ت��ضعت  ثم  الط�يل. 

التعاون  برنامج  )مثل  البداية  في  المت�ا�ضعة  لم�اردها  با�ضتخدامها 
البلدان  احتياجات  الأ�ضد  اال�ضتجابة  اإلى  المنظمة  �ضعت  التقني( 

الدقيقة  التقديرات  من  على مجم�عة  اعتمادا  اإلحاحًا،  المت�ضررة 
واالإجراءات  التحليالت  هذه  �ضمحت  وقد  القطري.  الم�ضت�ى  على 

من م�ضادر  كثيرة  مبالغ  وتح�ضد  تحفز  باأن  للمنظمة  المبكرة  العملية 
 2 االإطار  في  وترد  ال�ضركاء.  من  كبيرة  مع مجم�عة  بالتعاون  اأخرى، 

لالأعمال  بدقة  مختارة  نماذج  مع  المبادرة،  لهذه  الرئي�ضية  االأبعاد 
القطري. الم�ضت�ى  على  تمت  التي 

الغذائي للأمن  والإقليمية  القطرية  البرامج 
اأي�ضا .   25 المنظمة  كررت  العالمية،  االأغذية  اأزمة  اندالع  منذ 

المت��ضطة  االأعمال  ا�ضتثمارات  في  ملم��ضة  زيادة  اإحداث  �ضرورة 

المالية الفترة  في  ال�سيا�سات  تطورات  اأهم  اأول- 
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من خبرات .   26 ا�ضتفادة   ،2001 عام  منذ  المنظمة  وتق�م 
من  وغيره  التجريبية  مرحلته  في  الغذائي  لالأمن  الخا�ص  البرنامج 

ال�ضخمة  البرامج  لدعم  الفنية  الم�ضاعدة  بتقديم  المماثلة،  البرامج 
ال�طنية  الحك�مات  وتنفذها  وتملكها  ت�ضممها  التي  الغذائي  لالأمن 

لحجم  وتعظيمًا  نف�ضها.  االقت�ضادي  للتكامل  االإقليمية  والمنظمات 

هذه  وراء  تكمن  التي  االأ�ضباب  لمعالجة  االأجل  والط�يلة  االأجل 
التي  الغذائي،  لالأمن  واالإقليمية  ال�طنية  البرامج  وكانت  االأزمة. 

المنتظرة  االأعمال  ومع  الغذائية  المع�نات  لجنة  مفه�م  مع  تتم�ضى 
االأ�ضا�ضية  االأدوات  بين  من  االأجل،  والط�يلة  االأجل  المت��ضطة 

االأع�ضاء. للحك�مات  الجاهزة 

الغذائية المواد  اأ�ضعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة 
 منذ اإطالق هذه المبادرة، ا�ضتطاعت المنظمة اأن تح�ضد اأكثر من 400 ملي�ن دوالر اأمريكي لم�ضروعات في 92 بلدًا، واأن تق�م بعمل تقديرات ُتعنى 

باأزمة االأمن الغذائي العالمية مع ال�كاالت في 58 بلدًا، واأن تتعاون ب�ض�رة وثيقة مع وكاالت �ضريكة في اإطار فرق العمل الرفيعة الم�ضت�ى التابعة لالأمم 
المتحدة، وعلى االأخ�ص في دعم مرفق االأغذية التابع لالتحاد االأوروبي الذي بلغ راأ�ضماله 1 مليار ي�رو في عام 2009 )انظر االإطار 4(.

 ونظرًا لالأهمية البالغة لهذه االأزمة واهتمام م�ضادر التم�يل بمعالجة التاأثيرات الف�رية وتلك الط�يلة االأجل ورغبة جميع المعنيين باأن ت��ضع التدخالت 
وتت�ا�ضل على اأ�ضا�ص بيانات م�ؤكدة، فاإن  الر�ضد الدقيق وفي ال�قت المنا�ضب للتقدم المحرز كان �ضاغال رئي�ضيا على جميع الم�ضت�يات. وبناء على 

ذلك، ثمة كم هائل من االأدلة الم�ثقة عن االإنجازات التي تحققت في ظل مبادرة مكافحة ارتفاع اأ�ضعار الم�اد الغذائية. ومع ذلك، فاإن قلة من 
النماذج االإقليمية المحددة من �ضاأنها اأن ت�ضاعد في ت��ضيح المجم�عة الكبيرة من االأعمال التي تمت. ففي اأفريقيا، نفذت المنظمة م�ضروعات في 43 

بلدًا، منها 16 م�ضروعًا بتم�يل من مرفق االأغذية التابع لالتحاد االأوروبي و39 م�ضروعًا بتم�يل من برنامج التعاون التقني. وفي غرب كينيا على �ضبيل 
المثال، �ضاعد م�ضروع مم�ل من برنامج التعاون التقني في عام 2008 على اإحياء زراعة االأرز في م�ضروع Ahereo للري، الذي كان قد انهار في اأواخر 
الت�ضعينات. وتعاونت المنظمة مع حك�مة كينيا ومع ال�ضركاء المحليين، بتقديمها ل�ضتالت اأرز وفير الغلة، واأ�ضمدة ومبيدات وم�ضاعدات فنية اإلى 540 

اأ�ضرة زراعية ت�ضررت من اال�ضطرابات االأهلية، والفي�ضانات، وارتفاع اأ�ضعار االأغذية وال�ق�د والمدخالت. وا�ضتطاع المزارع�ن اأن ي�ضاعف�ا غالتهم – 
وفي بع�ص االأحيان و�ضلت اإلى ثالثة اأمثال – عن ال�ضن�ات ال�ضابقة، بل واتخذوا خط�ات، بدعم من المنظمة، ليحقق�ا اكتفاءهم الذاتي، بما في ذلك 

ان�ضمامهم اإلى مجم�عات المزارعين واإقامتهم ل�ضندوق ائتماني متجدد لتم�يل ما ي�ضترونه من مدخالت.
 ومع و�ض�ل اأزمة اأ�ضعار االأغذية اإلى ذروتها في عام 2008، بداأت المنظمة في تنفيذ عدد من الم�ضروعات لم�ضاعدة المزارعين في هايتي على زيادة 

اإنتاجهم من االأغذية. وقام م�ضروع يم�له ال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية بت�ريد بذور للفا�ض�ليا والخ�ضر والحب�ب، وف�ضائل لزراعة البطاطا الحل�ة، 
و�ضتالت م�ز لنح� 000 240 من المزارعين من اأ�ضحاب الحيازات ال�ضغيرة على امتداد ثالثة م�ا�ضم للزراعة في عامي 2008 و2009. وفي اأعقاب 

الزلزال المدمر الذي �ضرب هايتي في يناير/كان�ن الثاني 2010، تم تمديد الم�ضروع �ضمانًا لح�ض�ل اآالف المزارعين على البذور واالأدوات الزراعية 
لم��ضمي الزراعة في �ضهري مار�ص/اآذار وي�ني�/حزيران 2010.

 وفي باك�ضتان، حيث خلف ارتفاع اأ�ضعار االأغذية وراءه ماليين ال�ضكان المت�ضررين من انعدام االأمن الغذائي، بداأت المنظمة، بم�ضاركة برنامج االأغذية 
العالمي، في تنفيذ واحٍد من اأكبر م�ضروعات مرفق االأغذية التابع لالتحاد االأوروبي )بتم�يل اإجمالي قدره 24.7 ملي�ن ي�رو لم�ضروع ي�ضتمر لمدة �ضنتين 

وينتهي في منت�ضف عام 2011(. وفي عام 2009، وزعت المنظمة بذوٍر واأ�ضمدة على نح� 000 100 من اأ�ضر �ضغار المزارعين لزراعتها في م��ضم 
الزراعة. وباالإ�ضافة اإلى ذلك، ركز الم�ضروع على اإ�ضالح �ضبكات الري ومرافق الزراعة البعلية ليقلل بذلك من خ�ضائر ما بعد الح�ضاد، مع تدريب 

المزارعين على التكن�ل�جيات الجديدة.
 وفي اأمريكا ال��ضطى )هندورا�ص وغ�اتيماال ونيكاراغ�ا(، ا�ضتفادت بع�ص الم�ضروعات مثل تلك المم�لة من مبادرة مكافحة ارتفاع اأ�ضعار الم�اد الغذائية 

ومرفق االأغذية التابع لالتحاد االأوروبي باإدماجها في برامج االأمن الغذائي الجارية، االأمر الذي يكفل لها ا�ضتراتيجية م�ضتمرة للتنمية االإقليمية تعطيها 
فر�ضة للربط الق�ي بين التدخالت الق�ضيرة االأجل وتلك الط�يلة االأجل.

 وبف�ضل جمع اأم�ال اإ�ضافية كبيرة، اأ�ضبحت المنظمة تتحرك االآن باتجاه المرحلة الثانية من العمليات، وهي المرحلة التي تركز على دعم البلدان في 
�ضياغة وتنفيذ �ضيا�ضات لالأمن الغذائي وبرامج لال�ضتثمار لتقديمها اإلى البرنامج العالمي للزراعة واالأمن الغذائي اأو اإلى اآليات التم�يل االأخرى في 

مبادرة الك�يال لالأمن الغذائي. وهناك تركيز خا�ص على البرامج القطرية التي و�ضعت في اإطار البرنامج ال�ضامل للتنمية الزراعية في اأفريقيا.

الإطار
2

الغذائي للأمن  والإقليمية  الوطنية  البرامج 
مع نهاية عام 2009، كان هناك 18 بلدًا تنفذ برامج قطرية لالأمن الغذائي )بميزانية اإ�ضارية قدرها 3.8 مليار دوالر اأمريكي ي�ضتفيد منها ما يقرب 
من 30 ملي�ن �ضخ�ص(. وكانت هناك برامج اإقليمية لالأمن الغذائي في 4 اأقاليم )بميزانية اإ�ضارية قدرها 576 ملي�ن دوالر اأمريكي( مثل المجم�عة 
الكاريبية، ومرفق تحديد الم�ضروعات،  واالتحاد االقت�ضادي والنقدي لغرب اأفريقيا، ومنظمة التعاون االقت�ضادي. والمت�قع – خالل ال�ضن�ات االأربع 

القادمة – اأن يت�ضاعف عدد البرامج القطرية واالإقليمية لالأمن الغذائي.
 وقد تبين من التجارب الم�ضتفادة حتى االآن من البرامج القطرية واالإقليمية لالأمن الغذائي اأن البرامج الناجحة ت�ضتفيد من االلتزام ال�ضيا�ضي على اأعلى 

الم�ضت�يات. وينعك�ص ذلك في اأغلب االأحيان على الن�ضيب الكبير من التم�يل ال�طني المخ�ض�ص لتنفيذ هذه البرامج. فبع�ص البلدان، مثل نيجيريا 
والمك�ضيك واأنغ�ال والجزائر وت�ضاد واالأردن وباك�ضتان اأو�ضحت بالفعل التزامها بتخ�ضي�ص م�ارد من ميزانياتها لبرامجها القطرية لالأمن الغذائي، وه� ما 

�ضجع اهتمام العديد من ال�ضركاء المم�لين.
وفي ظل البرامج القطرية واالإقليمية لالأمن الغذائي، يظل التعاون في ما بين بلدان الجن�ب و�ضيلة مهمة لنقل المعرفة فيما بين البلدان النامية. ومع 

نهاية عام 2009، كان قد تم ت�قيع 39 اتفاقية للتعاون في ما بين بلدان الجن�ب، وذهب اأكثر من 400 1 خبير وفني اإلى الميدان في اإطار البرنامج 
الخا�ص لالأمن الغذائي/البرامج القطرية لالأمن الغذائي، والبرامج االإقليمية لالأمن الغذائي في 65 بلدًا في مختلف اأنحاء العالم.

الإطار
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و�ضحائف وقائع وتقارير عن �ضير العمل، باالإ�ضافة اإلى خيارات للعمل 
)انظر بعده(.

وه�سا�ستها العالم  في  الأغذية  نظم  ب�سعف  الوعي  زيادة 
ال�ضنة .   31 تغطيها  التي  الفترة  اأثناء  التي حدثت  االأزمة  ات�ضمت 

الفترة  في  تاأثيراتها  من  الكثير  ا�ضتمر  )والتي   2009-2008 المالية 
التي  الع�امل  من  بالكثير  الحالية(  المالية  ال�ضنة  تغطيها  التي 

بالذات.  الغذائي  االأمن  النعدام  المعر�ضين  بال�ضكان  لت�ضر  تجمعت 
واحد،  وقت  في  العالم  من  كبيرة  باأجزاء  االأزمة  هذه  اأ�ضرت  وقد 
بالذات  النامية  البلدان  �ضربت  التي  ال�ضابقة  االأزمات  كانت  بينما 

في  البلدان  من  اأو مجم�عة  البلدان،  اآحاد  على  االقت�ضار  اإلى  تميل 
والتدابير  االأدوات  مجال  فاإن  عالمية،  اأزمة   في ظل  اأما  ما.  اإقليم 

"االإقليمية"  "الجزئية" اأو  االأزمات  على  التغلب  في  الم�ضتخدمة 
البلدان  فاإن  ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة  اأكبر.  بدرجة  ي�ضبح محدودًا 

والتجارية  المالية  الناحيتين  من  اندماجًا  اأكثر  االآن  اأ�ضبحت  النامية 
عاما  ع�ضرين  منذ  الحال  عليه  كان  عما  العالمي  االقت�ضاد  في 

وقد  الدولية.  االأ�ض�اق  ل�ضدمات  تعر�ضًا  اأكثر  اأ�ضبحت  كما  م�ضت، 
وه�ضا�ضة  �ضعف  ب�ضدة  االإح�ضا�ص  وا�ضع  نطاق  على  االآن  انت�ضر 

لي�ص  ذلك  اأن  في  �ضك  هناك  يكن  لم  واإن  لالأغذية،  العالمي  النظام 

اإلى ماليين  ال��ض�ل  ت�ضتهدف  البرامج  اأ�ضبحت  وعمقه،  التاأثير 
بعدي  لمعالجة  مزدوجًا  نهجًا  تطبق  واأ�ضبحت  االآالف،  اإلى  ال  الب�ضر 

الغذائي  االأمن  انعدام  ق�ضية  في  عليها  والح�ض�ل  االأغذية  ت�فير 
البرامج  الغذائي  لالأمن  االإقليمية  البرامج  وتكمل  واحد.  وقت  في 

اإدارة  مثل  الم�ضتركة،  الق�ضايا  بع�ص  وتعالج  الغذائي  لالأمن  ال�طنية 
االأمرا�ص  ومكافحة  و�ضالمتها،  االأغذية  وم�ا�ضفات  المياه،  م�ارد 

للحدود. العابرة  البيئية  والق�ضايا 

الأوروبي للتحاد  التابع  الأغذية  مع مرفق  الم�ساركة 
اتفاق .   27 اأكبر  االأوروبي  لالتحاد  التابع  االأغذية  مرفق  �ضكل 

والمنظمة، حيث  االأوروبي  االتحاد  بين  االإطالق  على  وقع  منفرد 
في  بلدًا   27 في  م�ضروعات  تنفيذ  عن  م�ض�ؤولة  المنظمة  اأ�ضبحت 

ي�ني�/ �ضهر  الكاريبي حتى  والبحر  الالتينية  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�ضيا 
.)4 االإطار  )اأنظر   2011 حزيران 

والتحليل الر�سد  على  المنظمة  قدرات  ح�سد 
والراأي .   28 االأع�ضاء  منها  ينتظره  لما  المنظمة  من  ا�ضتجابة 

الأ�ضعار  ر�ضدها  من  زادت  �ضركائها،  من  الكبيرة  والمجم�عة  العام 
تقدير  اإلى  و�ضعت  الجملة،  وتاجر  الم�ضتهلك  م�ضت�ى  على  االأغذية 

واالإقليمية  العالمية  الم�ضت�يات  على  االأغذية  اأ�ضعار  ارتفاع  تاأثير 
الفعلي  المدى  قيا�ص  ال�ضروري  من  كان  اأعم،  وب�ض�رة  والقطرية. 

للخطر،  المعر�ضة  البلدان  في  انت�ضاره  ومدى  الغذائي  االأمن  النعدام 
لالأزمة  المدمرة  التاأثيرات  من  ذلك  بعد  ما حدث  مراعاة  مع 

عام2009. وط�ال   2008 عام  نهاية  في  العامة  والمالية  االقت�ضادية 
والإبالغ .   29 الغر�ص  لهذا  الم�ضتخدمة  ال��ضائل  اإحدى  كانت 

االأغذية  عن  المبكر  واالإنذار  للمعل�مات  العالمي  النظام  هي  النتائج، 
ت�قعات  االأخ�ص  وعلى  الجيدة،  تقاريره  والزراعة من خالل مجم�عة 

تنقيحها  ا�ضتمر  والتي  االأغذية،  وحالة  المحا�ضيل  وت�قعات  االأغذية 
التقدير  بعثات  اإلى  باالإ�ضافة  ال�ضعبة،  الظروف  هذه  في ظل 

وباالإ�ضافة  للخطر.  المعر�ضة  البلدان  اإلى  بها  ُبعث  التي  العديدة 
الأ�ضعار  ال�ضهري  الدليلي  الرقم  ن�ضر  في  المنظمة  بداأت  ذلك،  اإلى 

معل�مات  ت�فر  لكي  العالم  في  االأغذية  حالة  وب�ابة عن  االأغذية 
نف�ضه،  ال�قت  وفي  العالمي.  الغذائي  االأمن  حالة  حينها عن  في 
المنظمة  في  االإح�ضائية  البيانات  قاعدة  تح�ضين  من  بد  ال  كان 

ت�ضتطيع  حالة  في  تكن  لم  التي  القاعدة  وهي  ال�ضرعة،  وجه  على 
في  تحدث  التي  التغييرات  على  كاملة  ب�ض�رة  تقب�ص  اأن  معها 

�ضاهمت  كما  الجغرافية.  الم�ضت�يات  على جميع  االأغذية  اأ�ضعار 
الغذائي  االأمن  انعدام  حالة  االأخ�ص  وعلى  الرئي�ضية  اال�ضتعرا�ضات 
والزراعة  االأغذية  وحالة  الزراعية،  ال�ضلع  اأ�ض�اق  وحالة  العالم،  في 

في ظروف  ال�ضريعة  التغييرات  على  بتركيزها  العملية  هذه  في 
في  الكبيرة  الزيادة  ومع  الغذائي.  االأمن  على  وتاأثيرها  االأ�ض�اق 

بد  ال  كان  العالم،  اأنحاء  في جميع  الغذائي  االأمن  بم�ضكالت  ال�عي 
اإبقاء  اأجل  من  التقارير،  هذه  في  ال�اردة  الر�ضائل  اأهم  ت�ضفية  من 

بالتط�رات.  معرفة جيدة  على  االإعالم  وو�ضائط  الدولي  المجتمع 
الر�ضائل. لهذه  م�جزًا   5 االإطار  ويت�ضمن 

اإ�ضافة اإلى زيادة عمليات الر�ضد وكتابة التقارير عن اأهم .   30
الحقائق واالأرقام، فاإن االجتماعات الحك�مية الدولية الرفيعة الم�ضت�ى 

واجتماعات الخبراء التي عقدت في الفترة المالية 2009-2008 
تطلبت اإعداد وتقديم مجم�عة كبيرة من التقديرات االأكثر تف�ضيال، 

التابع  الأغذية  لمرفق  المنظمة  دعم 
الأوروبي للتحاد 

وقع االختيار على المنظمة لتك�ن ال�كالة المنفذة لح�ضة 
كبيرة من راأ�ضمال مرفق االأغذية التابع لالتحاد االأوروبي 

البالغ 1 مليار دوالر، وه� المرفق الذي اأن�ضئ لم�اجهة اأ�ضعار 
االأغذية المرتفعة والمتقلبة، بت�ضجيع �ضغار الحائزين بالذات 

على اإنتاج االأغذية. و�ضعت المنظمة – من خالل المرفق 
ومن خالل ت��ضيع مجال تدخالت مبادرة ارتفاع اأ�ضعار 

االأغذية بدرجة ما، اإلى الم�ضاعدة في زيادة االإنتاج الزراعي 
بالتعاون مع المجتمعات المحلية ومنظمات المزارعين في ما 

يتعلق بالمدخالت الجيدة، مثل البذور، واالإنتاج الحي�اني، 
واالر�ضاد، وال��ض�ل اإلى االأ�ض�اق، وعمليات التخزين، والري، 

والزراعة التي تحافظ على البيئة. وبف�ضل الح�ار المبا�ضر 
مع الحك�مات المعنية، اأمكن اإدراج م�ضروعات المرفق بق�ة 
في ال�ضيا�ضات ال�طنية لالأمن الغذائي وتخفيف وطاأة الفقر 

واأ�ضبحت مت�ضقة مع البرامج االأكبر لمعالجة اأزمة ارتفاع 
اأ�ضعار االأغذية. وفي مرحلة التخطيط بالذات، كان هناك 

تعاون وثيق بين المنظمة وال�كاالت االأخرى لالأمم المتحدة 
والبنك الدولي تحت قيادة اأمانة فريق المهام الرفيع الم�ضت�ى 

المعني باأزمة االأمن الغذائي العالمية التابع لالأمم المتحدة. 
وكان التن�ضيق مع البعثات القطرية لالتحاد االأوروبي اأحد 

المعالم البارزة في التنفيذ. ومع نهاية عام 2009، كانت 
المنظمة تنفذ م�ضروعات للمرفق بتكاليف ترب� على 215 

اأفريقيا  ملي�ن ي�رو )301 ملي�ن دوالر اأمركي( في 27 بلدًا في 
واآ�ضيا واأمريكا الالتينية. وفي ظل هذا المرفق، حدث تعاون 

مع اأكثر من 100 منظمة غير حك�مية في 20 بلدًا، بقيمة 
تعاقدية اإجمالية قدرها 10.8 ملي�ن دوالر اأمريكي. واأعطي 

االهتمام الالئق ل��ض�ح الم�ضروعات، مع و�ضع خطط 
لالت�ضاالت لجميع البلدان المعنية. والحقيقة اأن الم�ضروعات 

قد حظيت بتغطية طيبة، �ض�اء في البلدان المتلقية اأو في 
و�ضائط االإعالم الدولية، كما حدث في كثير من من الحاالت.

الإطار
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في  روما  في  اأي�ضًا  عقد  للخبراء  تح�ضيري  اجتماع  المنتدى  هذا 
درا�ضات  �ضت  ال�ثائق  وت�ضمنت   .2009 ي�ني�/حزيران   26-24 الفترة 

اجتماع  نتائج  اأ�ضا�ص  على  و�ضعت  تجميعية ط�يلة  ووثيقة  لم�ضائل 
الخبراء  اأعدها  فنية  وثيقة   16 مع  ي�ني�/حزيران،  �ضهر  في  الخبراء 

المنا�ضبة.  هذه  في  وطرح�ها  االأخير  االجتماع  الذين ح�ضروا 
والمجتمع  الحك�مات،  في  الم�ض�ؤولين  اإلى  الدع�ات  اأر�ضلت  وقد 

والقطاع  المزارعين،  ومجم�عات  المدني،  والمجتمع  االأكاديمي، 
 382 الم�ضاركين  وبلغ مجم�ع  ال�ضخ�ضية.  ب�ضفتهم  لي�ضارك�ا  الخا�ص 

الدائمة  الممثليات  من  تقريبًا  اآخرين   50 اإلى  باالإ�ضافة  م�ضاركا 
الدعم  وبف�ضل  االإعالم.  و�ضائط  ممثل�ن عن  كما ح�ضره  روما.  في 
اإ�ضبانيا،  وحك�مة  الزراعية  للتنمية  الدولي  ال�ضندوق  من  ال�ضخي 

البلدان  من  م�ضارك   100 من  اأكثر  �ضفر  بنفقات  التكفل  اأمكن 
ثراء  دارت  التي  المداوالت  االإيجابية  م�ضاركتهم  اأثرت  النامية 

النقا�ص عقب  حلقات  من  �ضل�ضلة  �ضكل  في  المنتدى  نظم  وقد  كبيرا. 
ال�ثائق  في  للمناق�ضات  الفنية  النتائج  واأدرجت  االفتتاحية.  الجل�ضة 

الغذائي،  االأمن  العالمي ح�ل  القمة  لم�ؤتمر  بعد  فيما  قدمت  التي 
اأ�ضا�ضية. معل�مات  ووثيقة  �ضيا�ضات  وثائق  ع�ضرة  عبارة عن  وكانت 

والم�ؤ�ض�ضات  الحك�مات  يدفع  االإح�ضا�ص  هذا  اأن  اإذ  كافية،  تر�ضية 
االآن. يحدث حتى  كان  مما  اأكبر  بحزم  العمل  اإلى  المعنية 

الغذائي" الأمن  ب�ساأن  لكويل  "مبادرة 
الم�ضترك .   32 البيان  ه�  هذه  العمل  اإرادة  على  مثال  خير  اإن 

الغذائي(  االأمن  ب�ضاأن  الك�يال  )مبادرة  العالمي  الغذائي  االأمن  ب�ضاأن 
 2009 عام  �ضيف  مطلع  في  الكبار  الثمانية  م�ؤتمر  �ضدرت عن  التي 

والم�ؤ�ض�ضات  وال�كاالت  الحك�مات  مع   )2009 ي�لي�/تم�ز   10(
وتعمل  المبادرة،  هذه  �ضياغة  في  المنظمة  �ضاركت  وقد  ال�ضريكة. 

متابعتها. في  بن�ضاط  االآن 

اإلى  اأف�سى  الذي   )2009 )يونيو/حزيران  الخبراء  اجتماع 
منتدى الخبراء الرفيع الم�ستوى)اأكتوبر/ت�سرين الأول 2009( 

2050 عام  في  العالم  اإطعام  كيفية  ب�ساأن 
على .   33  2007 عام  في  وافق  قد  للمنظمة  العام  الم�ؤتمر  كان 

في  العالم  اإطعام  كيفية  ب�ضاأن  للخبراء  الم�ضت�ى  رفيع  منتدى  انعقاد 
برنامجه  وو�ضع   )2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين   13-12( 2050 عام 

عام  في  ذلك  بعد  تعديله  تم  ولكن   ،2008 عام  في  مبدئية  ب�ض�رة 
�ضبق  وقد  الفني.  االإعداد  لعمليات  ال�قت  من  المزيد  الإعطاء   2009

الرئي�ضية  التقييم  تقارير  في  الواردة  الر�ضائل  اأهم 
للمنظمة

حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2008
y   عدد اإن  تق�ل  التقديرات  فاأحدث  العالم:  في  يتزايد  الج�ع 

منذ  ن�ضمة  ملي�ن   80 بزيادة  اأي  ن�ضمة،  ملي�ن   923 بلغ  الج�عى 
.92-1990 القيا�ص  فترة 

y   النا�ص واأ�ضد  الل�م،  من  قدرًا  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  يتحمل 
ت�ضررًا. االأكثر  هم  الن�ضاء  تراأ�ضها  التي  واالأ�ضر  والمعدم�ن  فقرًا 

y   تاأثيرات لم�اجهة  ال�ضيا�ضات  مجال  في  المخ�ض�ضة  التدابير 
قي�د  وفر�ص  االأ�ضعار  تحديد  مثل  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع 

االأرجح.  على  لال�ضتمرار  قابلة  وال  فعالة  لي�ضت  ال�ضادرات،  على 
االأ�ض�اق. تقلبات  من  تفاقم  اأنها  كما 

y   ولكن الزراعة،  اأمام  فر�ضًا  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  يتيح  قد 
ذلك. من  اال�ضتفادة  ت�ضتطيع  ال  قد  النامية  البلدان  اأغلب 

y   ارتفاع تاأثير  لم�اجهة  �ضعبتين  من  �ضامل  نهج  اإلى  االأمر  يحتاج 
قطاع  لتمكين  تدابير   )1( الج�عى:  على  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار 

ل�ضبكات  برامج   )2( االأ�ضعار؛  الرتفاع  اال�ضتجابة  من  الزراعة 
من  ت�ضررًا  النا�ص  الأ�ضد  االجتماعية  والحماية  الم�جهة  االأمان 

للخطر. والتعر�ص  الغذائي  االأمن  انعدام 
حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2009

y   من يعان�ن  ن�ضمة  مليار   1.02 االآن  هناك  اأن  اإلى  التقديرات  ت�ضير 
العالم. اأنحاء  مختلف  في  التغذية  نق�ص 

y   واالقت�ضادية الغذائية  االأزمات  اأعباء  على  للتغلب  الفقراء  محاولة  في 
اإنفاقهم  ومن  اأطعمتهم  تن�ع  من  يقلل�ن  اأنهم  ال�ا�ضح  من  المتتالية، 

ال�ضحية. والرعاية  التعليم  مثل  االأ�ضا�ضية  البن�د  على 
y   ضد� حائط  بمثابة  يك�ن  اأن  ال�ضليم  الزراعي  القطاع  باإمكان  اأن 

اأ�ضد  في  �ضيما  ال  االأزمة،  اأوقات  في  للعمل  فر�ضًا  ي�فر  اقت�ضادي 
فقرًا. البلدان 

y   على الف�ري  التاأثير  تعالج  اأن  االأمان  �ضبكة  لتدخالت  ينبغي 
الكامنة  للم�ضكالت  م�ضتدامة  حل�ل  اإعطاء  مع  للخطر  المعر�ضين 

التاأثير. هذا  وراء 
y   اأن ينبغي  الغذاء  في  الحق  نهج  واأن  كافية  غير  الحالية  الحل�ل  اإن 

الغذائي. االأمن  انعدام  على  الق�ضاء  في  هامًا  دورًا  يلعب 

حالة اأ�ضواق ال�ضلع الزراعية 2009
y   في االأ�ضا�ضية  االأغذية  اأ�ضعار  و�ضلت   ،2008 ي�ني�/حزيران  في 

مهددة  عامًا،   30 منذ  لها  م�ضت�ى  اأعلى  اإلى  الدولية  االأ�ض�اق 
العالم. اأنحاء  جميع  في  للفقراء  الغذائي  االأمن  بذلك 

y   اإلى مدف�عة  االأ�ضعار،  انخف�ضت  الحين،  ذلك  ومنذ 
بداأ  الذي  العالمي  والرك�د  المالية  االأزمة  بفعل  االنخفا�ص 
الدوالر  �ضعر  وارتفاع  النفط،  اأ�ضعار  وانخفا�ص  الظه�ر  في 

بالفترة  قيا�ضًا  مرتفعة  زالت  ما  االأ�ضعار  ولكن  االأمريكي. 
البلدان  �ضعف  وراء  الهيكلية  الم�ضكالت  زالت  وما  االأخيرة، 

هي. كما  باقيًة  الدولية  االأ�ضعار  في  الزيادات  اأمام  النامية 
y   الهائلة الزيادة  في  �ضاهمت  التي  الع�امل  من  الكثير  هناك 

الطلب  ذلك  في  بما  العالم،  في  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  في 
القيا�ضية. النفط  واأ�ضعار  الحي�ي  ال�ق�د  على 

y   في للمزارعين  فر�ضة  اأتاح  االأ�ضعار  ارتفاع  اأن  يثبت  لم 
والح�ض�ل  اإليهم،  ت�ضل  لم  ذلك  ف�ائد  الأن  النامية،  البلدان 

وكانت  محدودًا،  كان  اليد  متناول  في  باأ�ضعار  المدخالت  على 
االأ�ضا�ضية  البنية  اأن  كما  �ضعيفة،  المت�افرة  التكن�ل�جيا 

اال�ضتجابات  بع�ص  واأ�ضفرت  نادرة،  كانت  الالزمة  والم�ؤ�ض�ضات 
وتخفي�ص  االأ�ضعار  على  الرقابة  مثل  ال�ضيا�ضات،  جانب  من 

بالفعل. الح�افز  انخفا�ص  عن  الجمركية  التعريفات 
y   الم�اد اأ�ضعار  ارتفاع  من  الم�ضتهلكين  حماية  اإلى  الحاجة  اإن 

اال�ضتثمارات  ح�افز  على  االإبقاء  بين  ت�ازن  اأن  ينبغي  الغذائية 
العر�ص. تلبية  وبين  االإنتاجية  لزيادة 

y   ،تمييزية وغير  م�جهة،  ال�ضيا�ضات  ترتيبات  تك�ن  اأن  بد  ال 
الزراعية. اال�ضتثمارات  تجاه  واإيجابية 

y   للتغلب دولي  دعم  اإلى  حاجة  في  النامية  البلدان  من  الكثير 
وتنفيذها.  منا�ضبة  �ضيا�ضات  وو�ضع  الميزانية  �ضع�بات  على 

�ضيا�ضاتها  تاأثيرات  في  تنظر  اأن  المتقدمة  للبلدان  ينبغي  كما 
الدولية  االأ�ضعار  على  والطاقة  والتجارة  الزراعة  مجال  في 

االأغذية. ت�افر  وعلى  الغذائية  للم�اد 

الإطار
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العالمي.  الغذائي  االأمن  لجنة  اإ�ضالح  ب�ضاأن   2009 الثاني  ت�ضرين 
بين  الناجحة  والمفاو�ضات  المناق�ضات  اأعقاب  في  ذلك  جاء  وقد 

االأمن  للجنة  والثالثين  الخام�ضة  الدورة  اأثناء  اأو  قبل  �ض�اء  االأع�ضاء، 
اأكثر  ه� جعلها  اللجنة  هذه  اإ�ضالح  من  والهدف  العالمي.  الغذائي 

على  قدرتها  وزيادة  ال�ضاأن،  اأ�ضحاب  من  اأكبر  ب�ضم مجم�عة  فعالية 
 7 االإطار  وفي  الغذائي.  االأمن  انعدام  من  تقلل  �ضيا�ضات  ت�ضجيع 
اإ�ضالحها. بعد  العالمي  الغذائي  االأمن  لجنة  الأهم مالمح  اإعادة 

بعد .   36 العالمي  الغذائي  االأمن  لجنة  من  ينتظر  الطريقة،  وبهذه 
االآليات  بجانب  لها،  التابع  الم�ضت�ى  الرفيع  الخبراء  وفريق  اإ�ضالحها 

لل�ضراكة  المح�ري  العن�ضر  تقدم  اأن  المعنية  واالإقليمية  القطرية 
والتغذية. الغذائي  واالأمن  الزراعة  في  المتجددة  العالمية 

موؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي )روما، 16 – 18 نوفمبر/
)2009 الثاني،  ت�سرين 

للمنظمة، .   34 العام  للم�ؤتمر  العادية  الدورة  انعقاد  وقت  نف�ص  في 
الخطير  الدولي  الحك�مي  الحدث  بهذا  المالية  الفترة  انتهت 
عقده  وتي�ضر  الغذائي  االأمن  لم��ض�ع  بالكامل  الذي خ�ض�ص 

ال�ضع�دية  العربية  المملكة  )من  الميزانية  خارج  من  بم�ضاهمات 
دول  روؤ�ضاء  العالمي  القمة  م�ؤتمر  في  �ضارك  وقد  اأ�ضا�ضية(.  ب�ضفة 

االأوروبي.  االتحاد  اإلى  باالإ�ضافة  بلدًا   182 من  ووزراء  وحك�مات 
ممكن  وقت  اأ�ضرع  في  العالم  من  الج�ع  ال�ضتئ�ضال  وك��ضيلة 

باالإجماع  القمة  م�ؤتمر  في  الم�ضارك�ن  اأ�ضدر  م�ضتدامة،  وبطريقة 
العمل  ذلك  في  بما  الم�ضترك،  بالعمل  اأنف�ضهم  فيه  األزم�ا  اإعالنا 

والتغذية"  الغذائي  واالأمن  الزراعة  اأجل  من  العالمية  "ال�ضراكة  في 
بالح�كمة  النه��ص  اأجل  من  الم�ج�دة  الهياكل  من  اال�ضتفادة  – مع 

العالمية  الم�ضت�يات  على  االأف�ضل  التن�ضيق  وت�ضجيع  والتعاون، 
القطرية  الم�ضالح  عن  باالإعراب  والتكفل  والقطرية،  واالإقليمية 

اإلى  القمة  م�ؤتمر  في  الم�ضارك�ن  �ضعى  وقد  فيها.  والنظر  واالإقليمية 
ب�ضاأن  الخم�ضة  روما  مبادئ  على  واأعمالهم  التزاماتهم  في  اال�ضتناد 

.)6 االإطار  )انظر  الم�ضتدام  العالمي  الغذائي  االأمن 

العالمي الغذائي  للأمن  لجنة جديدة  نحو 
الزراعة .   35 تح�ضين ح�كمة  ب�ضرورة  المتنامي  االعتراف  اأدى 

ن�فمبر/ في  العام  الم�ؤتمر  من  تاريخي  قرار  اإلى  الغذائي  واالأمن 

الم�ضتدام العالمي  الغذائي  للأمن  روما  مبادئ 
القطرية  الملكية  ذات  الخطط  في  اال�ضتثمار   :1 المبداأ 

و�ضراكات جيدة  برامج  اإلى  الم�ارد  ت�جيه  اإلى  والرامية 
النتائج. اإلى  وم�ضتندة  الت�ضميم 

الم�ضت�يين  على  اال�ضتراتيجي  التن�ضيق  تعزيز   :2 المبداأ 
الح�كمة،  لتح�ضين  العالمي  ال�ضعيد  وعلى  واالإقليمي  ال�طني 
في  االإزدواجية  وتجنب  اأف�ضل،  نح�  على  الم�ارد  ت�زيع  ودعم 

اال�ضتجابة. �ضعيد  على  الثغرات  وتحديد  الجه�د، 
و�ضامل  مزدوج  نهج  الإتباع  الجهد  ق�ضارى  بذل   :3 المبداأ 

للمعالجة  مبا�ضرة  اإجراءات  يلي:  مما  يتاألف  الغذائي  لالأمن 
االأ�ضعف؛  ال�ضكنية  الفئات  �ضف�ف  في  الج�ع  لحدة  الف�رية 

الزراعة  ميادين  في  االأجل  وط�يلة  مت��ضطة  برامج 
الريفية  والتنمية  والتغذية  الغذائي  واالأمن  الم�ضتدامة 

من  ذلك  في  بما  والفقر،  للج�ع  العميقة  االأ�ضباب  ال�ضتئ�ضال 
كاف. غذاء  في  للحق  المطرد  االإعمال  خالل 

االأطراف  المتعدد  النظام  ي�ؤدي  اأن  �ضمان   :4 المبداأ 
على  م�ضتدامة  تح�ضينات  اإدخال  خالل  من  اأق�ى  دورًا 

على  وقدرتها  االأطراف  المتعددة  الم�ؤ�ض�ضات  كفاءة  �ضعيد 
وفعاليتها. والتن�ضيق  اال�ضتجابة 

م�ضتدامًا  التزامًا  ال�ضركاء  جميع  التزام  �ضمان   :5 المبداأ 
مع  والتغذية،  الغذائي  واالأمن  الزراعة  في  باال�ضتثمار  وكبيرًا 

م�ث�قة  وب�ض�رة  المنا�ضب  الت�قيت  في  الكافية  الم�ارد  ت�فير 
ال�ضن�ات.  المتعددة  والبرامج  للخطط 

العالمي  الغذائي  الأمن  لجنة  اأهم ملمح 
اإ�ضلحها بعد 

اأدوار اللجنة
تق�م اللجنة بما يلي با�ضتخدام نهج مرحلي:

y  الغذائي لالأمن  عالمي  نهج  تن�ضيق 
y  ال�ضيا�ضات تالقي  ت�ضجيع 
y  واالأقاليم البلدان  اإلى  والم�ض�رة  الدعم  تقديم 
y  واالإقليمي القطري  ال�ضعيدين  على  التن�ضيق  ممار�ضة 
y  الممار�ضات اأف�ضل  وتقا�ضم  الم�ضاءلة  ت�ضجيع 
y  والتغذية الغذائي  لالأمن  عالمي  ا�ضتراتيجي  اإطار  و�ضع 

اإطار اللجنة
اإطار عمل اللجنة بعد اإ�ضالحها ه� ت��ضيع الم�ضاركة وال�ضعي 

اإلى تحقيق ما يلي:
y   عن لالإعراب  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  جميع  اإلى  الفر�ضة  اإعطاء 

لالأغذية العالمي  النظام  في  راأيهم 
y  اأن تك�ن �ضاملة واأن ت�ضجع تبادل وجهات النظر والخبرات
y  العلمية والتحليالت  العملية  االأدلة  على  تعتمد  اأن 
y  الج�ع من  للحد  الرامية  االأعمال  فعالية  مدى  تر�ضد  اأن 

هيكل اللجنة
يتك�ن الهيكل الجديد للجنة مما يلي:

y   من وتتك�ن  للجنة،  تنفيذي  كذراع  المكتب،  هيئة 
ع�ض�ًا بلدًا  و12  الرئي�ص 

y   فئات  5 من  ممثلين  من  وتتك�ن  اال�ضت�ضارية،  المجم�عة 
اللجنة في  الم�ضاركين  من 

y   الرئي�ضي الجهاز  وه�  �ضن�يا،  ويعقد  العام،  االجتماع 
والتن�ضيق والمداوالت  القرارات  ل�ضنع 

y   :عن�ضرين من  ويتك�ن  الم�ضت�ى،  الرفيع  الخبراء  فريق 
دوليًا،  لهم  م�ضه�د  خبراء  من  مك�نة  ت�جيهية  لجنة 

اأ�ضا�ص  على  يعمل�ن  الخبراء  من  م�ضاندة  وقائمة 
وكتابة  الرئي�ضية  الم�ضائل  لتحليل  محددة  م�ضروعات 
ه�  هذا  الخبراء  لفريق  العام  والهدف  عنها،  تقارير 

ال�ض�اهد  اأ�ضا�ص  على  با�ضتمرار  الم�ض�رة  باإعطاء  التكفل 
العلمية والمعرفة 

y   االأغذية منظمة  من  م�ظفين  من  وتتك�ن  االأمانة: 
الدولي  وال�ضندوق  العالمي،  االأغذية  وبرنامج  والزراعة، 

العام للهيكل  دعمها  وتقدم  الزراعية،  للتنمية 

الإطار
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وعلى جانب االأع�ضاء، كلف نف�ص م�ؤتمر المنظمة لجنة م�ؤتمر .   41
لفترة زمنية محددة باأن تتابع التقييم الخارجي الم�ضتقل، بم�جب 

المادة ال�ضاد�ضة من د�ضت�ر المنظمة، ل�ضياغة مقترحات لخطة 
2008، مع  للم�ؤتمر في  اإلى دورة )خا�ضة(  الف�رية وتقديمها  العمل 
مراعاة نتائج وت��ضيات التقييم الخارجي الم�ضتقل. وكانت اللجنة 

مفت�حة الع�ض�ية لم�ضاركة جميع االأع�ضاء ب�ض�رة كاملة. وقام 
الرئي�ص الم�ضتقل للمجل�ص برئا�ضة هذه اللجنة، التي كانت ت�ضاعدها 

التالي: هيئة المكتب وثالث مجم�عات عمل على ال�جه 

البرامجية؛ واأول�ياتها  المنظمة  روؤية  االأولى:  العمل  )اأ(مجم�عة 
الح�كمة؛ �ضعيد  على  االإ�ضالح  الثانية:  العمل  )ب(مجم�عة 

الثقافة،  وتغيير  النظم،  اإ�ضالح  الثالثة:  العمل  )ج(مجم�عة 
التنظيمي. والهيكل 

في .   42 االإ�ضالح  دعم  نظرت مجم�عة  االأمانة،  وعلى جانب 
�ضياغة خطة  في  للم�ضاعدة  المطل�ب  الداخلي  التحليلي  العمل 

ال�ضيا�ضات  معالجة ج�انب  فيه  تمت  الذي  ال�قت  في  الف�رية،  العمل 
ت�ضكيلها. تم  التي  الداخلية  العليا  االإدارة  لجان  بمعرفة  الرئي�ضية 

2008 الثاني  – ن�فمبر/ت�ضرين  للم�ؤتمر  )الخا�ضة(  )ب(الدورة 
المعنية .   43 الم�ؤتمر  لجنة  في  �ضه�ر  لع�ضرة  امتد  عمل  بعد 

الخا�ضة  العمل  ومجم�عات  الم�ضتقل  الخارجي  التقييم  بمتابعة 
عند  المنظمة  في  االأخرى  الرئا�ضية  االأجهزة  من  وبمدخالت  بها، 
عليها  للم�افقة  الف�رية  العمل  بعر�ص خطة  اللجنة  قامت  الحاجة، 
الذي  المنظمة  لم�ؤتمر  والثالثين  الخام�ضة  )الخا�ضة(  الدورة  في 

وقد   .2008 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين   22-18 من  الفترة  في  اجتمع 
كما  وملحق،  رئي�ضية  اأجزاء  اأربعة  في  الف�رية  العمل  �ضيغت خطة 

الف�رية  العمل  الم�ؤتمر خطة  اأقر  وقد   .8 االإطار  في  �ضنلخ�ضه 
.2008/1 قراره  بم�جب  تنفيذها  وترتيبات  المقترحة 

المنظمة:  في  الم�ضتمرة  باء-االإ�ضالحات 
المنظمة لتجديد  الف�رية  العمل  خطة 

)�ض�اء .   37 المكثف  بالعمل   2009-2008 المالية  الفترة  ات�ضمت 
من  للغاية  ل�ضياغة حزمة طم�حة  االأمانة(  اأو  االأع�ضاء  من جانب 

اإيجابية.  ب�ض�رة  تنفيذها  دعم  ثم  المنظمة،  اإن�ضاء  منذ  االإ�ضالحات 
يلي: كما  التخطيط  وكان 

y   – المنظمة  الإ�ضالح  الف�رية  العمل  كانت خطة   ،2008 عام  في 
 2007 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  العام  الم�ؤتمر  اإليها  دعا  التي 

ووافقت  و�ضعت  للمنظمة– قد  الم�ضتقل  الخارجي  التقييم  ع�ضية 
�ضهر  في  عقد  الذي  للم�ؤتمر  الخا�ضة  الدورة  بالتالي  عليها 

الثاني1؛ ن�فمبر/ت�ضرين 
y  .2في عام 2009، حدث تقدم ملم��ص في تنفيذ خطة العمل الف�رية

الم�افقة .   38 قبل  االإجراءات  بع�ص  المنظمة  اإدارة  اتخذت 
مت�ضقة  فيه  الذي ظلت  ال�قت  في  الف�رية،  العمل  على خطة  ر�ضميًا 
)التي  الم�ضتقل  الخارجي  للتقييم  ال�ضلة  ذات  الت��ضيات  مع  تمامًا 

�ضريعة"(.  "مكا�ضب  مبكرة" اأو  "اإجراءات  باأنها  اآنذاك  تعريفها  تم 
االإدارية  للعمليات  المف�ضل  اال�ضتعرا�ص  االإجراءات  هذه  اأحد  وكان 

ا�ضت�ضاري�ن  بها خبراء  قام  رئي�ضية  تحليلية  تجربة  وه�  اأ�ضا�ضًا، 
نتائج  انعك�ضت  وقد  الت��ضيات.  من  �ضاملة  مع مجم�عة  خارجي�ن، 

المتكاملة )11-2009(  الف�رية  العمل  في خطة  المف�ضل  اال�ضتعرا�ص 
 270 بنح�  تعزيزها  مع   ،2009 في  العام  الم�ؤتمر  على  التي طرحت 

مختلفا3. اإجراء 
وقد ا�ضتدعت عملية االإ�ضالح الكبيرة هذه في المنظمة، .   39

اأو غير  كمية كبيرة من ال�ثائق والم�ضاورات الممتدة )�ض�اء الر�ضمية 
الر�ضمية( مع االأع�ضاء وفي ما بينهم. وقد عر�ضت جميع المعل�مات 

المتعلقة باالإ�ضالح على م�قع المنظمة التالي على االإنترنت 
وتم   http://www.fao.org/iee-follow-up-committee/home-iee/ar/.  
-2010 المالية  للفترة  العادي  البرنامج  من  االإ�ضالح  عملية  تم�يل 

مدع�مة   ،2011-2010 المالية  الفترة  في  م�ضتمرة  وهي   2011

وثيقة  ت�ضعى  لن  ال�ضبب،  ولهذا  اإي�ضاحية.  ووثائق  اإ�ضافية  بم�ضاورات 
االأحداث  لجميع  الكاملة  التغطية  اإلى  هذه  البرامج  تنفيذ  ا�ضتعرا�ص 

واإنما  االإ�ضالح.  بعملية  المرتبطة  والحقائق  والتحليالت  والتقارير 
المعالم  ت�ضجيل  اإلى مجرد  التقرير  من  المتقدم  الجزء  هذا  �ضي�ضعى 
الدول  اتخذتها  التي  االإجراءات  اأو  القرارات  ت�جه  وتلخي�ص  البارزة 

واالإدارة. االأع�ضاء 

عليها والموافقة  الفورية  العمل  �سياغة خطة 
)اأ(العملية

من .   40 ينتظر   2007 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  الم�ؤتمر  كان 
في  لالإ�ضالح  �ضامل  برنامج  على  تحت�ي  اأن  الف�رية  العمل  خطة 

من  اأي�ضا  المق�ض�د  وكان  تم�يل.  من  يلزمه  ما  مع  �ضن�ات،  ثالث 
اال�ضتراتيجي  لالإطار  عنا�ضر  على  تحت�ي  اأن  الف�رية  العمل  خطة 

االأجل. المت��ضطة  والخطة  الجديد 

1   .C 2008/4 وال�ثيقة   ،2008/1 الم�ؤتمر  قرار 
2   .C 2009/7 ال�ثيقة  من   1 والملحق   5 المرفق 
3   .C 2009/7 ال�ثيقة  من   2 والملحق   5 المرفق 
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تقرير تنفيذ البرامج للفترة  2009-2008

الفورية  العمل  تنفيذ خطة 
2009 في  المتبقية  الأعمال  وا�ستكمال 

)اأ(العملية
زمنية .   44 لفترة  م�ؤتمر  لجنة   2008/1 الم�ؤتمر  قرار  �ضكل 

اأجل  من  المنظمة،  د�ضت�ر  من  ال�ضاد�ضة  المادة  بم�جب  محددة 
المتبقية  االأعمال  وا�ضتكمال   2009 عام  في  التنفيذ  عمليات  ر�ضد 

عند  االأخرى  االأجهزة  بع�ص  �ضاهمت  كما  الف�رية.  العمل  في خطة 
الد�ضت�رية  ال�ض�ؤون  ولجنة  والمالية،  البرنامج  لجنتي  )مثل  الحاجة 

بمتابعة  المعنية  الم�ؤتمر  لجنة  و�ضمت  والمجل�ص(.  والقان�نية، 
اأطلقت  عمل  ومجم�عات  مكتب  هيئة  الم�ضتقل  الخارجي  التقييم 
عام  في  �ضينفذ  الذي  العمل  لتعك�ص طبيعة  اأ�ضماء جديدة  عليها 

التالي: ال�جه  على   2009

y   المت��ضطة والخطة  اال�ضتراتيجي،  االإطار  االأولى:  العمل  مجم�عة 
والميزانية؛ العمل  وبرنامج  االأجل، 

y  المجل�ص؛ وع�ض�ية  االأ�ضا�ضية  الن�ض��ص  الثانية:  العمل  مجم�عة 
y   واإعادة الثقافة،  وتغيير  النظم،  اإ�ضالح  الثالثة:  العمل  مجم�عة 

التنظيمية. الهيكلة 
الدرا�ضية .   45 الحلقات  من  عدد  عقد  ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة 

لفائدة  الف�رية  العمل  بخطة  المتعلقة  الم�ضائل  عن  الر�ضمية  غير 
منتظمة  ن�ضرات  �ضدرت  كما  روما،  في  الدائمين  الممثلين 

.)Members’ Updates(

تن�ضيق .   46 كفالة  على  العمل  ا�ضتمر  االأمانة،  وعلى جانب 
كما  اأ�ضا�ضية.  ب�ضفة  االإ�ضالح  دعم  المدخالت عن طريق مجم�عة 

الج�انب  في  الم�ظفين  تمثيل  اأجهزة  باإ�ضراك  الالئق  االهتمام  اأولي 
تهمهم. التي 

2009 في  )ب(االإنجازات 
الخارجي .   47 التقييم  بمتابعة  المعنية  الم�ؤتمر  لجنة  قدمت 

الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  العام  الم�ؤتمر  اإلى  تقريرها  الم�ضتقل 
الف�رية  العمل  تنفيذ خطة  عن  تف�ضيليا  تقريرا  مت�ضمنا   ،4 2009

.)5 رقم  مرفقه  )في 
بين .   48 من  وكان   ،2009 في  العمل  �ضير  في  كبير  تقدم  حدث 

االإنجازات: اأهم 
y   الن�ض��ص على  المقترحة  التعديالت  من  �ضاملة  مجم�عة 

وترتيبات  المراجعة،  باالأدوار  يتعلق  ما  في  �ضيما  ال  االأ�ضا�ضية، 
الرئا�ضية؛  االأجهزة  كبيرة من  اجتماعات مجم�عة  وم�اعيد  العمل، 

مختلف  نمط  اإلى  ترجم  ما  وه�  عليها،  الم�ؤتمر  م�افقة  بعد 
2010-2011؛ المالية  الفترة  في  االجتماعات  كبيرا عن  اختالفا 

y   اإطار ا�ضتراتيجي وخطة عمل مت��ضطة االأجل جديدان م�ضح�بان
ببرنامج منقح للعمل والميزانية ت�ضتند كلها ا�ضتنادا �ضديدا اإلى 

المبادئ الجديدة الم�ضتندة اإلى النتائج في خطة العمل الف�رية؛ واأحد 
ع�ضر هدفًا ا�ضتراتيجيًا، وهدفين وظيفيين، مع تطبيق طرق عمل من 

خالل ثمانية وظائف رئي�ضية، كلها تدخل �ضمن هذه ال�ثائق. وقد 
جمع برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2010-2011 الم�ارد من 

المنظمة لتجديد  الفورية  العمل  خطة 
الجديد  العمل  اإطار  وبرامجها:  المنظمة  اأول�يات  األف- 

برامج  لت�ضميم جميع  والمقترح  النتائج  اإلى  الم�ضتند 
ذلك  في  بما  المدى،  البعيدة  ونتائجه  المنظمة، 

والنهج  واالأهداف  العالمية،  واالأهداف  المنظمة  روؤية 
الم�ارد. واإدارة  االأول�يات  لتحديد  اال�ضتراتيجية 

االأبعاد  معالجة  الح�كمة:  �ضعيد  على  االإ�ضالح  باء- 
وملكية  والفعالية  الكفاءة  من حيث  االإدارة  لعملية  الرئي�ضية 

االأجهزة  دور  لتعزيز  المقترحة  والترتيبات  االأع�ضاء؛ 
والتنظيمات  ال�ضيا�ضات  ترابط  �ضمان  في  للمنظمة  الرئا�ضية 
التنفيذي،  االإ�ضراف  ممار�ضة  في  االأجهزة  ودور هذه  العالمية 

واالإدارة؛  الرئا�ضية  لالأجهزة  ال�ا�ضحة  االأدوار  احترام  مع 
من  – جزءا  ذلك  – �ضمن  االإقليمية  الم�ؤتمرات  وجعل 

االإدارة. هيكل 
وتغيير  والميزانية،  البرامج  واإعداد  النظم،  اإ�ضالح  جيم- 

الترتيبات  من  �ضل�ضلة  مع  التنظيمي:  الهيكل  واإعادة  الثقافة، 
الميزانية،  ودورة  البرنامجية  الدورة  الإ�ضالح  المف�ضلة 

بين جملة  م�حد،  برنامج  في  الط�عية  الم�ضاهمات  وتعبئة 
ب��ض�ح؛  االأول�يات  بتحديد  االأع�ضاء  قيام  مع  اأخرى،  اأم�ر 

وتعزيز  ال�اجبة؛  الم�ضاءلة  �ضمان  مع  ال�ضلطات  وتف�ي�ص 
وتح�ضين  االإدارة؛  وتب�ضيط  الثقافة،  وتغيير  الب�ضرية  الم�ارد 

ال�ض�اء  على  الميدانية  والمكاتب  المقر  من جانب  الفعالية 
الفني. للعمل  الم�ارد  تحرير  فيه  يجري  الذي  ال�قت  في 

الح�كمة  متابعة  ترتيبات  اأي  التنفيذ:  متابعة  ترتيبات  دال- 
معا. واالإدارة 

ا�ضتعرا�ص  يت�ضمن  ملحق  هناك  ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة 
الالزمة،  الم�ارد  وتقدير  ال�ف�رات،  واعتبارات  التكاليف 

�ضن�ات  الثالث  فترة  امتداد  على  للتنفيذ  زمني  وجدول 
.11-2009

الإطار
8

4   .C 2009/7 ال�ثيقة 
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التقييم  متابعة  اأجل  من  اإنفاقها  يتم  لم  التي  العادية  الميزانية 
وبم�ضاهمة  دوالر(  ملي�ن   0.84 اإلى  )و�ضلت  الم�ضتقل  الخارجي 

دوالر(. ملي�ن   2.38( اإ�ضبانيا  حك�مة  من  خا�ضة 

2009 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  الم�ؤتمر  )د(قرارات 
اعتمد الم�ؤتمر، بم�جب قراره 2009/4، تقرير لجنة الم�ؤتمر .   50

المعنية بمتابعة التقييم الخارجي الم�ضتقل، وحدد معايير الم�ضي 
قدما في عملية االإ�ضالح. و�ضمل ذلك م�ا�ضلة الترتيبات الخا�ضة 

للجنة ولكن مع تخفي�ص عدد اجتماعاتها، وقيام االأجهزة الرئا�ضية 
باأدوارها التي اأوكلت اإليها في االإ�ضالحات ال�اردة في خطة العمل 

الف�رية. كما وافق الم�ؤتمر على االإطار اال�ضتراتيجي للمنظمة للفترة 
2010-19، وخطة العمل المت��ضطة االأجل للفترة 2010-13 وبرنامج 

العمل والميزانية للفترة المالية 2010-2011، وعلى التعديالت المهمة 
في الن�ض��ص االأ�ضا�ضية للمنظمة، كما قدمتها لجنة الم�ؤتمر المعنية 

بمتابعة التقييم الخارجي الم�ضتقل بعد الت�ضاور مع لجنة ال�ض�ؤون 
الد�ضت�رية والقان�نية،  وعلى تغييرات اأخرى تتعلق بطرق عمل هياكل 

االإدارة، عن طريق �ضل�ضلة من القرارات.

النتائج  اإطار  واأر�ضى  والتقديرية.  التقييمية  الط�عية  الم�ضاهمات 
في  بها  المرتبط  العمليات  وتخطيط  االإنفاق  ل�ضلطة  قاعدة  الجديد 

التالية؛ المالية  والفترات   2011-2010 المالية  الفترة 
y   في ملم��ضة  ترتيبات  اأمام  الطريق  لتمهيد  الالزمة  التحليالت 

العمل  هذا  على  يق�م  هيكل جديد  )مع  المقر  في  الهيكلة  اإعادة 
للم�اقع  ا�ضتعرا�ص جديد  مع   )2010/1/1 من  اعتبارا  وينفذ 

ال�ظائف  اأعداد  في  الملم��ص  للتخفي�ص  ونتيجة  الميدانية. 
االأمر  مدير،  درجة  من  ال�ظائف  ثلث  اإلغاء  تم  العليا،  االإدارية 

الفنية،  البرامج  اإلى  ت�جيهها  اأعيد  كبيرة  وف�رات  اأ�ضفر عن  الذي 
واأقل هرمية؛ ت�ضطيحا  اأكثر  لالإدارة  هيكل  وعن 

y   ،وكمثال القرار،  �ضنع  في  االإقليمية  للمكاتب  اأق�ى  دور  اإعطاء 
الدائم�ن  الم�ضاعدون/الممثل�ن  العام�ن  المديرون  اأ�ضبح  فقد 

بطريقة  تعقد  التي  الم�ؤتمرات  – من خالل  با�ضتمرار  م�ضاركين 
االأخرى  واالجتماعات  العليا  االإدارة  اجتماعات  – في  الفيدي� 
في  المنظمة،  م�ضت�ى  على  �ضيا�ضات  ب�ضاأن  تعقد  التي  المهمة 

ميزانية  تامة عن  م�ض�ؤولية  م�ض�ؤولين  فيه  اأ�ضبح�ا  الذي  ال�قت 
العمل  على  االإ�ضراف  وعن  االإقليم،  في  الفنيين  الم�ظفين  وبرامج 

المنظمة؛ لممثلي  والمادي  الفني 
y   والنه��ص الب�ضرية  الم�ارد  اإدارة  الإ�ضالح  �ضاملة  اإجراءات 

للم�ارد  )ا�ضتراتيجية  مهام جديدة  اإن�ضاء  ذلك  في  بما  بها، 
االإدارة  تط�ير  برامج  من  وتنفيذ مجم�عة  واالت�ضاالت(  الب�ضرية 

اإدارة  معل�مات  تقارير عن  كتابة  م�ضروع  في  والبدء  والتعلم، 
المعل�مات  نظم  من  االآتية  البيانات  لتعزيز  الب�ضرية  الم�ارد 
عن  للمعل�مات  واحد  م�ضت�دع  في  و�ضبها  المختلفة  العديدة 
ل��ضع  مبدئية  وم�ضاورات  بح�ث  واإجراء  الب�ضرية،  الم�ارد 

برنامج  ذلك  في  بما  الب�ضرية،  للم�ارد  و�ضيا�ضات جديدة  برامج 
عمل  وخطة  التنقل  و�ضيا�ضات  ال�ضبان،  المهنيين  الم�ظفين 
الجن�ضين.  بين  الت�ازن  ب�ضاأن  الب�ضرية  للم�ارد  ا�ضتراتيجية 

واالإدارة  االأداء  تقييم  لنظام  تجربتان  تمت  ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة 
م�ظف،   500 من  اأكثر  �ضاماًل  و2009،   2008 عامي  في  الجديد 

النتائج  بين  الم�ضاءلة  حلقة  ه�  النظام  هذا  بهدف جعل 
2010؛ عام  من  اعتبارا  االأفراد  الم�ظفين  واأداء  التنظيمية 

y  ال�ضلطات؛ وتف�ي�ص  االإدارية  العمليات  تب�ضيط  م�ا�ضلة 
y   م�ضت�ى على  المنظمة  في  الثقافة  تغيير  الإدخال  اإجراءات 

اإ�ضراك  الثقافة،  تغيير  فريق  برعاية  ي�ضمل،  بما  االأمانةككل 
بما  الميدانية  والمكاتب  المقر  من  الم�ظفين  من  كبير  عدد 
ت�ضاركية  اأ�ضاليب  با�ضتخدام  الثقافة  تغيير  من  ذلك  ي�ضمله 

�ضياغة  تحققت،  التي  الف�رية  النتائج  بين  ومن  مختلفة. 
والج�ائز  ال�ظيفي،  للتط�ير  ومقترحات  الداخلية  للروؤية  بيان 

�ضم�لية. اأكثر  عمل  ومناخ  والتقدير 

تنفيذ  لدعم  االأم�ال  تعبئة  )ج(جه�د 

2009 في  الف�رية  العمل  خطة 
تم .   49  ،2008/1 الم�ؤتمر  قرار  في  جاء  ما  على  بناء 

مجم�ع  وبلغ  الف�رية.  العمل  خطة  لتنفيذ  اأمانة  ح�ضاب  اإن�ضاء 
الم�ضروع،  خدمة  تكاليف  بخالف  االأع�ضاء،  من  الم�ضاهمات 

التم�يل  ولم�اجهة  ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة  دوالر.  ملي�ن   8.07

م�ارد  ا�ضتخدمت   ،2009 في  الف�رية  العمل  لخطة  االإ�ضافي 
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ذات .   53 والح�ضابات  العام  الح�ضاب  من  الم�ضروفات  زادت 
المائة( عن  في  اأمريكي )14  دوالر  ملي�ن   128.2 قيمته  بما  ال�ضلة 

المتعددة: الع�امل  من  ب�ضبب مجم�عة  ال�ضابقة،  المالية  الفترة 
y   عليها الم�افق  العادي  البرنامج  من مخ�ض�ضات  االإنفاق  زاد 

المائة عن  في   21 ن�ضبتها  بزيادة   2009-2008 المالية  للفترة 
ال�ضابقة؛ المالية  الفترة  م�ضروفات 

y   قيمته بما  م�ضتركة  ب�ض�رة  المم�لة  اال�ضتثمارات  اأن�ضطة  انخف�ضت 
المائة(؛ في  اأمريكي)7  دوالر  ملي�ن   2.3

y   زاد ا�ضترداد تكاليف الدعم بمبلغ 14 ملي�ن دوالر اأمريكي )23 في
المائة( ا�ضتمراراً لالتجاه الذي حدث في الفترتين الماليتين ال�ضابقتين؛

y   مرفق وتعديالت  التقني  التعاون  "برنامج  المعن�ن  االعتماد  ي�ضمل 
والم�ؤجلة  اإنفاقها  يتم  لم  التي  الراأ�ضمالي" المخ�ض�ضات  االإنفاق 

المالية الفترة  في  الإنفاقها  ال�ضابقة  المالية  الفترة   من 
 2011-2010 اإلى  الم�ؤجلة  االإيرادات  منها  2008-2009، مخ�ض�ما 

زيادة  كانت هناك   ،2 الجدول  يت�ضح من  وكما  الثالثة.  البن�د  لهذه 
 27.4 قدره  �ضافي  مقابل عجز  دوالر،  ملي�ن   7.1 قيمتها  �ضافية 

2006-2007؛ في  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 
y   وج�د فروق في اأ�ضعار العمالت بقيمة 20.7 ملي�ن دوالر اأمريكي في

اأمريكي في 2006-2007؛ 2008-2009، مقابل 43.2 ملي�ن دوالر 

y   اأمريكي دوالر  ملي�ن   1.2 "اأخرى" يت�ضمن  المعن�ن  البند 
المتجدد  ال�ضندوق  تكبدها  وم�ضروفات  نثرية  م�ضروفات 

اأق�ضاط  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   22 وت�ضديد  االإعالمية،  للمنتجات 
الطبية  التغطية  ا�ضتحقاقات  في  كتخفي�ص  قيدت  ال�ضحي  التاأمين 

المالي5. التقرير  الأغرا�ص  الخدمة  انتهاء  بعد 

األف-الم�ارد
الق�سم هذا  مجال 

عن .   51 االإبالغ  ه�  البرامج  تنفيذ  لتقرير  الرئي�ضية  ال�ضمة 
المنتجات  بت�ضليم  و�ضلته  المالية  الفترة  اأثناء  الم�ارد  ا�ضتخدام 

من  المتاحة  الم�ارد  تط�ر  الق�ضم  هذا  ويلخ�ص  والخدمات. 
في  جاء  كما  االإنفاق  اإلى مجم�ع  ي�ضير  والتحليل  الم�ضادر.  جميع 

دوالر  ملي�ن   2  189  ،2009-2008 المالية  للفترة  المالية  الح�ضابات 
المائة(  في  اأمريكي )23  دوالر  ملي�ن   415 بنح�  اأكثر  اأي  اأمريكي، 

.2007-2006 المالية  الفترة  في  عنه 

االإجمالية الم�ارد  تط�ر 
فئتين .   52 تحت   1 الجدول  في  التم�يل  م�ضادر  اأهم  ترد 

ال�ضلة،  ذات  والح�ضابات  العام  الح�ضاب  هما:  محا�ضبيتين، 
االإنمائي: المتحدة  االأمم  وبرنامج  االأمانة  وح�ضابات 

y   االأن�ضطة وت�ضمل  ال�ضلة"  ذات  والح�ضابات  العام  "الح�ضاب 
ذات  والم�ضادر  العادي  البرنامج  من مخ�ض�ضات  المم�لة 

بالم�ضاركة،  المم�لة  اال�ضتثمار  دعم  اأن�ضطة  فيها  بما  ال�ضلة، 
المتن�عة؛ االأخرى  والبن�د  الدعم،  تكاليف  وا�ضترداد 

y   وت�ضم االإنمائي"  المتحدة  االأمم  وبرنامج  االأمانة  "ح�ضابات 
الميزانية. خارج  من  اأخرى  م�ضادر  من  المم�لة  االأن�ضطة 

2009-2008 في  الإنجازات  ا�ستعرا�ض  ثانيا- 

التمويل  م�ضدر  الإنفاق بح�ضب  1: موجز عن  الجدول 
الأمريكية( الدولرات  )بمليين   

2009-2008 2007-2006 التمويل م�سدر 

ال�سلة ذات  والح�سابات  العام  الح�ساب 

925.6  764.2
اإنفاق البرنامج العادي )مقابل ميزانية 2008-2009 البالغة 

929.8 ملي�ن دوالر اأمريكي(

30  32.3 اأن�ضطة اال�ضتثمار ذات التم�يل الم�ضترك

74.1  60.1
المبالغ الم�ضتردة من تكاليف الدعم )ح�ضاب االأمانة/ برنامج 

االأمم المتحدة االإنمائي(

17.1  15.1
الم�ضاهمات النقدية من الحك�مات وغيرها من االإيرادات 

المتن�عة

7.1 -27.4
التعديالت في برنامج التعاون التقني ومرفق االإنفاق الراأ�ضمالي 

)انظر الجدول 2(

20.7  43.2 الفروق في العمالت مقابل معدل الميزانية*

-20.8  38.0 غير ذلك )مبينة اأدناه(

1 053.80  925.6 المجم�ع الفرعي

ح�سابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

576.6  464.5
ح�ضابات االأمانة/ برنامج االأمم المتحدة االإنمائي )با�ضتثناء 

م�ضاريع الط�ارئ(

558.7  384.5 عمليات االإغاثة ا لخا�ضة )م�ضاريع الط�ارئ(

1 135.30  849.0 المجم�ع الفرعي

2 189.10  1 774.6 الم�سروفات مجموع 

* تمثل الفروق في العمالت االإنفاق الفعلي واالإيرادات االأخرى الفعلية المعدلة بحيث تظهر 
المعامالت بالي�رو ب�ضعر ال�ضرف المطبق في الميزانية ع��ضا عن �ضعر ال�ضرف المطبق في 

االأمم المتحدة ال�ضاري في تاريخ المعامالت

الإنفاق    التقني ومرفق  التعاون  برنامج  في  التعديلت   :2 الجدول 
الأمريكية( الدولرات  الأمني )بمليين  والإنفاق  الراأ�ضمالي   

التغير 2009-2008 2007-2006 التمويل م�سدر 

33.7  69.9  36.4

ح�لت اعتمادات برنامج التعاون التقني الخا�ضة 
بالفترة المالية ال�ضابقة اإلى الفترة المالية 

الراهنة

15.7 )54.2( )69.9(
اعتمادات برنامج التعاون التقني الم�ؤجلة للفترة 

المالية التالية

)6.1(  2.8  8.9
م�ارد مرفق االإنفاق الراأ�ضمالي الم�ؤجلة اإلى 

الفترة المالية الراهنة

)4.6( )7.4( )2.8(
م�ارد االإنفاق الراأ�ضمالي الم�ؤجلة اإلى الفترة 

المالية التالية

)4.0( )4.0( 0.0
م�ارد مرفق االإنفاق االأمني الم�ؤجلة اإلى الفترة 

المالية التالية

34.5 7.1 )27.4( الم�سروفات مجموع 

اعتبارا من 31 دي�ضمبر/كان�ن االأول 2007، ومع اتجاه المنظمة اإلى تطبيق     5
المعايير المحا�ضبية الدولية للقطاع العام، اأدرجت المنظمة في ك�ض�فاتها     

المالية القيمة االكت�ارية الكاملة ال�ضتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة. وبالتالي،    
بداية من 2008،اأ�ضبحت المنظمة تقيد اأق�ضاط التاأمين ال�ضحي نيابة عن    

الم�ظفين المتقاعدين في ك�ض�ف التقارير المالية بطريقة تختلف عنها في    
ك�ض�ف تقارير الميزانية. وبالن�ضبة للفترة المالية 2008-2009، قيد مبلغ     

22 ملي�ن دوالر اأمريكي مدف�عات اأق�ضاط التاأمين ال�ضحي لم�ضلحة الم�ظفين    
المتقاعدين كم�ضروفات من اأجل كتابة تقارير عن الميزانية، ولكنها �ضجلت    

كتخفي�ص في ا�ضتحقاقات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة الأغرا�ص     
التقارير المالية.  
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ال�سلة ذات  والح�سابات  العام  الح�ساب 
والميزانية .   57 العمل  برنامج  في  الم�ج�د  العمل  برنامج  يت�ضمن 

االإيرادات  من  للم�ارد  المت�قع  الت�افر   2009-2008 المالية  للفترة 
في ح�زة  تك�ن  التي  الط�عية  الم�ضاهمات  على  ت�ضتمل  التي  االأخرى، 

الميزانية  مع مخ�ض�ضات  كثب  وتدار عن  كبير،  اإلى حد  المنظمة 
للم�ارد  اكتماال  اأكثر  �ض�رة  الإعطاء  الترتيب  هذا  ويتبع  العادية. 

يحدث  الذي  االنحراف  فاإن  ذلك،  ومع  الجاري.  بالعمل  المرتبطة 
اأثناء  الميزانية  في  المحدد  الم�ضت�ى  عن  النهاية  في  االإيرادات  في 

مع  تتفق  لكي  الم�ضروفات  في  مماثلة  تعديالت  يتطلب  التنفيذ، 
من  قدرا  ي�ضيف  الذي  االأمر  الميزانية،  في  المعتمدة  المخ�ض�ضات 

للمخ�ض�ضات. المالية  االإدارة  اإلى  والتعقيد  اليقين  عدم 
والتعديالت .   58  2009-2008 المالية  للفترة  العمل  برنامج  يرد 

العمل،  برنامج   :3 الجدول  في  تنفيذه  اأثناء  عليه  اأدخلت  التي 
المالية  الفترة  في  واالأداء  الميزانية،  اأب�اب  بين  فيما  والتح�يالت 

العمل  برنامج  في  المق�ضمة  الم�ارد  وبلغ مجم�ع   .2009-2008

دوالر  ملي�ن   1  033.2 قيمته  ما   2009-2008 المالية  للفترة  والميزانية 
البرنامج  من مخ�ض�ضات  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   929.8 منها  اأمريكي، 

)بعد  االأخرى  االإيرادات  من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن  و103.4  العادي، 
ح�ضابات  في  اأمانة  كح�ضابات  تحت�ضب  التي  االإيرادات  اأنماط  تعديل 

المالية  الفترة  في  االإيرادات  بند  تحت  اأدرج  وقد  المنظمة(. 
االإنفاق  مرفق  من  اأمريكي جاءت  دوالر  ملي�ن   2.8 مبلغ   2009-2008

.68 الباب  �ضمن  الإنفاقها   2 الجدول  في  جاء  كما  الراأ�ضمالي، 
كان مخططًا .   59 عما  البرنامج  تنفيذ  انحراف  من  مفر  ال 

تغييرًا  تعك�ص  التي  االأول�يات  تغيير  مثل  الع�امل  بع�ص  نتيجة  له، 
الأ�ضد  ا�ضتجابة  تتخذ  التي  الترتيبات  وفي  الخارجية  البيئات  في 

في  يح�ضب  لم  الذي  والت�ضخم  اإلحاحًا،  االأع�ضاء  احتياجات 
العمالت.  تح�يل  اأ�ضعار  وتاأثير  المت�قعة،  غير  والتكاليف  الميزانية، 
المائة  في   99.5 المنظمة  اأنفقت   ،2009-2008 المالية  الفترة  وفي 

دوالر،  ملي�ن   4.2 اإنفاق  دون  المتبقي  وبلغ مجم�ع  المخ�ض�ضات.  من 
المخ�ض�ضات،  مقابل  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1.7 النهائي  الر�ضيد  وبلغ 

بناء  التالية  المالية  الفترة  اإلى  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   2.5 تح�يل  بعد 

وبرنامج .   54 االأمانة  "بح�ضابات  ال�ضلة  ذات  الم�ضروفات  زادت 
اأمريكي )34  دوالر  ملي�ن   286.3 قيمته  االإنمائي" بما  المتحدة  االأمم 

:2007-2006 كبيرة عن م�ضروفات  زيادة  وهي  المائة(  في 
y   لغير حاالت االأمانة  بح�ضابات  ال�ضلة  ذات  الم�ضروفات  زادت 

المائة(؛  في  اأمريكي )26  دوالر  ملي�ن   117.6 قيمته  بما  الط�ارئ 
بمبلغ  االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج  انخف�ضت م�ضروفات  بينما 

المائة(؛ في  اأمريكي)40  دوالر  ملي�ن   5.5

y   دوالر ملي�ن   174.2 بمبلغ  الط�ارئ  عمليات  زادت م�ضروفات 
اأنفل�نزا  وباء  مثل  الك�ارث  بع�ص  نتيجة  المائة(  في  اأمريكي)45 

بالجفاف. المنك�بة  المناطق  اإلى  قدمت  التي  والم�ضاعدات  الطي�ر 
العادي .   55 البرنامج  ن�ضيب م�ضروفات   :1 ال�ضكل  من  يتبين  كما 

في  الم�ضروفات  من مجم�ع  الميزانية  خارج  من  والم�ضروفات 
برنامج  – بخالف  العادي  البرنامج  كانت م�ضروفات   ،2009-2008

من  قليال  – اأقل  الغذائي  لالأمن  الخا�ص  التقني/البرنامج  التعاون 
 ،2007-2006 المالية  بالفترة  ومقارنة  االإجمالية.  الم�ضروفات  ن�ضف 
المائة  في   52 من  الم�ضروفات  في  العادي  البرنامج  ن�ضيب  انخف�ص 

الميزانية  خارج  من  الم�ضروفات  فئة  و�ضمن  المائة.  في   48 اإلى 
االأكبر  بالن�ضيب   2009-2008 في  الط�ارئ  م�ضروعات   ا�ضتاأثرت 

عمليات  بخالف  الميدانية  الم�ضروعات  تليها  المائة(  في   50(
الميزانية  خارج  من  المقدم  الدعم  ثم  المائة(  في  الط�ارئ )35 

المالية بالفترة  ومقارنة  المائة(.  في  العادي )15   للبرنامج 
اأكبر  الط�ارئ  في حاالت  الم�ضاعدة  م�ضروعات  2006-2007 حققت 

بينما  المائة،  في   50 اإلى  المائة  في   45 من  ن�ضيبها  زاد  نم�، حيث 
لدعم  الميزانية  خارج  من  االآتية  للم�ارد  المئ�ية  الن�ضبة  انخف�ضت 

المائة. في   15 اإلى  المائة  في   19 من  العادي  البرنامج 

الميزانية   الممولة من خارج  والم�ضاريع  العادي  البرنامج  اإنفاق   :1 ال�ضكل 
المالية  الفترة  في  الإجمالي  الإنفاق  في  ن�ضيبها  بح�ضب   

2009-2008  

العادي .   56 )البرنامج  االإنفاق  الإجمالي   2 ال�ضكل  في  ملخ�ص  يرد 
المالية  للفترة  الميزانية  اأب�اب  الميزانية( ح�ضب  خارج  من  واالأم�ال 

والزراعية  الغذائية  النظم  الثاني:  الباب  ا�ضتاأثر  وقد   .2009-2008

والم�اد  وال�ضيا�ضات  المعرفة  تبادل  الثالث:  والباب  الم�ضتدامة 
الباب  ا�ضتاأثر  بينما  االإنفاق،  من  المائة  في   74 بن�ضبة  الترويجية 

البرامج  وت�ضليم  المتحدة  االأمم  مع  والتعاون  الالمركزية،  الرابع: 
االإدارة  الخام�ص: خدمات  والباب  المائة،  في   15 قدرها  بن�ضبة 

في   3 وهي  الباقية  الن�ضبة  وتاأتي  المائة.  في   8 بن�ضبة  واالإ�ضراف 
الطارئة  والم�ضروفات  االأول(،  )الباب  المنظمة  المائة �ضمن ح�كمة 

واالإنفاق  الثامن(  )الباب  الراأ�ضمالي  واالإنفاق  ال�ضاد�ص(،  )الباب 
التا�ضع(. )الباب  االأمني 

الباب الثامن: 
االإنفاق الراأ�ضمالي  

%1

الباب الثاني: 
النظم الغذائية والزراعية 

الم�ضتدامة  %54

الباب االأول:  
التنظيم واالإدارة 
الم�ؤ�ض�ضية  %1

الباب التا�ضع: 
االإنفاق االأمني  

%1

الباب الخام�ص: 
خدمات االإدارة 
واالإ�ضراف  %8

الباب الثالث: 
تبادل المعارف، 
ال�ضيا�ضات والم�اد 
الترويجية  %20

الباب ال�ضاد�ص: 
الم�ضروفات الطارئة  

%0

الباب الرابع: 
الالمركزية، التعاون 
في االأمم المتحدة 
وت�ضليم البرامج  
%15

م�ضروعات ميدانية 
مم�لة من خارج 
الميزانية  %35

الدعم المقدم 
للبرنامج العادي 
)من خارج الميزانية( 
%15

م�ضروعات الط�ارئ المم�لة 
)من خارج الميزانية( 

%50

مم�لة من خارج الميزانية
%52

البرنامج الميداني العادي 
)برنامج التعاون التقني 

الخا�ص باالأمن الغذائي(  
%5

البرنامج العادي
%43

الميزانية،  اأبواب  الإنفاق ح�ضب  اإجمالي  توزيع   :2 ال�ضكل 
2009-2008  

6   .FC 122/2و  CL 136/REP ال�ثيقتان    
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 2009/3 الم�ؤتمر  قرار  اأن  كما   .2009/3 الم�ؤتمر  قرار  ترخي�ص  على 
المتبقي  الفائ�ص  من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   2.5 مبلغ  بتخ�ضي�ص  �ضمح 

الراأ�ضمالية،  الم�ضروفات  لمرفق  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   4.2 وقدره 
التالية. المالية  الفترات  في  اأي�ضا  ال�ضتخدامه 

جميع .   60 على  المالية  لجنة  م�افقة  المالية  الل�ائح  وتتطلب 
يتعلق  ما  )في  والميزانية  العمل  برنامج  اأب�اب  بين  التح�يالت 

لجنة  الحظت  ذلك،  على  وبناء  العادي(.  البرنامج  بمخ�ض�ضات 
اإلى  االأخير  التح�يل  اأن   2010 ماي�/اأيار  في  دورتها  في  المالية 

عليها  الم�افقة  �ضبق  التي  الم�ضت�يات  حدود  في  ه�   5 الباب 
في  طفيفة  زيادة  اإلى  االأمر  احتاج  بينما   ،)3/FC 128 )ال�ثيقة 

المطل�بة  التح�يالت  على  اللجنة  ووافقت   .1 الباب  اإلى  التح�يل 
دوالر  ملي�ن   1(  1 الباب  اإلى  الميزانية  في  و6   3 البابين  من 

الباب  واإلى  اأمريكي(،  دوالر  ملي�ن   0.05(  4 الباب  واإلى  اأمريكي(، 
اأمريكي(. دوالر  ملي�ن   0.7(  5

قيمته .   61 ما   2009-2008 المالية  الفترة  في  االإيرادات  بلغت 
المتعلقة  الم�ؤجلة  المخ�ض�ضات  )بخالف  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   121.1

كاإيرادات  التي ظهرت  االأمني،  االإنفاق  ومرفق  الراأ�ضمالي  باالإنفاق 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   13.1 قيمتها  زيادة  يمثل  ما  وه�   )3 الجدول  في 

.2007-2006 المالية  الفترة  عن  المائة(  في   13(
النهائية .   62 الميزانية  في  االإجمالية  الم�ضروفات  مقارنة  يمكن 

اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1  038 وقيمتها   2009-2008 المالية  للفترة 
الح�ضاب  من  "كنفقات  �ضجلت  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1  054 مقابل 

العام والح�ضابات ذات ال�ضلة" في م�ضروع الح�ضابات المالية. وال 
ت�ضمل االأرقام ال�اردة في الجدول 3 �ض�ى بن�د االإنفاق في الح�ضابات 

 المالية المقيدة على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية
فروق  ل م�ضروفات  ُتعدِّ التحديد: )1(  وجه  على  وهي   .2009-2008

في  الي�رو  يتحكم  التي  المعامالت  ترجمة  لتعك�ص  العمالت  اأ�ضعار 
 1.2 ولت�ضتبعد  الميزانية،  في  به  المعم�ل  العملة  �ضعر  اإلى  اأغلبها 
من  والم�ضروفات  النثرية  الم�ضروفات  من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 

�ضندوق  الإن�ضاء  نظرا  االإعالمية  للمنتجات  المتجدد  ال�ضندوق 
المالية؛  الالئحة  من   10-6 المادة  بم�جب  الغر�ص  لهذا  منف�ضل 

المتعلقة  التكاليف  من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   22 ت�ضمل   )2(
اإليها  )الم�ضار  الخدمة  انتهاء  بعد  الطبية  الرعاية  بمدف�عات خطة 

التقني  التعاون  برنامج  ل م�ضروفات  تعدِّ 5(؛ )3(  الحا�ضية  في  اأي�ضا 
في  التقني  التعاون  برنامج  اأن جميع مخ�ض�ضات  ُيفتر�ص  بحيث 

�ضيظل  الم�ضتخدم  غير  الر�ضيد  الأن  نظرا  اأنفقت،  قد   2009-2008

من   3-4 للمادة  2010-2011، طبقا  في  بااللتزامات  لل�فاء  مت�افرا 
المالية. الالئحة 

بين .   63 العادي  البرنامج  م�ضروفات  تق�ضيم   3 ال�ضكل  يبين 
في   66 بن�ضبة  المقر  ا�ضتاأثر  وقد  الميدانية.  والمكاتب  المقر 
م�ضروفات  من  اأكثر  اأي  االإجمالية،  الم�ضروفات  من  المائة 

في  ترجع  كنتيجة  المائة،  في   2 بن�ضبة   2007-2006 المالية  الفترة 
الب�ضرية  الم�ارد  وعلى  العق�د  على  الم�ضروفات  زيادة  اإلى  اأغلبها 

المتعلقة  الميدانية  البرامج  على  الم�ضروفات  وت�قفت  االأخرى. 
)وهما  الغذائي  لالأمن  الخا�ص  والبرنامج  التقني  التعاون  ببرنامج 

المالية  الفترة  في  المائة  في   11 عند  العادي(  البرنامج  من  يم�الن 
 .2007-2006 المالية  الفترة  في  المائة  في   12 مقابل   ،2009-2008

ن�ضيب  انخف�ص  العديدة:  الالمركزية  بالم�اقع  يتعلق  ما  وفي 

البرنامج العادي
البرامج الميدانية  

%11

المكاتب االإقليمية 
الفرعية  %5

المكاتب االإقليمية  
%7

ممثليات المنظمة  
%10

المقار الرئي�ضية
%66

مكاتب االإت�ضال  
%1

الميدانية،   المكاتب  وفي  الرئي�ضي  المقر  في  الإنفاق   :3 ال�ضكل 
2009-2008  

ل�ضبب  المائة،  في   10 اإلى  المائة  في   11 من  المنظمة  ممثليات 
ن�ضيب  اأما  الم�ظفين؛  تكاليف  في  الن�ضبي  االنخفا�ص  ه�  رئي�ضي 
في   5 اإلى  المائة  في   4 من  زاد  فقد  الفرعية،  االإقليمية  المكاتب 

االإقليمية  المكاتب  ن�ضيب  وانخف�ص  اأعدادها؛  زيادة  ب�ضبب  المائة، 
االت�ضال  مكاتب  ن�ضيب  وظل  المائة؛  في   7 اإلى  المائة  في   8 من 

المائة. في   1 عند 
المتعلقة .   64 الم�ضروفات  عن  المعل�مات  من  المزيد  هناك 

تقرير   :3 الملحق  في  والميزانية  العمل  برنامج  في  الفردية  بالبرامج 
االإنترنت. على  ل  المف�ضًَّ التنفيذ 
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الفارق في 2008-2009: الميزانية ناق�سا الم�سروفات/الإيرادات
م�سروفات 2009-2008

برنامج العمل 2009-2008
 عمليات النقل بين
 الأبواب الموافق
عليها )�سافية(

العتمادات
)بالزيادة(/ بالنق�ض

 الإيرادات
)بالزيادة(/ بالنق�ض

 برنامج العمل
)بالزيادة(/ بالنق�ض

�سافي الإنفاق
الإيرادات الفعلية

 معدل الإنفاق في
 برنامج العمل

والميزانية
�سافي العتمادات

الإيرادات
برنامج العمل

البرنامج
الباب/

البرنامج

-666
70

-736
14

892
70

14
962

14
226

0
14

226
االأجهزة الرئا�ضية

1A

-253
-166

-87
11

897
444

12
341

11
644

610
12

254
الت�جيه العام

1B

0
0

0
688

0
688

688
0

688
اإدارة البرنامج

1X

1
000

-919
-96

-823
27

477
514

27
991

26
568

610
27

178
ح�كمة المنظمة

1

-219
952

-1
171

22
134

1
388

23
522

21
915

436
22

351
اإدارة نظم اإنتاج المحا�ضيل

2A

-847
782

-1
629

11
029

1
146

12
175

10
182

364
10

546
اإدارة نظم االإنتاج الحي�اني

2B

1
482

2
352

-870
29

377
2

904
32

281
30

859
552

31
411

االآفات واالأمرا�ص الحي�انية والنباتية
2C

2
386

551
1

835
24

171
1

996
26

167
26

557
1

445
28

002
التغذية وحماية الم�ضتهلكين

2D

283
108

175
12

281
486

12
767

12
564

378
12

942
 المعل�مات واالإح�ضاءات واالقت�ضاد وال�ضيا�ضات في قطاع

الغابات
2E

372
397

-25
9

862
516

10
378

10
234

119
10

353
اإدارة الغابات و�ضيانتها واإحياوؤها

2F

177
135

42
10

235
324

10
559

10
412

189
10

601
المنتجات وال�ضناعات الحرجية

2G

-807
-104

-703
22

411
741

23
152

21
604

845
22

449
 المعل�مات واالإح�ضاءات واالقت�ضاد وال�ضيا�ضات في قطاع

 ،م�ضايد االأ�ضماك وتربية االأحياء المائية
2H

-951
232

-1
183

16
354

776
17

130
15

403
544

15
947

اإدارة الم�ضايد وتربية االأحياء المائية و�ضيانتها
2I

-226
-740

514
10

164
140

10
304

9
938

880
10

818
 المنتجات وال�ضناعات المتعلقة بم�ضايد االأ�ضماك وتربية

االأحياء المائية
2J

-1
007

1
620

-2
627

40
013

2
752

42
765

39
006

1
132

40
138

اإدارة الم�ارد الطبيعية على نح� م�ضتدام
2K

67
13

54
7

241
68

7
309

7
308

55
7

363
التقانة والبح�ث واالإر�ضاد

2L

1
152

328
824

16
825

811
17

636
17

977
483

18
460

البنية االأ�ضا�ضية الريفية وال�ضناعات الزراعية
2M

674
-32

706
25

671
191

25
862

26
345

223
26

568
اإدارة البرنامج

2X

0
2

536
6

594
-4

058
257

768
14

239
272

007
260

304
7

645
267

949
نظم االأغذية والزراعة الم�ضتدامة

2

3
948

3
154

794
29

640
32

306
61

946
33

588
29

152
62

740
زيادة الم�ارد واال�ضتثمارات

3A

352
659

-307
33

421
1

839
35

260
33

773
1

180
34

953
ال�ضيا�ضات في قطاعي االأغذية والزراعة

3B

566
262

304
12

507
602

13
109

13
073

340
13

413
التجارة واالأ�ض�اق

3C

-731
443

-1
174

14
301

569
14

870
13

570
126

13
696

المعل�مات واالإح�ضاءات الزراعية
3D

979
248

731
13

100
420

13
520

14
079

172
14

251
التحالفات والمبادرات للدع�ة اإلى مكافحة الج�ع والفقر

3E

-615
189

-804
10

999
439

11
438

10
384

250
10

634
الم�ضاواة بين الجن�ضين والتكاف�ؤ في المجتمعات الريفية

3F

-78
195

-273
3

646
319

3
965

3
568

124
3

692
�ضبل المعي�ضة في الريف

3G

63
395

-332
27

874
453

28
327

27
937

58
27

995
تبادل المعارف وبناء القدرات

3H

-1
789

105
-1

894
42

128
105

42
233

40
339

0
40

339
نظم تكن�ل�جيا المعل�مات

3I

322
40

282
20

466
40

20
506

20
788

0
20

788
االت�ضاالت واالإعالم العام

3J

-271
-387

116
24

556
-187

24
369

24
285

200
24

485
اإدارة البرنامج

3X

-1
150

2
746

5
303

-2
557

232
638

36
905

269
543

235
384

31
602

266
986

تبادل المعرفة وال�ضيا�ضات والم�اد الترويجية
3

)باآلف الدولرات الأمريكية(
 09

الجدول 3: برنامج العمل، والتحويلت بين اأبواب الميزانية، والأداء في 2008 - 
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الفارق في 2008-2009: الميزانية ناق�سا الم�سروفات/الإيرادات

م�سروفات 2009-2008
برنامج العمل 2009-2008

 عمليات النقل بين
 الأبواب الموافق
عليها )�سافية(

العتمادات
)بالزيادة(/ بالنق�ض

 الإيرادات
)بالزيادة(/ بالنق�ض

 برنامج العمل
)بالزيادة(/ بالنق�ض

�سافي الإنفاق
الإيرادات الفعلية

 معدل الإنفاق في
 برنامج العمل

والميزانية
�سافي العتمادات

الإيرادات
برنامج العمل

البرنامج
الباب/

البرنامج

761
146

615
14

129
1

008
15

137
14

890
862

15
752

 التعاون والدمج والر�ضد في االأمم المتحدة
4A

1
622

309
1

313
21

779
312

22
091

23
401

3
23

404
تن�ضيق الخدمات الالمركزية

4B

-642
3

498
-4

140
68

120
30

382
98

502
67

478
26

884
94

362
 االأمن الغذائي والتخفيف من وطاأة الفقر والبرامج االأخرى

للتعاون االإنمائي
4C

101
-1

135
1

236
1

626
-555

1
071

1
727

580
2

307
اإدارة حاالت الط�ارئ وما بعد االأزمات

4D

0
0

0
109

223
0

109
223

109
223

0
109

223
برنامج التعاون التقني

4E

-1
839

-334
-1

505
12

764
2

014
14

778
10

925
2

348
13

273
اإدارة البرنامج

4X

50
3

2
484

-2
481

227
641

33
161

260
802

227
644

30
677

258
321

 الالمركزية، التعاون في االأمم المتحدة وت�ضليمات برنامج
التعاون مع الحك�مات

4

1
447

421
1

026
13

075
1

335
14

410
14

522
914

15
436

االإ�ضراف
5A

475
209

266
7

147
1

107
8

254
7

622
898

8
520

خدمات البرنامج والميزانية
5B

1
628

2
392

-764
8

528
10

084
18

612
10

156
7

692
17

848
الخدمات المالية

5C

-3
890

1
142

-5
032

21
228

3
808

25
036

17
338

2
666

20
004

اإدارة الم�ارد الب�ضرية والخدمات االجتماعية للم�ظفين
5D

551
817

-266
5

225
7

039
12

264
5

776
6

222
11

998
الت�ريدات

5E

-1
497

-393
-1

104
39

290
4

219
43

509
37

793
4

612
42

405
اإدارة مباني المقر

5F

282
44

238
9

644
170

9
814

9
926

126
10

052
االجتماعات والخدمات اللغ�ية والمرا�ضم

5G

1
039

1
492

-453
20

388
8

433
28

821
21

427
6

941
28

368
الخدمات الم�ضتركة

5H

-709
-29

-680
12

118
11

12
129

11
409

40
11

449
اإدارة البرنامج

5X

700
-674

6
095

-6
769

136
643

36
206

172
849

135
969

30
111

166
080

خدمات االإدارة واالإ�ضراف
5

598
0

598
2

0
2

600
0

600
الم�ضروفات غير المنظ�رة

6A

-600
598

0
598

2
0

2
600

0
600

الم�ضروفات غير المنظ�رة
6

2
-7

371
7

373
20

100
-4

601
15

499
20

102
2

770
22

872
االإنفاق الراأ�ضمالي

8A

0
2

-7
371

7
373

20
100

-4
601

15
499

20
102

2
770

22
872

االإنفاق الراأ�ضمالي
8

-302
82

-384
10

594
82

10
676

10
292

0
10

292
االأمن في المقر الرئي�ضي

9A

279
-3

972
4

251
12

706
-3

972
8

734
12

985
0

12
985

االأمن في الميدان
9B

0
-23

-3
890

3
867

23
300

-3
890

19
410

23
277

0
23

277
االإنفاق االأمني

9

0
4

269
9

119
-4

850
925

569
112

534
1

038
103

929
838

103
415

1
033

253
المجم�ع
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مختلف  في  التي حدثت  العمليات  الطبيعية؛ )4(  الم�ارد  وحماية 
على  ا�ضتملت  والتي  الجن�بية  واأفريقيا  االأفريقي  القرن  اأرجاء 

في  اال�ضتمرار  التاأهيل؛ )5(  واإعادة  الط�ارئ  في حاالت  تدخالت 
الهندي،  المحيط  في  ت�ض�نامي  اإع�ضار  من  المت�ضررة  البلدان  دعم 

وبلغ مجم�ع  واإندوني�ضيا.  النكا  �ضري  في  تمت  التي  العمليات  فيها  بما 
بلدا.  80 من  اأكثر  الط�ارئ  في حاالت  م�ضاعدات  تلقت  التي  البلدان 

خارج  من  المقدم  والدعم  للمنظمة  الميداني  البرنامج 
العادي البرنامج  لت�سليمات  الميزانية 

في .   65 الميدانية  البرامج  تقدمه  الذي  الدعم  بلغ مجم�ع 
البرنامج  ت�ضليمات  اإلى  الميزانية  خارج  من  والدعم  المنظمة 

المائة  في   37 ن�ضبتها  بزيادة  اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   1  226.9 العادي 
ذلك  ويعك�ص   .)4 الجدول  )انظر   2007-2006 المالية  الفترة  عن 

والحك�مات  المنظمة  بين  التعاون  برنامج  بم�جب  الت�ضليمات  زيادة 
والبرنامج  تقريبا،  مانحة  61 جهة  مع  االأحادية  االأمانة  وح�ضابات 

واإعادة  الط�ارئ  عمليات  واأن�ضطة  المتحدة،  االأمم  مع  الم�ضترك 
االأمم  برنامج  بم�جب  الت�ضليمات  انخفا�ص  ت�ا�ضل  بينما  التاأهيل، 
تحملها  مع  المنظمة  بمعرفة  للتنفيذ  )بالن�ضبة  االإنمائي  المتحدة 

التنفيذ(. عند  الجزئية  اأو  الكلية  للم�ض�ؤولية 
بم�جب .   66 الت�ضليمات  زيادة  في  الالمركزي  التعاون  �ضاهم 

�ضركاء  ذلك  �ضمن  ودخل  والحك�مات.  المنظمة  بين  التعاون  برنامج 
اإيطاليا  ومن   )Castilla y Léonو  Galizia( اإ�ضبانيا من  للتم�يل  جدد 

.)Lombardyو  ParmaوValle d’Aosta(
اأدمجت اتفاقيتا ال�ضراكة اال�ضتراتيجيتان الحاليتان مع ه�لندا .   67

والنرويج في برنامج ال�ضراكة المتعدد الجهات المانحة في المنظمة.
الميدانية .   68 البرامج  ن�ضيب  في  اأي�ضا  حادة  زيادة  وحدثت 

ب�ضبب   2009-2008 المالية  الفترة  في  العادي  البرنامج  من  المم�لة 
المزيد  ويرد  الغذائية.  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة  دعم 

– باء.  ثانيا  الق�ضم  في  التقني  التعاون  برنامج  المعل�مات عن  من 
لالأمن  الخا�ص  البرنامج  تركيز  في   2009-2008 في  التغيير  وت�ا�ضل 

برامج  دعم  اإلى  ال�ضغيرة  التجريبية  الم�ضروعات  من  الغذائي 
عن  اأ�ضفر  الذي  االأمر  اأكبر حجما،  الغذائي  لالأمن  واإقليمية  قطرية 

الغذائي  لالأمن  الخا�ص  البرنامج  م�ضروعات  في  انخفا�ص جديد 
اأمريكي(. دوالر  ملي�ني  نح�  )اإلى  العادي  البرنامج  من  المم�لة 

ح�ضابات .   69 على  االإنفاق  زاد  فقد   ،4 الجدول  من  يتبين  كما 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   436.1 من  الط�ارئ  بخالف  لعمليات  االأمانة 

 .2009-2008 المالية  الفترة  في  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   548.2 اإلى 
هي،  ذلك  في  �ضاهمت  التي  الرئي�ضية  الع�امل  اأهم  وكانت 

المنظمة  برنامج  اإطار  في  االأع�ضاء  مع  للتعاون  الجيدة  الم�ضت�يات 
التي  فالزيادة  االأحادية.  االأمانة  وح�ضابات  الحك�مات  مع  للتعاون 
 – اأقل  كانت  الط�ارئ  عمليات  لغير  االأمانة  ح�ضابات  في  حدثت 

في حاالت  المقدمة  الم�ضاعدات  في  مثيلتها  – من  �ضخامتها  رغم 
في   49 من  الت�ضليمات  في مجم�ع  ن�ضبتها  انخف�ضت  الط�ارئ، حيث 

.2009-2008 المالية  الفترة  في  المائة  في   45 اإلى  المائة 
الفترة .   70 في  الزيادة  في  الط�ارئ  م�ضاعدات  ت�ضليمات  ا�ضتمرت 

التي  الط�ارئ  �ضخامة حجم حاالت  ب�ضبب   ،2009-2008 المالية 
اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   558.7 اإلى  و�ضلت  المنظمة، حتى  تدخل  تطلبت 

المالية الفترة  عن  المائة  في   45 ن�ضبتها  بزيادة   اأي 
الط�ارئ: )1(  م�ضاعدات  اأهم مجاالت  بين  ومن   .2007-2006

اأنفل�نزا  من  لل�قاية  العالمي  البرنامج  الطي�ر من خالل  اأنفل�نزا 
اإطار  في  التدخالت  ومكافحتها؛ )2(  االإمرا�ص  ال�ضديدة  الطي�ر 

في  العمليات  الغذائية؛ )3(  الم�اد  اأ�ضعار  ارتفاع  مكافحة  مبادرة 
وال�ض�مال،  والعراق،  الديمقراطية،  الك�نغ�  وجمه�رية  اأفغان�ضتان 

ا�ضتعادة  على  ركزت  التي  العمليات  وهي  وزمباب�ي،  وال�ض�دان، 
الحي�انية،  والثروة  الزراعية،  االأ�ض�ل  االأخ�ص  وعلى  المعي�ضة،  �ضبل 

2009-2008 2007-2006 الو�سف

منظمة االأغذية والزراعة/برنامج االأمم المتحدة االإنمائي

3.1 4.5
التنفيذ من جانب منظمة االأغذية والزراعة بم�جب م�ض�ؤوليتها 

الكاملة عن التنفيذ

5.1 9.2
التنفيذ من جانب منظمة االأغذية والزراعة بم�جب م�ض�ؤوليتها 

الجزئية عن التنفيذ

8.2 13.7 الإنمائي المتحدة  الأمم  برنامج  مجموع 

ح�ضابات االأمانة

ح�ضابات االأمانة لغير حاالت الط�ارئ

319.9 235.3
برنامج التعاون بين منظمة االأغذية والزراعة والحك�مات

14.0 16.0 برنامج الم�ظفين الفنيين المزاملين

115.6 84.9 ح�ضابات االأمانة االأحادية

27.2 45.4
برامج ال�ضراكة بين منظمة االأغذية والزراعة والجهات المتبرعة

16.3 - البرنامج الم�ضترك مع االأمم المتحدة

7.4 5.8 برنامج االأمم المتحدة للبيئة

6.3 7.5 منظمات االأمم المتحدة االأخرى

3.8 3.8 برنامج تليف�د

37.7 37.4 ح�ضابات اأمانة متن�عة

548.2 436.1 المجم�ع لغير حاالت الط�ارئ

ح�ضابات االأمانة – الم�ضاعدة في حاالت الط�ارئ

449.5 293.4 عمليات االإغاثة الخا�ضة – عام

71.6 63.7 عمليات االإغاثة الخا�ضة – اأنفل�نزا الطي�ر

7.5 27.8 عمليات االإغاثة الخا�ضة – ت�ض�نامي

30.1 -
عمليات االإغاثة الخا�ضة – المناطق المت�ضررة من الجفاف

558.7 384.9 المجم�ع للم�ضاعدة في حاالت الط�ارئ

1 106.9 821.0 الأمانة لح�سابات  المجموع 

1 115.1 834.7 مجم�ع التم�يل الخارجي

البرنامج العادي

109.8 58.0 برنامج التعاون التقني

2.0 3.8 البرنامج الخا�ص لالأمن الغذائي

111.8 61.8 العادي للبرنامج  المجموع 

1 226.9 896.5 الميدانية للبرامج  *المجموع 

ومن خارج    الميدانية  المنظمة  برامج  من  المقدم  الدعم   :4 الجدول 
الم�ضاهمة  نوع  العادي بح�ضب  البرنامج  اإلى  الميزانية   

الأمريكية( الدولرات  )بمليين   

* با�ضتثناء تكاليف الدعم االإداري والت�ضغيلي المقيدة كمبالغ دائنة في الح�ضاب العام وتكاليف 
عمليات الط�ارئ المتكبدة في �ضعبة الط�ارئ واإعادة التاأهيل.
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اأكبر  بين  الخام�ص  المركز  يحتل  االإن�ضانية  ال�ض�ؤون  لتن�ضيق  المتحدة 
واإعادة  الط�ارئ  عمليات  اأن�ضطة   في  للمنظمة  المم�لة  الم�ضادر 
لال�ضتجابة  المركزي  المتحدة  االأمم  �ضندوق  التاأهيل من خالل 

�ضاهمت  التي  والمنظمات  البلدان  وبلغ مجم�ع  الط�ارئ.  لحاالت 
بلدا   165 من  اأكثر  المنظمة  تم�يل  في  الميزانية  خارج  من  بم�ارد 

.2009-2008 المالية  الفترة  في  ومنظمة 
 كان هناك 21 م�ضدرا للتم�يل في الفترة المالية.   72

 86 مثلت  اأمريكي،  دوالر  10 ماليين  م�ضاهماتها  تخطت   2009-2008

منها  وا�ضتفاد  الميزانية  خارج  من  الت�ضليمات  من جميع  المائة  في 
من  التم�يل  وا�ضتمر  االأن�ضطة.  من  ما  بقدر  م�ضروع   3  600 من  اأكثر 

يمثل  كبيرة  لم�ضروعات  اأو  بعينها  لبرامج  المتعددة  المانحة  الجهات 
وم�ضروعا  برنامجا   120 هناك  وكان  الت�ضليمات.  في  رئي�ضيا  عن�ضرا 

من  المائة  في   35 تمثل  اأمريكي،  دوالر  الملي�ني  تف�ق  بت�ضليمات 
الت�ضليمات. مجم�ع 

للتم�يل .   71 الخارجية  بالم�ضادر  قائمة   5 الجدول  في  وترد 
الجماعة  من  الم�ضاهمات  وت�ضتحق   .2009-2008 المالية  الفترة  في 

دوالر  ملي�ن   83.2 من  زادت  اهتماما خا�ضا، حيث  االأوروبية 
من مجم�ع  المائة  في  اأمريكي)15  دوالر  ملي�ن   189.7 اإلى  اأمريكي 

ه�  رئي�ضي  ب�ضبب   ،2009-2008 المالية  الفترة  في  الت�ضليمات( 
من  المتحدة  ال�اليات  واقتربت  لالأغذية.  االأوروبي  االتحاد  مرفق 

الأن�ضطة  م�ضاعداتها  اأغلب  كانت  الط�عية حيث  م�ضاهماتها  م�ضاعفة 
مانحة،  5 جهات  اأكبر  اإلى  االأولى  للمرة  اإ�ضبانيا  وان�ضمت  الط�ارئ. 

الفترة  في  اأمثال  ثالثة  من  اأكثر  اإلى   م�ضاهماتها  �ضاعفت  حيث 
االأمم  مكتب  وظل  دوالر.  ملي�ن   64.7 اإلى  لت�ضل   2009-2008 المالية 

2009-2008 2007-2006 التمويل م�سدر 

189.7 83.2 الجماعة االأوروبية

116.3 58.0 الم�ضاهمات المتعددة االأطراف

81.4 44.4 ال�اليات المتحدة االأمريكية

64.7 21.3 اإ�ضبانيا

63.4 39.7
مكتب تن�ضيق ال�ض�ؤون االإن�ضانية

 التابع لالأمم المتحدة

57.1 54.0 اإيطاليا

56.9 32.2 ال�ض�يد

56.6 30.4

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي وح�ضاب االأمانة الم�ضترك للجهات 
المانحة الذي يديره برنامج االأمم المتحدة االإنمائي

33.4 39.2 ه�لندا

28.9 29.0 بلجيكا

28.7 36.0 النرويج

25.9 20.6
ال�ضندوق الم�ضترك للم�ضاعدة االإن�ضانية

في ال�ض�دان

24.8 36.3 اليابان

24.2 33.8 المملكة المتحدة

23.9 31.4

خدمات ودعم مكتب مجم�عة االأمم المتحدة االإنمائية/ اأمانة 
اللجنة التنفيذية/مجم�عة االأمم المتحدة االإنمائية

19.9 16.5 المملكة العربية ال�ضع�دية

19.4 23.3 األمانيا

12.3 12.0 البرازيل

12.2 4.4 البنك الدولي

10.2 14.4 ا�ضتراليا

10.1 9.0 كندا

959.9 669.1 المجم�ع الفرعي

155.2 165.6 جهات مانحة اأخرى

1 115.1 834.7 المجموع

الأمريكية* الدولرات  الخارجي بمليين  التمويل  م�ضادر   :5 الجدول 

* االإنفاق الراأ�ضمالي ال يت�ضمن تكاليف الدعم االإداري والت�ضغيلي المقيدة كمبالغ دائنة في 
الح�ضاب العام وتكاليف عمليات الط�ارئ المتكبدة في �ضعبة الط�ارئ واإعادة التاأهيل. ووفقا 
لل�ضيا�ضات المحا�ضبية للمنظمة، يجري ت�ضجيل الم�ضاهمات في ح�ضابات االأمانة عندما تنفق 

الم�ضروفات فعال في م�ضروعات االأمانة.
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اأفريقيا غرب 
لالإنتاج .   78 المتكاملة  لالإدارة  االإقليمي  المنظمة  برنامج  يق�م 

الميدانية  المدار�ص  نم�ذج  على  اأفريقيا  في غرب  واالآفات 
من  بلدان  ل�ضبعة  المحلية  الظروف  مع  تط�يعها  بعد  للمزارعين، 

هذا  ويعمل  ال�ضافانا.  مناطق  في  بالفرن�ضية  المتحدثة  البلدان 
التم�يل  الم�ضروعات: )1(  من  البرنامج من خالل مجم�عة 

وب�ركينا  ومالي  ال�ضنغال  في  ينفذ  لم�ضروع  ه�لندا(  )من  االأ�ضا�ضي 
االتحاد  من  )بتم�يل   "All ACP" م�ضروع  وبنن؛ )2(  فا�ض� 
ما  في  البرنامج  اإلى  الدعم  من  قدرا  يقدم  الذي  االأوروبي( 

نف�ضها؛ )3(  االأربعة  البلدان  هذه  في  القطن  زراعة  بنظم  يتعلق 
المتحدة  االأمم  وبرنامج  للبيئة  العالمي  المرفق  بين  م�ضترك  م�ضروع 

من  المبيدات  مراقبة  على  القدرات  لتنمية  المنظمة  تنفذه  للبيئة 
ومالي،  )ال�ضنغال،  بلدان  �ضتة  في  االإن�ضان  و�ضحة  البيئة  �ضالمة  اأجل 

والنيجر(. وم�ريتانيا،  وغينيا،  وبنن، 
بين .   79 مهمة  تغييرات  على حدوث  االإقليمي  البرنامج  �ضجع 

يقرب  ما  تدريب  االأ�ضلية  االأربعة  البلدان  تم في  ال�ضاأن. فقد  اأ�ضحاب 
الحك�مة.  م�ظفي  من  تقريبا  ثلثهم  كان  االآن،  ر حتى  مي�ضِّ  2  000 من 

المزارعين، غطت  لتدريب  مدر�ضة   3  500 من  اأكثر  افتتحت  كما 
دي�ضمبر/ وفي  والخ�ضر.  واالأرز  القطن  الرئي�ضية:  المح�ض�لية  النظم 

اأكثر  يزرعها  هكتار   112  000 نح�  هناك  كان   ،2009 االأول  كان�ن 
على  للمزارعين  ميدانية  مدار�ص  في  تدرب�ا  �ضخ�ص   80  000 من 
المتابعة  اأن�ضطة  في  ذلك  بعد  اأغلبهم  و�ضارك  كامل،  م��ضم  مدى 

على  اأحرز  الذي  التقدم  الم�ض�حات  من  الكثير  ووثقت  التدريب.  بعد 
كالك�مب��ضت  الع�ض�ية  الم�اد  ا�ضتخدام  زيادة  مثل  الجبهات،  مختلف 

نطاق  على  التربة  تده�ر خ�ض�بة  الإ�ضالح  مهمان  وهما  االأرز،  وق�ص 
ففي  كبيرة.  ب�ض�رة  الغالت  زيادة  مع  النظم،  مرونة  لتح�ضين  وا�ضع 
تدريبهم  بعد  للخ�ضر  مزارعا   80 من  اأخيرة  عينة  اأ�ضارت  ال�ضنغال، 
للمبيدات  ا�ضتخدامهم  انخفا�ص  للمزارعين  الميدانية  المدار�ص  في 

ا�ضتخدامهم  زيادة  مع  المت��ضط،  في  المائة  في   92 بن�ضبة  الكيماوية 
قبل  يفعل�نه  كان�ا  بما  مقارنة  حي�ية  ومبيدات  نباتية  لم�ضتخل�ضات 
م�ضح  من  تبين  فا�ض�،  ب�ركينا  وفي  المدار�ص.  هذه  من  ا�ضتفادتهم 
كان�ا  فقط  منهم  المائة  في   30 اأن  لالأرز  مزارعا   335 على  اأجري 

بينما  المدار�ص،  هذه  من  ا�ضتفادتهم  قبل  مح�ضنة  بذورا  ي�ضتخدم�ن 
المائة. في   92 اإلى  تدريبهم  بعد  الن�ضبة  هذه  ارتفعت 

ا�ضتفادوا .   80 الذين  المزارعين  اأن  البيانات  هذه  من  يتبين 
اأو  الرجال  من  كان�ا  – �ض�اء  الميدانية  المدار�ص  في  تدريبهم  من 

با�ضتخدام طرق  عليها،  التي ح�ضل�ا  المعرفة  – يطبق�ن  الن�ضاء 
والع�دة  الزراعة،  نظم  وتن�يع  التربة  لتح�ضين خ�ض�بة  مختلفة 
المكافحة  ممار�ضات  اأن  كما  للمبيدات.  وفعالة  اآمنة  بدائل  اإلى 

التربة  لنظم  البي�ل�جي  التن�ع  دعم  في  ت�ضهم  لالآفات  المتكاملة 
االإيك�ل�جي  النظام  على خدمات  تع�د  التي  والف�ائد  والمياه. 

اإلى ج�دة  وزيادة خ�ض�بتها  التربة  بين حماية  وتتراوح  متعددة، 
تح�ضين  وكذلك  الطبيعية  البي�ل�جية  المتابعة  وتح�ضين  المياه، 

يمكن  التي  المناهج  من  البرنامج حافظة  و�ضع  وقد  التلقيح.  عملية 
اأنها  ذلك  من  واالأهم  اأخرى،  اأماكن  في  بداية  كنقطة  ا�ضتخدامها 

المدربين. رين  والمي�ضِّ المزارعين  من  ن�ضطة  �ضبكات  قيام  اإلى  اأدت 

االأدنى ال�ضرق 
ال�ضرق .   81 في  االآفات  لمكافحة  المتكامل  االإقليمي  البرنامج  بداأ 

اإيطالية  بم�ضاهمة  مم�ل  برنامج  وه�   ،2004 عام  في  عمله  االأدنى 
وقد  االأغذية.  و�ضالمة  الغذائي  لالأمن  الخا�ص  االأمانة  اإلى ح�ضاب 

االإ�ضالمية،  اإيران  وجمه�رية  في م�ضر،  ن�ضاطه  البرنامج  بداأ 

البرامج تنفيذ  في  البارزة  باء-المعالم 
الق�ضم هذا  مجال 

من .   73 عدد  في  المنظمة  عمل  نتائج  الق�ضم  هذا  ي�ضف 
العمل  برنامج  في  الثالثة  الرئي�ضية  الفنية  االأب�اب  �ضمن  المجاالت 

م�جز   2 الملحق  في  ويرد   .2009-2008 المالية  للفترة  والميزانية 
العمل  برنامج  في  برنامج  لكل  المالية  الفترة  نتائج  ال�ضتكمال 

على  واالإنجازات  للم�ضروفات  كامل  يرد ح�ضر  بينما  والميزانية، 
)م�قع  ل  المف�ضَّ التنفيذ  تقرير   :3 الملحق  في  البرامج  م�ضت�ى 

االإنترنت(. على  المالحق 
74   . 2009-2008 المالية  للفترة  والميزانية  العمل  برنامج  وجه 

مع  التخ�ض�ضات،  المتعدد  للعمل  اأربعة مجاالت  اإلى  اهتماما خا�ضا 
وتبادلها؛  المعرفة  اإدارة  المالية: )1(  للفترة  اأهداف وخطط محددة 
ويت�ضل  الحي�ية.  الطاقة  المناخ؛ )4(  تغير  القدرات؛ )3(  بناء   )2(

الخا�ضة  التركيز  بمجاالت  التالية  البارزة  المعالم  من  العديد 
 ،3 الملحق  في  الخطط  هذه  تنفيذ  عن  اأكثر  تفا�ضيل  وترد  هذه. 

برنامج  في  المخ�ض�ضة  الم�ارد  ا�ضتخدام  اإلى حاالت  االإ�ضارة  مع 
)بمبلغ  االأربعة  المجاالت  هذه  في  العمل  لدعم  التقني  التعاون 

اأمريكي(. دوالر  ملي�ن   1.6 قدره  اإجمالي 

النظم  والميزانية:  العمل  برنامج  من  الثاني  الباب 
الم�ستدامة والزراعية  الغذائية 

ووقايتها المحا�سيل  تكثيف 
اأفريقيا  في غرب  م�ضتدامة  ب�ض�رة  المحا�ضيل  اإنتاج  )اأ(تكثيف 

االأدنى وال�ضرق 
اإلى .   75 تهدف المبادرات الجديدة على الم�ضت�ى القطري 

والدولي  القطري  الطلب  ل�ضد  م�ضتدامة"  ب�ض�رة  االإنتاج  "تكثيف 
المزيد من االأغذية وعلى االأغذية عالية الج�دة.  المتزايد على 

اإتاحة قرارات مدرو�ضة عن  وهناك محاوالت كثيفة المعرفة تتطلب 
النظم االإيك�ل�جية لالإنتاج للمزارعين والمجتمعات المحلية في 

اأماكن اإقامتهم.
وقد ولد النم�ذج المبتكر، وه� مدار�ص المزارعين الميدانية، .   76

"التعليم باالكت�ضاف"  اأو  من رحم الطرق غير الر�ضمية لتعليم الكبار 
المنظمة في  20 عاما م�ضت في م�ضروعات  التي بداأت منذ نح� 
اإلى  القمة  "من  االإر�ضاد  ال�ضعف في نماذج  اآ�ضيا، ردا على نقاط 
القدرات في  ال�قت. فبناء  القاعدة" التي كانت �ضائدة في ذلك 

المجتمعات المحلية الزراعية يخلق ابتكارات محلية قابلة للتطبيق 
لها نتائجها االإيجابية على جميع الم�ضت�يات. وي�ضتغرق هذا الن�ع من 
اأقدامه،  ا�ضتثمارات لكي يثبت  اإلى  البرامج فترة ط�يلة عادة ويحتاج 

الم�ضاركين  اأن يزيد عدد المزارعين  البدء فيه يمكن  ولكن بمجرد 
والف�ائد التي يح�ضل�ن عليها ب�ضرعة.

في .   77 النهج  هذه  المنظمة  �ضجعت  االأخيرة،  االآونة  وفي 
المتكاملة  المكافحة  على  باالعتماد  االأدنى،  وال�ضرق  اأفريقيا  غرب 

الكثيفة  المعرفة  اإلى  ت�ضتند  قرارات  �ضنع  طريق  عن  لالآفات 
االيك�ل�جية  النظم  على  القائمة  اال�ضتراتيجيات  تربط  التي 

االآفات.  مكافحة  في  والكيميائية(  والمادية  والثقافية  )البي�ل�جية 
كفاءة  تح�ضين  اإلى  االأول  المقام  في  المنظمة  م�ضاعدة  وتهدف 

الكيميائية،  المبيدات  ا�ضتخدام  بتقليل  الم�ضتدام  الزراعي  االإنتاج 
المحا�ضيل  الآفات  المتكاملة  المكافحة  ا�ضتراتيجيات  اتباع  وت�ضجيع 

المزارعين. تدريب  مدار�ص  منهجية  طريق  عن 
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غ�اتيماال
الف�اكه .   87 وت�ضدير  الإنتاج  كبيرة  بفر�ضة  غ�اتيماال  تتمتع 

اأمريكا  اأ�ض�اق  من  قريبة  واأنها  ال�ضيما  التقليدية،  غير  والخ�ضر 
اإلى  والت�ضدير  االإقليم  داخل  التجارة  فاإن  ذلك،  ومع  ال�ضمالية. 

ب�ضبب  الج�دة محدودة  عالية  منتجات  تطلب  التي  الدولية  االأ�ض�اق 
البحر  فاكهة  ذبابة  مثل  الفاكهة  ذبابة  من  عديدة  اأن�اع  وج�د 

الغربية،  الهند  فاكهة  وذبابة  المك�ضيك،  فاكهة  وذبابة  المت��ضط، 
ب�ضبب  كبيرة  اقت�ضادية  خ�ضائر  من  المنتج�ن  عانى  وقد  وغيرها. 
المرتبطة  التكاليف  تحملهم  اإلى  باالإ�ضافة  الفاكهة،  ذبابة  اأ�ضرار 

الح�ضاد. عملية  قبل  االآفات  بمكافحة 
والزراعة .   88 لالأغذية  الن�وية  االأ�ضاليب  �ضعبة  من  وبدعم 

ا�ضتطاع  الذرية،  للطاقة  الدولية  وال�كالة  المنظمة  بين  الم�ضتركة 
وال�ضلطات  للخ�ضر  للفاكهة  المحلي�ن  والم�ضدرون  المنتج�ن 

وتم  العقيمة.  الح�ضرة  اأ�ضل�ب  من  اال�ضتفادة  غ�اتيماال  في  الم�ض�ؤولة 
الحك�مة،  من  بدعم  و�ضغارهم  المنتجين  كبار  من  تحالف  ت�ضكيل 

التي  المناطق  وهي  عليها،  والمحافظة  مناطق  عدة  تحديد  اأ�ضفر عن 
الذبابة  هذه  بها  ت�جد  اأو  الفاكهة  ذبابة  من  خالية  االآن  اأ�ضبحت 

فاكهة  ذبابة  على  للق�ضاء  الثالثية  الهيئة  �ضاهمت  وقد  قليلة.  بكميات 
تغطي  التي  الهيئة  وهي  الجه�د،  هذه  تي�ضير  في  المت��ضط  البحر 

غ�اتيماال  ذلك  مكن  وقد  المتحدة.  وال�اليات  والمك�ضيك  غ�اتيماال 
على  بذلك  لتح�ضل  االأولى،  للمرة  والفلفل  الطماطم  ت�ضدير  من 

غ�اتيماال  اأن  وال�اقع  �ضن�يا.  اأمريكي  دوالر  4 ماليين  على  يرب�  دخل 
والبابايا  والفلفل  للطماطم  ال��ضطى  اأمريكا  في  اأهم م�ضدر  اأ�ضبحت 

كما  المتحدة.  ال�اليات  وهي  دولية،  �ض�ق  اأكبر  اأقرب  اإلى  الطازجة 
ت�ضاعفت. البابايا  من  �ضادراتها  اأن 

على .   89 للق�ضاء  الثالثية  الهيئة  مع  م�ضروعات  عدة  و�ضاهمت 
التي  ال�راثي  الفرز  بتكن�ل�جيا  المتعلقة  تلك  مثل  الفاكهة،  ذبابة 

مختبرات  في  اإليها  الت��ضل  تم  والتي  التكاليف،  فعالية  تحقق 
وال�كالة  المنظمة  بين  الم�ضتركة  الحي�ية  والتكن�ل�جيا  الزراعة 
هذه  وقدمت  بالنم�ضا.  �ضيبر�ضدورف  في  الذرية  للطاقة  الدولية 

بهذه  اأنتجت  التي  العقيمة  الح�ضرات  من  كبيرة  كميات  اأي�ضا  الهيئة 
المتحدة  )ال�اليات  كاليف�رنيا  في  البرامج  من  عدد  اإلى  التكن�ل�جيا 

التكن�ل�جيا  هذه  بنقل  المنظمة  قامت  كما  واإ�ضرائيل.  االأمريكية( 
و�ضيلي  والبرازيل  االأرجنتين  مثل  االأخرى،  البلدان  من  عدد  اإلى 

اأفريقيا. وجن�ب  واإ�ضبانيا  والبرتغال  والمك�ضيك 

بيرو
�ضلطات .   90 نجحت  الم�ضنية،  الجه�د  من  عاما   20 من  اأكثر  بعد 

اآخرين  ون�عين  المت��ضط  البحر  فاكهة  ذبابة  على  الق�ضاء  في  بيرو 
منطقتي  في  الب�ضاتين  على  مدمرة  اأ�ضرار  لهما  الفاكهة  ذباب  من 

تاكنا وم�ك�يغ�ا با�ضتخدام اأ�ضل�ب الح�ضرة العقيمة في مناطق وا�ضعة. 
وقد اأمكن القيام بذلك بفعل الدعم المالي المقدم من م�ضرف 
التنمية في بلدان اأمريكا الالتينية والمدخالت الفنية من ال�ضعبة 
الم�ضتركة بين المنظمة وال�كالة الدولية للطاقة الذرية، ا�ضتكماال 
للعمل الذي قامت به مجم�عة من اأ�ضحاب ال�ضاأن،مثل المنتجين 
والم�ضدرين وال�ضلطات االإقليمية والمحلية، والجمه�ر ب�ضكل عام. 

وقام م�ضروع م�ضترك بين �ضيلي وبيرو للتعاون التقني بت�ضهيل التعاون 
عبر الحدود وتن�ضيق الطرق الفنية، وا�ضتفاد من الق�ضاء على هذه 

وت��ضع  و�ض�رية  غزة،  وقطاع  الغربية  وال�ضفة  ولبنان،  واالأردن، 
والمغرب،  الجزائر،  العربي:  المغرب  ودول  العراق  اإلى  م�ؤخرا 

و�ضحية  اقت�ضادية  ف�ائد  بالفعل عن  النهج  هذا  اأ�ضفر  وقد  وت�ن�ص. 
االأدنى. ال�ضرق  اإقليم  في  للمزارعين  ملم��ضة  وبيئية  واجتماعية 

الم�ضاركة .   82 البلدان  قدرات  تعزيز  اأجل  من  الم�ضروع  �ضمم 
المبيدات  با�ضتخدام  المرتبطة  المخاطر  تقليل  يلي:  بما  تق�م  لكي 

من  ذلك  وغير  لالآفات  المتكاملة  المكافحة  وت�ضجيع  الكيميائية، 
فر�ص  وتحديد  مختارة،  لمحا�ضيل  المنا�ضبة  الزراعية  الممار�ضات 

باأهمية طرق  ال�ضيا�ضات  �ضناع  واإبالغ  المحا�ضيل،  هذه  مثل  ت�ض�يق 
والدولية.  المحلية  لالأ�ض�اق  الج�دة  م�ا�ضفات  تكفل  التي  االإنتاج 

المكافحة  اأن�ضطة  تكامل  – على  مراحله  اآخر  – في  الم�ضروع  ويركز 
بنظم  والنه��ص  المحلية،  المجتمعات  على  القائمة  لالآفات  المتكاملة 

من  المعنية  البلدان  في  النباتية  ال�ضحة  وعنا�ضر  المبيدات،  اإدارة 
االأدنى. وال�ضرق  العربي  المغرب  دول 

را .   83 مي�ضِّ  1  250 من  اأكثر  بتدريب  قام  الم�ضروع،  بداية  ومنذ 
في  و69  االإناث  من  المائة  في  المزارعين )31  لتدريب  مدار�ص  في 
 900 من  اأكثر  في  لعدة محا�ضيل  اأن�ضطة  ونفذ  الذك�ر(؛  من  المائة 
المتعلقة  الدرا�ضات  من  عددا  واأجرى  المزارعين؛  لتدريب  مدر�ضة 

من  الخبرات  تبادل  و�ضهل  والت�ض�يق،  لالآفات  المتكاملة  بالمكافحة 
بتدريب  الم�ضروع  قام  كما  داخلها.  وفي  الدول  بين  الزيارات  خالل 

وكان  الن�ضاء.  من  منهم  المائة  في   18 مزارع،   14  000 من  اأكثر 
اأو  رات  كمي�ضِّ �ض�اء  الم�ضت�يات:  على جميع  المراأة جيدا  تمثيل 

�ضعى  البلدان،  اأغلب  وفي  درا�ضية.  في ج�الت  م�ضاركات  اأو  متدربات 
القا�ضرة  المزارعين  تدريب  مدار�ص  من  تنفيذ خلطة  اإلى  الم�ضروع 
عن�ضر  اإلى  وباالإ�ضافة  الجن�ضين.  بين  تجمع  التي  وتلك  الن�ضاء  على 
بالنتائج  ال�ضيا�ضات  �ضناع  باإبالغ  الم�ضروع  يتكفل  المزارعين،  تعليم 

ت�ضجع  ل�ضيا�ضات  داعمة  اأطر  اإلى  ال��ض�ل  اأجل  من  الميدانية 
لالآفات. المتكاملة  المكافحة 

الحك�مات .   84 التزام  ه�  االإقليمي  الم�ضروع  لهذا  اإنجاز  اأهم  لعل 
جانبها  من  التم�يل  وت�فير  له  تاأييدها  في  يظهر  بداأ  الذي  ال�طنية 
مدار�ص  اأ�ضل�ب  ا�ضتخدام  على  ت�ضاركية  ب�ض�رة  المزارعين  لتدريب 

الغربية،  وال�ضفة  االإ�ضالمية،  اإيران  المزارعين )جمه�رية  تدريب 
على  رقابتها  من  البلدان  بع�ص  �ضددت  كما  و�ض�رية(.  واالأردن، 

المكافحة  مع  الغلة  م�ضت�يات  كانت  البلدان،  وفي جميع  المبيدات. 
التقليدية،  الممار�ضات  – عن  تزد  لم  – اإن  تقل  ال  لالآفات  المتكاملة 

في  عادة  الحاد  االنخفا�ص  ب�ضبب  االإنتاج،  تكاليف  انخفا�ص  مع 
المختارة. الم�ضتهدفة  المحا�ضيل  في  المبيدات 

زرعت .   85 التي  المنتجات  ت�ض�يق  في  اأي�ضا  الم�ضروع  و�ضاعد 
ونتائج  للمعل�مات  بت�زيعه  لالآفات،  المتكاملة  المكافحة  بنظام 
على  بالت�ض�يق  يتعلق  ما  في  الم��ض�ع  بهذا  المت�ضلة  الدرا�ضات 

المزارعين  بع�ص  وا�ضتطاع  ال�ضاأن.  اأ�ضحاب  من  كبيرة  مجم�عة 
المتكاملة  المكافحة  بنظام  زرع�ها  التي  المنتجات  بيع  الم�ضاركين 

وا�ضتطاع�ا  بل  كمجم�عات،  اأو  كاأفراد  �ض�اء  مرتفعة،  باأ�ضعار  لالآفات 
اأوروبا. اإلى  اأو  المجاورة  البلدان  اإلى  ت�ضديرها  االأحيان  بع�ص  في 

الالتينية اأمريكا  في  ال�ضارة  االآفات  )ب(مكافحة 
من .   86 بم�ضاعدة  المالية  الفترة  في  كبيرة  اإنجازات  تحققت 

)ذبابة  عليها  الق�ضاء  اأو  النباتية  االآفات  مكافحة  في  المنظمة 
الالتينية. اأمريكا  من  معينة  مناطق  في  والعثة(  الفاكهة 
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اأكثر  الم�ؤتمر  في  و�ضارك   .2008 االأول  دي�ضمبر/كان�ن   17-15 من 
هناك  وكان  اأفريقيا.  بلدا   48 من  وزيرًا   37 منهم  �ضخ�ص،   400 من 

المدني،  المجتمع  ومنظمات  الدولية  الحك�مية  للمنظمات  تمثيل جيد 
التنمية. مجال  في  وال�ضركاء  الدولية  والمنظمات 

الإطالق طاقات .   95 للبحث عن طرق  عقد  قد  الم�ؤتمر  وكان 
يلي: ما  اأجل  من  االأخ�ص  وعلى  اأفريقيا،  في  المياه  تنمية 

y   مراعاة مع  الزراعة،  قطاع  ت�اجه  التي  الخطيرة  التحديات  تقدير 
المناخ؛ وتغير  بالطاقة  ال�ضديد  االرتباط 

y   درا�ضة الكيفية التي يمكن اأن ي�ؤدي بها اال�ضتثمار في المناطق
الريفية اإلى تح�يل مجرى االتجاهات ال�ضلبية في الما�ضي، واإغالق 

الثغرات الم�ج�دة في اإنتاج االأغذية، وكفالة االأمن الغذائي؛
y   تنمية في  االإ�ضراع  ت�اجه  التي  وال�ضع�بات  االختناقات  تحليل 

مجالي  في  ب�ضرعة  تتزايد  التي  القارة  احتياجات  لتلبية  المياه 
والطاقة؛ االأغذية 

y  .المياه في  اال�ضتثمارات  و�ضمان  بت�ضجيع  الكفيلة  الطرق  اقتراح 
في .   96 والطاقة  االأغذية  على  الطلب  ت�قعات  الم�ؤتمر  وناق�ص 

و2050،   2030 عامي  في  ذلك  وت�قعات   ،2015 عام  بحل�ل  االإقليم 
مراعاة  مع  الدخل،  ونم�  ال�ضكان  عدد  ع�امل  اأهم  اأ�ضا�ص  على 

القرارات  اأن  اإلى  الم�ؤتمر  وخل�ص  المناخ.  لتغير  المحتمل  التاأثير 
اأن  ينبغي  الميزانية  ومخ�ض�ضات  ال�ضيا�ضات  مجال  في  تتخذ  التي 
المناخ،  تغير  مع  التكيف  على  المزارعين  لم�ضاعدة  االأول�ية  تعطي 

االأ�ضا�ضية  البنية  لم�ضروعات  اأي�ضا  الكافي  التم�يل  ت�فير  مع 
المياه. من  الطاقة  وت�ليد  المروية  الزراعة  لتط�ير  ال�ضخمة 

مادية .   97 م��ض�عات  ناق�ص  اأنه  الم�ؤتمر  اأبرز مالمح  ومن 
على  الطلب  لم�اجهة  ب�ض�رة جيدة  تكاليفها  تحديد  مع  محددة 

التح�ضيرية،  االأعمال  بين  من  وكان  الم�ضتقبل.  في  والطاقة  االأغذية 
لال�ضتثمار  وبرنامج  م�ضروع   1  000 لنح�  تف�ضيلية  و�ضع حافظة 
وقدرت  اأفريقيا.  في  والطاقة  الزراعة  اأجل  من  المياه  اإدارة  في 

بنح�  القادمة  عاما  الع�ضرين  في  الالزمة  االإجمالية  اال�ضتثمارات 
دوالر. مليار   64.6

ال�طني .   98 التم�يل  باأهمية  الم�ؤتمر  فيه  اعترف  الذي  ال�قت  في 
القطرية  االحتياجات  ل�ضد  ا�ضتراتيجيات  لتنفيذ  االإقليمي  والتعاون 

الم�ؤتمر  عن  ال�ضادر  االإعالن  فاإن  االأغذية،  اإنتاج  وزيادة  ال�ا�ضحة، 
كما  اإ�ضافيًا،  تم�ياًل  تقدم  اأن  االأطراف  المتعددة  ال�كاالت  نا�ضد 

بالن�ضبة  بالتزاماتها  ال�فاء  اإلى  والنامية  المتقدمة  البلدان  دعا 
دعا  كما  الزراعي،  االإنتاج  اأجل  من  ميزانياتها  في  للمخ�ض�ضات 

واآلية  و�ضع خريطة طريق  اإلى  االأفريقي  االتحاد  مف��ضية  االإعالن 
وم�ضرف  المنظمة،  مع  بالتعاون  وتقييمها،  التنفيذ  عمليات  لر�ضد 

الجديدة  وال�ضراكة  الأفريقيا،  االقت�ضادية  واللجنة  االأفريقي،  التنمية 
الليبية. العربية  والجماهيرية  اأفريقيا،  في  التنمية  اأجل  من 

لالأول�يات .   99 بالن�ضبة  عليها  واالإقدام  اال�ضتثمارات  زيادة  اإن 
– كما جاءت  االأجل  وط�يلة  االأجل  المت��ضطة  وتلك  االأجل  الق�ضيرة 

تحديثه  بعد  اأفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  ال�ضامل  البرنامج  في 
لعدة  باأهميتها  تحتفظ  – �ض�ف  ال�زاري  �ضرت  م�ؤتمر  وكما حددها 

ال�ضحراء  ال�اقعة جن�ب  المناطق  الأغلب  بالن�ضبة  قادمة  �ضن�ات 
باالأعمال  ي�ضتفيدوا  اأن  ال�ضركاء  لجميع  بالن�ضبة  المهم  ومن  الكبرى. 
اال�ضتثمارات  من  يزيدوا  واأن  �ضرت  بم�ؤتمر  يتعلق  فيما  اأنجزت  التي 

في  الطاقة  واأمن  الغذائي  االأمن  تحقيق  اأجل  من  المياه  تنمية  في 

الح�ضرات من تجربة �ضيلي في الت�ضعينات. وا�ضتخدمت مرافق تربية 
الح�ضرة العقيمة على نطاق وا�ضع في اأريكا ب�ضيلي والم�لينا ببيرو 
�ضاللة بالتحديد ال�راثي لجن�ص ذبابة فاكهة البحر المت��ضط التي 
اأنتجت في �ضيبر�ضدورف. وقد ح�ضل االقت�ضاد ال�طني على ف�ائد 

ملم��ضة من هذه المبادرة الناجحة، مثل:
y   المنتجات من  لتر   600  000 على  يرب�  ما  ا�ضتخدام  عن  التخلي 

�ضن�يا؛ المت��ضط  في  الكيماوية 
y   ال�ضن�ي االإنتاج  من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   12 من  اأكثر  خ�ضارة  وقف 

المعنية؛ المناطق  في  والخ�ضر  الفاكهة  لمحا�ضيل 
y   الفاكهة منتجي  من   18  000 من  يقرب  ما  على  المبا�ضر  التاأثير 

المحا�ضيل  من  وغيرها   cucurbit والقرع  ال�ضمام  )مثل  والخ�ضر 
الم�ج�دة  الزراعية  االأرا�ضي  من  هكتار   38  000 ونح�  االأخرى( 

المنطقتين؛ في  االإنديز  ووديان  ال�ضاحلية  المناطق  في 
y   ،المنتجات على  التجارية  ال�ضفة  الإ�ضفاء  الداخلية  النظم  تحديث 

مجال  في  والدولي  ال�طني  الخا�ص  القطاع  ح�ضد  وكذلك 
والخ�ضر. الفاكهة  اإنتاج  زيادة  اأجل  من  اال�ضتثمارات 

ال�طني .   91 البرنامج  اإطار  داخل  الجارية  االأن�ضطة  وتت�قع 
في  تدريجيا  البرنامج  هذا  يت��ضع  اأن  الفاكهة  ذبابة  لمكافحة 

)اإيكا،  بيرو  من  اأخرى  مناطق  في  الذبابة  على  الق�ضاء  عمليات 
ولمبايك�ي(. ليبرتاد  وال  اأنكا�ص،  اإلى  ثم  وليما،  ويبا،  واأريك 

المك�ضيك
االإيك�ل�جية .   92 للنظم  تهديدا خطيرا  ال�ضبار  عثة  تمثل 

لهذه  واكت�ضفت هجمتان  ال�ضبار.  اأ�ضناف  على  القائمة  المك�ضيكية 
الح�ضرة في والية ك�ينتانا رو في �ضبه جزيرة ياكاتان في 2006 - 07. 

الدولية  وال�كالة  المنظمة  بين  الم�ضتركة  ال�ضعبة  من  وبم�ضاعدة 
الح�ضرة  اأ�ضل�ب  االأمريكية، طبق  الزراعة  ووزارة  الذرية  للطاقة 

ت�ضم  مناطق  من  االآفة  هذه  على  للق�ضاء  وا�ضع  نطاق  على  العقيمة 
والمكافحة  ال�ضحية  المرافق  تكن  لم  وحي�انية، حيث  نباتية  اأن�اعًا 

كان   ،2009 فبراير/�ضباط  وفي  المتاحة.  الخيارات  من  الكيميائية 
اكت�ضاف  دون  بي�ل�جية  دورات   3 تعادل  فترة  اإلى  الت��ضل  تم  قد 

ر�ضميا  تعلن  اأن  المك�ضيك  ا�ضتطاعت حك�مة  وبالتالي،  اأي ح�ضرات. 
اأخرى  مرة  اأ�ضبحت  المك�ضيك  واأن  الح�ضرة  على  الق�ضاء  تم  قد  اأنه 

ال�ضبار. عثة  من  خالية 

والمياه الأرا�سي 
وا�ضلت المنظمة اإعطاء االأول�ية لتح�ضين اإدارة االأرا�ضي .   93

والمياه و�ض�نهما. فباالإ�ضافة اإلى الم�ؤتمر ال�اعد المتعلق بالمياه الذي 
عقد في �ضرت بليبيا في نهاية عام 2008، هناك مثاالن اآخران مهمان 

للم�ضاعدة في ا�ضتخدام المياه على الم�ضت�يين القطري واالإقليمي، 
�ضنتناول اأهم مالمحهما في ما يلي. وحيث اأنهما مختلفان تماما من 

حيث تدخالت المنظمة، فمن �ضاأنهما اأن ي�ضاعدا اأي�ضا على نقل 
التن�ع الكبير في االحتياجات الذي ي�ض�د جميع المناطق في اإدارة 

هذا الم�رد الطبيعي الحي�ي. كما �ضيرد و�ضف الأحد االإنجازات الفنية 
الكبيرة في ما يتعلق بالمعل�مات عن االأرا�ضي.

�ضرت )اأ(م�ؤتمر 
والطاقة .   94 الزراعة  اأجل  من  المياه  ال�زاري ح�ل  الم�ؤتمر  عقد 

الفترة  في  بليبيا  �ضرت  مدينة  في  المناخ،  تغير  تحديات  اأفريقيا:  في 
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الفعال. اأثره  المراأة  وتمكين  الجن�ضاني  المنظ�ر  لتعميم 

النيل مبادرة ح��ص 
المطلة .   103 الدول  وتت�ضم  النيل.  مياه  تتقا�ضم  بلدان  ع�ضرة  هناك 

تحديات  وفي  �ضكانها  عدد  في  الكبيرة  بالزيادة  النهر  �ض�اطئ  على 
المتزايد  المياه  �ضح  من  القالقل  زيادة  ومع  الملم��ضة.  التنمية 

لهذه  الم�ضترك  االهتمام   اأ�ضبح  النيل،  نهر  داخل ح��ص  والخطير 
لتحقيق  فعالة  ب�ض�رة  المياه  م�ارد  ا�ضتخدام  كفالة  ه�  البلدان 

– االقت�ضادية.  االجتماعية  االأهداف 
امتداد .   104 على  النيل  لعملية  دعمها  اإيطاليا  وا�ضتهلت حك�مة 

 16 من  اأكثر  م�ضاهماتها  وبلغ مجم�ع   ،1996 �ضنة  في  الح��ص 
ثالثة  ونفذ   .2009-2008 المالية  الفترة  اأمريكي حتى  دوالر  ملي�ن 

اإيطاليا  فيها  ت�ضارك  التي  النيل  مبادرة ح��ص  �ضمن  م�ضروعات 
الع�ضر  الدول  بمعرفة  الم�ضروعات  هذه  نفذت  وقد  كامل.  ك�ضريك 

من جانب  وت�ضغيلية  فنية  بم�ضاعدة  النيل  على ح��ص  المطلة 
الإدارة  االإعالمية  "المنتجات  م�ضروع  االأخ�ص،  وعلى  المنظمة. 

لقدرات  م�ضاعدات  على  النيل" الذي ح�ضل  في ح��ص  المياه  م�ارد 
ما  في  مدرو�ضة  قرارات  اتخاذ  اأجل  من  الع�ضرة  البلدان  حك�مات 

واإدارتها. المياه  م�ارد  ب�ضيا�ضات  يتعلق 
برنامج .   105 من  التي جاءت  الكلية  الف�ائد  و�ضف  ويمكن 

يلي: كما  المنظمة  نفذته  الذي  هذا  الممتدة  الم�ضاعدات 
y   فيهما �ضاركت  معززتين،  معل�مات  وقاعدة  م�ضتركة  معرفة 

م��ض�عات  على  ا�ضتملت   النيل،  على ح��ص  المطلة  الدول  جميع 
وفي  االآن  المياه  على  والطلب  المياه،  ت�افر  مثل:  اأ�ضا�ضية 

والتعاون. االإدارة  وخيارات  المحتملة،  والتط�رات  الم�ضتقبل، 
y   تحليل على  النيل  بلدان ح��ص  قدرة حك�مات  في  الكبير  التح�ضن 

التنمية  لت�ض�رات  الم�ضتركة  القطاعات  بين  التفا�ضل  اأوجه 
يترجم  القطري،  الم�ضت�ى  وعلى  الح��ص.  امتداد  على  والتعاون 
ال�ضحيحة  المياه  م�ارد  تخ�ضي�ص  على  القدرة  زيادة  اإلى  ذلك 

الفقر. من  والحد  الريفية  التنمية  تحقيق   يمكن  بحيث 
تح�ضين .   106 الم�ضاعدة: )1(  لهذه  الملم��ضة  االإنجازات  بين  من 

الجغرافية  المعل�مات  لنظام  وحدات  واإن�ضاء  االت�ضاالت  مرافق 
باالأقمار  بعد  عن  اال�ضت�ضعار  معدات  تحديث  بيانات؛ )2(  وق�اعد 

الفنية  الج�انب  على  القدرات  وبناء  التدريب  ال�ضناعية؛ )3( 
الم�ضترك؛  النيل  اإدارة ح��ص  على  والتنظيمية  والقان�نية  والبيئية 

المائية  الج�ية  االأر�ضاد  لر�ضد  للحدود  عابرة  �ضبكة  اإن�ضاء   )4(
المتعلقة  القرارات  لدعم  اأداة  اإقامة  100 محطة؛ )5(  نح�  ت�ضم 
الفنية  عن  البيانات  بين  تكامل  اإيجاد  على  القدرة  بالنيل؛ )6( 

والبيئية،  – االقت�ضادية  االجتماعية  المعل�مات  وبين  المياه  م�ضادر 
في ح��ص  المياه  وا�ضتخدام  الزراعة  بين  باالرتباطات  واالعتراف 

�ضناع  من  عري�ص  قطاع  على  االإعالمية  المنتجات  ن�ضر  النهر؛ )7( 
المدني. المجتمع  واأع�ضاء  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  من  وغيرهم   ، القرار 

العالم في  التربة  عن  من�ضقة  بيانات  )ج(قاعدة 
ت�ضافرت جه�د المنظمة وبرنامج التغير في ا�ضتخدام االأرا�ضي .   107

والزراعة في المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في فيينا بالنم�ضا، 
من اأجل و�ضع قاعدة بيانات من�ضقة و�ضاملة  عن التربة في العالم. 

اأعمال  �ضكل  في  اأعاله  المذك�رة  المتابعة  اآلية  وتبل�رت  االإقليم. 
في  القطرية،  والبرامج  للم�ضروعات  �ضاملة  تقديرات  الإجراء  قطرية 
وتجري  التاأييد.  ا�ضتقطاب  في  فيه  ت�ضاهم  كانت  الذي  ال�قت  نف�ص 

بما  وزامبيا(  وكينيا  بلدان )م�ضر  ثالثة  في  االآن  التجربة  هذه 
في  الزراعية  للتنمية  ال�ضامل  البرنامج  اأعمال  مع جدول  يتم�ضى 
البلدان. من  اأكبر  عدد  الإدخال  فيها  الت��ضع  �ضيتم  كما  اأفريقيا، 

واالإقليمي القطري  الم�ضت�يين  على  المياه  )ب(ا�ضتخدام 
)الهند( برادي�ص  اأندرا  في  الج�فية  المياه  م�ضروع 

الهند .   100 اأن  الدولي7،  للبنك  االأخيرة  المطب�عات  اأحد  في  جاء 
الج�فية  فالمياه  العالم.  في  الج�فية  للمياه  م�ضتخدم  اأكبر  هي 

 80 من  واأكثر  المروية،  الزراعة  من  المائة  في   60 نح�  االآن  تدعم 
فاإن  ذلك،  ومع  والح�ضر.  الريف  في  المياه  اإمدادات  من  المائة  في 

تغير  ي�ؤدي  وقد  مخيفة.  بمعدالت  ت�ضتنفد  الج�فية  المياه  م�ارد 
الج�فية. المياه  م�ضادر  اإجهاد  من  مزيد  اإلى  المناخ 

بمعرفة .   101 الج�فية  المياه  نظم  الإدارة  برادي�ص  اأندرا  وم�ضروع 
ينفذ  م�ضروع  ه�   ،2003 ي�لي�/تم�ز  منذ  العمل  بداأ  الذي  المزارعين، 
المعنية.  الفنية  وال�حدات  دلهي  في  المنظمة  مكتب  من  بدعم  وطنيا 

المياه  على  تعتمد  التي  المعي�ضة  �ضبل  يغير  اأن  الم�ضروع  وا�ضتطاع 
للجفاف  معر�ضة  7 جهات  في  محليا  مجتمعا   638 نح�  في  الج�فية 

تغيير  ه�  الم�ضروع  من  المق�ض�د  وكان  برادي�ص.  اأندرا  والية  في 
المزارعين، عن طريق  من  الآالف  الج�فية  المياه  �ضخ  �ضل�كيات 

المزارعين،  تدريب  ومدار�ص  الجيدة،  الفنية  بالمعل�مات  تزويدهم 
ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة  المحا�ضيل.  لمياه  تقدما  اأكثر  ميزانيات  وو�ضع 

لالآفات  المتكاملة  والمكافحة  الع�ض�ية  االأ�ضمدة  ت�ضجيع حزم  تم 
من  والحد  المدخالت،  على  المزارعين  تقليل م�ضروفات  بغر�ص 

"الناعم"  النهج  هذا  الدولي  البنك  اعتبر  وقد  البيئة.  على  التاأثير 
ومن  يتحذى.  نم�ذجًا  الج�فية،  المياه  اإدارة  على  الطلب  تجاه  اأ�ضا�ضا 
نظرًا  الهند،  من  اأخرى  مناطق  اإلى  الم�ضروع  تاأثير  يمتد  اأن  المت�قع 
مع  الزراعية  باالإنتاجية  االحتفاظ  اأجل  من  الريفية  المناطق  لكفاح 

والمياه. االأرا�ضي  من  م�ارد محدودة 
الم�ضروع .   102 نجاح  في  �ضاهمت  التي  االإيجابية  الع�امل  وكانت 

وعلى  بها  الم�ث�ق  الحك�مية  غير  المنظمات  من  �ضركاء  اختيار  هي: 
لمعالجة  الج�دة  عالية  وانتقاء مدخالت خارجية  �ضليمة؛  اأ�ض�ص 

القدرات،  بناء  على  ال�ضديد  والتركيز  والمنهجية؛  الفنية  الم�ضائل 
يحدث  الذي  التقدم  ومن  الم�ضاركين  من  التعلم  في  والمرونة 

ال�ضن�ية  العمل  المحلية عن طريق خطط  المجتمعات  م�ضت�ى  على 
م�ا�ضم  االآن  يفهم�ن  المزارع�ن  اأ�ضبح  لذلك،  ونتيجة  التف�ضيلية. 

ال�حدات  يفهم�ن  كما  اإقامتهم،  اأماكن  على  وت�زيعها  الج�فية  المياه 
البيانات  وي�ضجل�ا  يجمع�ا  اأن  بمقدورهم  واأ�ضبح  ككل.  الهيدرول�جية 

في  والتحكم  مياه ج�فية؛  من  بها  يرتبط  وما  االأمطار  كمية  عن 
الإدارة  ا�ضتعدادهم  مع  العامة،  للملكية  كم�رد  الج�فية  المياه  مفه�م 

تاأثيرها  لها  كان  التي  االأم�ر  اأهم  ومن  الجميع.  لم�ضلحة  الم�رد  هذا 
ك��ضيلة  الربيع،  م��ضم  بداية  في  المحا�ضيل  مياه  ميزانية  اجتماعات 

ممار�ضات  تتبنى  لكي  الزراعية  لالأ�ضر  القرار  �ضنع  و�ضائل  من 
كان  كما  الج�فية.  المياه  وفرة  مدى  مع  تتنا�ضب  بديلة،  زراعية 

7     Deep wells and prudence: towards pragmatic  2009 الدولي،  البنك   
.action for addressing groundwater overexploitation in India  
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اأجزاء  بع�ص  تحديث  االآن  فيه حتى  يتم  لم  الذي  ال�قت  في  متفاوتة، 
ومن  مت�افرة.  االأ�ضا�ضية  المعل�مات  كانت  واإن  المتقدم،  العالم  من 

وتنقيحها  هذه  البيانات  قاعدة  ت��ضيع  الم�ضتقبل  في  يتم  اأن  المت�قع 
ال�ضركاء. بع�ص  لم�ضاعدة 

للحدود العابرة  البيطرية  والأمرا�ض  الحيوانية  الثروة 
مجالين .   113 في  تحققت  التي  لالإنجازات  و�ضفا  يلي  فيما  ن�رد 

المتعلقة  المنظمة  اأن�ضطة  من  كبيرة  �ضمن مجم�عة  المجاالت،  من 
الهام. القطاع  بهذا 

البقري الطاع�ن  ال�ضتئ�ضال  العالمي  )اأ(البرنامج 
ظل الطاع�ن البقري واحدًا من اأ�ضد االأمرا�ص الحي�انية .   114

المروعة، حيث يق�ضي على الحي�انات الم�ضتاأن�ضة والبرية، وي�ؤثر 
�ضلبًا على �ضبل المعي�ضة في الريف وعلى االأمن الغذائي. وقد قدمت 

المنظمة م�ضاعداتها اإلى البلدان لمكافحة هذا المر�ص. فقد بداأ 
البرنامج العالمي للق�ضاء على الطاع�ن البقري في عام 1994 
كعن�ضر رئي�ضي في نظام ال�قاية من ط�ارئ االأمرا�ص واالآفات 

الحي�انية والنباتية العابرة للحدود. و�ضمح هذا البرنامج للمنظمة 
باأن تت�ضدر مجم�عة كبيرة من االأعمال، جنبًا اإلى جنب مع البلدان 

المت�ضررة نف�ضها وعدد كبير من ال�ضركاء، من اأجل  تعزيز المكا�ضب 
التي تحققت في مكافحة الطاع�ن البقري، واأن تم�ضي قدما نح� 
ا�ضتئ�ضال هذا المر�ص من العالم. وباالرتباط ال�ثيق مع المنظمة 

العالمية لل�ضحة الحي�انية، اأ�ضبح برنامج ا�ضتئ�ضال الطاع�ن البقري 

وا�ضتخدمت كميات هائلة من المعل�مات الحديثة التي تم جمعها اأخيرا 
على الم�ضت�يين االإقليمي والقطري عن التربة في عمل اآخر ما و�ضل 

اإليه فن ق�اعد البيانات. وتم هذا العمل بم�ضاركة كل من: المركز 
الدولي لمرجعيات ومعل�مات التربة، و�ضبكة المكتب االأوروبي للتربة، 

ومعهد عل�م التربة في االأكاديمية ال�ضينية للعل�م، الذي قدم خريطة 
حديثة للتربة في ال�ضين بمقيا�ص1: 000 000 1. 

وا�ضتند هذا االإنجاز الفني الرائع على ن�ضاطين هامين قامت .   108
بهما المنظمة من قبل، وهما: درا�ضة المناطق الزراعية – االيك�ل�جية 

في العالم، وخريطة التربة في العالم التي و�ضعتها المنظمة مع 
منظمة الي�ن�ضك�. وفي درا�ضة المناطق الزراعية االإيك�ل�جية تقييم 

لل�ضع�بات الطبيعية الحي�ية وت�قعات نم� المحا�ضيل، مع تحديد 
الغالت المحتملة لمئات من المحا�ضيل المعروفة في مختلف اأنحاء 

العالم في ظل ظروف مختلفة من اإدارة االأرا�ضي. وقد جرى العمل في 
درا�ضة المناطق الزراعية االإيك�ل�جية بم�ضاركة بين المنظمة والمعهد 

الدولي لتحليل النظم التطبيقية منذ عام 1983، وا�ضتفاد منها عدد من 
الدرا�ضات الم�ضتقبلية، كان من بينها، على �ضبيل المثال، الزراعة في 

القرن الحادي والع�ضرين.
انتهت المنظمة ومنظمة الي�ن�ضك� من خريطة التربة في العالم .   109

منذ ما يقرب من 30 عامًا، وظلت منذ ذلك الحين نم�ذجا للتعاون 
ال�ا�ضح بين ال�كاالت. وكانت ن�ضختها الرقمية حتى وقت قريب للغاية 

هي الم�ضدر العالمي المن�ضق ال�حيد عن معل�مات التربة. وخالل 
ال�ضن�ات الع�ضر الما�ضية، زاد العديد من المبادرات زيادة ملم��ضة في 

المعل�مات المت�افرة عن التربة في مناطق مختلفة من العالم )مثل 
اأوروبا، وخريطة التربة في المناطق المحيطة بالقطب ال�ضمالي وفي 
ال�ضين وق�اعد البيانات االإقليمية المختلفة �ضمن البرنامج الخا�ص 

بقاعدة بيانات التربة واالأرا�ضي، با�ضتراك المنظمة مع المركز الدولي 
لمرجعيات ومعل�مات التربة( واأدرجت كلها �ضمن قاعدة البيانات 

المن�ضقة عن التربة في العالم.
وقاعدة البيانات المن�ضقة عن التربة في العالم جاهزة .   110

لال�ضتخدام في اإطار اتفاقية تغير المناخ، وبروت�ك�ل كي�ت� لقيا�ضات 
الكرب�ن في التربة، وكذلك اآخر درا�ضة م�ضتركة بين المنظمة والمعهد 

الدولي لتحليل النظم التطبيقية والدرا�ضة العالمية للمناطق الزراعية 
2008، وهي الدرا�ضة التي اأجريت لهذا الغر�ص.  عام  – االإيك�ل�جية 

وت�ضهم قاعدة البيانات في المعرفة العلمية ال�ضليمة لدعم تخطيط 
الت��ضع الم�ضتدام في االإنتاج الزراعي، في ال�قت الذي تعطي فيه اأي�ضا 

معل�مات ل�ضناع ال�ضيا�ضات القطرية والدولية في الت�ضدي للم�ضكالت 
النا�ضئة ب�ضاأن التناف�ص على االأرا�ضي في اإنتاج االأغذية والطلب على 

ال�ق�د الحي�ي والتهديدات التي يتعر�ص لها التن�ع البي�ل�جي.
ومن منظ�ر فني، تعتبر قاعدة البيانات المن�ضقة عن التربة .   111

في العالم قاعدة بيانات خريطة م�ضح بخط�ط مت�ازية ت�ضم اآخر 
المعل�مات االإقليمية والقطرية الجديدة وال�ضابقة عن التربة في العالم، 

مع المعل�مات الم�ج�دة في خريطة التربة في العالم التي ر�ضمتها 
المنظمة ومنظمة الي�ن�ضك�. وي�ضمح ا�ضتخدام هيكل م�حد لربط 

البيانات ذات ال�ضلة مع خريطة الم�ضح بالخط�ط المت�ازية بطرح 
تك�ينات التربة والت�ضاوؤل ح�لها من حيث وحدات التربة وت��ضيف 

م�ؤ�ضرات مختارة عن التربة. كما اأ�ضيفت �ضبكات لبيانات اأخرى عن 
ج�دة التربة وطب�غرافيتها.

في .   112 التربة  عن  المن�ضقة  البيانات  قاعدة  اإلى  النظر  وينبغي 
التربة  عن  العالمية  البيانات  اأف�ضل  الإتاحة  كبيرة  العالم كخط�ة 

ذلك،  ومع  المحتملين.  الم�ضتخدمين  من  كبيرة  اأمام مجم�عة  مجانا 
زالت  ما  البيانات  قاعدة  في  الم�ج�دة  المعل�مات  م�ث�قية  فاإن 

اأفريقيا اعتماد خلو  الإ�ضراف على 
البقري الطاعون  من 

الثغرة  لمعالجة  التقني  للتعاون  م�ضروع  على  الم�افقة  تمت 
اأفريقية،  بلدان  �ضبعة  في  االأم�ضال  على  االإ�ضراف  في 

االأوبئة  مكافحة  برنامج  انتهاء  عن  ن�ضاأت  التي  الثغرة  وهي 
�ضمم  قد  الم�ضروع  هذا  وكان  اأفريقيا.  عم�م  في  الحي�انية 

باأن�ضطة  ي�ضل  لكي  الم�ضتفيدة  البلدان  قدرات  لتعزيز 
الم�ضت�يات  اإلى  البقري  الطاع�ن  ا�ضتئ�ضال  على  االإ�ضراف 
20 م�ضل   000 من  اأكثر  تم جمع  وقد  دوليًا.  عليها  المتفق 

المئ�ية  الن�ضبة  وكانت  البرية.  والحي�انات  االأبقار  من 
اأج�ضام  وج�د  المختبرات  فح��ص  اكت�ضفت  التي  للحي�انات 
اأن  اأكد  الذي  االأمر  للغاية  منخف�ضة  فيها،  اإيجابية  م�ضادة 
ال�ضبب،  ولهذا  القطعان.  هذه  في  م�ج�دا  يعد  لم  المر�ص 

بينما   ،2009 ماي�/اأيار  في  المر�ص  من  خالية  كينيا  اأعلنت 
خل�ها  و�ضع  على  الم�ضاركة  االأخرى  البلدان  من  عدد  ح�ضل 

.2010 عام  في  المر�ص  من 
مراقبة  في  ال�طنيين خبرة  الخبراء  من  العديد   اكت�ضب 

المختبرات،  ت�ضخي�ص  وفي  علمية،  اأ�ض�ص  على  المر�ص 
لالإ�ضراف  ا�ضتراتيجيات  و�ضياغة  الك�ارث،  لحاالت  والتاأهب 
تدريب مجم�عة  وتم  وتحليلها.  البيانات  اإدارة  اإلى  باالإ�ضافة 

بالحي�انات  االإم�ضاك  على  ال�ضبان  ال�طنيين  الم�ظفين  من 
البقري  الطاع�ن  لت�ضخي�ص  المختلفة  وال��ضائل  البرية 

على  االإ�ضراف  بعمليات  النه��ص  تم  كما  المختبرات.  في 
االت�ضال  �ضبكات  للحدود من خالل  العابرة  االأمرا�ص 

الخل�  و�ضع  على  الح�ض�ل  ي�ؤدي  و�ض�ف  فعالية.  االأكثر 
من  باال�ضتفادة  ال�ضبعة  للبلدان  ال�ضماح  اإلى  االأمرا�ص  من 

قي�د. اأي  دون  الحي�انية  منتجاتهم  في  التجارة 

الإطار
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اإلى  م�ضاعداتها  المنظمة  وا�ضلت  ط�يلة،  فترة  منذ  الم�ج�دة 
يلي  ما  وفي  االأغذية.  و�ضالمة  التغذية  بم�ضائل  يتعلق  ما  في  البلدان 

المجالين. في هذين  المنظمة  لعمل  اأمثلة 

الفعلي وتنفيذها  الغذائي  الد�ضت�ر  م�ا�ضفات  )اأ(و�ضع 
م�ضائل .   121 في  مرجعية  نقاطا  الغذائي  الد�ضت�ر  م�ا�ضفات  تعتبر 

على  ت�ضجيعًا  تلقى  فالبلدان  الدولي.  الم�ضت�ى  على  االأغذية  �ضالمة 
الد�ضت�ر  م�ا�ضفات  اأ�ضا�ص  على  واإقامتها  ال�طنية  م�ا�ضفاتها  تن�ضيق 

القيام  ولكن  الممار�ضات.  ومدونات  الت�جيهية،  وخط�طه  الغذائي، 
لدى  تت�افر  اأن  بد  ال  واإدارية  وعلمية  فنية  قدرات  يتطلب  بذلك 

القدرات مجم�عة  بتنمية  المتعلق  المنظمة  برنامج  ويغطي  البلدان. 
مثل:  بعده،  اأو  الم�ا�ضفات  و�ضع  قبل  �ض�اء  االأن�ضطة،  من  كبيرة 

هيئة  مناق�ضات  لدعم  العلمية  باالآراء  البيانات، م�ضح�با  جمع 
الد�ضت�ر  م�ضائل  ب�ضاأن  ال�طنية  الم�ضاورات  وزيادة  الغذائي،  الد�ضت�ر 
وتطبيق  لتنفيذ  المائدة(  اإلى  المزرعة  )من  القدرات  وبناء  الغذائي، 

الد�ضت�ر. مع  المت�ضقة  الم�ا�ضفات 
المهنية، .   122 غير  الدوائر  في  الم�ا�ضفات  عن  ال�ضائد  المفه�م 

من  مغلقة  مجم�عات  و�ضعتها  اأرقام  مجرد  من  تتك�ن  اأنها  ه� 
اأعمال  نتاج  هي  الم�ا�ضفات  هذه  باأن  وعي  هناك  فلي�ص  الفنيين. 
الم�ضتفادة  للدرو�ص  وغربلة  للخبرات  وتبادل  م�ضتفي�ضة   تحليلية 
مناق�ضات  اإلى  كلها  تف�ضي  م�ضائل  وهي  الرئي�ضية،  الم�ضائل  عن 
االأطراف  بين  مط�لة  مفاو�ضات  – اإلى  – اأحيانا  ثم  تف�ضيلية 

في  العملية  لهذه  العديدة  لالأوجه  و�ضف  يلي  ما  وفي  المعنية. 
الفترة  في  قيمتها  لها  نتائج  فيها  تحققت  مختلفة  مجاالت  ثالثة 

.2009-2008 المالية 

اآ�ضيا �ضرق  في جن�ب  ال�ضمك  �ضل�ضة 
في جن�ب .   123 الطعام  ثقافة  من  مهم  ال�ضمك هي جزء  �ضل�ضة 

في  به  ت�ضاهم  ملم��ضًا،  اقت�ضاديًا  ن�ضاطًا  تمثل  وهي  اآ�ضيا.  �ضرق 

اآلية دولية فعالة للتن�ضيق، ال �ضيما في ما يتعلق بتحقيق اإقامة مناطق 
خالية منه، مع تقديم اإر�ضادات فنية وم�ضاعدات مادية اأي�ضا.

تم ت�زيع البرنامج العالمي ال�ضتئ�ضال الطاع�ن البقري على .   115
اأ�ضا�ص الفهم العلمي باأن ا�ضتئ�ضال هذا المر�ص اأمر ممكن. وبناء على 
ذلك، كان المق�ض�د منذ البداية اأن يك�ن هذا البرنامج محدودًا بفترة 
زمنية، بهدف اإعالن العالم خاليًا منه بحل�ل عام 2010. والحقيقة اأنه 
يبدو اأن هذا الهدف قد تحقق، واأ�ضبح من المنتظر �ضدور بيان دولي 

ر�ضمي ي�ؤكد خل� العالم من هذا المر�ص في عام 2011.
وقد بذل البرنامج في بدايته جهدًا كبيرًا في معرفة الت�زيع .   116

الجغرافي للمر�ص ووبائيته. ثم �ضجع العمل على احت�اء الطاع�ن 
البقري في النظم االيك�ل�جية الم�ب�ءة، ثم الق�ضاء على م�ضادر 

العدوى ببرامج لمكافحة االأوبئة بناء على المعل�مات الم�ج�دة. 
وبمجرد تجميع دالئل على اأن الفيرو�ص قد ق�ضي عليه، تركزت اأن�ضطة 

البرنامج تدريجيًا على اإقامة نظم للرقابة للتاأكد من عدم وج�د 
المر�ص. وقد �ضهدت الفترة المالية 2008-2009 ما يمكن ت�ضميته 

واإقليمية  قطرية  م�ضروعات  ذلك  في  بما  االأن�ضطة"،  في  "باندفاع 
)دعمًا لفتح ملف وتقديمه اإلى المنظمة الدولية ل�ضحة الحي�ان 

كاأ�ضا�ص لالإعالن عن خل� العالم من المر�ص(، وعقد حلقات عمل 
تدريبية، واجتماعات تن�ضيقية مع جميع االأطراف المهتمة، واإثارة 

ال�عي. وفي االإطار 9 نم�ذج لم�ضروع له اأهمية خا�ضة من م�ضروعات 
برنامج التعاون التقني بداأ تنفيذه في تلك الفترة المالية.

 )ب(الثروة الحي�انية في الميزان )حالة االأغذية والزراعة 2009(
كان الم��ض�ع الرئي�ضي في التقرير عن حالة االأغذية والزراعة .   117

لعام 2009 ه�: الثروة الحي�انية في الميزان. وقد �ضدر هذا التقرير 
في اأوائل عام 2010، بينما جرت جميع االأعمال التحليلية المتعلقة به 
في الفترة المالية 2008-2009. وتناول التقرير بال��ضف جميع االأبعاد 

)�ض�اء االإيجابية اأو ال�ضلبية( للنم� والتح�ل ال�ضريعين للغاية لقطاع 
الثروة الحي�انية الذي حدث خالل ال�ضن�ات القليلة الما�ضية في 

اأغلب اأقاليم العالم. واحت�ى التقرير على ثروة من المعل�مات الكمية  
الداعمة لبيان االأوجه العديدة لعملية التغيير هذه.

وي�ضلط التقرير ال�ض�ء ب�ضكل خا�ص على حقيقة اأنه ب�ضبب .   118
هذا النم� ال�ضريع، اأ�ضبحت الثروة الحي�انية ت�ضاهم االآن بن�ضبة 40 

في المائة من قيمة االإنتاج الزراعي في العالم، وتدعم �ضبل المعي�ضة 
لنح� مليار ن�ضمة وتحقق اأمنهم الغذائي، لت�ضاهم بذلك م�ضاهمة 
كبيرة في االأمن الغذائي وفي تخفيف وطاأة الفقر. ولكن التقرير 

يلفت االأنظار اأي�ضا اإلى "حاالت ف�ضل م�ضتمرة" من حيث اال�ضتبعاد 
االجتماعي، وانت�ضار االأ�ضرار البيئية، والتهديدات التي تتعر�ص لها 

�ضحة الب�ضر. ويعطي التقرير اأو�ضافا تف�ضيلية وت��ضيات لكي ينظر 
فيها �ضناع ال�ضيا�ضات الم�ض�ؤولين عن قطاع الثروة الحي�انية. ويت�ضمن 

االإطار 10 اأهم الر�ضائل التي يبعث بها التقرير.
في .   119 ال�ضاأن  اأ�ضحاب  من  وكثير  االإعالم  و�ضائط  رد  كان 

اأعرب�ا عن  التقرير، حيث  هذا  على  اإيجابيا  الحي�انية  الثروة  قطاع 
تح�ضين  اإلى  الدع�ة  لقيت  كما  المت�ازنة.  لتحليالته  العام  تقديرهم 

ح�ارًا  بداأوا  الذين  المنظمة  اأع�ضاء  بع�ص  لدى  �ضاغية  اآذانا  االإدارة 
بالقطاع. المتعلقة  الهامة  الم�ضائل  بع�ص  ر�ضمي ح�ل  غير 

والتغذية الأغذية  �سلمة 
بين .   120 الم�ضترك  الغذائية  الم�ا�ضفات  برنامج  اإلى جانب 

الغذائي  الد�ضت�ر  وهيئة  العالمية  ال�ضحة  ومنظمة  المنظمة 

الميزان: في  الحيوانية  الثروة 
الر�ضائل اأهم   

مدف�عًا   _ ب�ضرعة،  يت��ضع  الحي�انية  الثروة  قطاع  اأن 
المعي�ضة،  م�ضت�ى  وارتفاع  ال�ضكان،  بزيادة  ذلك  في 

العمراني. والت��ضع 
اأن االأمر بحاجة اإلى قرار حا�ضم اإذا كان للطلب المتزايد   _

اأن يلبى بطرق تحافظ على البيئة وت�ضاهم في تخفيف 
وطاأة الفقر وتح�ضين تغذية الب�ضر و�ضحتهم.

ال بد من زيادة اإ�ضهام قطاع الثروة الحي�انية في تخفيف   _
وطاأة الفقر من خالل اإ�ضالح ال�ضيا�ضات واال�ضتثمارات 

ب�ض�رة منا�ضبة في اإطار �ضيا�ضات اأو�ضع للتنمية الريفية.
ال بد من تعزيز اإدارة قطاع الثروة الحي�انية ل�ضمان اأن   _

تك�ن تنميته م�ضتدامة من الناحية البيئية، واأنه يتكيف مع 
تغير المناخ وي�ضهم في تخفيف اآثار هذا التكيف.

ال بد من اإعادة النظر في اإهمال نظم ال�ضحة الحي�انية   _
في العديد من اأنحاء العالم، وال بد اأي�ضا من اإ�ضراك 

المنتجين على جميع الم�ضت�يات في و�ضع برامج ال�ضحة 
الحي�انية و�ضالمة االأغذية.

الإطار
10
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الت�جيهية  الخط�ط  لم�ضروع  اأ�ضا�ضا  واأ�ضبحت  الدواجن،  �ضل�ضلة 
لح�م  في  وال�ضلم�نيال   Campylobacter لمراقبة  الغذائي  للد�ضت�ر 

االآن. مناق�ضته  تجري  الذي  الم��ض�ع  وه�  الدواجن، 

الو  في جمه�رية  لالأغذية  ال�طنية  )ب(ال�ضيا�ضات 
ال�ضعبية الديمقراطية 

م�ضاعدات .   126 على  الديمقراطية  ال�ضعبية  الو  ح�ضلت جمه�رية 
الفترة  اأثناء  للتغذية  ال�طنية  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  و�ضع  اأجل  من  كبيرة 
وتعتبر  االأوروبي.  االتحاد  من  مالي  دعم  وذلك من خالل   ،20-2009

تح�ضين  نح�  م�جهة  ر�ضمية  اأداة  اأول  للتغذية  ال�طنية  ال�ضيا�ضات 
وقد  التغذية.  ل�ض�ء  المرتفعة  المعدالت  ومكافحة  التغذية  م�ضت�يات 
وزارة   13 بم�ضاركة  ال�ضحة  وزارة  بمعرفة  ال�ضيا�ضات  هذه  �ضيغت 

الي�ني�ضيف،  )منظمة  المتحدة  االأمم  وكاالت  من  وبمدخالت  اأخرى، 
بتن�ضيق  العالمي(  االأغذية  وبرنامج  العالمية،  ال�ضحة  ومنظمة 
وا�ضعة  م�ضاورات  اإجراء  ال�ضيا�ضات  هذه  و�ضملت  المنظمة.  من 

في جمه�رية  بالتغذية  المعنيين  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  مع جميع  النطاق 
هذه  تنفيذ  وبداأ  �ضنتين.  من  اأكثر  باأكملها  العملية  وا�ضتغرقت  الو، 

 1 بتاريخ   284 برقم  ال�زراء  رئي�ص  ال�ضادر عن  بالقرار  ال�ضيا�ضات 
.2008 االأول  دي�ضمبر/كان�ن 

فهم محدود .   127 هناك  كان  ال�ضيا�ضات،  بهذه  العمل  بداأ  وعندما 
م�اجهة  من  بد  ال  وكان  البالد.  في  للتغذية  االأ�ضا�ضية  االأفكار  عن 

المحلية.  باللغة  االت�ضاالت  وتحديات  القدرات،  في  الخطير  النق�ص 
يمكنهم  اأ�ضا�ضيين  اأفراد  وتدريب  اختيار  ه�  اتبع  الذي  النهج  وكان 

اأ�ضحاب  مع  كمروجين  يعمل�ا  واأن  المعرفة  ينقل�ا  اأن  بدورهم 
ال�عي  الإثارة  اجتماعات  وعقدت  البالد.  داخل  في  المختلفين  ال�ضاأن 

من  ه�ؤالء  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  مع  الم�ضتديرة  المائدة  ومناق�ضات ح�ل 
ال�ضيا�ضات  هذه  وقد طبقت  االآراء.  في  ت�افق  اإيجاد  كفالة  اأجل 

والدعم  للتن�ضيق،  التي عقدت  االجتماعات  �ضل�ضلة  بف�ضل  بنجاح 
على  عند طرحها  للتغذية  ال�طنية  ال�ضيا�ضات  عليه  الذي ح�ضلت 

ال�طنيين. للخبراء  الم�ضتمر  والتدريب  ال�طنية،  الجمعية 
بم�ارد .   128 االأوروبي  االتحاد  من  المبدئي  التم�يل  ا�ضتكمل 

 )TCP/LAO/3203 الم�ضروع  المنظمة )من خالل  قدمتها 
 15-2010 للفترة  عمل  وخطة   للتغذية  وطنية  ا�ضتراتيجية  ل�ضياغة 

هذه  على  ووفق  وقد  ال�ضيا�ضات.  هذه  لتنفيذ  وا�ضح  �ضكل  الإعطاء 
 .2009 عام  في  اال�ضتراتيجية 

جانب .   129 من  الر�ضميتين  المبادرتين  هاتين  اإلى  النظر  ويمكن 
المم�ل  الم�ضروع  ي�ضم  اأو�ضع  ت�جه  من  اأنهما جزء  على  الحك�مة 

والتغذية  الغذائـي  لالأمن  القدرات  "بناء  اأجـل  من  اإيطاليا  من 
ال�ضراكات  برنامج  من  المقدمـة  االأخــرى  الدعــم  االأف�ضـل" واأ�ضكال 

االأخير  هذا  وي�ضاعد  المنظمة.  لدى  المانحة  االأطراف  المتعددة 
في  العاملة  ال�زارات  بين  التن�ضيق  ترتيبات  زيادة  في  االأخيرة  اأو 

في  االأمن  هذا  اأبعاد  الإدخال  التغذوي  واالأمن  الغذائي  االأمن  مجال 
ويرتبط  االقت�ضادية.  االجتماعية  للتنمية  ال�ضابعة  ال�طنية  الخطة 

بلدًا  لتك�ن  الديمقراطية  ال�ضعبية  الو  اختيار جمه�رية  العملية  بهذه 
اأطلق  التي  ال�كاالت  بين  الم�ضتركة  المتحدة  االأمم  لمبادرة  تجريبيًا 
لدى  التغذية  ونق�ص  الج�ع  لمكافحة  المتجددة  "الجه�د  ا�ضم  عليها 

مكتب  �ضمن  م�ؤخرا  للتغذية  ال�طني  المجل�ص  االأطفال" واإن�ضاء 
اإلى  العلمية  الم�ض�رة  واإ�ضداء  المعرفة  تقا�ضم  لتي�ضير  ال�زراء،  رئي�ص 

التنمية. مجال  في  الفاعلة  العنا�ضر  جميع 

واالإقليمية  المحلية  االأ�ض�اق  في  التجارة  وفي  عمل  فر�ص  اإيجاد 
ال�ضمك  ب�ضل�ضة  المرتبطة  ال�ضالمة  م�ضكالت  اإحدى  ولكن  والدولية. 

الذي  الهي�ضتامين،  مثل  حي�ية  اأمينية  اأحما�ص  من  تحت�يه  ما  هي 
على  كبيرا  يمثل خطرا  والذي  البحرية،  االأ�ضماك  تلف  اأثناء  ينتج 

ال�ضمك  ل�ضل�ضة  دولية  م�ا�ضفات  و�ضع  االآن  ويجري  ال�ضحة. 
الد�ضت�ر  لهيئة  التابعة  االأ�ضماك  ومنتجات  االأ�ضماك  لجنة  بمعرفة 

للطلبات  اال�ضتجابة  اإلى  المنظمة  �ضعت  ال�قت،  نف�ص  وفي  الغذائي. 
في  المتبعة  الممار�ضات  لتقييم  االإقليم  بلدان  من  عدد  من  المقدمة 

ب�ضاأن  البلدان  هذه  اإلى  الم�ض�رة  وتقديم  ال�ضمك  �ضل�ضة  قطاعات 
التل�ث  م�ضت�يات  من  تقلل  اأن  �ضاأنها  من  التي  ال�ضل�ك  مدونات 
الخا�ضة  الظروف  المقدمة  الم�ض�رة  في  وروعيت  بالهي�ضتامين. 

للخبراء  اإقليميًا  اجتماعًا  المنظمة  كما عقدت  التقليدية.  بالعمليات 
العام  القطاعين  من  ال�ضمك  �ضل�ضة  اإنتاج  مجال  في  والعاملين 

المتعلقة  الم�ضكالت  لتقليل  ا�ضتراتيجيات محددة  ل��ضع  والخا�ص، 
هذه  اإنتاج  عملية  على  المراقبة  خيارات  ذلك  في  بما  بالهي�ضتامين، 
باأن  للبلدان  الفنية  والم�ضاورات  الم�ضاعدات  �ضمحت  وقد  ال�ضل�ضة. 

لجنة  نطاق  في  الم�ا�ضفات  و�ضع  عملية  في  فعالة  ب�ض�رة  ت�ضارك 
م�ضروع  )ن�ق�ص  االأ�ضماك  ومنتجات  لالأ�ضماك  الغذائي  الد�ضت�ر 

لتطبيق  نف�ضها  واإعداد   )2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  في  الم�ا�ضفات 
االأمر. نهاية  في  �ضيعتمد  الذي  الدولي  االأق�ضى  الحد 

العفن تك�ن  من  ال�قاية  البن عن طريق   تح�ضين ج�دة 
التجارة .   124 في  القيمة  من حيث  المنتجات  اأهم  من  واحد  البن 

للعمالت  كم�ضدر  النفط  �ض�ى  ذلك  في  ي�ضبقه  وال  العالمية، 
الدولي  االهتمام  زاد   ،2000 عام  وفي  النامية.  للبلدان  االأجنبية 

ذلك  وتاأثيرات  البن،  في  – األف  باالأوكرات�ك�ضين  التل�ث  بم�ضكلة 
بع�ص  في  التنظيمية  ال�ضلطات  اأن  حتى  العامة،  ال�ضحة  على 

الق�ض�ى  الحدود  ب�ضاأن  العمل  في  �ضرعت  للبن  الم�ضت�ردة  البلدان 
المخاطر  واإزاء  االأخ�ضر.  البن  في  باالأوكرات�ك�ضين  للتل�ث  الممكنة 
م�ضروع  ال�ضركاء من خالل  مع  وبالتعاون  هنا،  الكبيرة  االقت�ضادية 

للبن  المنتجة  البلدان  م�ضاعدة  في  المنظمة  بداأت  االأجل،  ط�يل 
والهند،  واإك�ادور،  ديف�ار،  وك�ت  وك�ل�مبيا،  البرازيل،  )ومنها 

من  للحد  كافية  وطنية  قدرات  الإقامة  واأوغندا(  وكينيا،  واإندوني�ضيا، 
الم�ضروع  بهذا  التدخل  ف�ائد  بين  من  وكان  باالأوكرات�ك�ضين.  التل�ث 

تبنتها  التي  المدونة  وهي  البن،  �ضل�ضلة  تغطي  �ضل�ك  مدونة  و�ضع 
الد�ضت�ر  واأقرتها هيئة  الغذائي  للد�ضت�ر  التابعة  االأغذية  لجنة مل�ثات 

.2009 عام  في  الغذائي 

اأوغندا في  الدواجن  قطاع  في  االأغذية  �ضالمة  تح�ضين 
من حيث .   125 �ض�اء  اأوغندا،  في  بالغة  اأهمية  الدواجن  الإنتاج 

اأن  ف�ضمان  لها.  دخل  ت�ليد  اأو  لالأ�ضرة  الغذائي  االأمن  في  م�ضاهمته 
وق�ضية   هامة  �ضيا�ضة  ه�  االإمكان،  بقدر  �ضليما  الدواجن  اإنتاج  يك�ن 

بالم�ضاعدة  م�ؤخرًا  المنظمة  اأنجزته  م�ضروع  قام  وقد  للبلد.  عملية 
والكيميائية  الميكروبية  االأخطار  تمثلها  التي  المخاطر  مكافحة  في 

كبيرًا  قلقًا  تثير  التي  المخاطر  هذه  بتحديد  الدواجن،  اإنتاج  في 
المخاطر  مكافحة  على  يق�م  نهج  وتطبيق  مدى خط�رتها،  وتحديد 
من  المنا�ضبة  الخط�ات  في  المكافحة  ترتيبات  وتنفيذ  ت�ضميم  في 

الم�ضت�ى  على  التي جرت  االأن�ضطة  هذه  اأُدخلت  وقد  االأغذية.  �ضل�ضلة 
على ط�ل  الجيدة  للممار�ضات  الت�جيهية  الخط�ط  و�ضع  في  القطري 
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من .   134 الم�ضتفادة  والدرو�ص  اال�ضتراتيجيات  على  واعتمادًا 
يك�ن  باأن  المنظمة  تكفلت  االإقليمية،  والمنتديات  العالمي  المنتدى 
الفني  الدعم  وتقديم  الم�ارد  تعبئة  واأق�ال من خالل  اأفعال  هناك 

الخدمات،  وتقديم  االأ�ض�اق،  بين  والربط  بالع�لمة،  يتعلق  ما  في 
بلدا.  20 من  اأكثر  في  القيمة  �ضال�ضل  وتنمية  القيمة،  واإ�ضافة 

هذه .   130 في  النجاح  عنا�ضر  اأهم  تلخي�ص  الممكن  ومن 
التالي: ال�جه  على  االأن�ضطة  من  المجم�عة 

y   المحلية ال�ضلطات  التزام  بين  المنا�ضب  ال�قت  في  الق�ي  الربط 
عامل خارجي  قدرة  وبين  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  من  الكثيرين  واهتمام 

الخارجية  الفنية  المدخالت  تعبئة  على  المنظمة  مثل  ومحايد 
التاأييد؛ ا�ضتقطاب  في  الطبيعية  ر�ضالته  وممار�ضة  الالزمة 

y   عادة لها  ال عالقة  قطاعات  اإ�ضراك  اإلى  الرامية  الجه�د  تن�ضيق 
الزراعية؛ التجارية  االأعمال  مثل  بالتغذية، 

y   التي التكميلية،  الم�ضادر  من  المالية  الم�ضاهمات  خلطة 
القيام  في  ب�ض�رة جيدة  ت�ضتخدمها  اأن  المنظمة  ا�ضتطاعت 

ال�ضيا�ضات  �ضياغة  الخبرات عن  نقل  )مثل  االأعمال  من  بمجم�عة 
الم�ضت�يات،  على جميع  القدرات  وبناء  الق�انين،  م�ضروعات  وكتابة 

والم�ضاندة  والدعم  ر�ضمية،  وغير  ر�ضمية  م�ضاورات  وتنظيم 
ممثليات  في  الفنية  وال�حدات  الخبراء،  من جانب  ي�مية  ب�ض�رة 

والمقر(. المنظمة 

الزراعية لل�سناعات  العالمي  المنتدى 
الذي .   131 الزراعية  لل�ضناعات  االأول  العالمي  المنتدى  ا�ضتطاع 

من  عددا  يجمع  اأن   ،2008 اأبريل/ني�ضان  في  ني�دلهي  في  عقد 
والتجارة  الزراعة  عن  الم�ض�ؤولين  الحك�ميين  والم�ظفين  ال�زراء 
هذه  في  والمتخ�ض�ضين  الغذائية،  ال�ضناعات  وقادة  وال�ضناعة، 

ت�اجه  التي  التحديات  لمناق�ضة  المدني  المجتمع  وممثلي  ال�ضناعة، 
التنمية.  على  الزراعية  ال�ضناعات  وتاأثيرات  المتزايدة  التناف�ضية 
ال�ضريع  العمراني  والت��ضع  االأ�ض�اق،  وتحرير  الع�لمة،  خلقت  وقد 

وغذائية م�ضنعة  زراعية  منتجات  الإنتاج  البلدان  اأمام  فر�ضًا جديدة 
�ضناع  اأن   2007 عام  في  الزراعة الحظت  لجنة  ولكن  فيها،  والتجارة 

االأقل  المنتجين  ا�ضتبعاد  من مخاطر  بالقلق  ي�ضعرون  ال�ضيا�ضات 
في  المنتجين  �ضغار  بين  من  يك�ن�ن  والذين  المناف�ضة  على  قدرة 

االأحيان. اأغلب 
الع�امل .   132 الأهم  م�ضترك  فهم  بناء  في  العالمي  المنتدى  �ضاعد 

ال�ضناعات  لت�ضجيع  الت�عية  اأعمال  وعلى  التناف�ص  على  ت�ؤثر  التي 
نجاح  ويعك�ص  النامي.  العالم  في  وال�ضاملة  المتناف�ضة  الزراعية 

كقائدة  تلعبه  المنظمة  بداأت  الذي  الجديد  الدور  ب��ض�ح  المنتدى 
االأقاليم  في  الزراعية  ال�ضناعات  مجال  في  عالمية  ا�ضتراتيجية 

مع  ال�ثيق  بالتعاون  تنظيمه  تم  الذي  نف�ضه،  المنتدى  وكان  النامية. 
للتنمية  الدولي  وال�ضندوق  الي�نيدو،  منظمة  ومع  الم�ضيفة،  الحك�مة 
ما  في  الفعالين  وال�ضراكة  التعاون  لقيمة  وا�ضحا  نم�ذجا  الزراعية، 

ال�كاالت. بين 
ومرة .   133  - المنظمة  ا�ضتدارت  العالمي،  الحدث  هذا  نجاح  وبعد 

للتنمية  الدولي  وال�ضندوق  الي�نيدو  منظمة  مع  بال�ضراكة  اأخرى 
وم�ؤ�ض�ضات  االأطراف  متعددة  اأخرى  منظمات  وبم�ضاركة  الزراعية 
التط�ير  لت�ضجيع  تدابير  في  والنظر  االإقليمي  الح�ار  – اإلى  مالية 

المتابعة  اأن�ضطة  بين  من  وكان  الزراعية.  لل�ضناعات  ال�ضامل 
اآ�ضيا  في  الزراعية  لل�ضناعات  اإقليمية  منتديات  عقد  المبا�ضرة 

)بيرو،  الالتينية  واأمريكا   )2009 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  )ال�ضين، 
لتنمية  الم�ضت�ى  رفيع  لم�ؤتمر  واالإعداد   )2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين 

الم�ؤتمر  وه�  اأفريقيا،  في  الزراعية  وال�ضناعات  الزراعية  التجارة 
.2010 مار�ص/اآذار  في  نيجيريا  في  عقد  الذي 
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ال�اعية والمفيدة لجميع اأ�ضحاب ال�ضاأن، بمن فيهم القاطن�ن في 
الغابات من ال�ضكان االأ�ضليين والمجتمعات المحلية المعتمدة على 

الغابات. وي�ضعى البرنامج اأي�ضا اإلى اإثارة ال�عي الدولي واإحداث ت�افق 
في االآراء ح�ل اأهمية اإدراج ما ي�ضمى باآليات تقليل االإنبعاثات في 

االتفاقيات الخا�ضة بتغير المناخ في الم�ضتقل.
وكما ي�حي اال�ضم، فاإن برنامج تقليل االإنبعاثات ه� حافز .   137

للبلدان النامية التي تنفذ اأن�ضطة اإ�ضافية لحماية م�اردها الحرجية 
واإدارتها ب�ض�رة اأف�ضل وا�ضتخدامها بحكمة، لي�ضاهم بذلك في 

تخفيف االآثار ال�ضلبية المحتملة لتغير المناخ. ويذهب برنامج تقليل 
االإنبعاثات اإلى ما ه� اأبعد من مكافحة قطع االأ�ضجار وتده�ر الغابات، 

اإذ اأنه يحت�ي اأي�ضا على �ض�ن الغابات واإدارتها ب�ض�رة م�ضتدامة، 
وزيادة مخزون الغابات من الكرب�ن. وي�ضع البرنامج اأمامه هدفا ه� 

زيادة قيمة الغابات، ب��ضع قيمة مالية للكرب�ن المخزون في االأ�ضجار 
القائمة. فعلى المدى البعيد، �ض�ف تعطي المبالغ المدف�عة لما يتحقق 
من تخفي�ص االإنبعاثات واإزالتها، �ض�اء باالعتماد على االأ�ض�اق اأو على 

االأم�ال، حافزا للبلدان التي ت�ا�ضل تقليل االإنبعاثات على اأن ت�ا�ضل 
اال�ضتثمار في التنمية التي تعتمد على تخفي�ص الكرب�ن وعلى غد اأكثر 

�ضحة واخ�ضرارا.
وفي مار�ص/اآذار 2009، �ضن برنامج االأمم المتحدة لتقليل .   138

االإنبعاثات الناجمة عن قطع الغابات وتده�رها عملية مبدئية 
التجريب. ومع نهاية العام،  �ضبيل  على  بلدان  ت�ضعة  "لال�ضتعداد" في 

كان مجل�ص �ضيا�ضات البرنامج قد وافق على ما مجم�عه 24 ملي�ن 
دوالر اأمريكي لبدء اأعمال على وجه ال�ضرعة لال�ضتعداد ل��ضع 

ا�ضتراتيجيات وطنية لتقليل االإنبعاثات، بم�ضاركة اأ�ضحاب ال�ضاأن، مع 
و�ضع نظم للقيا�ص واالإبالغ والتحقق عن اإنبعاثات غازات الدفيئة. 

ومع حل�ل �ضهر ماي�/اأيار 2010، زادت المبالغ الم�افق عليها للبرامج 
ال�طنية اإلى 43 ملي�ن دوالر اأمريكي. وباالإ�ضافة اإلى ذلك، تمت 

الم�افقة على 22 ملي�ن دوالر اأمريكي ل�ظائف الدعم الدولية التي 
ت�ؤديها وكاالت االأمم المتحدة الثالث الم�ضاركة )البرنامج العالمي(.

وو�ضع ُنظم وطنية للقيا�ص واالإبالغ والتحقق ه� من بين .   139
التحديات االأولية فيما يتعلق باال�ضتعداد من اأجل االأن�ضطة االإ�ضافية 

لخف�ص االإنبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتده�رها. فهذه النظم 
هي اأحجار الزاوية في عمليات االأن�ضطة االإ�ضافية لخف�ص االإنبعاثات 
الناجمة عن اإزالة الغابات وتده�رها، وترمي اإلى كفالة �ضفافية وق�ة 
التنفيذ. وتت�لى منظمة االأغذية والزراعة قيادة مجال العمل هذا من 

مجاالت البرنامج، الأنها ت�ضتطيع اأن تعتمد على خبرتها في قيا�ص 
ور�ضد الم�ارد الطبيعية، بما ي�ضمل اإدارتها وا�ضتخداماتها المتباينة 

.)11 )راجع االإطار 
ومن خالل اأوجه التقدم الكبيرة التي حققتها البلدان الرائدة، .   140

�ضرعان ما اندمج برنامج االأمم المتحدة ب�ضاأن خف�ص االإنبعاثات 
الناجمة عن اإزالة الغابات وتده�رها �ضمن جماعة تمار�ص اأن�ضطة 

اإ�ضافية لخف�ص االإنبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتده�رها، مما 
ر ت��ضيع نطاق م�ضاركة اأ�ضحاب الم�ضلحة.  اأدى اإلى زيادة المعرفة وي�ضَّ

وينبغي اأن ت�ّفر ال�ضراكات التي نجمت عن ذلك اأ�ضا�ضًا متينًا النتهاج 
عدد اأكبر بكثير من البلدان م�ضارات للتنمية منخف�ضة االإنبعاثات 

الكرب�نية تع�د بالفائدة على ال�ضكان وعلى البيئة على حد �ض�اء.

)ب(تقرير حالة االأغذية والزراعة 2008 عن ال�ق�د الحي�ي ال�ضائل 
ي�ضّ�ر تقرير حالة االأغذية والزراعة: ال�ق�د الحي�ي: الت�قعات .   141

والمخاطر والفر�ص ُح�ضن ت�قيت اإ�ضدار منظمة االأغذية والزراعة 
تقييمها الم�ث�ق في مجال حظي باهتمام كبير من الراأي العام ومن 

و�ضائط االإعالم، وكثيرًا ما انط�ى على اآراء حادة ومتعار�ضة. وكان 

الحيوية والطاقة  المناخ  تغير 
في .   135 المهمين  الن�ضاطين  معالم هذين  اأبرز  يلي  ما  في 

المتقدمة. اأول�يتهما  لهما  مجالين 

قطع  الناجمة عن  االإنبعاثات  لتقليل  المتحدة  االأمم  )اأ(برنامج 
وتده�رها الغابات 

برنامج االأمم المتحدة لتقليل االإنبعاثات الناجمة عن قطع .   136
الغابات وتده�رها ه� مبادرة م�ضتركة من المنظمة وبرنامج االأمم 

المتحدة االإنمائي، وبرنامج االأمم المتحدة للبيئة، لم�ضلحة البلدان 
النامية. وه� يتلقى دعمًا ماليًا من مجم�عة �ضغيرة من الجهات 

المانحة، في مقدمتها حك�مة النرويج. وقد بداأ البرنامج في عام 
2008 بدعم عمليات "اال�ضتعداد" القطرية، بما في ذلك ا�ضتراتيجيات 

ونظم تقليل االإنبعاثات لكتابة تقارير عن قيا�ص االإنبعاثات والتحقق 
من االإنبعاثات المرتبطة بالغابات، باالإ�ضافة اإلى ت�ضجيع الم�ضاركة 

والتحقق والإبلغ  القيا�س  ُنظم 
اإاإن القيا�ص واالإبالغ والتحقق ه� اأحد مجاالت العمل الرئي�ضية 

في برنامج االأمم المتحدة ب�ضاأن خف�ص االإنبعاثات الناجمة عن 
اإزالة الغابات وتده�رها، وقد اأُحرز قدر كبير من التقدم في هذا 
ال�ضدد في �ضنة 2009. وجرى ت�ضميم منهجيات القيا�ص واالإبالغ 

والتحقق ح�ضب ال�ضياقات المحددة للبلدان المهتمة باالأن�ضطة 
االإ�ضافية لخف�ص االإنبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتده�رها. 

واأُعد ”اقتراح اإطاري“ لنظام وطني يعمل بالكامل للقيا�ص 
واالإبالغ والتحقق لكي يدعم اإدماج تلك االأن�ضطة االإ�ضافية �ضمن 

االآليات االأخرى في اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�ضاأن تغيُّر 
المناخ. وتحقيقًا لهذه الغاية، وّقعت منظمة االأغذية والزراعة 
مذكرة تفاهم مع وكالة الف�ضاء البرازيلية في دي�ضمبر/كان�ن 
االأول 2009 لكي ت�ضع معها نظامًا لر�ضد االأرا�ضي با�ضتخدام 

بيانات اال�ضت�ضعار عن ُبعد، �ضي�ضاعد في نهاية المطاف فرادى 
البلدان على اإقامة ُنظم للقيا�ص واالإبالغ والتحقق. وي�ضّكل اأي�ضًا 
بناء القدرات والتدريب من اأجل ا�ضتخدام الخط�ط الت�جيهية 
للهيئة الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ب�ضاأن عمليات جرد غازات 

االحتبا�ص الحراري جانبًا بالغ االأهمية من ج�انب الدعم المقدم 
من منظمة االأغذية والزراعة.

 وجرت رعاية عدة منا�ضبات ذات �ضلة بالقيا�ص واالإبالغ 
والتحقق طيلة �ضنة 2009، كان من بينها اجتماع خبراء ب�ضاأن 

تده�ر الغابات ُعقد في اأوائل �ضبتمبر/اأيل�ل في المقر الرئي�ضي 
لمنظمة االأغذية والزراعة في روما. وفي �ضبتمبر/اأيل�ل اأي�ضًا، 

عقد البرنامج اجتماعًا ب�ضاأن القيا�ص واالإبالغ والتحقق مع 
ممثلين من البلدان التي ي�ضملها برنامج االأمم المتحدة ب�ضاأن 

خف�ص االإنبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات وتده�رها، ومنظمة 
االأغذية والزراعة، وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي، وبرنامج 

االأمم المتحدة للبيئة، وم�ؤ�ض�ضات اأخرى، ُعر�ص وُن�ق�ص فيه اإطار 
ومجم�عة اأدوات ب�ضاأن القيا�ص واالإبالغ والتحقق. واأثناء دورة 
لجنة الغابات التي ُعقدت في مار�ص/اآذار 2009، ُقدم عر�ص 
للمبادرات الجارية ب�ضاأن خف�ص االإنبعاثات الناجمة عن اإزالة 

الغابات وتده�رها، اأُبرزت فيه الفر�ص المتاحة للتعاون في م�ضيرة 
اال�ضتعداد من اأجل االأن�ضطة االإ�ضافية لخف�ص االإنبعاثات الناجمة 

عن اإزالة الغابات وتده�رها. وُقدم نف�ص الن�ع من العر�ص في 
الم�ؤتمر العالمي الثالث ع�ضر للحراجة الذي ُعقد في ب�ين�ص 

اآير�ص في 23 اأكت�بر/ت�ضرين االأول 2009.

الإطار
11
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النباتية الوراثية  الموارد 
حا�ضمة .   143 والزراعة  لالأغذية  النباتية  ال�راثية  الم�ارد  اإن 

االأ�ضا�ص  وت�ّفر  الم�ضتدام  المح�ض�لي  االإنتاج  لتكثيف  االأهمية 
والتنمية  المعي�ضة،  �ضبل  ودعم  الغذائي،  لالأمن  البي�ل�جي 

وا�ضتخدامها  بثمن  تقّدر  ال  التي  الم�ارد  هذه  و�ضيانة  االقت�ضادية. 
من  الزراعة  تتمكن  اأن  لكفالة  �ضروريان  اأمران  هما  الم�ضتدام 

لن�ضاطين  �ضرد  اأدناه  ويرد  حاليًا.  اأمامها  الماثلة  التحديات  م�اجهة 
ال�ضنتين. فترة  في  والزراعة  االأغذية  منظمة  بهما  قامت  رئي�ضيْين 

العالم في  النباتية  ال�راثية  الم�ارد  حالة  الثاني عن  )اأ(التقرير 
الهدف .   144 كان   ،1998 �ضنة  في  ُن�ضر  الذي  االأول  للتقرير  متابعًة 

العاملين  والتقنيين  القرار  �ضّناع  تن�ير  ه�  الثاني  التقرير  هذا  من 
الحالة  عن  �ضاملة  �ض�رة  واإعطاء  �ض�اء  على حد  المجال  هذا  في 

ال�راثية  الم�ارد  وا�ضتخدام  ب�ضيانة  المتعلقة  واالتجاهات  العالمية 
الحك�مية  الهيئة   2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  في  اأقرته  وقد  النباتية. 
م�ث�قًا  تقييمًا  باعتباره  والزراعة،  لالأغذية  ال�راثية  للم�ارد  الدولية 

لتحديث خطة  التقني  االأ�ضا�ص  اأي�ضًا  و�ضي�ّفر  القطاع.  لهذا  به 
والزراعة  لالأغذية  النباتية  ال�راثية  الم�ارد  ل�ضيانة  العالمية  العمل 

اعتمدته  عملية  وجهة  ذو  رئي�ضي  �ضك  وهي  الم�ضتدام،  وا�ضتخدامها 
منظمة  م�ؤتمر  واعتمده  والزراعة  لالأغذية  ال�راثية  الم�ارد  هيئة 

المعاهدة  مك�نات  من  داعم  مكّ�ن  اأي�ضًا  وهي  والزراعة،  االأغذية 
والزراعة. لالأغذية  النباتية  ال�راثية  الم�ارد  ب�ضاأن  الدولية 

المهتمة، .   145 البلدان  من  ن�ضطة  بم�ضاركة  التقرير  اأُعد  وقد 
المعل�مات  بلدًا    115 وقّدم  والخا�ص.  العام  القطاعين  من  وكذلك 
من  ُقدمت  التي  والبيانات  ال�طنية  التقييمات  االأ�ضا�ضية عن طريق 

م�ضتمدة  ال�ضلة  وثيقة  بمعل�مات  هذا  وا�ضُتكمل  اأخرى.  اآليات  خالل 
ذات  والمطب�عات  الم�ا�ضيعية،  والدرا�ضات  العلمية،  الم�ؤلفات  من 
المنظمة  بينهم  من  ال�ضركاء،  من  وا�ضعة  وقدمت مجم�عة  ال�ضلة. 
للبح�ث  اال�ضت�ضارية  الجماعة  عن  نيابة  البي�ل�جي،  للتن�ع  الدولية 

المح�ض�لي،  للتن�ع  العالمي  اال�ضتئماني  وال�ضندوق  الدولية  الزراعية 
النباتية  ال�راثية  الم�ارد  ب�ضاأن  الدولية  المعاهدة  اأمانة  جانب  اإلى 

اإعداد  عملية  طيلة  االأهمية  بالغة  والزراعة، مدخالت  لالأغذية 
ب�ضاأن  م�ض�رة  الم�ضلحـة  اأ�ضحـاب  من   1  000 نح�  وقدم  التقرير. 
على  النباتية  ال�راثية  الم�ارد  وا�ضتخدام  �ضيانة  واتجاهات  حالة 

الم�ارد  اإلى  واإ�ضافة  �ض�اء.  على حد  واالإقليمي  ال�طني  ال�ضعيدين 
والزراعة،  االأغذية  لمنظمة  العادي  البرنامج  من  الم�ضتمدة  المالية 

خارج  من  الم�ضاهمات  بف�ضل  التقرير  اإعداد  كبير  اإلى حد  تي�ضر 
وه�لندا  واليابان  واإيطاليا  كندا  من حك�مات  وردت  التي  الميزانية 

واإ�ضبانيا. والنرويج 
الم�ارد .   146 مجال  في  التي حدثت  التغيُّرات  اأهم  التقرير  وي�ضف 

الثغرات  على  ال�ض�ء  وي�ضلط  ال�ضابق،  التقرير  منذ  النباتية  ال�راثية 
وللمجتمع  البلدان  لفرادى  اأ�ضا�ضًا  ي�ّفر  وه�  الرئي�ضية.  واالحتياجات 
ال�ضيانة  بجه�د  يتعلق  فيما  الم�ضتقبل  اأول�يات  لتحديد  ككل  الدولي 

ف�ض�ل،  ثمانية  اإلى  المق�ّضم  التقرير،  وي�ضّ�ر  الم�ضتدام.  واال�ضتخدام 
النباتية  ال�راثية  الم�ارد  لتن�ع  الراهنة  الحالة  �ضاماًل  ت�ض�يرًا 

االإقليمي  التعاون  ومدى  ال�ضلة،  ذات  ال�طنية  والبرامج  و�ضيانتها، 
التقرير  وي�ضدد  الغذائي.  االأمن  في  القطاع  م�ضاهمة  وُيبرز  والدولي، 

اإدارة  في  متكامل  نهج  اإتباع  اأهمية  على  ال�اجب  الت�ضديد  اأي�ضًا 

ر، ببيانات داعمة تمامًا، النم� ال�ضريع  الهدف من التقرير ه� اأن ي�ض�ِّ
الذي �ضهده ا�ضتخدام ال�ق�د الحي�ي ال�ضائل الم�ضتق من �ضلع زراعية 
في اأغرا�ص النقل. وكانت الق�ة المحّركة لهذا النم� هي في االأغلب 

ال�ضيا�ضات الداعمة الإنتاج ال�ق�د الحي�ي وا�ضتهالكه، ال �ضيما في بع�ص 
بلدان منظمات التعاون والتنمية في الميدان االقت�ضادي، بينما كان 

عدد من البلدان النامية ينّفذ اأي�ضًا �ضيا�ضات ترّوج لل�ق�د الحي�ي.
وكان الق�ضد الرئي�ضي من التقرير ه� اأن ُيحلل بطريقة .   142

م��ض�عية المخاطر والفر�ص على حد �ض�اء التي ينط�ي  عليها 
ال�ق�د الحي�ي واإك�ضاب المناق�ضات الجارية التي تت�ضم بانق�ضام حاد 

منظ�رات جديدة. وا�ضتخدم التقرير ا�ضتنتاجات عدد من الم�ضاورات 
التي  ُعقدت م�ؤخرًا ب�ضاأن الم��ض�ع، وكذلك م�ض�رة عدد كبير من 

الخبراء. وفي هذا ال�ضدد، من المت�قع اأن ي�ضتمر نم� ال�ق�د الحي�ي، 
ولكن م�ضاهمة ال�ق�د الحي�ي ال�ضائل في طاقة النقل ما زالت، 

و�ضتظل، محدودة. ومع ذلك، فاإن هذا ال�ق�د له تاأثير كبير على 
االأ�ض�اق الزراعية العالمية، وعلى البيئة، وعلى االأمن الغذائي. وقد 

ن التقرير عددًا من الر�ضائل الرئي�ضية )راجع االإطار 12(. ت�ضمَّ

الأغذية  حالة  لتقرير  الرئي�ضية  الر�ضائل 
2008 والزراعة 

�ضيك�ن الطلب على الم�اد االأولية الزراعية الإنتاج ال�ق�د   _
الحي�ي ال�ضائل عاماًل هامًا بالن�ضبة لالأ�ض�اق الزراعية 

على مدى العقد المقبل وربما بعده.
اأ�ضهمت �ضرعة نم� الطلب على الم�اد االأولية الإنتاج ال�ق�د   _

الحي�ي في ارتفاع اأ�ضعار الم�اد الغذائية، مما هدد االأمن 
الغذائي لم�ضتريي االأغذية ال�ضافين الفقراء في كل من 

المناطق الح�ضرية والمناطق الريفية على حد �ض�اء.
ثمة حاجة على وجه ال�ضرعة اإلى �ضبكات اأمان لحماية   _

اأ�ضد �ضكان العالم فقرًا واأكثرهم ُعر�ضة النعدام االأمن 
الغذائي، ولكفالة ح�ض�لهم على اأغذية كافية. ولكن 

ينبغي اأن تك�ن �ضبكات االأمان م�جهة بعناية وينبغي اأال 
تع�ق انتقال اإ�ضارات االأ�ضعار اإلى المنتجين الزراعيين.

يختلف اأثر ال�ق�د الحي�ي على اإنبعاثات غازات االحتبا�ص   _
الحراري وفقًا للم�اد االأولية والم�قع والممار�ضات 

الزراعية وتكن�ل�جيا التح�يل.
ثمة حاجة اإلى ُنُهج من�ّضقة لتقدير اأر�ضدة غازات   _

االحتبا�ص الحراري واالآثار البيئية الناجمة عن اإنتاج 
ال�ق�د الحي�ي.

من المرجح اأال يحل ال�ق�د الحي�ي ال�ضائل �ض�ى محل   _
ح�ضة �ضغيرة من اإمدادات الطاقة العالمية. و�ضي�ؤدي 

احتمال اإدخال جيل ثاٍن من ال�ق�د الحي�ي في الم�ضتقبل 
ي�ضتند اإلى الم�اد االأولية ال�ضيل�ل�زية الخ�ضبية اإلى ت��ضيع 

نطاق االإمكانات اإلى حد كبير.
بالنظر اإلى التكن�ل�جيات الم�ج�دة فاإن اإنتاج ال�ق�د   _

الحي�ي ال�ضائل في كثير من البلدان لي�ص �ضالحًا 
اقت�ضاديًا في ال�قت الحا�ضر بدون اإعانات. بيد اأن قدرة 

ال�ق�د الحي�ي على المناف�ضة تتباين تباينًا وا�ضعًا، وفقًا 
لن�ع ال�ق�د الحي�ي المحدد وم�اده االأولية وم�قعه.

تقف التدخالت على �ضعيد ال�ضيا�ضات، وبخا�ضة على   _
�ضكل تقديم اإعانات والمزج االإلزامي لل�ق�د الحي�ي مع 

ال�ق�د االأحف�ري، وراء التدافع على اإنتاج ال�ق�د الحي�ي 
ال�ضائل. بيد اأن الكثير من التدابير التي تنفذها بلدان 

متقدمة وبلدان نامية على حد �ض�اء ينط�ي على تكاليف 
اقت�ضادية واجتماعية وبيئية عالية.

الإطار
12
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 5 فترة  مدى  على  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   116 ه�  الح�ضاب  لذلك 
ومنذ  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   50 ه�  تخطيطي  مع هدف  �ضن�ات، 
بمبلغ  اإ�ضبانيا  �ضاهمت حك�مة  القرار،  هذا  وبروح  الحين،  ذلك 
الم�ضاهمات  وكانت  الح�ضاب؛  في  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   2.2 قدره 

2008-2009 هي  ال�ضنتين  فترة  في  ا�ضُتلمت  التي  االأخرى 
اأعلنت حك�مة  وم�ؤخرًا  و�ض�ي�ضرا؛  والنرويج  اآيرلندا  من  م�ضاهمات 

اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1.2 قدره  بمبلغ  م�ضاهمتها  اإيطاليا عن 
البي�ل�جي؛ للتن�ع  الدولي  االأ�ضب�ع  بمنا�ضبة 

y  /اأبريل في  تلقى  المنافع  اقت�ضام  اأن ح�ضاب  بالذكر  الجدير  من 
الناجمة  )اأي  الجرث�مية  بالجبالت  مدف�عات  اأول   2010 ني�ضان 
المتعدد  النظام  اإطار  في  المنق�لة  ال�راثية  المادة  عن  مبا�ضرًة 

�ضلب  قمح  ا�ضتيالد  بخط  تتعلق  المدف�عات  وهذه  االأطراف(. 
الذرة  لتح�ضين  الدولي  المركز  من  منق�ل  وجاودار(  قمح  )هجين 

اأول  ذلك  ي�فر  م�ؤخرًا.  تجاريًا  ت�ض�يقه  وجرى  كندا  اإلى  والقمح 
اآليات  وتعمل  يعمل  االأطراف  المتعدد  النظام  اأن  على  عملي  دليل 

المق�ض�د. النح�  على  منافعه،  اقت�ضام 
y   ال�ضلة ذات  المعل�مات  تدفق  الإدارة  معل�مات  ُنظم  ُو�ضعت 

في  ت�ضغيله  و�ضيبداأ  الم�اد  لنقل  الم�حدة  االتفاقات  با�ضتخدام 
في  في جنيف،  المتحدة  لالأمم  التابع  الدولي  الح�ضاب  مركز 

المتعاقدة  االأطراف  بين  فيما  اأُجريت  م�ضتفي�ضة  م�ضاورات  اأعقاب 
الجينات. بن�ك  ومديري 

االأغذية .   149 منظمة  م�ؤتمر  اأن  في  اآخر  هام  تط�ر  ويتمثل 
ب�ضاأن   2009/18 القرار  اتخذ   2009 �ضنة  في  ُعقد  الذي  والزراعة 

لالأغذية  ال�راثية  الم�ارد  على  الح�ض�ل  وترتيبات  ”�ضيا�ضات 

جانب  من  الر�ضمي  ال�ضك  وهذا  منافعها”.  واقت�ضام  والزراعة 
اأهميته  له  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  الرئي�ضي  الرئا�ضي  الجهاز 

المتعلقة  القرارات  تن�ضيق  اإلى  البلدان  ل�ضعي  ملم��ضًا  مثااًل  وّفر  الأنه 
يلي  وفيما  مختلفة.  دولية  منتديات حك�مية  عبر  ال�ضلة  ذات  باالأم�ر 

القرار: منط�ق  فقرات  اأهم  من  مقتطفات  ن�ص 
في  االأطراف  م�ؤتمر  ”يدع�  والزراعة(  االأغذية  منظمة  م�ؤتمر  )اإن 

المخ�ض�ص  الع�ض�ية  المفت�ح  العمل  وفريق  البي�ل�جي  التن�ع  اتفاقية 
اإلى  منافعها  واقت�ضام  ال�راثية  الم�ارد  على  بالح�ض�ل  والمعني 

الم�ارد  �ضيما  وال  الزراعي،  البي�ل�جي  للتن�ع  الخا�ص  الطابع  مراعاة 
التي  والم�ضكالت  الفريدة،  و�ضماتها  والزراعة،  لالأغذية  ال�راثية 

في  ال�ضيا�ضات  و�ضع  عند  النظر  واإلى  مميزة،  حل�ل  اإلى  تحتاج 
ب�ض�رة  التعامل  من خاللها  يمكن  قطاعية  نهج  اعتماد  اإمكانية 

ال�راثية،  للم�ارد  الفرعية  اأو  الرئي�ضية  القطاعات  من  كل  مع  مختلفة 
من  كل  ومع  والزراعة،  لالأغذية  ال�راثية  الم�ارد  من  كل  ومع 

اأجلها؛ من  االأن�ضطة  هذه  تنفذ  التي  االأغرا�ص  اأو  االأن�ضطة 
.....

ب�ضكل  العمل  اإلى  البي�ل�جي  التن�ع  اتفاقية  في  االأطراف  م�ؤتمر  يدع� 
الدولية  للمعاهدة  الرئا�ضي  والجهاز  ال�راثية  الم�ارد  هيئة  مع  وثيق 

مجال  في  منافعها  واقت�ضام  ال�راثية  الم�ارد  على  الح�ض�ل  ب�ضاأن 
المقبلة". ال�ضن�ات  في  والزراعة  لالأغذية  ال�راثية  الم�ارد 

المائية الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد 
منظمة .   150 تتناولها  التي  الق�ضايا  من  ال�ا�ضعة  الطائفة  بين  من 

االأحياء  وتربية  االأ�ضماك  بم�ضايد  يتعلق  فيما  والزراعة  االأغذية 
التاليتين. الق�ضيتين  على  ال�ض�ء  ت�ضليط  يجدر  المائية 

ال�ضيا�ضات  �ضياق  في  والزراعة  لالأغذية  النباتية  ال�راثية  الم�ارد 
الحاجة  اإلى  وي�ضير  ال�طني.  ال�ضعيد  على  القرار  �ضنع  وعمليات 

ي�ضمل  بما  المح�ض�لية،  للنباتات  النطاق  ال�ا�ضع  التن�ع  �ضمان  اإلى 
في  يجب،  مما  اأقل  ا�ضتخدامًا  الم�ضتخدمة  واالأن�اع  البرية  اأقاربها 

فيما  القدرات  زيادة  اإلى  والحاجة  اإليها،  ال��ض�ل  يمكن  �ضيانة  نظم 
�ضيما  ال  العالم،  نطاق  على  البذور  وت�فير  النباتات  با�ضتيالد  يتعلق 
االأمن  انعـدام  ا�ضتمرار  قبيـل  من  الرئي�ضيـة  التحديـات  مراعاة  مع 

المناخ. تغيُّر  واأثر  االأقاليم  من  كثير  فـي  الغذائـي 

ال�راثية  الم�ارد  على  بالح�ض�ل  يتعلق  فيما  المحرز  )ب(التقدم 
الدولية  المعاهدة  بم�جب  الم�اد  نقل  اتفاق  وتنفيذ  منافعها  واقت�ضام 

والزراعة االأغذية  لمنظمة 
واعتماده .   147 عليه  التفاو�ص  تاريخي جرى  دولي  �ضك  ي�ّفر 

ب�ضاأن  الدولية  المعاهدة  وه�  والزراعة،  االأغذية  منظمة  مظلة  تحت 
بعد  فيما  اإليها  )الم�ضار  والزراعة  لالأغذية  النباتية  ال�راثية  الم�ارد 

النباتية  ال�راثية  الم�ارد  الإدارة  عامًا  اإطارًا  الدولية(  المعاهدة  با�ضم 
المعاهدة  وت�ضم  الم�ضتدامة.  والزراعة  الغذائي  االأمن  اأجل خدمة  من 
�ضمن   ،123 فيها  المتعاقدة  االأطراف  عدد  االآن  اأ�ضبح  التي  الدولية، 

منافعها  واقت�ضام  الم�ارد  على  الح�ض�ل  ”نظام  اأخرى،  �ضمات 
اإلى  من خالله  المتعاقدة  االأطراف  ت�ضعى  الذي  االأطراف”،  المتعدد 
ومن  الغذائية.  العالم  اأهم محا�ضيل  من  عالمي  وراثي  مجّمع  اإقامة 
ولمراكز  الجينات  ولبن�ك  للحك�مات  الدولية  المعاهدة  ت�ضمح  ثم، 

لالإدارة  مبتكر  نظام  في  ال�راثية  م�اردها  بتجميع  الزراعية  البح�ث 
وفي  لمنافعها.  العادل  واالقت�ضام  للم�اد  الكامل  اال�ضتخدام  ي�ضمن 

النظام  اإطار هذا  في  التي تجري  التبادالت  يحكم  العملية،  الممار�ضة 
�ضنة  في  اأُقر  الذي  الم�اد  لنقل  الم�حد  االتفاق  االأطراف  المتعدد 
وتن�ص  ا�ضتخدامه.  والزراعة  االأغذية  منظمة  تر�ضد  والذي   ،2006

اأمانة  ح�ضاب  ت�ضمل  تم�يل  ا�ضتراتيجية  على  اأي�ضًا  الدولية  المعاهدة 
بالفائدة  تع�د  التي  والبرامج  الم�ضروعات  ليدعم  المنافع  القت�ضام 

نم�ًا.  البلدان  اأقل  �ضيما  ال  النامية،  البلدان  في  المزارعين  على 
�ضيانة جميع  بهدف  المزارعين،  االأمانة حق�ق  ويدعم ح�ضاب 

الم�ضتدام. وا�ضتخدامها  والزراعة  لالأغذية  النباتية  ال�راثية  الم�ارد 
المتعدد .   148 النظام  اإطار  في  المحرز  التقدم  تلخي�ص  ويمكن 

النح�  على  الم�اد  لنقل  الم�حد  االتفاق  ا�ضتخدام  وفي  االأطراف 
التالي:

y   عملية ملي�ن   1.3 من  اأكثر  االأطراف  المتعدد  النظام  في  اأُدرج 
وال�ضتين  االأربعة  الغذائية  للمحا�ضيل  نباتية  وراثية  لم�اد  ان�ضمام 

العالمي؛ الغذائي  لالأمن  االأهم  اأنها  ُيرتاأى  التي 
y   وراثية لم�اد  نقل  عملية   600 من  اأكثر  المت��ضط  في  ي�م  كل  يجري 

الم�اد؛ لنقل  الم�حد  لالتفاق  تخ�ضع 
y   بن�ك من  نقل  عملية   440  000 من   اأكثر  2009، جرى  �ضنة  اأثناء 

الم�اد؛ لنقل  م�حدة  اتفاقات  الدولية عن طريق  الجينات 
y   يتناول م�ضروعًا   11 اأول  المنافع  اقت�ضام  اأمانة  ح�ضاب  ل  م�َّ

ونقل  المعل�مات،  تبادل  االأول�ية: )1(  ذات  التالية  االإجراءات 
ال�راثية  الم�ارد  و�ضيانة  اإدارة  و)2(  القدرات؛  وبناء  التكن�ل�جيا، 
ال�راثية  للم�ارد  الم�ضتدام  واال�ضتخدام  المزرعة؛ )3(  في  النباتية 

النباتية؛
y   2009 خطة �ضنة  في  الدولية  للمعاهدة  الرئا�ضي  الجهاز  اعتمد 

هدفًا  وحدد  المنافع  اقت�ضام  اأمانة  ح�ضاب  لتنفيذ  ا�ضتراتيجية 
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الجغرافي  م�قعها  النظر عن  ب�ضرف  االأطراف،  لدى جميع  يت�افر 
ومادية  ب�ضرية  اإمكانيات  من  يلزم  ما  بلغتها،  التي  التنمية  ومرحلة 

يحل  اأن  ذاته،  بحد  االتفاق،  من  ُيت�قع  اأن  يمكن  وال  االتفاق.  لتنفيذ 
ودون  اإبالغ  دون  القان�ني  غير  بال�ضيد  المتعلقة  العالم  م�ضاكل  جميع 

اإلى  الَعلم  دول  وم�ض�ؤوليات  دور  اأدى  الخ�ض��ص،  وجه  وعلى  تنظيم. 
اإلى  يدع�   2007 �ضنة  في  االأ�ضماك  م�ضايد  لجنة  اإلى  اقتراح  تقديم 

التي  االإجراءات  عن  ف�ضاًل  الَعلم،  دول  اأداء  لتقييم  معايير  و�ضع 
تلك  ت�ضت�في  ال  دول  اأعالم  تحمل  التي  ال�ضفن  �ضد  اتخاذها  يمكن 

من  بدعم  كندا،  عقدتها  حلقة عمل خبراء  اأعقاب  وفي  المعايير. 
لجنة  تناولت  البحار،  لقان�ن  اآي�ضلندا  ومعهد  االأوروبية  المف��ضية 
وُعقدت  الَعلم.  دول  اأداء  م�ضاألة   2009 �ضنة  في  االأ�ضماك  م�ضايد 

ُتعقد  اأن  المت�قع  ومن   2009 ي�ني�/حزيران  في  م�ضاورة خبراء 
.2011 منت�ضف  في  تقنية  م�ضاورة 

بين  ما  الجمع  الم�ضتدامة:  الحجم  ال�ضغيرة  االأ�ضماك  )ب(م�ضايد 
االجتماعية والتنمية  الر�ضيد  ال�ضيد 

والزراعة، .   154 االأغذية  لمنظمة  الرئا�ضية  االأجهزة  �ضددت  لقد 
اهتمام  اإيالء  �ضرورة  على  دومًا  االأ�ضماك،  م�ضايد  لجنة  �ضيما  ال 

مجتمعات  رفاه  ي�ضمل  بما  الحجم،  ال�ضغيرة  االأ�ضماك  لم�ضايد 
االأ�ضماك  م�ضايد  لجنة  رّحبت   ،2007 �ضنة  وفي  الريفية.  ال�ضيد 

عري�ص  دولي  م�ؤتمر  عقد  اإلى  يدع�  النرويج(  من  )مقدم  باقتراح 
تايلند،  بانك�ك،  في  ُعقد  لذلك،  ونتيجة  الم��ض�ع.  ب�ضاأن  القاعدة 

م�ضايد  العالمي عن  الم�ؤتمر   2008 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  في 
م�ضايد  ”تاأمين  ه�:  م��ض�عه  وكان  الحجم  ال�ضغيرة  االأ�ضماك 

الر�ضيد  ال�ضيد  بين  ما  الجمع  م�ضتدامة:  الحجم  �ضغيرة  اأ�ضماك 
منظمة  تنظيمه  في  معًا  ا�ضتركت  وقد  االجتماعية”.  والتنمية 

تنمية  مركز  مع  بالتعاون  وُعقد  تايلند  وحك�مة  والزراعة  االأغذية 
وقد  العالم.  اأ�ضماك  ومركز  اآ�ضيا  �ضرق  في جن�ب  االأ�ضماك  م�ضايد 

م�ضايد  ومديري  ال�ضيادين  يمثل�ن  م�ضاركًا   280 من  اأكثر  ح�ضره 
المهنية  والرابطات  الحك�ميين  والم�ض�ؤولين  واالأكاديميين  االأ�ضماك 

ال�ضريكة. وال�كاالت  الخا�ص  والقطاع  الحك�مية  غير  والمنظمات 
الحجم .   155 ال�ضغيرة  االأ�ضماك  م�ضايد  باأن  الم�ؤتمر  �ضّلم  وقد 

م�ضاهمة  تقديم  في  المتمثلة  الكاملة  اإمكاناتها  االآن  تحقق حتى  لم 
المتعلقة  لالألفية  االإنمائية  المتحدة  االأمم  اأهداف  بل�غ  في  كبيرة 
عدة  الم�ؤتمر  وحدد  الفقر.  وطاأة  من  والتخفيف  الغذائي  باالأمن 

�ضغيرة  اأ�ضماك  م�ضايد  بتاأمين  يتعلق  فيما  االأهمية  بالغة  متطلبات 
والثقافية  االجتماعية  التنمية  مقايي�ص  ُتدمج  م�ضتدامة  الحجم 

ا�ضتر�ضادًا  وا�ضتخدامها،  الم�ارد  على  الح�ض�ل  وتتناول  واالقت�ضادية 
وفي  االأ�ضلية.  ال�ضع�ب  ي�ضمل حق  بما  االإن�ضان،  بمبادئ حق�ق 

االأهمية  بالغة  االإن�ضان  اأن حق�ق  تاأكيد  الم�ؤتمر  اأعاد  ال�ضدد،  هذا 
الم�ضتدامة. التنمية  لتحقيق 

دعا .   156  ،2009 مار�ص/اآذار  في  الم�ؤتمر  مناق�ضة مح�ضلة  وعند 
�ضك  اإلى  الحاجة  اإلى  االأ�ضماك  م�ضايد  لجنة  في  كثيرون  اأع�ضاء 

هذا  اأن  وراأوا  الحجم.  ال�ضغيرة  االأ�ضماك  م�ضايد  يتناول  دولي 
تحقيق  اإلى  الرامية  والدولية  ال�طنية  الجه�د  ي�ّجه  اأن  �ضاأنه  من 
اإطار  بمثابة  يك�ن  واأن  م�ضتدامة  الحجم  �ضغيرة  اأ�ضماك  م�ضايد 

كثيرون عن  اأع�ضاء  اأعرب  ذلك،  على  وعالوة  واالإبالغ.  للر�ضد 
االأ�ضماك  لم�ضايد  مكّر�ص  عالمي محدد  برنامج  ل��ضع  تاأييدهم 

ثالث  �ضُتعقد  العالمي،  للم�ؤتمر  ملم��ضة  وكمتابعة  الحجم.  ال�ضغيرة 

الَعَلْم دول  واأداء  الميناء  دولة  )اأ(تدابير 
العمل .   151  2007-2006 ال�ضابق  البرامج  تنفيذ  تقرير  و�ضف  لقد 

يتعلق  فيما  والزراعة  االأغذية  منظمة  به  ا�ضطلعت  الذي  االأولي 
االأ�ضماك  �ضيد  لمكافحة  الميناء  دولة  تدابير  ب�ضاأن  تاريخي  باتفاق 

اأن  بالذكر  الجدير  ومن  تنظيم.  ودون  اإبالغ  دون  القان�ني  غير 
لم   1982 �ضنة  ال�ضادرة  البحار  لقان�ن  المتحدة  االأمم  اتفاقية 

التل�ث،  بمكافحة  يتعلق  فيما  اإال  الميناء  دولة  تدابير  اإلى  تتطرق 
تزايد  واأدى  البحرية.  الحية  الم�ارد  واإدارة  ب�ضيانة  يتعلق  فيما  ال 

اإبالغ  دون  القان�ني  غير  لل�ضيد  ال�ضلبية  التاأثيرات  ب�ضاأن  ال�عي 
الميناء  دولة  تدابير  اإدراج  اإلى  ال�ضمكية  الم�ارد  على  تنظيم  ودون 
اتفاق  قبيل   من  االأ�ضماك  بم�ضايد  المتعلقة  الدولية  ال�ضك�ك  في 
العمل  وخطة  االمتثال  ب�ضاأن   1993 لعام  والزراعة  االأغذية  منظمة 
وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القان�ني  غير  ال�ضيد  لمنع  الدولية 

م�ضايد  لجنة  وافقت  وقد   .2001 �ضنة  ال�ضادرة  عليه  والق�ضاء  
لمنظمة  النم�ذجي  المخطط  على   2005 مار�ص/اآذار  في  االأ�ضماك 

ال�ضيد  لمكافحة  الَعلم  دولة  تدابير  ب�ضاأن  والزراعة  االأغذية 
اعتراف  هناك  كان  ولكن  تنظيم.  ودون  اإبالغ  دون  القان�ني  غير 

تدابير  ب�ضاأن  قان�نًا  ملزم  �ضك  اإعداد  اإلى  بالحاجة  النطاق  وا�ضع 
المتحدة  االأمم  م�ؤتمر   ،2006 �ضنة  في  هذا،  ودفع  الميناء.  دولة 

 ،1995 �ضنة  في  ال�ضادر  ال�ضمكية  االأر�ضدة  اتفاق  ب�ضاأن  اال�ضتعرا�ضي 
باأن  الت��ضية  اإلى  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  ذلك  بعد  ودفع 

قان�نًا  ملزمًا  �ضكًا  االقت�ضاء،  والزارعة، ح�ضب  االأغذية  منظمة  تعد 
الميناء. دولة  لتدابير  الدنيا  المعايير  ب�ضاأن 

دورات .   152 اأربع  ُعقدت  عديدة،  بلدان  من  تم�يلي  وبدعم 
وماي�/ الثاني،  ويناير/كان�ن   ،2008 )ي�ني�/حزيران  تقنية  لم�ضاورة 

االأغذية  لمنظمة  الرئي�ضي  المقر  في   )2009 واأغ�ضط�ص/اآب  اأيار، 
ن�فمبر/  22 في  ذلك،  وبعد  اتفاق.  م�ضروع  على  للتفاو�ص  والزراعة 

منظمة  م�ؤتمر  وافق   ،2009/12 القرار  وفي   ،2009 الثاني  ت�ضرين 
لمنع  الميناء  دولة  تدابير  ب�ضاأن  االتفاق  على  والزراعة  االأغذية 

عليه  والق�ضاء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القان�ني  غير  ال�ضيد 
االأغذية  منظمة  د�ضت�ر  في  ع�ضرة  الرابعة  المادة  اإطار  في  ك�ضك 

االتفاق  على  الت�قيع  باب  ُفتح  مبا�ضرًة،  ذلك  وبعد  والزراعة. 
تاريخ  من  ي�مًا   30 بعد  نفاذه  و�ضيبداأ  �ضنة.  لمدة  مفت�حًا  و�ضيظل 
الم�افقة  اأو  القب�ل  اأو  للت�ضديق  والع�ضرين  الخام�ص  ال�ضك  اإيداع 
االأغذية  لمنظمة  العام  المدير  )اأي  االإيداع  لدى جهة  االن�ضمام  اأو 
وبفعالية  وا�ضع  نطاق  على  االتفاق  تطبيق  المت�قع  ومن  والزراعة(. 

يتعلق  فيما  ميناء،  دول  ب�ضفتها  المتعاقدة،  االأطراف  من جانب 
هذه  على  و�ضينطبق  اأعالمها.  تحمل  اأن  لها  يحق  ال  التي  بال�ضفن 
تك�ن  عندما  اأو  االأطراف،  م�انئ  دخ�ل  اإلى  ت�ضعى  عندما  ال�ضفن 
معينة  �ضيد حرفية  �ضفن  ذلك  من  و�ضُتعفى  الميناء.  في  م�ج�دة 

الحقيقي  ال�قت  في  المعل�مات  تبادل  ويمثل  معينة.  حاويات  و�ضفن 
كبيرة،  درجة  اإلى  النجاح،  و�ضيت�قف  الرئي�ضية،  االتفاق  اأحد ج�انب 

بال�ضفن  المتعلقة  المعل�مات  لتبادل  االأطراف  ا�ضتعداد  مدى  على 
تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القان�ني  غير  ال�ضيد  ممار�ضتها  في  الم�ضتبه 

تبادل  على  االأطراف  قدرة  مدى  وعلى  تمار�ضه،  اأنها  يتبين  التي  اأو 
المعل�مات. تلك 

باحتياجات .   153 المتعلقة  مادته  الرئي�ضية  االتفاق  م�اد  ومن 
اأن  كفالة  اإلى  بالحاجة  ت�ضلم  التي  القدرات،  بناء  اإلى  النامية  الدول 
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الم�ارد  هيئة  قررته  الذي  النح�  – على  التقرير  لهذا  المت�قعة 
يلي: كما  – هما  والزراعة  لالأغذية  ال�راثية 

y   وقيمتها الحرجية،  ال�راثية  الم�ارد  )تعاريف  عام  عر�ص 
الحالية( والتحديات  والفر�ص  والتهديدات  واأهميتها، 

y   وحالة الحالية،  والبرامج  اال�ضتراتيجيات  )حالة  االإدارة  ج�انب 
تنفيذها(

y   الم�ارد على  وانعكا�ضاتها  الغابات  قطاع  على  ت�ؤثر  التي  االتجاهات 
ال�راثية

y   ال�ضالعين والم�ؤ�ض�ضات  الم�ضلحة  اأ�ضحاب  )لدى  الحالية  القدرات 
الحرجية( ال�راثية  الم�ارد  و�ضيانة  اإدارة  في 

y  وال�ضيا�ضاتي الم�ؤ�ض�ضي  االإطار 
y  والنا�ضئة الحالية  – التكن�ل�جيات  المعرفة  حالة 
y  الم�ضتقبل في  المطل�بة  واال�ضتجابات  والتحديات  االحتياجات 

ال�راثية .   162 الم�ارد  هيئة  تتخذه  لقرار  تح�ضيرًا  ُنظمت، 
مع  بالتعاون  ال�ضنتين  فترة  اأثناء  اجتماعات  والزراعة،  لالأغذية 

البي�ل�جي  للتن�ع  الدولية  المنظمة  وبخا�ضة  الرئي�ضيين،  ال�ضركاء 
االإقليمية.  ال�ضبكات  وكذلك  الزراعية  للحراجة  العالمي  والمركز 

فيهما  ا�ضترك  فرعيتان،  اإقليميتان  عمل  حلقتا  ُنظمت  اأفريقيا،  وفي 
الكبرى؛  ال�ضحراء  الأفريقيا جن�ب  الحرجية  ال�راثية  الم�ارد  برنامج 

نيروبي،  في  والجن�بية  ال�ضرقية  اأفريقيا  اأجل  من  م�ضاورة  وُعقدت 
اأجل  من  اأخرى  م�ضاورة  وعقدت   ،)2008 الثاني  )يناير/كان�ن  كينيا 

)فبراير/ فا�ض�  ب�ركينا  واجادوج�،  في  والغربية  ال��ضطى  اأفريقيا 
اإقليمية  مناق�ضات  اأُجريت  الالتينية،  اأمريكا  وفي   .)2009 �ضباط 

الالتينية،  الأمريكا  الحرجية  ال�راثية  الم�ارد  لبرنامج  اجتماع  اأثناء 
الهادي،  والمحيط  اآ�ضيا  وفي   .)2008 )�ضبتمبر/اأيل�ل  ك��ضتاريكا  في 

اأكت�بر/ في  ماليزيا،  ك�االلمب�ر،  في  اإقليمية  عمل  حلقة  ُعقدت 
الهادي  والمحيط  اآ�ضيا  رابطة  مع  بالتعاون   ،2008 االأول  ت�ضرين 

الحرجية  ال�راثية  الم�ارد  وبرنامج  الحرجية  البح�ث  لم�ؤ�ض�ضات 
البرنامج  من  اأي�ضًا  م�ضاهمات  ووردت  الهادي.  والمحيط  الآ�ضيا 

لة  مف�ضّ ت�جيهية  واأُعدت خط�ط  الحرجية.  ال�راثية  للم�ارد  االأوروبي 
القطرية. تقاريرها  اإعداد  على  البلدان  لم�ضاعدة 

ال�راثية  بالم�ارد  المعنية  الدولية  الحك�مية  التقنية  العمل  مجم�عة 
الحرجية

والزراعة مجم�عة .   163 لالأغذية  ال�راثية  الم�ارد  هيئة  اأن�ضاأت 
مكّملة  الحرجية،  ال�راثية  بالم�ارد  معنية  دولية  تقنية حك�مية  عمل 
والحي�انية.  النباتية  ال�راثية  الم�ارد  تتناول  التي  العمل  لمجم�عات 

للهيئة.  الحالية  المهمة  �ضْمن  هذه  الجديدة  العمل  و�ضتعمل مجم�عة 
فريق  دور  ب�ضاأن  با�ضتعرا�ص  اال�ضطالع  �ضيجري  ال�ضدد،  هذا  وفي 

الحرجية. ال�راثية  بالم�ارد  المعني  الخبراء 

العالم في  الحرجية  الم�ارد  )ب(تقييم 
وتدعم .   164 والزراعة  االأغذية  منظمة  تن�ضق   1946 �ضنة  منذ 

الحرجية  الم�ارد  عن  المعل�مات  بجمع  المتعلقة  الرئي�ضية  الجه�د 
با�ضم  معروفة  العملية  هذه  واأ�ضبحت  �ضن�ات.  و10  �ضن�ات   5 كل 

في  التقييم  ذلك  وانط�ى  العالم.  في  الحرجية  الم�ارد  تقييم 
ب�ا�ضطة  ملتقطة  �ض�ر  ا�ضتخدام  على  مرة  الأول  و1990   1980 �ضنتي 

عن  اال�ضت�ضعار  تكن�ل�جيا  ا�ضتخدام  وعلى  اال�ضطناعية  االأقمار 
�ضم�اًل حتى  اأكثر   2005 �ضنة  وتقييم   2000 �ضنة  تقييم  وكان  ُبعد. 
كثيرة  اأخرى  معل�مات عن ج�انب  على  ا�ضتمال  بحيث  ذلك،  من 

ال�ضيانة  قبيل ج�انب  من  وا�ضتخداماتها،  الحرجية  للم�ارد 

من  الحالية   2011-2010 ال�ضنتين  فترة  في  اإقليمية  عمل  حلقات 
والبحر  الالتينية  واأمريكا  الهادي،  والمحيط  واآ�ضيا  اأفريقيا،  اأجل 
لجنة  دورة  اإلى  الحلقات  تلك  اإبالغ مح�ضلة  و�ضيجري  الكاريبي. 
يناير/كان�ن  في  ُتعقد  التي  والع�ضرين  التا�ضعة  االأ�ضماك  م�ضايد 
في  ال�اردة  االأخرى  االأن�ضطة  هذا  يكّمل  اأن  وينبغي   .2011 الثاني 

ال�ضغيرة  االأ�ضماك  بم�ضايد  يتعلق  فيما  والميزانية  العمل  برنامج 
فح�ضب  يتناول  ال  للم�ضاعدة  عالمي  برنامج  و�ضع  ي�ضمل  بما  الحجم، 

المائية  االأحياء  تربية  اأي�ضًا  بل  الحجم  ال�ضغيرة  االأ�ضماك  م�ضايد 
�ضامل. اأيك�ل�جي  نظام  نهج  �ضْمن  واإدارتها  �ضغير  نطاق  على 

الغـابــات
مجال .   157 في  رئي�ضية  تقدم  اأوجه  بحدوث  ال�ضنتين  فترة  تميزت 

وال�طني،  العالمي  ال�ضعيد  على  الحرجية  ال�راثية  الم�ارد  �ضيانة 
الحرجية. الم�ارد  وتقديرات 

الحرجية ال�راثية  والم�ارد  البي�ل�جي  التن�ع  )اأ(�ضيانة 
اأ�ضجار .   158 اأن�اع  لتط�ر  ج�هريًا  اأ�ضا�ضًا  ال�راثي  التن�ع  ي�فر 

االأغذية  منظمة  �ضددت  ولقد  التغيُّر.  مع  ولتكيفها  الغابات 
ففي  الحرجية.  ال�راثية  الم�ارد  �ضيانة  اأهمية  على  دومًا  والزراعة 

االأغذية  منظمة  م�ؤتمر  �ضلَّم   ،1967 �ضنة  اإلى  يرجع  مبّكر  عهد 
متزايدة.  بدرجة  ُيفقد  للغابات  ال�راثي  التن�ع  باأن  والزراعة 

ال�راثية  بالم�ارد  المعني  الخبراء  فريق  اأُن�ضئ  ال�ض�ء،  هذا  وفي 
ال�راثية  الم�ارد  ب�ضاأن  المنظمة  عمل  ي�ّجه  الذي  الحرجية 

اأخرى  مك�نات  في  العمل  هذا  وي�ضاهم  الحين.  ذلك  منذ  الحرجية 
الحرجية،  للم�ارد  العالمي  التقدير  قبيل  من  الغابات،  لبرنامج 

المزارع،  واإقامة  االأ�ضجار،  وا�ضتيالد  للغابات،  الم�ضتدامة  واالإدارة 
 ،2009-2008 ال�ضنتين  فترة  وفي  المحمية.  المناطق  واإدارة 
القطرية  االإجراءات  دعم  والزراعة  االأغذية  منظمة  وا�ضلت 

اأُطر  �ضمن  واإدماجها  الحرجية،  ال�راثية  الم�ارد  واإدارة  ل�ضيانة 
برامج  اأو  الغابات  ب�ضاأن  ال�طنية  البرامج  قبيل  من  نطاقًا  اأو�ضع 
للم�ارد  �ضتى  �ضبكات  اأي�ضًا  و�ضاعدت  االإجمالية.  الريفية  التنمية 

االإقليمي. ال�ضعيد  على  �ضيما  ال  الحرجية،  ال�راثية 
اأ�ضرع كثيرًا .   159 2008-2009 وتيرة  ال�ضنتين  وقد �ضهدت فترة 

ال�راثية الحرجية واُتخذت قرارات  باأهمية الم�ارد  لالعتراف الدولي 
هامة في هذا ال�ضدد في منتديات منظمة االأغذية والزراعة.

العالم في  الحرجية  ال�راثية  الم�ارد  حالة  االأول عن  التقرير 
من .   160 يحد  عليها  ل  ويع�َّ كافية  معل�مات  اإلى  االفتقار  اإن 

ال�راثية  الم�ارد  اإدارة  اإدماج  على  الدولي  والمجتمع  البلدان  قدرة 
متعددة.  لقطاعات  �ضاملة  نطاقًا  اأو�ضع  �ضيا�ضات  �ضمن  الحرجية 

المعل�مات  زالت  ما  التقدم،  من  قدر  اإحراز  من  الرغم  وعلى 
متفرقة  الحرجية  ال�راثية  بالم�ارد  يتعلق  فيما  حاليًا  المتاحة 

كاملة. وغير 
لالأغذية .   161 ال�راثية  الم�ارد  هيئة  طلبت  هذا،  �ض�ء  وفي 

عن  تقرير  اإعداد  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  التابعة  والزراعة 
م�ث�ق  تقييم  اأول  وه�  العالم،  في  الحرجية  ال�راثية  الم�ارد  حالة 

الرابعة  العادية  دورتها  في  فيه  )�ضُينظر  المجال  هذا  في  به 
و�ضت�ضتند  الطلب.  هذا  الغابات  لجنة  اأيدت  وقد   .)2013 – ع�ضرة 

المقرونة  القطرية،  التقارير  اإلى  االأولى  بالدرجة  المحت�يات 
ومدخالت  الدولية،  المنظمات  من  وتقارير  م�ا�ضيعية،  بدرا�ضات 

والمحت�يات  المت�قع  والهيكل  الم�ضلحة.  اأ�ضحاب  جميع  من 
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و�ضاعدت  للغابات  الم�ضتدامة  االإدارة  اأجل  من  ال�طني  الم�ضت�ى 
وربما  ملم��ضة.  م�ضاعدة  اأخرى  اإبالغ  بمتطلبات  يتعلق  فيما  اأي�ضًا 

اإلى  اأدت  التي  هي  الم�ضتقبل  في  االإبالغ  تح�ضين  اإلى  الحاجة  كانت 
الم�ارد  بتقييم  المتعلقة  االأن�ضطة  باإدماج  تق�ضي  قرارات  اتخاذ 

المعنية. ال�زارة  اأداء  من خطة  كجزء  العالم  في  الحرجية 

والمواد  وال�سيا�سات  المعارف  تبادل  الثالث:  الباب 
الترويجية

والإح�سائيـات المعلومـات 
والزراعة  االأغذية  لمنظمة  االإح�ضائية  البيانات  قاعدة  )اأ(اإحياء 

القطرية االإح�ضائية  البيانات  قاعدة  وا�ضتخدام 
في .   168 ُعقدت  التي  دورتها  في  البرنامج  لجنة  نظرت 

منظمة  لدور  م�ضتقل  تقييم  في   2008 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين 
تناول  االإح�ضائيات8  مجال  في  وعملها  والزراعة  االأغذية 

المنظمة.  في  االإح�ضائية  لالأن�ضطة  والمعقدة  الكثيرة  االأوجه 
اأدوات  م�ضاهمة  النطاق  ال�ا�ضع  التقييم  هذا  در�ص  وقد 

ومن  الفعال،  وا�ضتخدامها  الرئي�ضية  المعل�مات  تكن�ل�جيا 
المح��ضب  والزراعة  االأغذية  منظمة  نظام  االأدوات  هذه  قبيل 
البيانات  قاعدة  االإح�ضائية:  البيانات  ومعالجة  لجمع  ال�ضامل 

كان  وربما   .)FAOSTAT( والزراعة  االأغذية  لمنظمة  االإح�ضائية 
لمنظمة  االإح�ضائية  البيانات  قاعدة  اأن  بالتذكر  الجدير  من 

ما  و�ضرعان   1992 �ضنة  في  تنفيذها  بداأ  والزراعة  االأغذية 
بالن�ضبة  وتعميمها  البيانات  الإدارة  رئي�ضية  كاأداة  نف�ضها  اأثبتت 

ال�ضن�ات  في  القيام  جرى  وقد  والزراعة.  االأغذية  لمنظمة 
خل�ص  التقييم  ولكن  محّدث،  عمل  نظام  ب�ضاأن  بعمل  االأخيرة 

لم  هذا  التحديث  م�ضروع  عليها  ينط�ي  التي  الت�قعات  اأن  اإلى 
دعم  لتقديم  ا�ضتراتيجي  نهج  اإلى  حاجة  ”ثمة  واأن  تتحقق، 
وينبغي  لالإح�ضائيات،  المعل�مات  بتكن�ل�جيا  االأجل  ط�يل 

ب�ضاأن  ا�ضتراتيجيتها  والزراعة  االأغذية  منظمة  ت�ضتعر�ص  اأن 
ت�ضع  واأن  االإح�ضائية  المعل�مات  نظم  اأجل  من  التكن�ل�جيا 

واأكثر  اأجاًل  اأط�ل  حل  تنفيذ  يجري  وريثما  جديدًا”.  نهجًا 
التقييم  �ضدد  كبيرة،  وم�ارد  وقتًا  �ضيتطلب   ما  وه�  مالءمة 

قاعدة  في  الثقة  اإعادة  اإلى  الحاجة  على  ف�رية  كاأول�ية 
عن  وذلك  والزراعة،  االأغذية  لمنظمة  االإح�ضائية  البيانات 

�ضرورية. اأنها  ُيرتاأى  انتقالية  تدابير  اأي  طريق 
169   . 2009-2008 ال�ضنتين  فترة  اأثناء  رئي�ضي  ُبذل جهد  وقد 

االأغذية  لمنظمة  االإح�ضائية  البيانات  قاعدة  نظام  اإلى  للع�دة 
ذاته  ال�قت  في  اال�ضتمرار  مع  ا�ضتقراره،  ولتحقيق  القديم  والزراعة 

م�ضروع حل  دعمها  العملية  وهذه  اأجاًل.  اأط�ل  البحث عن حل  في 
نفذته  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  االإح�ضائية  البيانات  لقاعدة  م�ؤقت 
االإح�ضاءات،  �ضعبة  مع  ال�ثيق  بالتعاون  المعل�مات،  تكن�ل�جيا  �ضعبة 

م�ضت�ى  وح�ّضنت  الحا�ض�بية  المعدات  قاعدة  ا�ضتقرار  التي حققت 
من  والزراعة  االأغذية  منظمة  مّكن  وهذا  البرامجيات.  من  الكثير 

نق�ص  تقديرات  وا�ضتنباط  االإح�ضائية  بياناتها  وتعميم  معالجة 
االأمن  انعدام  حالة  تقرير  تقييمات  اأجل  من  االأهمية  البالغة  التغذية 

و2009.  2008 ب�ضنتي  الخا�ضة  العالم  في  الغذائي 

تقييم  اأن  بالذكر  وجدير  – االقت�ضادية.  االجتماعية  والج�انب 
كبيرًا  دوليًا  بروزًا  اأي�ضًا  اكت�ضب  العالم  في  الحرجية  الم�ارد 

بتغطية  الذي حظي  العالم  في  الغابات  اإزالة  لمعدالت  لتقديره 
اأهمية  اأكثر  التقييم  بذلك  المتعلق  العمل  واأ�ضبح  كبيرة.  اإعالمية 

الرئي�ضية،  الدولية  االإعالنات  اأو  ال�ضك�ك  بخ�ض��ص  ذلك  من  حتى 
لالألفية،  االإنمائية  واالأهداف  البي�ل�جي  التن�ع  اتفاقية  قبيل  من 

قان�نا  الملزم  غير  لل�ضك  الغابات  ب�ضاأن  العالمية  االأهداف  وم�ؤخرًا: 
منتدى  اإ�ضراف  تحت  عليه  المتفق  الغابات  اأن�اع  بجميع  المتعلق 

االإنبعاثات  لخف�ص  مالية  اآلية  واإقامة  الغابات،  ب�ضاأن  المتحدة  االأمم 
�ضلة  ذات  الغابات،  وتده�ر  الغابات  اإزالة  عن  الناجمة  الكرب�نية 

المناخ. تغيُّر  ب�ضاأن  االإطارية  المتحدة  االأمم  باتفاقية 
الإ�ضدار .   165 االأهمية  بالغة   2009-2008 ال�ضنتين  فترة  وكانت 

المحدد.  ال�قت  في   2010 العالم  في  الحرجية  الم�ارد  تقييم  نتائج 
مار�ص/ في  روما  في  ُعقد  اجتماع  اأثناء  ر�ضميًا  العملية  اأُطلقت  وقد 

التقييم  في  اأخ�ضائيًا   265 ما مجم�عه  االجتماع  وح�ضر   .2008 اآذار 
رئي�ضية  منظمة  و14  بلدًا   154 من  ممثل�ن  بينهم  من  الحرجي، 

حلقات  ع�ضر  ذلك  واأعقبت  بالغابات.  ال�ضلة  ذات  المنظمات  من 
القطرية  التقارير  م�ضاريع  ال�ضتعرا�ص  فرعية  واإقليمية  اإقليمية  عمل 

وجداول  االإبالغ  بمنهجية  المتعلقة  الق�ضايا  وت��ضيح  ولمناق�ضة 
�ضبكة  قدرة  تعزيز  على  هذه  العمل  حلقات  و�ضاعدت  االإبالغ. 

التقارير  بل�غ  وكفلت  بلدًا(   178 في  )الم�ج�دة  ال�طنيين  المرا�ضلين 
التقارير  كانت   2009 �ضنة  نهاية  وبحل�ل  عاليًا.  م�ضت�ى  القطرية 
�ضارمة  مراقبة  لعملية  تعر�ضت  قد   )233 )ومجم�عها  جميعها 

البلدان.  من جانب  �ضحتها  من  نهائية  تثبُّت  عملية  اأعقبتها  للج�دة 
وبداأ  اأُقيمت خ�ضي�ضًا  بيانات  قاعدة  في  اأي�ضًا  البيانات  واأُدرجت 

وتحليلها. البيانات  ت�ضنيف 
166   . 2008 �ضنة  في  اأُطلق  القطرية  التقارير  اإعداد  لعملية  وكتكملة 

من  الم�ارد  مم�ل من خالل  ُبعد،  عن  لال�ضت�ضعار  عالمي  م�ضح 
ال�ضريكة.  والمنظمات  البلدان  مع  ال�ثيق  وبالتعاون  الميزانية  خارج 

واأدوات  منهجيات  وتجريب  و�ضع  على  ال�اجب  الت�ضديد  و�ُضدد 
من  الأكثر  الم�ضبقة  والمعالجة  البيانات  ا�ضتخال�ص  وعلى  وبرامجيات 
على  ب�ابة  االآن عن طريق  المتاحة  ال�ض�ر  عينات  من  عّينة   56  000

اإقليمية.  تدريبية  عمل  حلقات  عدة   2009 �ضنة  في  وُعقدت  االإنترنت. 
للنتائج،  الكاملة  الملكية  لتحقيق  فيها  البلدان جميعها  ا�ضتركت  وقد 
ا�ضتخدام  على  القدرة  بناء  وزيادة  المحلية،  الخبرة  تبادل  وت�ضجيع 
ب�ضاأن  مت�ضقة  بيانات  ا�ضتنباط  اأجل  من  ُبعد  عن  اال�ضت�ضعار  تقنيات 

ال�قت. بمرور  الغابات  م�ضاحة  في  تحدث  التي  التغيرات 
العالم هي مطب�عات .   167 في  الحرجية  الم�ارد  تقييم  وتقارير 

هذه  اأجل  من  ُتجمع  التي  والمعل�مات  والبيانات  للمنظمة.  رئي�ضية 
ب�ضاأن  ال�طنية  البيانات  ق�اعد  لدعم  البلدان  ت�ضتخدمها  التقارير 
الحرجية  والبرامج  الت�ضريعات  في  وكمدخالت  الحرجية،  الم�ارد 

اإقامة  اإلى  الداعية  بالمقترحات  يتعلق  وفيما  الجديدة،  ال�طنية 
االإيجابية،  النتائج  من  الرغم  وعلى  الكرب�ن.  ب�ضاأن  تم�يلية  اآليات 

التع�يل  اإمكانية  وقلة  البيانات  ت�افر  عدم  يع�قها:  كثيرة  بلدانًا  فاإن 
التنظيم  في  الق�ض�ر  واأوجه  القطرية،  الم�ضادر  ق  وتفرُّ عليها، 
العالم،  في  الحرجية  الم�ارد  تقييم  لعملية  الداخليين  والدعم 

ومع  الم�ظفين.  وا�ضتنزاف  قطرية،  اأفرقة  تعبئة  في  وال�ضع�بات 
الذي  التعاون  عم�مًا  يقدرون  ال�طنيين  المرا�ضلين  فاإن  ذلك، 

ال�ضلطات  ذاتها  بحد  تدفع  التي  العملية،  عليه عن طريق  يح�ضل�ن 
كانت  المثال،  �ضبيل  فعلى  التحديات.  بع�ص  معالجة  اإلى  ال�طنية 

القيام  اإلى  دفعت  التي  هي  العالم  في  الحرجية  الم�ارد  تقييم  عملية 
على  اأق�ى  م�ؤ�ضرات  و�ضع  اإلى  يرمي  بعمل  البلدان  من  كثير  في 

8   .PC 100/3a ال�ثيقة   



32

تقرير تنفيذ البرامج للفترة  2009-2008

الزراعية. العمليات  في  بفعالية  الجن�ضاني 
تعريف .   175 مع  الزراعية،  المعي�ضة  �ضبل  على  المرجع  ويركز 

وم�ضايد  والغابات  ”الزراعة  باأنها  النطاق  وا�ضع  تعريفًا  الزراعة 
الزراعية  وال�ضناعات  والمياه  واالأرا�ضي  الحي�انية  والثروة  االأ�ضماك 

وزارة  كانت  الذي  الم�ضتدامة،  المعي�ضة  �ضبل  بنهج  وياأخذ  والبيئة” 
كاإطار  اتباعه  في  الرائدة  هي  المتحدة  بالمملكة  الدولية  التنمية 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  وتاآزرات  تعقيدات  لمراعاة  ق�ي  مفاهيمي 
المرجع  وينق�ضم  الفقر.  من  والحد  الغذائي  واالأمن  المعي�ضة  و�ضبل 

برنامجية  اأو مجاالت  م�ا�ضيع  تغطي  التي  ”ال�حدات”  من  عدد  اإلى 
اأبعاد  وذات  الريفية  والتنمية  للزراعة  بالن�ضبة  رئي�ضية  اأهمية  ذات 

تت�ضمن  وهي  على حدة،  ا�ضتخدامها  يمكن  وحدة  وكل  ق�ية.  جن�ضانية 
يت�ضمن  عام،  الفرعية: )1( عر�ص  ال�حدات  من  مختلفة  اأن�اع  ثالثة 

م�ا�ضيع  لتناول  م�ا�ضيعية  للم��ض�ع؛ )2( مالحظات  عامة  مقدمة 
االأن�ضطة  ال�حدة؛ )3( مالمح  م��ض�ع  اإطار  في  هامة  فرعية 

الناجحة  واالأن�ضطة  الم�ضروعات  ت�ضميم  �ضمات  ت�ضف  التي  المبتكرة 
الرئي�ضية  الع�امل  مزيج  التالي  االإطار  وي�ض�ر  م�ؤخرًا.  ُنفذت  التي 

المختارة  والم�ا�ضيع  الم�ضتدامة  المعي�ضة  �ضبل  نهج  في  الم�ضتخدمة 
باأكمله. المرجع  اأ�ضا�ص  يمثل  الذي  لل�حدات 

واأُن�ضئ جهازان تن�ضيقيان جديدان هما: اللجنة الت�جيهية .   170
لبرنامج االإح�ضائيات )لكي تتناول اأ�ضا�ضًا الق�ضايا اال�ضتراتيجية( 

ومجم�عة العمل التن�ضيقية لالإح�ضائيات، وهي ذات طابع عملي اأكبر.
البيانات .   171 قاعدة  عليه  تنط�ي  ما  على  التقييم  �ضدد  وقد 

على  القدرة  وتح�ضين  زيادة  اإمكانية  من  القطرية  االإح�ضائية 
وتعميم  وتحليل  ت�ضنيف  مجال  في  واالإقليمي  ال�طني  الم�ضت�يين 

ال�طنية  الملكية  زيادة  مع  والزراعة،  االأغذية  عن  اإح�ضائيات 
قاعدة  تنفيذ  وتيرة  بتعجيل  واأو�ضى  ذاته.  ال�قت  في  للبيانات 

كثيرة،  بلدان جديدة  وا�ضتفادت  القطرية.  االإح�ضائية  البيانات 
المبادرة  هذه  من  الكبرى،  ال�ضحراء  اأفريقيا جن�ب  في  �ضيما  ال 

اإح�ضائية  بيانات  قاعدة  بلدان  عدة  واأطلقت  ال�ضنتين.  فترة  في 
وك�ت  فا�ض�  وب�ركينا  )اأنغ�ال  الفترة  هذه  اأثناء  بها  قطرية خا�ضة 
ن  التح�ضُّ من  كبير  قدر  اإلى  اأدى  مما  ومالي(  وكينيا  وغانا  ديف�ار 
وت�ضتعد  الرئي�ضية.  االإح�ضائية  البيانات  على  االطالع  في  والهيكلة 

لبياناتها  القيا�ضي  للت�حيد  حثيثًا  ا�ضتعدادًا  كثيرة  اأخرى  بلدان 
القطرية  االإح�ضائية  البيانات  قاعدة  تعميمها من خالل  اأجل  من 
االأداة  بهذه  يتعلق  فيما  البلدان خبرة  اكت�ضاب  ومع  الم�ضتقبل.  في 

يجري  اإليه،  ت�ضتند  الذي  باالإطار  يتعلق  وفيما  الجديدة  االإح�ضائية 
على  يكن  واإن  الجن�ب،  بلدان  بين  فيما  للتعاون  ترتيبات  اعتماد 

نطاق محدود.
ولتعزيز القدرة االإح�ضائية ال�طنية والدولية اأُعدت، تحت .   172

اإ�ضراف اللجنة االإح�ضائية باالأمم المتحدة، ا�ضتراتيجية عالمية 
لتح�ضين االإح�ضائيات الزراعية والريفية. وحدث ارتباط وثيق في هذه 

العملية بين ال�ضركاء في التنمية والبلدان المتقدمة والبلدان النامية. 
ونالت اال�ضتراتيجية العالمية تاأييدًا ق�يًا من م�ؤتمر منظمة االأغذية 

والزراعة في ن�فمبر/ت�ضرين الثاني 2009 وُعر�ضت لالإقرار من جانب 
اللجنة االإح�ضائية باالأمم المتحدة في فبراير/�ضباط 2010.

الجن�سين بين  الم�ساواة 
كثير .   173 في  الرئي�ضيات  الُمنتجات  اأو  المزارعات  الن�ضاء هن  اإن 

كاماًل.  اعترافًا  بها  ُيعترف  ال  اأدوارهن  ولكن  العالم،  اأنحاء  من 
االإنتاجية  من  تحد  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  انعدام  اأوجه  زالت  وما 
وقد  االإنمائية.  االأعمال  بذلك جداول  وتقّ��ص  الزراعية،  والكفاءة 

في  البلدان  م�ضاعدة  اإلى  دومًا  والزراعة  االأغذية  منظمة  �ضعت 
م�ضت�ى  تجاوز  من  الن�ضاء  وتمكين  ال�ضلبية،  ال�ضمات  هذه  تدارك 

اإلى  والم�جه  قيمة  االأعلى  االإنتاج  واقتحام مجاالت  الكفاف  معي�ضة 
في  اأُكمال  الجن�ضانية  بالق�ضايا  يتعلقان  ن�ضاطان  و�ضاهم  االأ�ض�اق. 

الجه�د. هذه  في  هامتين  م�ضاهمتين  ال�ضنتين  فترة 

الزراعة قطاع  في  الجن�ضانية  الق�ضايا  )اأ(مرجع 
نتاج .   174 ه�  الزراعة  قطاع  في  الجن�ضانية  الق�ضايا  مرجع  اإن 

الزراعة  قطاع  في  الجن�ضانية  بالق�ضايا  مت�ا�ضل  م�ضترك  اهتمام 
الزراعية  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق  الدولي  البنك  جانب  من 
خبير  مائة  من  اأكثر  خبرة  ح�ضد  والزراعة،  االأغذية  ومنظمة 

والم�ظفين  الممار�ضين  المرجع  وي�ضاعد  عملية.  حل�ل   لتقديم 
مراعيًة  اإجراءات  واإدماج  الجن�ضانية  الق�ضايا  معالجة  في  التقنيين 

والبرامج  الم�ضروعات  وتنفيذ  ت�ضميم  في  الجن�ضين  بين  للف�ارق 
ومبادئ  ت�جيهية  وخط�طًا  عملية  م�ض�رة  ي�ّفر  وه�  الزراعية. 

المنظ�ر  تعميم  تحقيق  في  نجحت  التي  الُنهج  ت�ضّ�ر  واأمثلة 

المرجع وحدات  المعي�سة �سبل  نهج  في  الرئي�سية   العوامل 
الم�ستدامة

الغذائي  – االأمن 
الزراعية:   – المعي�ضة  �ضبل 

الح�كمة تعزيز 
الريفي  – التم�يل 
واإدارتها  – االأرا�ضي  �ضيا�ضة 
الزراعية  – االأ�ض�اق 
الزراعية  – المياه  اإدارة 
الزراعيان  – والتعليم  االبتكار 
الزراعية  – العاملة  اليد 
ل�ضبل   – الريفية  االأ�ضا�ضية  البنية 

الزراعية المعي�ضة 
الطبيعية  – الم�ارد  اإدارة 
الجن�ضين   – بين  الف�ارق 

على  االنعكا�ضات   واالأزمات: 
الزراعة

المح�ض�لية  – الزراعة 
وتربية   – االأ�ضماك  م�ضايد 

المائية االأحياء 
الحي�انية  – الثروة 
الغابات  –
والتقييم  –  الر�ضد 

الأ�ضول: بالنظر اإلى اأن �ضبل المعي�ضة 
الم�ضتدامة تعتمد على الح�ض�ل على طائفة 

من االأ�ض�ل وال�ضيطرة عليها، واأن الم�ضاواة بين 
الجن�ضين قد تعني �ضمنًا وج�د اأوجه ال تماثل 

بين الرجل والمراأة داخل االأ�ضرة المعي�ضية 
والمجتمع.

الأ�ضواق: بالنظر اإلى اأنها م�ضدر 
هام للدخل واالأ�ض�ل وع�امل االإنتاج 

واال�ضتهالك لدعم احتياجات 
االأ�ضرة المعي�ضية ورفاه االأ�ضرة.

المخاطر والتعر�س للتاأثر: 
وتتراوح المخاطر من االأخطار 
الطبيعية اإلى ال�ضراع الب�ضري 

مرورًا باأوبئة االأمرا�ص، وتتراوح 
من الع�امل الجغرافية واالقت�ضادية 

)بما في ذلك الهزات التجارية(. 
اأما القابلية للتاأثر فهي نتيجة للفقر 

وال��ضع االجتماعي االقت�ضادي، 
وتتاأثر تاأثرًا كبيرًا بن�ع الجن�ص.

المعارف والمعلومات والتنظيم، 
كعنا�ضر رئي�ضية للتح�ضين 

االقت�ضادي واالجتماعي.

الفاعلة .   176 الجهات  اإلى  االأولى  بالدرجة  م�جه  المرجع  اأن  ومع 
والحك�مات  واالإقليمية  الدولية  االإنمائية  ال�كاالت  داخل  الرئي�ضية 

غير  والمنظمات  الباحثين  احتياجات  اأي�ضًا  يلبي  فاإنه  ال�طنية، 
اإلى  المحتملين،  م�ضتخدميه  يخدم  لكي  المرجع،  ويرمي  الحك�مية. 

الثالث  المنظمات  تتخذها  على خط�ات  تنط�ي  حية  وثيقة  يك�ن  اأن 
منتظمة من خالل  ب�ضفة  محت�ياته  تحديث  لكفالة  المتعاونة جميعها 
التجارب  لت�فير  للقراء  �ضهلة  ووج�د طرائق  النطاق  ال�ا�ضع  التعميم 
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على .   180 واإمكاناتها  البيانات  لقاعدة  �ضتى  ُقدمت عرو�ص  وقد 
اهتمام  وج�د  من  التاأكد  وتم  عمل،  حلقات  في  اأو  المهتمين  ال�ضركاء 

اإنمائية  ق�ضايا  اأو  �ضياقات  على  المعل�مات  هذه  تطبيق  ب�ضاأن  كبير 
البيانات  بقاعدة  و�ضالت  اأي�ضًا  عديدة  م�ؤ�ض�ضات  واأقامت  محددة. 

ا�ضتخدام  ن�ضر  في  ي�ضاهم  ما  وه�  ال�ضبكية،  م�اقعها  �ضمن  هذه 
و�ضيجري  والزراعة.  االأغذية  منظمة  دوائر  يتجاوز  فيما  البيانات 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  عن  بيانات  قاعدة  تحديث  منتظمة  ب�ضفة 
والزراعة  االأغذية  منظمة  وت�ضتك�ضف  باالأرا�ضي،  المتعلقة  والحق�ق 

لالأرا�ضي،  الدولي  االئتالف  قبيل  من  �ضركاء،  مع  التعاون  فر�ص 
وم�ضروع  البح�ث،  وم�ؤ�ض�ضات  الزراعية،  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق 

من  تنفيذه  الجاري   ”landtenure.info  ” االأرا�ضي”  حيازة  ”معل�مات 

لمعالجة  ثانية  تط�ير  مرحلة  وُبدئت   .”Action Aid  ” منظمة  ِقبل 
القطرية  المالمح  من  اآخر  عدد  واإ�ضافة  المعل�مات  في  الثغرات 
دعم  مع   )78 وهي  حاليًا  الم�ج�دة  المالمح  )اإلى  ملمحًا   40 ه� 

الم��ض�ع. ب�ضاأن  القطرية  البح�ث 

المرجع،  ُعر�ص  وقد  التنمية.  مجال  في  عملهم  واقع  من  الجديدة 
فيها  ا�ضتركت  �ضتى،  واجتماعات  عمل  حلقات  في  اإ�ضداره،  منذ 

الزراعية  للبح�ث  اال�ضت�ضارية  الجماعة  قبيل  من  منظمات  اأي�ضًا 
لمنظمة  ال�ضبكي  الم�قع  واإلى جانب  المانحة.  البلدان  وممثلي  الدولية 
حثيثًا  ترويجًا  الدولي  للبنك  ال�ضبكي  الم�قع  ج  يروِّ والزراعة،  االأغذية 
ومالمح  م�ا�ضيعية جديدة  ي�ضمل مالحظات  بما  المرجع،  ال�ضتخدام 

تجريب  وجرى  اأ�ضاًل.  فيه  مدرجة  تكن  لم  المبتكرة  لالأن�ضطة 
وتحليالته  الدولي  البنك  م�ضروعات  من  عدد  في  عديدة  وحدات 

الممار�ضين  لت�جيه  به  مرتبطة  اأدوات  واأُعدت مجم�عات  الجن�ضانية، 
والبرامج.  الم�ضروعات  �ضْمن  الجن�ضانية  االأبعاد  باإدماج  يتعلق  فيما 

ُعقدت  م�ضاورة خبراء  ه�  المتابعة  اأن�ضطة  من  اآخر  هام  ن�ضاط  وكان 
 100 من  اأكثر  فيها  و�ضارك  وا�ضنطن،  في   2009 مار�ص/اآذار  في 

بجدول  قدمًا  للم�ضي  الملم��ضة  اال�ضتراتيجيات  لمناق�ضة  م�ضارك 
الزراعة. قطاع  في  المراأة  وتمكين  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  اأعمال 

المتعلقة  والحق�ق  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  عن  بيانات  )ب(قاعدة 
باالأرا�ضي

بالحق�ق .   177 يتعلق  فيما  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  كانت  لقد 
والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  في  جانبًا خالفيًا  باالأرا�ضي  المتعلقة 

المجتمع  ومنظمات  االإنمائية  ال�كاالت  كانت  فقد  باالأرا�ضي.  المتعلقة 
بالحق�ق  يتعلق  فيما  الجن�ضين  بين  للم�ضاواة  ق�ية  داعية  المدني 

ومن  مالية  م�ارد  من  ه� مطل�ب  ما  ولكن  باالأرا�ضي،  الخا�ضة 
للمراأة  المتاحة  الفر�ص  زيادة  اأجل  من  را�ضخة  �ضيا�ضية  التزامات 

مازال  الملكية  ب�ضاأن  قان�نية  واكت�ضاب حق�ق  االأرا�ضي  على  للح�ض�ل 
ي�جد  ذلك،  على  وعالوة  العالم.  اأنحاء  من  كثير  في  مراوغًا  اأمرًا 
كل  ومف�ضلة ح�ضب  عليها  التع�يل  يمكن  معل�مات  اإلى  كبير  افتقار 

االأرا�ضي. على  الح�ض�ل  ب�ضاأن  على حدة  جن�ص 
ولقد �ضعت منظمة االأغذية والزراعة اإلى الت�ضدي لهذه .   178

الم�ضاكل باإقامة قاعدة بيانات عن الم�ضاواة بين الجن�ضين والحق�ق 
المتعلقة باالأرا�ضي، وذلك بهدف ت�عية وا�ضعي ال�ضيا�ضات ومنظمات 

د الق�ضايا وتعزيز فهم  المجتمع المدني والجمه�ر ب�جه عام ب�ضاأن تعقُّ
االآليات والم�ؤ�ض�ضات القان�نية الر�ضمية وغير الر�ضمية الم�ج�دة.

هذه .   179 االإنترنت  على  الم�ج�دة  البيانات  قاعدة  وت�ضعى 
يتعلق  فيما  الجن�ضين  بين  التفاوت  على  �ضاملة  نظرة  تقديم  اإلى 

من  وا�ضعة  طائفة  باإدراج  وذلك  باالأرا�ضي،  الخا�ضة  بالحق�ق 
القطرية  المالمح  هذه  وتت�ضمن  للمقارنة.  القابلة  القطرية  المالمح 

الم�ضادر  من  م�ضتمدة  �ض�اء  على حد  ون�عية  كمية  معل�مات 
ال�طنية،  والم�ض�ح  الزراعي،  االإح�ضاء  ي�ضمل:  بما  والدولية،  ال�طنية 

تجميع  ويجري  القطرية.  والتقارير  الميدانية،  والبح�ث  والدرا�ضات 
فئات  اأو  اأق�ضام   6 في  مختلفًا  متغيرًا   24 القطرية ح�ل  المعل�مات 

االأحكام  اأي  القان�ني،  االإطار  التالي: )1(  النح�  على  مختلفة، 
بالحريات  يتعلق  فيما  المراأة  على  ت�ؤثر  التي  الرئي�ضية  القان�نية 

اأهم  االأرا�ضي؛ )2(  وحيازة  والميراث،  والملكية  ال�ضخ�ضية، 
وافق  قد  البلد  يك�ن  التي  االإن�ضان،  ب�ضاأن حق�ق  الدولية  االتفاقيات 
التي  العرفية  والتقاليد  العادات  ي�ضتعر�ضها؛ )3(  اأو  عليها  �ضدق  اأو 
الُنظم  االأرا�ضي؛ )4(  على  المراأة  على ح�ض�ل  تاأثير  لها  يك�ن  قد 
المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  االأرا�ضي؛ )5(  لحيازة  ال�ضائدة 

بح�ض�لها  يتعلق  فيما  الريفية  للمراأة  الدعم  تقديم  مجال  في  العاملة 
ال�ضلة. ال�ثيقة  والم�ؤ�ضرات  االإح�ضائيات  االأرا�ضي؛ )6(  على 
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 ،)CIARD RING( المعل�مات ومداخل  االت�ضال  لنقاط  خريطة طريق 
.2009 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  في  اأُطلقت  التي 

معل�مات .   185 في  االت�ضاق  لمبادرة  المرجعية  القائمة  وت�ضكل 
لتدفقات  نطاقًا  اأو�ضع  معالجة  من  للتنمية جزءًا  الزراعية  البح�ث 

الباحثين  احتياجات  فهم  اإلى  الحاجة  ذلك  في  بما  المحت�يات، 
اإلى  المرجعية  القائمة  اإجراءات  وترمي  االأخرى.  الفاعلة  والجهات 

م�ؤ�ض�ضية  ُنُهج  ومن  م�ؤ�ض�ضي  ا�ضتعداد  من  �ضروري  ه�  ما  اإيجاد 
المحت�ى،  ’فتح‘ ذلك  بهدف  والترخي�ص  الرقمي  المحت�ى  الإدارة 
طائفة  على  البح�ث  ن�اتج  انطباق  االإجراءات  وتتناول  تعميمه.  ثم 

احتماالت  زيادة  تكفل  التي  الُنهج  تحديد  مع  الم�ضلحة،  اأ�ضحاب  من 
المرجعية،  القائمة  على  وعالوة  م�ضتدامة.  البح�ث  ن�اتج  تك�ن  اأن 

كيف  ت�ضف  التي  الم�جهة،  المبادرة  م�ضارات  من  طائفة  ر  ت�فَّ
فهي  الطريق  اأما خريطة  المرجعية.  القائمة  اإجراءات  تحقيق  يمكن 

اأي  على  االطالع  تتيح  التي  االإنترنت  على  للخدمات  عالمي  �ضجل 
والتط�ير  البحث  باأعمال  ال�ضلة  ال�ثيقة  المعل�مات  م�ضادر  من  ن�ع 

المعل�مات  لمقدمي  تتيح  الهامة  االأداة  وهذه  الزراعي.  المجال  في 
م�ضادر  اكت�ضاف  يي�ضر  مما  �ضتى  فئات  في  ت�ضجيل خدماتهم 

العالم. اأنحاء  مختلف  في  بالزراعة  ال�ضلة  ذات  المعل�مات 
بحيث .   186 كبير،  اإلى حد  اإيجابية  للمبادرة  اال�ضتجابة  كانت  ولقد 

 .2010 �ضنة  في  النطاق  وا�ضعة  ترويجية  لحملة  جيدًا  اأ�ضا�ضًا  وفرت 
االأغذية  منظمة  تدعم  المبادرة،  اإطار  وفي  ذلك،  على  وعالوة 

من  عدد  في  المفت�حة  المحف�ظات  و�ضبكات  م�ضروعات  والزراعة 
واالأقاليم. البلدان 

المعارف” تقا�ضم  )ب(”ملتقى 
اأن�ضطة .   187 من  كبير  بعدد  والزراعة  االأغذية  منظمة  ت�ضطلع 

ومطب�عات،  �ضبكي جامع،  )م�قع  والمعارف  المعل�مات  تعميم 
ا�ضتغالل  في  رغبة  ثمة  ولكن  وغيرها(.  عمل،  وحلقات  وم�ؤتمرات، 

اال�ضتغالل  اأي  اأف�ضل،  ا�ضتغالاًل  ال�ضمنية”  ”المعرفة  ُي�ضمى  ما 
الميدان،  من  �ضيما  ال  الم�ضتفادة،  والدرو�ص  والتجربة  للخبرة  االأوفى 

على  قا�ضرة  اأو  الم�ظفين،  روؤو�ص  داخل  ”مح�ض�رة”  تظل  قد  التي 
�ضخ�ص. كل  معهم  يتفاعل  الذين  االأفراد  من  ال�ضغيرة  الدائرة 

لها .   188 مقرًا  روما  من  تتخذ  التي  ال�كاالت  معًا  وا�ضتركت 
الزراعية  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق  والزراعة  االأغذية  )منظمة 
البي�ل�جي،  للتن�ع  الدولية  والمنظمة  العالمي  االأغذية  وبرنامج 

للبح�ث  اال�ضت�ضارية  للجماعة  التابع  المعارف  اإدارة  برنامج  وكذلك 
في  اأيام  ثالثة  ا�ضتغرق  مبتكر  تنظيم حدث  في  الدولية(  الزراعية 

وذلك  المعارف،  لتقا�ضم”  ”�ض�ق  اأول  ه�   ،2009 الثاني  يناير/كان�ن 
لتقا�ضم  وتعلُّم طرق جديدة  تجاربهم  من عر�ص  الم�ظفين  لتمكين 

المعارف  تقا�ضم  ملتقى  مم  �ضُ وقد  عليها.  االطالع  وتح�ضين  المعارف 
اأو  لعر�ص  للم�ظفين  كثيرة  فر�ضًا  ويتيح  حقًا،  تفاعليًا  يك�ن  بحيث 
من  والتعلُّم  المعارف،  بتقا�ضم  المتعلقة  واأدواتهم  اأن�ضطتهم  تف�ضير 

ذاته. ال�قت  في  البع�ص  بع�ضهم 
منظمة .   189 مبنى  في  الرئي�ضي  البه�  ل  تح�َّ الغر�ص،  ولهذا 

المق�ض�رات  واأتاحت  االأل�ان.  بهيجة  ”�ض�ق”  اإلى  والزراعة  االأغذية 
الق�ضيرة،  العر�ص  وجل�ضات  العمل  حلقات  اإلى جانب  واالأك�ضاك، 

الرئي�ضية  الركائز  من  وكان  وللتعارف.  حية  مناق�ضات  الإجراء  فر�ضًا 
والبيانات؛  للمعل�مات  تبادل  من مجرد  اأكثر  ه�  المعارف  تقا�ضم  اأن 

معارف كمنظمة  والزراعة  الأغذية  منظمة 
متخ�ض�ضة .   181 وكالة  باعتبارها  والزراعة،  االأغذية  منظمة  اإن 

وتعميم  تجميع  بمهمة  مكلفة  المتحدة،  االأمم  منظ�مة  وكاالت  من 
من  ثمينة  طائفة   2009-2008 ال�ضنتين  فترة  �ضهدت  وقد  المعارف. 

الدور  هذا  ل�ضقل  را�ضخة،  مبادرات  في  وت��ضعًا  الجديدة  المبادرات 
المبادرات. من  اثنتان  اأدناه  وُتعر�ص  االأ�ضا�ضي. 

للتنمية الزراعية  البح�ث  معل�مات  في  االت�ضاق  )اأ(مبادرة 
االنفتاح .   182 مبداأ  اإلى  العامة  والبح�ث  العل�م  نظم  ت�ضتند 

اطالع  ويحقق  والمعرفة.  والمعل�مات  لالأفكار  الحر  والتبادل 
زيادة  اإلى  وي�ؤدي  كبيرة  عائدات  البح�ث   نتائج  على  الجمه�ر 

الزراعية  البح�ث  في  العالمية  اال�ضتثمارات  من  المحتملة  المنافع 
البح�ث  مجال  في  الفاعلة  الجهات  اطالع جميع  وتح�ضين  للتنمية. 

بفعالية  القرار  �ضنع  اأجل  من  �ضروري  اأمر  ه�  الزراعية  واالبتكارات 
الغذائي. وباالأمن  الزراعي  باالإنتاج  المعنيين  تمكين  اأجل  من  واأي�ضًا 

للتنمية .   183 الزراعية  البح�ث  معل�مات  في  االت�ضاق  ومبادرة 
المنتدى  مع   ،2008 �ضنة  في  والزراعة  االأغذية  منظمة  اأطلقتها  التي 
المعل�مات  الأخ�ضائيي  الدولية  والرابطة  الزراعية،  للبح�ث  العالمي 
ووزارة  الدولية،  الزراعية  للبح�ث  اال�ضت�ضارية  والجماعة  الزراعية، 
التزامًا  د  تج�ضِّ اآخرون،  و�ضركاء  المتحدة،  بالمملكة  الدولية  التنمية 

الزراعية.  البح�ث  على  االطالع  تبادل  ودعم  بت�ضجيع  جماعيًا 
للمجم�عات  عالمية  �ضبكة  تقا�ضم مخرجاتها عن طريق  ويجري 

القيم  من  م�ضتركة  ومجم�عة  )مانيف�ضت�(  بيان  اإلى  ت�ضتند  العامة، 
االأع�ضاء(.  يتقا�ضمها  التي  والقَيم  الروؤية  ب�ضاأن   13 االإطار  )راجع 

من  العامة جزءًا  البح�ث  من  الم�ضتمدة  النتائج  ت�ضّكل  اأن  ولكفالة 
ُتن�ضاأ  النتائج  هذه  فاإن  الزراعة،  اأجل  من  معرفية‘ عالمية  ’م�ضاعات 

”متاحة  تك�ن  اأن  تكفل  بطرق  وتعميمها  ومناولتها  تجميعها  ويجري 
االإمكان. قدر  للتطبيق”  وقابلة  عليها  االطالع  وي�ضهل 

م�ضاورات .   184 للمبادرة خم�ص  الم�ؤ�ض�ض�ن  ال�ضركاء  نّظم  وقد 
فيها  �ضارك  المبادرة،  وقَيم  بيان  لتح�ضين   2009 �ضنة  اأثناء  اإقليمية 

م�ضتركة  اأدوات  وا�ضُتحدثت  بلدًا.   70 قرابة  من  م�ضاركًا   150 من  اأكثر 
المبين  النح�  على  وم�ضارات م�ضاحبة،  مرجعية  قائمة  قبيل  من 

الزراعية  والتكن�ل�جيا  للعل�م  الدولي  المعل�مات  نظام  وي�ضّكل  اأدناه. 
واأدوات  المعل�مات  م�ارد  من  به  يت�ضل  وما  اأمد ط�يل  منذ  القائم 
معل�مات  في  االت�ضاق  لمبادرة  عديدة  م�ضارات  اأ�ضا�ص  التكن�ل�جيا 

والزراعة  االأغذية  منظمة  عملت  وقد  للتنمية.  الزراعية  البح�ث 
اإعداد  ب�ضاأن  الزراعية  للبح�ث  العالمي  المنتدى  اأمانة  مع  كثب  عن 

الت�ضاق  مبادرة  وقيم  روؤية 
للتنمية  الزراعية  البحوث  معلومات  في 

المتعاونة الموؤ�ض�ضات  تتقا�ضمها  التي 
الروؤية

ال�ضهل  من  العامة  الزراعية  البح�ث  ومعارف  معل�مات  ”جعل 
االطالع عليها حقًا بالن�ضبة للجميع“.

القَيم
الترويج ال�ضتثمارات فعالة  _
اإقامة نظم وخدمات مت�ضقة  _
االإبالغ عن المحت�ى  _
تنمية القدرات وتعزيزها  _

الإطار
13
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ا�ضتراتيجيات  وو�ضع  والفر�ص،  الق�ضايا  تحديد  في  الم�ضلحة 
من  كثيرين،  اأفرادًا  هذا  وي�ضمل  اال�ضتثمار.  اأجل  من  وم�ضروعات 

الخا�ص،  والقطاع  المانحة  الجهات  وممثل�  وزارات،  م�ظف�  بينهم 
م�ضت�ى  على  العامل�ن  والم�ظف�ن  الحك�مية،  غير  والمنظمات 

القرى،  وقادة  الريفية،  الم�ؤ�ض�ضات  وم�ظف�  المحلية  المجتمعات 
كبير  قدرات  بناء  ُبعد  ثمة  لذلك،  ونتيجة  المزارعين.  ومجم�عات 

ت�ّجه  قد  ذلك،  على  وعالوة  اال�ضتثمار.  دعم  اأن�ضطة  في  متاأ�ضل 
البلدان  تطلب  عندما  مثاًل   القدرة،  تح�ضين  اأجل  من  طلبات محددة 

لتقييم  م�ضاعدة  وتطلب  اال�ضتثمار  م�ضروعات  اإعداد  ب�ضاأن  تدريبًا 
اال�ضتثمار. برامج  تعميم 

واأثناء الفترة 2008-2009، ُعقدت عدة حلقات عمل تدريبية، .   194
من بينها حلقة عمل ُعقدت في ب�داب�ضت من اأجل بلدان اأوروبا 
ال��ضطى وال�ضرقية وحلقة عمل ُعقدت في اأنقرة من اأجل بلدان 

اآ�ضيا ال��ضطى، لم�ضاعدة ممثلي الحك�مات في تح�ضين اال�ضتثمارات 
العامة. وتناولت حلقة عمل اأخرى ُعقدت في ليبرفيل من اأجل اأفريقيا 

ال��ضطى ال�ضيا�ضات واال�ضتراتيجيات وخرائط الطريق والبرامج 
اال�ضتثمارية من اأجل القطاع الزراعي. واأ�ضارت تعليقات الم�ضاركين 

في حلقات العمل االإقليمية هذه اإلى الحاجة اإلى ت�فير مزيد من 
التدريب الر�ضمي على كل من ال�ضعيد االإقليمي وال�ضعيد القطري. 

و�ضاهمت منظمة االأغذية والزراعة اأي�ضًا في المنتجات المعرفية 
واالأدوات والخط�ط الت�جيهية ب�ضاأن ت�ضميم اال�ضتثمار لكي ي�ضتخدمها 

اأ�ضحاب الم�ضلحة على ال�ضعيد ال�طني. وح�ّضنت المنظمة مجم�عة 
برامجياتها لال�ضتثمار الريفي وال�حدات التدريبية ل�ضياغة ا�ضتثمارات 

ريفية �ضغيرة ومت��ضطة النطاق وو�ّضعت التغطية اللغ�ية لت�ضمل 
اللغات البرتغالية والرو�ضية والتركية. وا�ضُتخدمت مجم�عة برامجيات 

اال�ضتثمار الريفي )RuralInvest( في اأمريكا الالتينية لتدريب 
الم�ظفين التقنيين ال�طنيين، من بلدان اأمريكا ال��ضطى ب�ضفة 

رئي�ضية، وفي اأفريقيا لتدريب م�ظفي الحك�مات والم�ؤ�ض�ضات الريفية 
في بلدان عديدة. ويرد فيما يلي تبيان االأن�ضطة االأخرى التي انط�ت 

على مك�نات ق�ية في مجال بناء القدرات.
من .   195 ال�ضراكة  مع  والزراعة،  االأغذية  منظمة  اأعدت  اأفريقيا: 

اال�ضتثمار  اأدوات  اأفريقيا، مجم�عة  في  الحي�انية  الثروة  تنمية  اأجل 
بلدان  في  ُت�ضتخدم  التي  الحي�انية  الثروة  قطاع  في  وال�ضيا�ضات 

في  م�ضروعات  تدخالت  الإعداد  الكبرى  ال�ضحراء  اأفريقيا جن�ب 
الحي�انية.  الثروة  قطاع  نم�  اإمكانية  اإلى  ت�ضتند  الفقراء  �ضالح 

متعددة  اإقليمية  من�ضة  وهي   ،”TerrAfrica" مــع  التعاون  ووا�ضلت 
الم�ضتدامة  االإدارة  وتعميم  لزيادة  ال�ضركاء  ومتعددة  القطاعات 

فريق  و�ضّمم  الكبرى.  ال�ضحراء  اأفريقيا جن�ب  في  لالأرا�ضي 
اأداة  والزراعة  االأغذية  منظمة  بقيادة  ال�كاالت  بين  م�ضترك 

المح�ضنة  االإدارة  لزيادة  قطرية  ببرامج  للم�ضاعدة  القطري  الدعم 
برنامج  �ضياغة  على  اال�ضتثمار  مركز  �ضعبة  و�ضاعدت  لالأرا�ضي. 

في  الدولي  البنك  عليه  وافق  اأفريقيا،  �ضرق  في  الزراعية  لالإنتاجية 
في  والتدريب  للبح�ث  فرعية  اإقليمية  مراكز خبرة  �ضُين�ضئ   ،2009

المتحدة. تنزانيا  وجمه�رية  واأوغندا  كينيا 
مركز .   196 �ضعبة  بادرت   ،2009 �ضنة  في  الهادي:  والمحيط  اآ�ضيا 

والدرو�ص  للتجارب  رئي�ضية  تقييم  بعملية  القيام  اإلى  اال�ضتثمار 
اآ�ضيا، هي  في جن�ب  رئي�ضية  م�ا�ضيعية  ثالثة مجاالت  في  الم�ضتفادة 
اال�ضتنتاجات  وت�فر  والتقييم.  والر�ضد  المعي�ضة،  و�ُضبل  المياه،  اإدارة 

م�ضروعات  اأجل  من  هامة  م�ضتب�ضرة  اآراًء  اإليها  الت��ضل  تم  التي 
في  القدرات  تنمية  ب�ضاأن  للعمل  وم�ضادر  الم�ضتقبل  في  اال�ضتثمار 

التقني  التعاون  لبرنامج  م�ضروع  تناول  كمب�ديا،  وفي  المجاالت.  هذه 

واأخذًا  لالآخر”.  �ضخ�ص  كل  و”م�ضاعدة  �ض�يًا”  ”العمل  يدور ح�ل  فه� 
للت�ا�ضل،  عن  وقت  ال�ضيغة  �ضمن  عمدًا  ُخ�ض�ص  االعتبار،  في  هذا 
وعرو�ص  المل�ضقات،  وجل�ضات  القه�ة،  لتناول  الراحة  فترات  طريق 

واالإقليمية  الميدانية  المكاتب  واأُ�ضركت  االإلكترونية.  الفيدي�/العرو�ص 
المقر  يتجاوز حدود  ال�ض�ق  اأثر  مما جعل  االإنترنت،  با�ضتخدام 

اأكبر حتى  بحاجة  ت�ضعر  الميدانية  المكاتب  اأن  اإلى  بالنظر  الرئي�ضي، 
وحرة. مح�ّضنة  بطريقة  والمعل�مات  المعارف  تدفق  اإلى 

190   . 700 تجاوز عددهم  الذين  ال�ض�ق  في  الم�ضارك�ن  وا�ضتطاع 
ويجّرب  الجيدة؛  االآخر  ممار�ضات  من  منهم  كل  ويتعلم  يتقا�ضم�ا  اأن: 
المدونات  م�اقع  بينها  من  المعارف،  لتقا�ضم  �ضتى  ومنهجيات  اأدوات 

من  و�ضبكات  و�ضالت  واإقامة  ”wikis”؛  ال�ضبكية  والم�اقع   ”blogs”

وداخلها(. المنظمات  )بين  الم�ضتقبل  في  التعاون  اأجل 
يلي:.   191 ما  المتابعة  اإجراءات  و�ضملت 
y   من�ضة وه�   ،)http://intouch.fao.org/ks( ”المعرفة "مقهى  اإن�ضاء 

من  المعارف  تقا�ضم  والزراعة  االأغذية  منظمة  لم�ظفي  تتيح 
قائمة  ي�فر  ومما  ي�مية  ممار�ضة  اإلى  يح�لها  مما  اأعلى،  اإلى  اأ�ضفل 

المنظمة؛ داخل  بالخبراء  ح�ضرية 
y   تقا�ضم وطرق  اأدوات  وعر�ص  والمنا�ضبات،  الم�ؤتمرات  دعم 

اجتماعات  والمنا�ضبات:  الم�ؤتمرات  هذه  بين  ومن  المعارف. 
للغابات؛  ع�ضر  الثالث  العالمي  والم�ؤتمر  االأ�ضماك؛  م�ضايد  لجنة 

لالأغذية؛  العالمي  القمة  وم�ؤتمر  للغابات؛  العالمي  واالأ�ضب�ع 
المعل�مات؛ مجتمع  ب�ضاأن  العالمي  القمة  وم�ؤتمر 

y   ب�ضاأن طرق والزراعة  االأغذية  منظمة  لم�ظفي  الم�ضتمر  التدريب 
المعارف؛ تقا�ضم  واأدوات 

y   في المعارف  لتقا�ضم  والزراعة  االأغذية  منظمة  فريق  م�ضاعدة 
م�ضت�ى  وعلى  االإدارات  م�ضت�ى  على  ُتقام  التي  المنا�ضبات  تي�ضير 

تك�ين  وتي�ضير  وغيره(؛  للم�ز؛  العالمي  المنتدى  )اأي  المنظمة 
غير  االأفرقة  مناق�ضات  وت�ضجيع  االإدارات؛  داخل  تركيز  مجم�عات 

ل�بين  دافيد  مكتبة  في  والمناق�ضات  التحادث  وعرو�ص  الر�ضمية 
الرئي�ضي. البه�  وفي  التذكارية 

القدرات تنمية 
وا�ضعة .   192 طائفة  ت�ضمل  القدرات  بتنمية  المتعلقة  الجه�د  ظلت 

واأُ�ضفي   الميدانية،  وم�ضروعاتها  والزراعة  االأغذية  منظمة  برامج  من 
االأو�ضع  النم�ذج  اإطار  في  ال�ضنتين  فترة  في  التعزيز  من  مزيد  عليها 
التابعة  االإنمائية  الم�ضاعدة  لجنة  كما حددته  القدرات،  لتنمية  نطاقًا 
االأو�ضاط  اأجل  من  االقت�ضادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة 

التاليان  المثاالن  اختير  وقد  الدولية.  التنمية  مجال  في  العاملة 
االأهداف  لخدمة  الم�ضممة  الكثيرة  االأن�ضطة  يمثالن  اأنهما  باعتبار 

والبرامج  االإلكتروني(،  التعلُّم  دورات  )اأي  القدرات  بتنمية  المتعلقة 
من  المعرفة  لن�ضر  ُبعدًا  القدرات  تنمية  فيها  ت�ضكل  التي  الهامة 

في  الفنية  االإدارات  بها  ت�ضطلع  التي  العادي  البرنامج  اأن�ضطة  اأبعاد 
والزراعة. االأغذية  منظمة 

باال�ضتثمارات المتعلق  العمل  القدرات عن طريق  )اأ(بناء 
اأ�ضا�ضًا .   193 به  ُي�ضطلع  اال�ضتثمارات  بدعم  المتعلق  العمل  اإن 

بعثة   600 المت��ضط  في  يبلغ  ما  فعن طريق  القطري.  الم�ضت�ى  على 
االأغذية  منظمة  وم�ظف�  اال�ضتثمار  مركز  م�ظف�  يتمكن  �ضنة،  كل 

عدد  مع  التفاعل  من  المتخ�ض�ض�ن  وا�ضت�ضاري�ها  التقني�ن  والزراعة 
اأ�ضحاب  من  غيرهم  ومع  ال�طني  ال�ضعيد  على  النظراء  من  كبير 
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وتنمية  ل�جه  وجهًا  ال�ضخ�ضي  للتدريب  اأعم  دعم  تقديم   )4(
ال�حدات  اأُعدت   ،2009-2008 ال�ضنتين  فترة  واأثناء  القدرات. 

متعددة. بلغات  التالية  التدريبية 
وحدات .   201 من  �ضل�ضلة  وهي  المعل�مات:  اإدارة  م�ارد  مجم�عة 

ال�طني  الم�ضت�يين  على  م�ضتفيدين  اأجل  من  معدة  االإلكتروني  التعلم 
فهمهم  وزيادة  اأكبر،  بفعالية  المعل�مات  وتقا�ضم  الإدارة  والمحلي 

وم�ؤ�ض�ضات  وكاالت  في  المعل�مات  اإدارة  مهارات  وتح�ضين  للق�ضايا، 
والزراعة. االأغذية  و�ضبكات 

معل�مات ب�ضاأن االأمن الغذائي من اأجل اتخاذ اإجراءات: وهي .   202
دورات للتعلم االإلكتروني تتناول جمع معل�مات عن االأمن الغذائي 

واإدارتها وتحليلها واالإبالغ عنها. وي�ضم الجمه�ر الم�ضتهدف المهنيين 
التقنيين، وكذلك وا�ضعي ال�ضيا�ضات ومديري البرامج.

لدعم .   203 م�اد  وهي  كاٍف:  غذاء  على  الح�ض�ل  في  الحق 
وهذه  كاٍف.  غذاء  على  الح�ض�ل  في  للحق  التدريجي  االإعمال 

والزراعة  االأغذية  منظمة  م�ظف�  ي�ضتخدمها  اأن  بها  ُيق�ضد  الدورة 
الم�ضت�ى  على  واجبات  يتحمل�ن  وَمْن  المتحدة،  االأمم  وم�ظف� 

والم�ض�ؤول�ن  الم�ؤ�ض�ضات  وروؤ�ضاء  والبرلماني�ن  )الم�ضرع�ن  ال�طني 
الحك�مية  غير  المنظمات  وكذلك  ال�ضيا�ضات(،  ووا�ضع�  الق�ضائي�ن 

االإن�ضان. تتناول حق�ق  التي  وحركاته  المدني  المجتمع  ومنظمات 
دورة .   204 وهي  الغذائي:  الد�ضت�ر  اأن�ضطة  في  الم�ضاركة  تح�ضين 

الغذائي  الد�ضت�ر  هيئة  تنظيم  على  تحديدًا  تتركز  االإلكتروني  للتعلم 
واأن�ضطة  هياكل  اإقامة  ب�ضاأن  ت�جيه  ت�فير  وعلى  واإجراءاتها،  واإدارتها 
الم�ض�ؤولين  اإلى  م�جهة  الدورة  وهذه  الغذائي.  الد�ضت�ر  ب�ضاأن  وطنية 

ومجم�عات  االأغذية،  �ضناعة  ممثلي  اإلى  وكذلك  الحك�ميين، 
المراقبين. ومنظمات  الم�ضتهلكين، 

عملية .   205 االإلكتروني عن طريق  التعلم  وحدات  ممت  �ضُ وقد 
ميدانيين،  وممار�ضين  الم��ض�ع،  في  اأخ�ضائيين  �ضملت  ت�ضاورية 
اأنحاء  مختلف  من  المحتملين  الم�ضتخدمين  اأو�ضاط  من  وممثلين 

االإنترنت،  على  مجانًا  متاحة  التدريبية  ال�حدات  وهذه  العالم. 
للمتعلمين  بالن�ضبة  عليها  االطالع  الإتاحة  مدمج،  قر�ص  على  وكذلك 
م��ض�لية  تكاليف  و/اأو  منخف�ص  ذبذبات  بنطاق  النامية  البلدان  في 

االإلكتروني  التدريب  بين  ممزوجة  حل�ل  تجمع  اأن  ويمكن  مرتفعة. 
ل�جه. وجها  ال�ضخ�ص  والتدريب 

مع .   206 ال�ضراكات  اأي�ضًا  والزراعة  االأغذية  منظمة  ووطدت 
منظمة  م�ارد  ت�ريد  فعالية  لكفالة  االأكاديمية  الم�ؤ�ض�ضات  من  عدد 

�ضهادات  الجامعات  منح  ولكفالة  االإلكتروني  للتعلم  والزراعة  االأغذية 
الجامعة  الم�ؤ�ض�ضات:  هذه  وت�ضمل  النامية.  البلدان  من  طلبة  ل�ضالح 
ك�ازول�  وجامعة  المفت�حة،  كتال�نيا  وجامعة  االأفريقية،  االفترا�ضية 

االألمانية. اآنهالت  وجامعة  ناتال،   –

الزراعية.  الم�ضروعات  وت�ضميم  �ضياغة  لتعزيز  النم�ذجي  التدريب 
زيادة  �ضتجري  الم�ضروعات،  من مالمح   20 نح�  المتدرب�ن  واأعد 
الريفية  للزراعة  الحك�مة  ا�ضتراتيجية  اإلى  ا�ضتنادًا  بع�ضها  تط�ير 

االأغذية  بمنظمة  الخا�ضة  االأجل  المت��ضطة  القطرية  االأول�يات  واأطر 
اأخرى. بلدان  في  النهج  هذا  تكرار  و�ضيجري  والزراعة. 

والزراعة، .   197 االأغذية  منظمة  نظمت  ال��ضطى:  واآ�ضيا  اأوروبا 
بلدان  عدة  في  اجتماعات  والتط�ير،  للبحث  االأوروبي  الم�ضرف  مع 

درا�ضات  اإجراء  ذلك  ن  وت�ضمَّ الزراعية.  االأعمال  تنمية  لت�ضجيع 
الزراعية  الم�ضت�دعات  وت�ضغيل  اإدارة  ب�ضاأن  درا�ضية  وج�الت  قطاعية 

ومن  بلغاريا  في  الرئي�ضيين  الم�ضت�دعات  مفت�ضي  اأجل  من  )مثاًل 
قان�ن  تنفيذ  على  للم�ضاعدة  �ضربيا  من  ممثلين حك�ميين  اأجل 

وجرى  ب�ضربيا(.  الخا�ص  الجديد  الحب�ب  م�ضت�دعات  اإي�ضاالت 
والخا�ص  العام  القطاعين  اأن�ضطة  ب�ضاأن  ثمينة  معل�مات  تقا�ضم 
مركز  �ضبكة  تديرها  التي  ال�ضرقية  الزراعية  ال�ضبكة  عن طريق 

المانحة  الجهات  م�ضاعدات  اأي�ضًا  ال�ضبكة  تن�ّضق  بينما  اال�ضتثمار، 
وال�ضرقية  ال��ضطى  اأوروبا  بلدان  في  الزراعية  ولالأعمال  للزراعة 

التحليلي  للمركز  الم�ضاعدة  وُقدمت  الم�ضتقلة.  الدول  وكمن�لث 
ا�ضتعرا�ضات  باإعداد  يتعلق  فيما  كازاخ�ضتان  في  الزراعية  لل�ضيا�ضة 

م�ظف�  وقدم  والخ�ضر،  والحب�ب  الحي�انية  الثروة  ب�ضاأن  قطاعية 
المتط�ر. العمل  لتح�ضين  الدعم  اال�ضتثمار  مركز 

198   . ،2009 �ضنة  في  الكاريبي:  والبحر  الالتينية  اأمريكا 
حلقة  والزراعة  االأغذية  بمنظمة  اال�ضتثمار  مركز  �ضعبة  ا�ضت�ضافت 

تغيُّر  ق�ضية  لمعالجة  الدولي،  البنك  مع  روما  في  م�ضتركة  عمل 
والغابات  االأرا�ضي  ا�ضتخدام  وتغير  االأرا�ضي،  وا�ضتخدام  المناخ 
مرة  الأول  بنجاح  والزراعية  االأغذية  منظمة  وطّبقت  االإقليم.  في 

اإعداد  اأثناء   )EX-ACT( الالحق الكرب�ن  ر�ضيد  لقيا�ص  اأداة جديدة 
من  ممّ�ل  البرازيل  اأجل  من  الم�ضتدامة  الريفية  للتنمية  م�ضروع 

الزراعية  التنمية  م�ضروعات  اأثر  االأداة  تلك  وتقي�ص  الدولي.  البنك 
احتجاز  وعلى  الحراري  االحتبا�ص  غازات  انبعاثات  على  والحرجية 
اإعداد  اأثناء  اأفريقيا  في  االأداة  هذه  تجريب  اأي�ضًا  وجرى  الكرب�ن. 

بحيث  تجريبها  تمديد  و�ضيجري  بلدين  في  ا�ضتثمارية  م�ضروعات 
.2010 �ضنة  في  اأخرى  اأقاليم  ي�ضمل 

االأغذية .   199 منظمة  نظمت   2009 �ضنة  في  االأدنى:  ال�ضرق 
العربية  البلدان  اأجل  من  المناخ  تغير  ب�ضاأن  منتدى  والزراعة 

ز  ركَّ االإقليم،  في  العاملة  الدولية  وال�كاالت  االإقليمية  والمنظمات 
التكيف  تدابير  في  باال�ضتثمار  الخا�ص  االأعمال  تعزيز جدول  على 

والغابات  واالأرا�ضي  )المياه  كله  الزراعي  القطاع  في  والتخفيف 
االأغذية  لمنظمة  التابع  اال�ضتثمار  مركز  ونظم  الحي�انية(.  والثروة 

بالجملة  البيع  اأ�ض�اق  ب�ضاأن  اإيطاليا  في  درا�ضية  والزراعة ج�لة 
والخا�ص  العام  القطاعين  في  الزراعية  االأغذية  منتجي  اأجل  من 
المعارف  نطاق  لت��ضيع  المت��ضط،  البحر  �ضرق  بلدان جن�ب  من 

والتجارب. المعارف  تلك  ولتقا�ضم  القيمة  ب�ضل�ضلة  المتعلقة  والتجارب 

به المتعلقة  وال�ضراكات  االإلكتروني،  التعلُّم  )ب(دعم 
للتعلم .   200 م�اد  اإعداد  والزراعة  االأغذية  منظمة  وا�ضلت 

المهني�ن  ي�ضتخدمها  لكي  �ضتى،  تقنية  تتناول مجاالت  االإلكتروني 
النامية.  البلدان  في  الغذائي  واالأمن  الزراعة  مجال  في  العامل�ن 

التعلم  وحدات  من  �ضل�ضلة  المنظمة  �ضاغت   2001 �ضنة  ومنذ 
اأجل: )1(  من  ذاتيًا  وتيرتها  تحدد  والتي  الم�ضتفي�ضة  االإلكتروني 
الم�ظفين  اأجل  من  العمل  اأثناء  التدريب  ت�فير  ال�عي؛ )2(  بناء 
فعالة؛  ت�جيهية  وخط�ط  ومنهجيات  اأدوات  اإتاحة  التقنيين؛ )3( 
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اإن�ضاء .   210 الم�ضروع  في  الرئي�ضية  التنفيذية  ال�ضمات  من  وكان 
 )agencias de desarrollo rural( المحلية الريفية  للتنمية  وكالة   132

وهذه  المحلية.  للمبادرات  ومتابعة  تقنية  م�ض�رة  با�ضتمرار  ت�فر 
التخ�ض�ضات  متعددة  اأفرقة  عليها  وت�ضرف  تدعمها  ال�كاالت 

الم�ؤ�ض�ضي  النم�ذج  هذا  باأن  اعُترف  وقد  ال�اليات؛  م�ضت�ى  على 
وقد  الفقيرة،  المناطق  في  المعّجلة  التنمية  لتحقيق  ممتازة  اأداة 
الحك�مة  كانت  االأخيرة  االأربع  ال�ضن�ات  وفي  اأخرى.  بلدان  تنفذه 

لالأمن  اال�ضتراتيجي  الم�ضروع  في  كبيرة  م�ارد  ت�ضتثمر  المك�ضيكية 
طلبات محددة  وورود  البرنامج  �ضعبية  لتزايد  نتيجة  الغذائي 

فقرًا  االتحاد  واليات  ا�ضد  بع�ص  لم�ضاعدة  ال�طني  البرلمان  من 
االأم�ال،  هذه  اأتاحت  وقد  وب�يبال(.  وغيريرو  واأوك�ضاكا  )ت�ضيبا�ص 

الت��ضع   ،10-2007 للفترة  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   387 في حدود  وهي 
االأول�ية. لها  اأُعطيت  التي  ال�اليات  في  العمليات  في  ب�ضرعة 

من .   211  17 في  الغذائي  لالأمن  اال�ضتراتيجي  الم�ضروع  ويعمل 
مدني  مجتمع   4  200 وفي   ،)32 )البالغ مجم�عها  المك�ضيك  واليات 

التي  �ضمن  محلية  105 مجتمعات  بينها  من  بلدية،   650 في  محلي 
كبير  اإلى حد  منخف�ضًا  بها  الخا�ص  الب�ضرية  التنمية  دليل  ُيعتبر 

اأ�ضرة   119  000 من  اأكثر  مبا�ضرًة  ا�ضتفادت  وقد   .125 ومجم�عها 
)اإدارة  لالإنتاج  �ضتى  تغطي ج�انب  محلية  م�ضروعات  من  فقيرة 

والبن  ال�ضغيرة،  والحي�انات  الدواجن  واإنتاج  والمياه،  التربة 
ذلك  )ومن  المعي�ضة  �ُضبل  وتح�ضين  والفا�ض�ليا(  والذرة،  الع�ض�ي، 

المياه  تح�ضين جمع  وتقنيات  كفاءة،  اأكثر  م�اقد  ا�ضتخدام  مثاًل 
التغذوية،  والت�عية  الخ�ضر،  وحدائق  الحب�ب،  وتخزين  وتخزينها، 

االإيك�ل�جية(. ال�ضياحة  وفر�ص  والت�ض�يق، 
الم��ض�عة .   212 االأحادي  االأمانة  م�ارد ح�ضاب  اأتاحت  وقد 

دوالر  ملي�ن  والزراعة )12.6  االأغذية  منظمة  م�ضروع  ت�ضرف  تحت 
تقنية  تدعم مدخالت  اأن   )2010 �ضنة  اإلى   2002 �ضنة  من  اأمريكي 

ويقدم  العملية.  القدرات  بناء  اأن�ضطة  تدعم  واأن  االأهمية  بالغة 
يكملها  مركزية  تقنية  وحدة  يعمل من خالل  الذي  الم�ضروع، 

واالإداري  التقني  الدعم  ال�اليات،  م�ضت�ى  على  ميداني�ن  م�ظف�ن 
تدفق  تكفل  التي  ذاتيًا  والم�ضتقلة  التخ�ض�ضات  المتعددة  لالأفرقة 

المجتمعات  في  الفقيرة  االأ�ضر  اإلى  مت�ا�ضل  ب�ضكل  الم�ضاعدة 
ا�ضتطاعت  ال�طنية  ال�ضلطات  مع  ال�ثيق  وبالت�ضاور  الهام�ضية. 

والم��ض�عية  المحايدة  بم�ض�رتها  ت�ؤثر،  اأن  والزراعة  االأغذية  منظمة 
البرنامج  اأبعاد  �ضياغة  على  بها،  المعترف  الترويجية  وبقدراتها 

الرئي�ضية. والتقنية  االجتماعية 
الرئي�ضية .   213 االإنجازات  تقييمية  درا�ضات  و�ضفت  وقد 

باأنها: للم�ضروع 
y   المالئمة للحل�ل  الذاتي  التحديد  كفالة  اإمكانية  على  دللت 

المعقدة؛ الغذائي  االأمن  م�ضاكل  لمعالجة 
y   الهام�ضية المناطق  في  عليه  والح�ض�ل  الغذاء  ت�افر  من  زادت 

�ضديد؛ اإلى حد  والفقيرة 
y   لم التي  الريفية  للمناطق  الدعم  من خدمات  وا�ضعة  طائفة  تكفل 

قبل. من  فيها  متاحة  الخدمات  تلك  تكن 

الهادي المحيط  في  الغذائي  لالأمن  االإقليمي  )ب(البرنامج 
في جن�ب غرب .   214 الزراعة  ل�زراء  اجتماع  في  اأُقرت  لقد 

اتباع  اإلى  الحاجة   ،2001 �ضنة  في  فان�ات�  في  ُعقد  الهادي،  المحيط 
اإلى  هذا  واأدى  الغذائي.  لالأمن  برامج  وتنفيذ  لت�ضميم  اإقليمي  نهج 

والميزانية:   العمل  برنامج  في  الرابع  الباب 
والتعاون اللمركزية، 

البرامج المتحدة،وت�سليم  الأمم  في 
واالإقليمية ال�طنية  الغذائي  االأمن  برامج 

والزراعة .   207 االأغذية  منظمة  وا�ضلت  ال�ضنتين  فترة  اأثناء 
الفرعية  واالأقاليم  البلدان  م�ضاعدة  �ض�ب  حا�ضم  ب�ضكل  التحرك 

الغذائي.  لالأمن  النطاق  وا�ضعة  برامج  وتنفيذ  �ضياغة  في  واالأقاليم 
اإقليمي(.  واالآخر  وطني  )اأحدهما  هامان  مثاالن  اأدناه  م  وُيقدَّ

الريفية  التنمية  – وكاالت  الغذائي  لالأمن  اال�ضتراتيجي  )اأ(الم�ضروع 
المك�ضيك في 

الم�ضاعدة .   208 نطاق  ات�ضع  ف�ضاعدًا   2005 �ضنة  من  بدءًا 
اأ�ضاًل  قا�ضرة  كانت  التي  والزراعة،  االأغذية  منظمة  من  المقدمة 

على  تركز  المك�ضيك،  في  بلدية  و12  واليات   6 في  عمليات  على 
الغذائي  االإنتاج  تعزيز  في  المزارعين  من  مختارة  فئات  م�ضاعدة 

لالأمن  ال�طنية  االإنمائية  االأهداف  تدعم  اأ�ضبحت  بحيث  والزراعي، 
وبا�ضتخدام  اأ�ضمل.  تغطية جغرافية  تحقيق  اإلى  ال�ضعي  مع  الغذائي، 
اأن  على  المك�ضيكية  ال�ضلطات  وافقت  الطرف،  اأحادي  اأمانة  ح�ضاب 
لكي  والزراعة  االأغذية  منظمة  ت�ضرف  تحت  م�ضاعدة  م�ارد  ت�ضع 

مختلفة  م�ضت�يات  على  القدرات  وبناء  التقنية  الت�جيهات  في  ت�ضاعد 
المك�ضيكية  االأمانة  تنفذه  النطاق  وا�ضع  عمل  ببرنامج  يتعلق  فيما 
ثم  ومن  الغذائي9.  لالأمن  اال�ضتراتيجي  الم�ضروع  وي�ضمى  للزراعة 

والزراعة  االأغذية  ومنظمة  االأمانة  تلك  بين  الم�ضترك  الم�ضروع  فاإن 
الخيارات  بين  الت�قيت  والمنا�ضب  الفائدة  المتبادل  التالقي  يعك�ص 

رئي�ضي  لتقييم  )نتيجة  الحك�مة  قررتها  التي  ال�ضيا�ضات   �ضعيد  على 
الم�ضتفادة(  الدرو�ص  ي�ضمل  بما  العام،  الزراعي  االإر�ضاد  لنظام 

على  الغذائي   لالأمن  الداعمة  التدخالت  لنطاق  المرغ�ب  والت��ضيع 
)واالإقليمي(. ال�طني  ال�ضعيد 

للم�ضروع .   209 الرئي�ضية  المبتكرة  المالمح  يلي  ما  وفي 
الغذائي: لالأمن  اال�ضتراتيجي 

y   ال�ضكانية الفئات  واأكثر  تهمي�ضًا  االأقاليم  اأكثر  على  متعمد  تركيز 
االأخرى  البرامج  يكّمل  مما  الغذائي،  االأمن  انعدام  لخطر  تعر�ضًا 

البلد؛ في  للزراعة  المك�ضيكية  االأمانة  تنفذها  التي 
y   االأمن م�ضاكل  لحل  التخ�ض�ضات  ومتعددة  ت�ضاركية  طرق 

مختلفة  م�ضت�يات  على  ملم��ضة  اإجراءات  باتخاذ  الغذائي 
البلديات،  وم�ضت�ى  ال�اليات،  وم�ضت�ى  االتحادي،  )الم�ضت�ى 

المحلي(؛ والم�ضت�ى 
y   ،م�ضترك منطقي  اإطار  وا�ضتخدام  م�ضتركة  اأهداف  �ضياغة 

االأق�ضام  مختلف  في  والتقنيين  ال�ضا�ضة  بين  الح�ار  يي�ضر  مما 
البلد؛ في  االإدارية 

y   الم�ضالح مراعاة  ي�ضمل  بما  الغذائي،  لالأمن  متكامل  نهج 
يتيح  النهج  وهذا  المراأة؛  من  بدءًا  باأكملها،  لالأ�ضرة  المتباينة 

واالإنتاج  المعي�ضة،  على ظروف  وتكميلية  اإ�ضافية  تح�ضينات  اإدخال 
الت�ض�يق  الأغرا�ص  المنتجين  وتنظيم  الغذائية،  والعادات  الغذائي، 

ثبتت  التي  الممار�ضات  اأف�ضل  ذلك  بعد  وُت�ضتخدم  والت�ضنيع. 
القرار  �ضنع  عملية  على  للتاأثير  المجتمعي  الم�ضت�ى  على  �ضحتها 

االأخرى. الم�ضت�يات  على  والتخطيط  ال�ضيا�ضات  وو�ضع 

9   .Strategic Project for Food Security
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التعاون .   219 برنامج  م�ضروعات  من  م�ضروعين  على  ُووفق  وقد 
الإعداد  ال�طني  ال�ضعيد  على  القدرات  لبناء   2009 �ضنة  في  التقني 

والتخطيط  الريفية،  المعي�ضة  و�ضبل  الغذائي  االأمن  ب�ضاأن  برامج 
فيما  اأ�ضا�ضية  �ضتك�ن  قدرات  وهي  الت�ضاركي،  والتقييم  والر�ضد 
وت�ّفر  الم�ضتدامة.  المعي�ضة  و�ضبل  الغذائي  االأمن  ببرنامج  يتعلق 

اأجل  من  مت�ضافرة  برامج  لبدء  وهياكل  دفع  ق�ة  اأي�ضًا  الم�ضروعات 
بلد. كل  في  الم�ضتدامة  المعي�ضة  و�ضبل  الغذائي  االأمن 

المعقدة الط�ارئ  وحاالت  الطبيعية  الك�ارث 
لمنظمة .   220 المتاحة  الم�ارد  من جميع  كبيرة  �ص ح�ضة  ُتكرَّ

الط�ارئ،  بحاالت  المت�ضررة  البلدان  لم�ضاعدة  والزراعة  االأغذية 
الطبيعية.  الك�ارث  عن  الناجمة  اأو  االإن�ضان  �ضنع  من  تك�ن  التي  اإما 

في حاالت  بالعمل  يتعلق  فيما  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  ال�ض�اغل  وت�ضمل 
الط�ارئ  لحاالت  المعر�ضة  البلدان  م�ضاعدة  يلي: )1(  ما  الط�ارئ 
بحاالت  الخا�ضة  الم�ضاعدات  م�ضاهمة  كفالة  لها؛ )2(  التاأهب  على 

ب�جه  االقت�ضادية  واالأن�ضطة  المعي�ضة  �ضبل  تاأهيل  اإعادة  في  الط�ارئ 
الف�رية.ويمكن عر�ص  لالإغاثة  ال�ضروري  الت�فير  عن  عدا  عام، 

ال�ض�اغل. بهذه  االهتمام  لت�ض�ير  مثالين 

فيها التاأهيل  واإعادة  التاأهب  لتح�ضين  زمباب�ي  )اأ(م�ضاعدة 
على .   221 المقيدة  والبيئة  المتده�رة،  االقت�ضادية  االأو�ضاع  اإن 

نق�ص  فيرو�ص  وجائحة  الدورية،  الجفاف  وحاالت  ال�ضيا�ضات،  �ضعيد 
التي  االأزمة  في  �ضاهمت جميعها  قد  الب�ضرية/االإيدز،  المناعة 

المن�ضرم جاهد  العقد  ففي  زمباب�ي.  في  الزراعة  قطاع  ي�اجهها 
المالئمة. واالأ�ضمدة  واالأدوات  البذور  على  يح�ضل�ا  لكي  المزارع�ن 

اهتمامًا .   222 والزراعة  االأغذية  منظمة  ركزت   ،2009 �ضنة  وفي 
الم�ضتقبل  في  تحدث  التي  لالأزمات  التاأهب  تح�ضين  على  متزايدًا 
الم�ضاعدة  و�ضملت  االإنتاجية.  تح�ضين  على  المزارعين  وم�ضاعدة 

االأمريكية  المتحدة  ال�اليات  من  ممّ�ل  م�ضروع  المقدمة من خالل 
ال�ضلة  ذات  التدخالت  لتن�ضيق  الدعم  تقديم  م�ا�ضلة  يلي: )1(  ما 
الإكثار  باأن�ضطة  القيام  اإلى  المبادرة  الغذائي؛ )2(  واالأمن  بالزراعة 
دعم  البذور؛ )3(  على  الح�ض�ل  من  الريفية  االأ�ضر  لتمكين  البذور 

ني�كا�ضل،  لمر�ص  الم�ضادة  اللقاحات  الدواجن عن طريق  اإنتاج 
الطي�ر. اأنفل�نزا  ب�ضاأن  والت�عية  المحلية  المجتمعات  اأفراد  وتدريب 

والزراعة،  االأغذية  منظمة  تدعمها  التي  االأن�ضطة  من  وا�ضعة  طائفة 
المحيط  لبلدان  الغذائي  لالأمن  االإقليمي  البرنامج  با�ضم  والمعروفة 

االإنمائية  لالإجراءات  مكّمل  البرنامج  وهذا  الجزرية.  الهادي 
والتكامل  بالتجارة  المتعلقة  النا�ضئة  الق�ضايا  ويتناول  ال�طنية 

�ضاعدت  وقد  الفرعي.  االإقليم  داخل  التاآزرات  من  م�ضتفيدًا  االإقليمي، 
منظمة  اأمانة  ح�ضاب  اإيطاليا عن طريق  من حك�مة  م�ضاهمات 
تحفيز  على  االأغذية  و�ضالمة  الغذائي  لالأمن  والزراعة  االأغذية 

اأو�ضع  اإقليمية  لبرامج  المانحة  الجهات  من  الدعم  من  مزيد  تقديم 
.09-2004 الفترة  اأثناء  نطاقًا 

رئي�ضيان:.   215 مك�نان  هذا  الغذائي  لالأمن  االإقليمي  وللبرنامج 
y   الدخل واإدرار  والتغذية  االإنتاج  تح�ضين  اإلى  يرمي  ”راأ�ضي”،  ن  مك�ِّ

على  ويركز  بلدًا،   14 في  يعمل  فرعيًا  م�ضروعًا   26 من  ويتك�ن 
زراعية  اأو خدمات  حي�اني محدد،  اأو  اإنتاج مح�ض�لي  نظام 

الت�جيهية  اللجان  التفاعالت من خالل  �ضمان  مع  م�ضاعدة، 
بلدًا.  14 البالغ عددها  المعنية  البلدان  في  ال�طنية  للم�ضروعات 

y   وو�ضع التجارة  تي�ضير  اأجل  من  القدرات  لبناء  ”اأفقي”  ن  مك�ِّ
اإقليمية  تدريبية  دورة   )1( ن:  ت�ضمَّ ما  وه�  الزراعية  ال�ضيا�ضة 
الدولية؛  التجارة  في  الغذائي  لالأمن  التنظيمية  الل�ائح  ب�ضاأن 

مع  بالتعاون  ال�ضلعية  ال�ضال�ضل  ب�ضاأن  درا�ضات  اإنجاز   )2(
ال�اردات،  عن  اال�ضتعا�ضة  ت�ضمل  الهادي  المحيط  جماعة  اأمانة 

عمل  حلقة   )3( الت�ضديرية؛  واالإمكانات  الغذائي،  واالأمن 
الدرا�ضات  هذه  عنها  اأ�ضفرت  التي  اال�ضتنتاجات  لتقا�ضم  اإقليمية 

و�ضع  من  االأعمال  قطاع  وم�ضغلي  المحلية  الم�ؤ�ض�ضات  ولتمكين 
ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  القدرات  بناء  اأن�ضطة   )4( ملم��ضة؛  مبادرات 

غير  المنظمات  بم�ضاركة  الزراعي،  والتخطيط  الزراعية 
الخا�ص. والقطاع  الحك�مية 

من .   216 فعااًل  نًا  مك�ِّ الجن�ب  بلدان  بين  فيما  التعاون  وكان 
تعبئة  بحيث جرت  تقييم الحق(  ذلك  اأكد  )كما  البرنامج  مك�نات 

ليقدم�ا  والفلبين(  )ال�ضين  والتقنيين  الخبراء  من  كبير  عدد 
التكثيف  في مجاالت  �ضنتين  فترة  مدى  على  التقنية  الم�ضاعدة 

االأ�ضماك.  م�ضايد  وق�ضايا  المياه،  واإدارة  والمح�ض�لي،  الحي�اني 
البلدان  بين  فيما  التقني  التعاون  برنامج  ا�ضت�ضاري�  اأي�ضًا  و�ضاهم 

وتط�ير  ال�ضتعرا�ص  للبلدان  اإقليمي  نم�ذج  اإعداد  في  النامية 
و�ضالمتها. باالأغذية  المتعلقة  ال�طنية  وال�ضيا�ضات  المعايير 

ع ت��ضُّ مرحلة  �ض�ب  العمل 
البرنامج .   217 اإطار  في  اأقيمت  التي  المثمرة  ال�ضراكات  اأدت  لقد 

و�ضبل  الغذائي  االأمن  برنامج  و�ضع  اإلى  الغذائي  لالأمن  االإقليمي 
االأخير،  للبرنامج  االإ�ضارية  الكلية  التكلفة  ر  وتقدَّ الم�ضتدامة.  المعي�ضة 
اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   41.8 قدره  بمبلغ  �ضن�ات،  �ضت  فترة  مدى  على 

دوالر  10 ماليين  نح�  الزراعية  للتنمية  الدولي  ال�ضندوق  خ�ض�ص 
منها. اأمريكي 

الم�ضتدامة .   218 المعي�ضة  و�ضبل  الغذائي  االأمن  برنامج  وي�ضمل 
�ضمن  تندرج  االأول�ية  لها  اأُعطيت  م�ضروعًا   126 ي�ضم  راأ�ضيًا  مك�نًا 

للتعاون.  رئي�ضية  اأربعة مجاالت  ي�ضمل  اأفقيًا  ومك�نًا  �ضت مجم�عات، 
التالي. الجدول  تخطيطيًا  ي�ضّ�ره  وهذا 

التعاون  مجالت 
الأفقي ن  بالمكوِّ الخا�سة 

 مجموعات
الراأ�سي ن  المكوِّ

y   و�ضالمة ج�دة  تح�ضين 
االإقليمي ال�ضعيد  على  االأغذية 

y   االإقليمية التجارة  تي�ضير 
والدولية

y   المناخ لتغيُّر  اال�ضتعداد 
من  والتخفيف  معه  والتكيُّف 

اآثاره
y   ال�ضيا�ضات و�ضع  دعم 

والبرامج

y   و�ضبل الزراعة  نظم  تح�ضين 
الريفية المعي�ضة 

y   لم�ضايد الم�ضتدامة  االإدارة 
االأحياء  وتربية  االأ�ضماك 

المائية
y   االأ�ضا�ضية والبنية  النقل، 

القيمة و�ضل�ضلة  لالأ�ض�اق، 
y   وال�ضحة االأغذية  �ضالمة 

التغذوية
y  الم�ؤ�ض�ضيان والدعم  التعزيز 
y  تاأهيلها واإعادة  المنطقة  تنمية 

ت�ضوير لبرنامج الأمن الغذائي و�ضبل المعي�ضة الم�ضتدامة للمحيط الهادي
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معي�ضية  اأ�ضرة   49  000 لم�ضاعدة  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  اأمريكي 
م�ضتهدفة. ريفية 

االإنتاج .   226 اإعادة  اأو  دعم  اإلى: )1(  يهدف  الم�ضروع  وكان 
من  الحد  في  الم�ضاهمة  المعي�ضية؛ )2(  لالأ�ضر  والغذائي  الزراعي 

االأمن  من  مقب�لة  م�ضت�يات  ت�افر  وكفالة  ال�ضديد  التغذية  �ض�ء 
و�ضملت  الزراعية.  المنتجات  نقل  تكاليف  من  الحد  الغذائي؛ )3( 

الك�ضافا  ونباتات  الجيدة  البذور  اإكثار  الرئي�ضية: )1(  االأن�ضطة 
باالأدوات  االإمداد  وف�ضائلها، )2(  ال�ضحية  الجذرية  الحل�ة  والبطاطا 

بالمدخالت  االإمداد  والمحا�ضيل؛ )3(   الخ�ضر  وبذور  الزراعية 
الخا�ضة  بالمدخالت  االإمداد  و)4(  الحي�انية؛  بالثروة  الخا�ضة 

الإ�ضالح  الدعم  تقديم  المائية؛ )5(  االأحياء  وتربية  االأ�ضماك  ب�ضيد 
الفرعية. الطرق 

ب�ضدة .   227 المعّر�ضة  الريفية  االأ�ضر  ي�ضاعد  اأن  الم�ضروع  وا�ضتطاع 
االأ�ضا�ضية.  الغذائية  احتياجاتها  تلبية  على  االأغذية  نق�ص  لخطر 
في  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  في خف�ص  االإنتاج  فائ�ص  بيع  و�ضاهم 

واأدت  المتناول.  الغذاء  في  التن�يع  اأي�ضًا  ن  وتح�ضَّ المعنية  المناطق 
والمقاومة  المحلي  المناخ  المكّيفة ح�ضب  المح�ضنة،  الك�ضافا  ف�ضائل 

الحي�انات  اإنتاج  من جديد  وبداأ  الغالت،  زيادة  اإلى  لالآفات، 
اأر�ضدتها  كانت  التي  المناطق  في  والخنازير(  )الماعز  ال�ضغيرة 
االأفريقية.  الخنازير  قبيل حمى  من  اأمرا�ص  اأبادتها  قد  ال�ضابقة 

فيما  المبادالت  زيادة  اإلى  المحلي  النقل  مرافق  اإ�ضالح  اأي�ضًا  واأدى 
االأقاليم. بين 

هذا .   228 الط�ارئ  بحاالت  الخا�ص  الم�ضاعدة  م�ضروع  كان  وقد 
كل  كان  بحيث  عمدًا،  التخ�ض�ضات  المتعدد  طابعه  في  نم�ذجيًا 

من حيث  ونم�ذجيًا  القدرات،  وبناء  للتدريب  اأن�ضطة  ت�ضحبه  مكّ�ن 
الحك�مية. غير  والمنظمات  المحلية  ال�ضلطات  مع  الجيد  التعاون 

التقني التعاون  برنامج 
الم�ضاعدة .   229 لطلبات  التقني  التعاون  برنامج  ي�ضتجيب 

دعمًا  يقدم  وه�  والزراعة.  االأغذية  منظمة  اأع�ضاء  من  المقدمة 
للم�ضاكل  للت�ضدي  االأجل  وق�ضير  و�ضريعًا  ومحفزًا  عمليًا  تقنيًا 

جماعيًا،  اأو  فرديًا  اإما  البلدان،  قدرة  تع�ق  التي  جيدًا  المحددة 
التط�رات  اأدناه  وترد  والريفية.  الزراعية  التنمية  تعزيز  على 

ال�ضنتين  فترة  في  التقني  التعاون  ببرنامج  المتعلقة  الرئي�ضية 
الم�ضاريع. �ضمات  اأبرز  – جيم  ثانيًا  الق�ضم  في  وترد   ،2009-2008

الالمركزية تطبيق  لعملية  )اأ(اال�ضتعدادات 
اإدارة .   230 الالمركزية على  اُتخذت خط�ات تح�ضيرية نح� تطبيق 

الف�رية  العمل  اإجراءات خطة  مع  تما�ضيًا  التقني،  التعاون  برنامج 
اأوقات  ه� خف�ص  ذلك  من  الرئي�ضي  والغر�ص   ،29-3 اإلى   22-3

الميدان.  اإلى  االأقرب  الم�ضت�يات  اإلى  ال�ضلطة  بتف�ي�ص  اال�ضتجابة 
م�ارد  تخ�ضي�ص  يجري   ،2010 الثاني  يناير/كان�ن   1 من  واعتبارًا 
االإقليميين،  الممثلين  �ضلطة  تحت  لالأقاليم  التقني  التعاون  برنامج 
اأجل  من  مركزيًا  المائة  في   15 قدرها  بن�ضبة  االحتفاظ  با�ضتثناء 
من  المائة  في   3 قدرها  وبن�ضبة  الط�ارئ،  في حاالت  ا�ضتخدامها 
اإقليمية  على مخ�ض�ضات  ُووفق  وقد  االأقاليمية.  الم�ضروعات  اأجل 

والمحيط  واآ�ضيا  المائة؛  في   40 اأفريقيا،  التالي:  النح�  على  اإ�ضارية 
 18 الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا  المائة؛  في   24 الهادي، 

المائة.  في   8 االأدنى،  وال�ضرق  المائة؛  في   10 واأوروبا،  المائة؛  في 

وُعزز نظام ر�ضد الزراعة واالأمن الغذائي، الذي ي�ّفر كل .   223
�ضهر اأحدث المعل�مات عن الق�ضايا الم��ضمية الرئي�ضية ب�ضاأن الزراعة 

واالأمن الغذائي وتم اأي�ضًا، بالتعاون مع �ضبكة نظم االإنذار المبكر 
بالمجاعة، ت��ضيع تغطيته بحيث امتدت اإلى 50 منطقة و198 م�قعًا 
من م�اقع المراقبة. وتتيح المعل�مات وتحليالت البيانات الم�ضتمدة 
من هذه الم�اقع للحك�مة ول�كاالت االأمم المتحدة وللمنظمات غير 

الحك�مية وللجهات المانحة اأن تخطط وتن�ضق وتر�ضد اأثر تدخالتها 
الداعمة لمزارعي زمباب�ي على نح� اأف�ضل. وفي ماي�/اأيار 2009، 

ُعقدت حلقة عمل الأ�ضحاب الم�ضلحة على ال�ضعيد ال�طني ب�ضاأن اأداة 
الت�ضنيف المتكامل لالأمن الغذائي والمرحلة االإن�ضانية. واأُعدت خطة 
لتنفيذ تلك االأداة وُعقدت دورات تدريبية واجتماعات تقنية لتح�ضين 
ا�ضتيعاب مفاهيم االأمن الغذائي وا�ضتخدام اأداة الت�ضنيف المتكامل 

لالأمن الغذائي والمرحلة االإن�ضانية.
يلي:.   224 ما  على  االأخرى  الم�ضروع  مك�نات  وا�ضتملت 
y   م�ضروع بها  ا�ضطلع  الحي�انية،  والثروة  للمحا�ضيل  تقييمات 

فبراير/�ضباط  في  الزراعة  ل�زارة  التابع  الري  وتنمية  الميكنة 
تدريبية  عمل  بحلقات  ذلك  ُدعم  وقد  2009؛  ومار�ص/اآذار 

مع  الم�ضح،  عمليات  اإجراء  قبل  الم�ضاركين  االإر�ضاد  لم�ظفي 
والغلة،  الم�ضاحات  وقيا�ضات  العينات،  اأخذ  تقنيات  على  التركيز 

المقابالت؛ اإجراء  مهارات  وتح�ضين 
y   اإقامة �ضالت الإعادة  اله�لندية  االإنمائية  المنظمات  مع  التعاون 

المدخالت  تبيع  التي  الريفية  والمتاجر   بالجملة  البائعين  بين 
مختارين  بالجملة  لبائعين  ح�افز  ت�فير  بحيث جرى  الزراعية، 

على  تاأمينًا  بمنحهم  الريفية  المتاجر  على  المخزونات  لت�زيع 
الذي  المدخالت  ت�زيع  نهج  اأن  على  هذا  ودلل  ونق�دًا؛  ال�ضلع 

البلد؛ في  اتباعه  يمكن  نهج  ه�  ال�ض�ق  ت�جهه 
y   اإنتاج البذور االأ�ضا�ضية للذرة الرفيعة والُدخن الل�ؤل�ؤي والل�بيا

البلدية والف�ل ال�ض�داني، وبيعه ل�ضركات البذور من اأجل اإنتاج بذور 
معتمدة بيعت بعد ذلك للمزارعين من اأجل م��ضم 2010-2011؛

y   اأجل مر�ص 50 ملّقحين محليين من   000 اأكثر من  ت�ظيف وتدريب 
ني�كا�ضل الذي ي�ضيب الدواجن. واأنتج المختبر البيطري المركزي 

اأثناء  لقاحات منخف�ضة التكلفة وم�ضتقرة حراريًا لكي ُت�ضتخدم 
اأ�ضرة معي�ضية.   800  000 وا�ضتفاد من ذلك ما يقرب من  الحملة 

ال�ضديدة االإمرا�ص في زمباب�ي،  اأنفل�نزا الطي�ر  ل وج�د  ولم ي�ضجَّ
باأن�ضطة  القيام  اأنها مر�ص ني�كا�ضل، وجرى  ُيعتقد  ولكن ربما كان 

اأو�ضاط منتجي  اأنفل�نزا الطي�ر ال�ضديدة االإمرا�ص في  ت�عية ب�ضاأن 
الدواجن بين �ضكان الريف.

في  االأغذية  لنق�ص  المعّر�ضة  الفئات  معي�ضة  �ضبل  اإن�ضاء  )ب(اإعادة 
الديمقراطية الك�نغ�  جمه�رية 

درجة .   225 الديمقراطية  الك�نغ�  �ضهدت جمه�رية   2008 �ضنة  في 
 1.3 وج�د  ا�ضتمر  ولكن  فيها.  الداخلي  ال��ضع  في  التح�ضن  من  ما 
وهي حقيقة  البلد،  �ضرق  في  داخليًا  الم�ضردين  من  �ضخ�ص  ملي�ن 

زيادة  واإلى  االأ�ضليين  لل�ضكان  الكفافية  القدرات  تاآكل  اإلى  اأدت 
االإنتاج  اأجل  من  الدعم  تقديم  اأن  ورئي  كبيرة.  بدرجة  الفقر  حدة 

نق�ص  احتمال حدوث حاالت  لتجنب  اأمر �ضروري  الم�ضتدام  الزراعي 
االإن�ضاني  العمل  اإطار خطة  و�ضمن  الم�ضتقبل،  في  االأغذية  في  �ضديد 

لالإغاثة  المركزي  ال�ضندوق  2008 خ�ض�ص  ل�ضنة  المتحدة  لالأمم 
دوالر  ملي�ن   3.7 المتحدة  االأمم  لمنظمة  التابع  الط�ارئ  في حاالت 
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و�ضتجري  التقني.  التعاون  برنامج  من  م�ضاعدة  على  للح�ض�ل  م�ؤهلًة 
 444 على  ُووفق  واإجمااًل،   .2010 �ضنة  في  المتبقية  الطلبات  معالجة 

في  المبين  النح�  على  اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   132.6 قيمتها  م�ضروعًا 
ملي�ن   82.9 قيمتها  م�ضروعًا   369 على  بالم�افقة  مقارنة   ،6 الجدول 

.2007-2006 الفترة  في  اأمريكي  دوالر 

ومن�ضقيها  والزراعة  االأغذية  منظمة  ممثلي  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 
الدورة  عن  م�ض�ؤول�ن  االإقليميين  وممثليها  الفرعيين  االإقليميين 

ال�ضلطة  تحت  الم�ضروعات  على  الم�افقة  اإلى  يف�ضي  مما  باأكملها، 
التعاون  عن  الم�ض�ؤول  الم�ضاعد  العام  بالمدير  الخا�ضة  المف��ضة 

لتحديد  التقني  الدعم  تقديم  الم�ض�ؤوليات عن  و�ضتظل  التقني. 
وكذلك  قبل،  من  كانت  كما  عليها  والم�افقة  و�ضياغتها  الم�ضروعات 
والم�ضروعات  الط�ارئ  بم�ضروعات حاالت  المتعلقة  الطلبات  معالجة 
الميدانيين  الم�ظفين  النظراء  ا�ضتعرا�ص  اآلية  و�ضت�ضاعد  االأقاليمية. 

الم�ضروعات. ت�ضميم  في  ممكنة  اأعلى ج�دة  كفالة  في 
في .   231 معينة  معايير  في  النظر  البرنامج  لجنة  اأعادت  وقد 

من  تن�ضيقًا  واأكثر  اأ�ضرع  م�افقات  ت�ّقع  �ض�ء  وفي   .2009 ماي�/اأيار 
يرمي  المعرو�ص  الالمركزية  نم�ذج  كان  التقني،  التعاون  برنامج 

التعاون  برنامج  م�ضروعات  على  الم�افقة  وقت  انخفا�ص  كفالة  اإلى 
وُحددت مجم�عة  اأ�ضهر.   4 اإلى  المت��ضط  في  اأ�ضهر   6 من  التقني 
ا�ضتخدامها  اأجل  من  المطل�بة  االأ�ضا�ضية  المعل�مات  من  م�حدة 

ل�ضياغة  كاأ�ضا�ص  وا�ضتخدامها  الم�ضروعات  طلبات  ا�ضتعرا�ص  في 
التي  الم�ضكلة  ه�  اللجنة  ناق�ضته  اآخر  وكان جانب  الم�ضروعات. 

تم�يل  على  للح�ض�ل  التاأهل  بمعايير  يتعلق  فيما  البلدان  �ضت�اجهها 
البلدان  فئة  اإلى  ان�ضمت  اإذا  كهبة  التقني  التعاون  برنامج  من 

يمكن  جيدًا،  المحددة  اال�ضتثنائية  الحاالت  وفي  الدخل.  المرتفعة 
 000 من  التقني  التعاون  برنامج  مرفق  لم�ضروعات  التم�يل  رفع حد 

اأمريكي. دوالر   300  000 اإلى  اأمريكي  دوالر   200

التعاون .   232 برنامج  اإجراءات  تب�ضيط  2009 جرى  �ضنة  واأثناء 
قبل  المراقبة  اآليات  عن  لال�ضتعا�ضة  تدابير  ُوو�ضعت  التقني، 

نهج  اأي�ضًا  االعتبار  في  اأخذًا  التنفيذ،  بعد  للر�ضد  باآليات  التنفيذ 
النتائج.  اإلى  الم�ضتندة  لالإدارة  الجديد  والزراعة  االأغذية  منظمة 

لبرنامج  الجديد  الالمركزي  للنم�ذج  ت�جيهية  ُوو�ضعت خط�ط 
ومع  الرئي�ضي  المقر  في  المعنية  ال�ُضعب  مع  بالت�ضاور  التقني،  التعاون 
التقني  التعاون  لبرنامج  دليل جديد  واأُعد  الميدانية.  المكاتب  ممثلي 

بين  ما  تدريبي جمع  برنامج  وُنفذ   .2010 �ضنة  اأوائل  في  �ضي�ضدر 
ي�مين  لمدة  ل�جه  وجهًا  �ضخ�ضي  وتدريب  االإلكتروني  للتعلُّم  دورة 

وقد  النم�ذج.  اإطار  في  الجديدة  باالأدوار  الم�ظفين  لتعريف  وذلك 
�ضبتمبر/ بين  ما  الفترة  ل�جه خالل  وجهًا  ال�ضخ�ضي  التدريب  جرى 

اإقليمية  )مكاتب  م�قعًا   11 في   2009 االأول  ودي�ضمبر/كان�ن  اأيل�ل 
دورات  االإقليمية  المكاتب  اأجل  من  اأي�ضًا  وُنظمت  واإقليمية(.  فرعية 

بينما  االإقليمي،  المالي  المخ�ض�ص  اإدارة  ب�ضاأن  تدريبية محددة 
ال�حدات  في  يعمل�ن  ممن  الرئي�ضي  المقر  م�ظف�  اأي�ضًا  ا�ضتفاد 

برنامج  مركزية  ال  ب�ضاأن  ُقدمت  التي  العرو�ص  من  وغيرها،  التقنية، 
المعاونة  وظائف  �ضتتاح   ،2010 �ضنة  اأوائل  وفي  التقني.  التعاون 

الجديد  النم�ذج  ي�ضبح  اأن  اإلى  الرئي�ضي،  المقر  من  الحا�ض�بية 
من  العام  الت�جيه  اإطار  وفي  اإقليمي،  مكتب  كل  وفي  بالكامل.  عاماًل 

ومن  الفنية  الفئة  من  عديدة  وظائف  اأُن�ضئت  االإقليمي،  الممثل  ِقَبل 
وعملية  االإقليمي  المالي  المخ�ض�ص  الإدارة  العامة  الخدمات  فئة 

ولتلقي  الر�ضد،  ولدعم  التقني،  التعاون  برنامج  م�ضروعات  اإعداد 
التقني. التعاون  برنامج  من  الم�ضاعدة  طلبات 

للم�ارد عام  )ب(عر�ص 
طلبًا حك�ميًا .   233  518 المنظمة  تلقت  والم�افقات:  الطلبات 

بتلقيها  مقارنًة  التقني،  التعاون  برنامج  من  دعم  على  للح�ض�ل 
و�ضتين  ت�ضعة  على  ُووفق  وقد   .2007-2006 الفترة  في  طلبًا   472

التقني  التعاون  برنامج  من  ل  تم�َّ لكي  الطلبات  هذه  من  المائة  في 
المائة  في   12 قدرها  ن�ضبة  تكن  لم  بينما   ،2009-2008 الفترة  اأثناء 

الموافق عليها  التقني  التعاون  برنامج  موارد  توزيع   :7 الجدول 
الإقليم بح�ضب   

المئوية من  الن�سبة 
الموارد  مجموع 

عليها الموافق 

الم�سروعات عدد  الميزانيات  مجموع 
الدولرات  بمليين 

الأمريكية

 الإقليم

%39 162 51.6 اأفريقيا

%6 33 7.8 ال�ضرق االأدنى

%26 113 34.9 اآ�ضيا والمحيط الهادي

%9 45 12.1 اأوروبا

%1 4 1.4 اأقاليمية

%19 87 24.8
اأمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي
%100 444 132.6 المجموع

فئة    التقني ح�ضب  التعاون  برنامج  م�ضروعات  ت�ضليم   :8 الجدول 
09  -  2008 في   الم�ضروعات   

المئوية الن�سبة  الدولرات  مليين 
الأمريكية الم�سروعات فئة 

%12 13.8 حاالت الط�ارئ

%26 30.5
المبادرة المتعلقة باالرتفاع الحاد في 

اأ�ضعار الم�اد الغذائية
%44 52.2 دعم التنمية
%18 20.9 مرفق برنامج التعاون التقني

%100 117.4 المجموع

اأن�اع .   234 )جميع   7 الجدول  في  االإقليم  بح�ضب  الت�زيع  ويرد 
الم�ضروعات(.

235   . 117.4 ت�ضليمها  التي جرى  الم�ضروعات  قيمة  بلغت  الت�ضليم: 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   62.7 قدره  بمبلغ  مقارنًة  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 

بن�ضبة  حادة  زيادة  اإلى حدوث  ي�ضير  مما   ،2007-2006 الفترة  اأثناء 
المتعلقة  للمبادرة  المقدم  الدعم  كان  وقد  المائة.  في   87 قدرها 
هذا  في  هامًا  عاماًل  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  باالرتفاع 

الم�ضروعات  فئات  الت�زيع ح�ضب   8 الجدول  في  ويرد  ال�ضدد. 
المتعلقة  المبادرة  م�ضروعات  الجدول  في  على حدة  وُتبرز  الرئي�ضية. 

الغذائية. الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  باالرتفاع 

التقني  التعاون  برنامج  م�ضروعات  الموافقات على   :6 الجدول 
الأمريكية( الدولرات  09 )بمليين   -  2008 في    

المئوية من  الن�سبة 
الميزانية  مجموع 

عليها الموافق 

  متو�سط
لكل  الميزانية 

م�سروع
 عدد

الم�سروعات*
 مجموع

الميزانية
برنامج م�سروع   نوع 

التقني التعاون 

%69 0.359 256 91.8 وطني
%13 0.405 41 16.6 اإقليمي
%1 0.350 4 1.4 اأقاليمي

%17 0.159 143 22.8
مرفق برنامج التعاون 

التقني**
%100 0.299 444 132.6 المجموع

* ي�ضمل م�ضروعات المرحلة الثانية
**ي�ضمل 14 مرفقًا اإقليميًا لبرنامج التعاون التقني
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وفي 14 اإقليمًا/اإقليمًا فرعيًا )2.4 ملي�ن دوالر اأمريكي(. واأ�ضبح 
مرفق برنامج التعاون التقني، الذي بداأ العمل به في فترة ال�ضنتين 

2006-2007، طريقة مرنة وُت�ضتخدم على نطاق وا�ضع يلبي بها ممثل� 

منظمة االأغذية والزراعة االحتياجات المتعلقة ب��ضع البرامج ولتقديم 
الم�ضاعدة التقنية للحك�مات. وب�جه خا�ص، كان المرفق مفيدًا فيما 

يتعلق بدعم و�ضع اال�ضتراتيجيات عن طريق �ضياغة اأُطر االأول�يات 
القطرية المت��ضطة االأجل والم�ضاهمة في عملية اإطار عمل االأمم 

المتحدة للم�ضاعدة االإنمائية، بحيث ي�ضاعد على اأن تك�ن الم�ضاعدة 
المقدمة من منظمة االأغذية والزراعة �ضْمن اأطر الم�ضاعدة القطرية 

الخا�ضة باالأمم المتحدة وغيرها. وقد اأتاح مرفق برنامج التعاون 
التقني لممثلي المنظمة المعنيين اأن يعبئ�ا على وجه ال�ضرعة اأم�ااًل 

من اأجل اإجراء تقييمات و�ضياغة خطط مت��ضطة وط�يلة االأجل 
في �ضياق ارتفاع اأ�ضعار الم�اد الغذائية، مثاًل في باك�ضتان والفلبين 

ومالوي وفي م�ضر. وا�ضُتخدم المرفق اأي�ضًا في �ضياغة برامج التنمية 
الزراعية في مالوي و�ض�ازيلند، مما اأ�ضفر  عن تقديم تم�يل على 

نطاق كبير من البنك الدولي لمالوي ومن االتحاد االأوروبي ل�ض�ازيلند.

الط�ارئ  في حاالت  التاأهيل  اإعادة  ودعم  )هـ(الم�ضاعدة 
بحاالت .   238 الخا�ضة  واالإقليمية  ال�طنية  الم�ضروعات  قيمة  كانت 

في   34.8 تمّثل   2009-2008 الفترة  اأثناء  عليها  ُووفق  التي  الط�ارئ 
الفترة  في  المائة  في   12 قدرها  بن�ضبة  مقارنًة  المجم�ع10،  المائة من 

اال�ضتثنائية  الم�افقة  اإلى  ترجع  كانت  الزيادة  وهذه   .11 2007-2006

منظمة  مبادرة  اإطار  �ضمن  التقني  التعاون  لبرنامج  م�ضروعات  على 
الغذائية.  الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  االرتفاع  ب�ضاأن  والزراعة  االأغذية 
تمّثل  كانت  التي  المبادرة،  بتلك  المتعلقة  الم�ضروعات  على  وعالوة 
وقدرها  المتبقية  الن�ضبة  ُخ�ض�ضت  المجم�ع،  من  المائة  في   22.7

الطي�ر  اأنفل�نزا  قبيل  من  لتهديدات  للت�ضدي  المائة  في   12.1

في حدود  ال�ضابقة،  ال�ضنتين  لفترة  مماثلة  وكانت  االإمرا�ص  ال�ضديدة 
الرئا�ضية. االأجهزة  التي حددتها  االإ�ضاري  التخ�ضي�ص  قيمة 

االإقليمية )و(الم�ضروعات 
فرعيًا .   239 واإقليميًا  اإقليميًا  م�ضروعًا   41 ما مجم�عه  �ضاعد 

ق�ضايا  معالجة  على  اأمريكي(  دوالر  ملي�ن   16.6 قيمتها  )بلغت 
مع  بالتعاون  وُنفذت  الم�ضروعات  اأُعدت  وقد  م�ضتركًا.  اهتمامًا  تنال 

�ضاهم  مما  واأخرى جديدة،  اأمد ط�يل  منذ  قائمة  اإقليمية  م�ؤ�ض�ضات 
الم�ضاعدة  وكانت  عهدًا.  االأحدث  الم�ؤ�ض�ضات  في  القدرات  بناء  في 

الخ�ض��ص  وجه  على  هامًة  التقني  التعاون  برنامج  من  المقدمة 
االقت�ضادي  االتحاد  قبيل  من  اإقليمية  اقت�ضادية  مبادرات  اإطار  في 

التنمية  اأجل  من  الجديدة  ال�ضراكة  ومبادرة  اأفريقيا،  لغرب  والنقدي 
وتناول  اأفريقيا.  في  الزراعية  للتنمية  ال�ضامل  والبرنامج  اأفريقيا،  في 

والنباتية  الحي�انية  االأمرا�ص  االإقليمية ظه�ر  الم�ضروعات  من  عدد 
م�ضروع  المثال  �ضبيل  على  منها  وكان  للحدود،  العابرة  والب�ضرية 

البقري. الطاع�ن  ا�ضتئ�ضال  على  لالإ�ضراف  داعم  اإقليمي 

)ج(برنامج التعاون التقني بالن�ضبة اإلى مجاالت البرنامج الرئي�ضية
التقني .   236 التعاون  برنامج  من  المقدمة  الم�ضاعدة  تناولت 

على  باأكمله،  والزراعة  االأغذية  منظمة  لدى  التقنية  الخبرة  نطاق 
المقدم  الدعم  ُيظهر  الذي   9 الجدول  في  عام  ب�جه  المبّين  النح� 

)المرتبة ح�ضب  والميزانية  العمل  برنامج  في  المدرجة  للبرامج 
من  المائة  في   69 برامج  اأربعة  وتمّثل  للت�ضليم(.  التنازلي  الترتيب 

االأزمات  وبعد  الط�ارئ  في حاالت  االإدارة   :4D الكلي:  الت�ضليم 
المتعلقة  للمبادرة  دعمًا  عليها  ُووفق  التي  الم�ضروعات  ي�ضمل  )بما 
في  ال�ضيا�ضات   :3Bو الغذائية(؛  الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  باالرتفاع 

 :2Cو المحا�ضيل؛  اإنتاج  نظم  اإدارة   :2Aو والزراعة؛  االأغذية  قطاعي 
والنباتية. الحي�انية  واالآفات  االأمرا�ص 

التقني التعاون  برنامج  )د(مرفق 
من مجم�ع اأم�ال برنامج التعاون التقني الم�افق عليها، .   237

ُخ�ض�ص 22.8 ملي�ن دوالر اأمريكي)17.2 في المائة( لم�ضروعات 
مرفق التعاون التقني في 129 بلدًا )20.4 ملي�ن دوالر اأمريكي( 

البرنامجي، المجال  التقني بح�ضب  التعاون  برنامج  ت�ضليم   :9 الجدول 
الأمريكية( الدولرات  09 )بمليين   -  2008  

المئوية  الن�سبة 
 من مجموع

الت�سليم
في  الت�سليم 
2009-2008

البرنامج

%29.5 34.6 االإدارة في حاالت الط�ارئ وبعد االأزمات * 4D

%20.8 24.5 ال�ضيا�ضات في قطاعي االأغذية والزراعة 3B

%9.9 11.6 اإدارة نظم اإنتاج المحا�ضيل 2A

%9.0 10.5 االأمرا�ص واالآفات الحي�انية والنباتية 2C

%4.5 5.3 البنية االأ�ضا�ضية الريفية وال�ضناعات الزراعية 2M

%3.8 4.5 االإدارة الم�ضتدامة للم�ارد الطبيعية 2K

%3.1 3.7 اإدارة الغابات و�ضيانتها واإحياوؤها 2F

%3.1 3.6 التغذية وحماية الم�ضتهلك 2D

%2.6 3.0 اإدارة نظم االإنتاج الحي�اني 2B

%2.5 2.9 اإدارة م�ضايد االأ�ضماك وتربية االأحياء 
المائية و�ضيانتها

2I

%1.7 1.9 المعل�مات واالإح�ضاءات واالقت�ضاد وال�ضيا�ضات في 
قطاع الغابات

2E

%1.4 1.6 المعل�مات واالإح�ضاءات واالقت�ضاد وال�ضيا�ضات
 في قطاع م�ضايد االأ�ضماك وتربية االأحياء المائية

2H

%1.3 1.6 االأمن الغذائي والحد من الفقر 
وبرامج التعاون االإنمائي االأخرى

4C

%1.3 1.6 المعل�مات واالإح�ضاءات الزراعية 3D

%1.3 1.5 منتجات و�ضناعة م�ضايد االأ�ضماك 
وتربية االأحياء المائية

2J

%1.1 1.2 زيادة الم�ارد واال�ضتثمار 3A

%1.0 1.2 التكن�ل�جيا والبح�ث واالإر�ضاد 2L

%0.6 0.7 تبادل المعارف وبناء القدرات 3H

%0.6 0.7 واالإن�ضاف الجن�ضين  بين  التكاف�ؤ 
الريفية المجتمعات  في 

3F

%0.5 0.6 �ُضبل المعي�ضة الريفية 3G

%0.4 0.4 المنتجات وال�ضناعات الحرجية 2G

%0.2 0.3 التجارة والت�ض�يق 3C

%100 117.4 المجموع

* ال يمكن اأن ُي�ضتخل�ص من الجدول ال�ارد اأدناه عدد وت�ضليم جميع الم�ضروعات المتعلقة بحاالت 
الط�ارئ وذلك الأن الم�ضروعات ُي�ضار اإليها وفقًا لمجال العمل الم��ض�عي الرئي�ضي المعني.

10      ،9 الجدول  وفي  الط�ارئ.  م�ضروعات حاالت  الرقم جميع  هذا  ي�ضمل 
تقنية   ت�ضمل مجاالت  هذه  الط�ارئ  في حاالت  الم�ضاعدة  اأن  اإلى  بالنظر   
تقنية   برامج  �ضمن  الط�ارئ  م�ضروعات حاالت  بع�ص  نِّف  �ضُ فقد  كثيرة،   

االأزمات. وبعد  الط�ارئ  في حاالت  االإدارة   :4D البرنامج  غير   
والزراعة     11 االأغذية  منظمة  مجل�ص  د  حدَّ  2005 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في 

الخا�ص   المالي  االعتماد  من  المائة  في   15 قدرها  لن�ضبة  اإ�ضاريًا  تخ�ضي�ضًا   
الط�ارئ. لم�ضروعات حاالت  التقني  التعاون  ببرنامج   
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وُنفذ  المحا�ضيل.  وقاية  مجال  في  م�ضتقباًل  التدخالت  دعم  اأجل  من 
بلدان   5 في  بالك�ضافا  ال�ضلة  ذات  االأمرا�ص  لمكافحة خطر  برنامج 

منطقة  في  الك�ضافا  مبادرة  اإلى جانب  االأوروبي،  االتحاد  مع  بالتعاون 
الكبرى. البحيرات 

الحيوان و�سحة  الحيواني  الإنتاج 
العملي .   244 والت�جيه  المنهجية  والزراعة  االأغذية  منظمة  قدمت 

الثروة  قطاع  ب�ضاأن  رئي�ضية  درا�ضة  لدعم  الم�ضترك  والتحليل 
الفرعي  االإقليم  في  اأي�ضًا  واُطلع  ال��ضطى.  اأفريقيا  في  الحي�انية 

اأن�ضطة  و�ضاهمت  الحي�انية.  بال�ضحة  يتعلق  ت�ضريع  و�ضع  ب�ضاأن  بعمل 
وتح�ضين  البيطري  الت�ضخي�ص  مختبرات  قدرات  تعزيز  في  كثيرة 

اأجل  من  باالأوبئة  المتعلقة  واالإقليمية  ال�طنية  االإ�ضراف  نظم 
للحدود. العابرة  الحي�انية  االأمرا�ص 

الطبيعية الموارد  اإدارة 
ُنظم في دي�ضمبر/كان�ن االأول 2008 في �ضرت، ليبيا، م�ؤتمر .   245

وزاري تاريخي ب�ضاأن المياه للزراعة والطاقة في اأفريقيا: تحديات 
تغيُّر المناخ. وُعقدت حلقات عمل اإقليمية مرتبطة بالم�ؤتمر بالتعاون 

مع المنظمات االقت�ضادية االإقليمية لتحديد اأول�يات اال�ضتثمار من 
اأجل المياه في قطاعي الزراعة والطاقة على ال�ضعيدين القطري 

واالإقليمي. و�ضاعدت منظمة االأغذية والزراعة اأي�ضًا مبادرة ح��ص 
النيل، وهيئة ح��ص بحيرة ت�ضاد، وح��ص نهر اأوكافانج� للترويج التباع 
نهج �ضامل في اإدارة المياه )يرد مزيد من التفا�ضيل عن هذه االأن�ضطة 

ذات ال�ضلة بالمياه تحت الق�ضم ال�ضابق ”ال�ضمات البارزة”(.
ُقدمت م�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات ودعم تقني اإلى الجمعية .   246

االأفريقية لعل�م التربة فيما يتعلق بتنظيم م�ؤتمرها الدولي الخام�ص ب�ضاأن 
”اأن�اع التربة والتحديات الجديدة للتنمية الم�ضتدامة في اأفريقيا”.

المائية الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد 
ال�ضيد .   247 ب�ضاأن  ال�ضل�ك  مدونة  لتنفيذ  م�ضاعدة  بلدان  تلقت 

ي�ضمل  بما  االأ�ضماك،  لم�ضايد  الم�ضتدامة  لالإدارة  وللترويج  الر�ضيد 
عن  االأغلب  في  االأ�ضماك،  م�ضايد  في  االإيك�ل�جي  النظام  نهج 

االأ�ضماك.  لم�ضايد  واالإقليمية  الفرعية  االإقليمية  االأجهزة  طريق 
المائية عن طريق  االأحياء  تربية  مجال  في  الم�ضاعدة  وُقدمت 

بما  اأفريقيا،  في  المائية  االأحياء  تربية  بتنمية  الخا�ص  البرنامج 
و/اأو خطط  ا�ضتراتيجيات  و�ضع  في  بلدان  ت�ضعة  م�ضاعدة  ي�ضمل 

دعمًا عن طريق  بلدان  ثمانية  وتلقت  المائية.  االأحياء  لتربية  وطنية 
تتقا�ضم  التي  ال�ضتة  البلدان  تعاونت  بينما  التقني،  التعاون  برنامج 

اأفريقيا  �ضبكة  وي�ّضرت  البلطي.  لتربية  برنامج  ب�ضاأن  الف�لتا  ح��ص 
المعل�مات. تبادل  المائية  االأحياء  لتربية 

الغابات
اهتمام .   248 اأُولي  االأفريقي  االتحاد  مف��ضية  مع  اون  بالتع 

وال�ضحراء  ال�ضاحل  منطقتي  في  الخم�ضة  البلدان  قدرات  لتح�ضين 
مبادرة  لتنفيذ  وطنية  عمل  ا�ضتراتيجيات وخطط  الإعداد  الكبرى 

وُقدم  الكبرى.  وال�ضحراء  ال�ضاحل  لمنطقة  العظيم  االأخ�ضر  ال�ض�ر 
الجماعة  �ضيا�ضة  تنفيذ  لدعم  التقنية  والم�ضاعدة  الت�جيه  من  مزيد 

ُو�ضعت  )التي  الغابات  ب�ضاأن  اأفريقيا  لدول غرب  االقت�ضادية 
البرامج  مرفق  وعمل  والزراعة(.  االأغذية  منظمة  من  بم�ضاعدة 

على  للم�ضاعدة  اأفريقيا  في  بلدًا   35 مع  �ضراكة  في  للغابات  ال�طنية 
برامج  و�ضع  في طريق  تقف  التي  الخطيرة  للمع�قات  الت�ضدي 

ب�ضال�ضة. للغابات  وطنية 

ال�ضيا�ضات �ضعيد  على  الم�ضاعدة  وتقديم  القدرات  )ز(بناء 
يتمثل بعد هام من اأبعاد الم�ضاعدة المقدمة من برنامج .   240

التعاون التقني في بناء القدرات االإقليمية وال�طنية والمحلية وتقديم 
المعارف. و�ضمن االإطار الزمني المحدود لم�ضروعات برنامج التعاون 

التقني ُي�لى اهتمام لنقل المعارف والمهارات اإلى الم�ؤ�ض�ضات واإلى 
اأفراد البلدان الم�ضتفيدة. وبناء القدرات هذا يمكن اأي�ضًا اأن يتخذ 
اأ�ضكااًل كثيرة، من بينها التدريب اأثناء العمل، والتدريب في غرف 
الدرا�ضة، ومدار�ص المزارعين الحقلية، وحلقات العمل، والج�الت 

الدرا�ضية. وه� ي�ضتهدف جميع فئات اأ�ضحاب الم�ضلحة ومن 
بينهم الم�ظف�ن الحك�مي�ن والتقني�ن والعامل�ن في مجال االإر�ضاد 

والمزارع�ن وال�ضيادون والرعاة والجماعات الن�ضائية وال�ضباب 
وجماعات الم�ضردين داخليًا. ومن �ضمات برنامج التعاون التقني التي 

تكت�ضب اأهمية تقديمه للم�ضاعدة على �ضعيد ال�ضيا�ضات. وقد مّثلت 
الم�ضروعات في هذا المجال )البرنامج 3B( اأكثر من 20 في المائة 

من الم�ضاعدة المقدمة من برنامج التعاون التقني، بعد اأن كانت تبلغ 
5 في المائة في فترة ال�ضنتين 2006-2007. وترّكز الدعم المقدم اإلى 

الحك�مات على اإعداد وثائق ب�ضاأن ال�ضيا�ضات في ميادين محددة، 
ف�ضاًل عن ا�ضتراتيجيات وخطط عمل، وعلى �ضياغة ت�ضريعات.

االإقليمية – االأبعاد  جيم 
الق�ضم هذا  مجال 

الخم�ضة .   241 االأقاليم  في  لالإنجازات  ملخ�ضًا  الق�ضم  هذا  يقدم 
ال��ضطى،  واآ�ضيا  واأوروبا  الهادي،  والمحيط  واآ�ضيا  اأفريقيا،  وهي: 
ل   يف�ضَّ وه�  االأدنى.  وال�ضرق  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا 

تندرج  مقت�ضبة  بارزة  برنامجية  �ضمات  )اأ(  التالي:  النح�  على 
االأمانة(  وح�ضابات  العادي  )البرنامج  االأم�ال  م�ضادر  تحت جميع 

من  المقدم  والدعم  الميدانية  البرامج  ت�ضليم  يبيِّن  يليها جدول 
الذي  الخارجي  التم�يل  العادي؛ )ب(  للبرنامج  الميزانية  خارج 

 2009-2008 الفترة  اأثناء  والزراعة  االأغذية  منظمة  عليه  ح�ضلت 
الرئي�ضية؛ )ج(  الم�ضم�نية  للمحاور  تف�ضيرات  مع  االأقاليم،  ل�ضالح 

التقني  التعاون  برنامج   :4E البرنامج  بخ�ض��ص  بارزة”  ”�ضمات 

تمثيلي  م�ضروع  في  – لالإنجازات  اإطار  – في  و�ضف  ذلك  في  )بما 
االخت�ضار،  على  وحر�ضًا  التقني(.  التعاون  برنامج  م�ضروعات  من 

�ضم�اًل  اأكثر  معل�مات  م  وتقدَّ عمدًا.  انتقائي  اأدناه  ال�ارد  ال�ضرد  فاإن 
ال�ضابق،  البرامج  تنفيذ  في  بارزة  �ضمات  – باء:  ثانيا  الق�ضم  في 

التنفيذ. عن  مف�ضل  تقرير   :3 والملحق 

اأفريقيــا
لالإنجازات عام  )اأ(عر�ص 

لتلبية .   242 بها  ا�ضُطلع  التي  الم�ضم�نية  لالأن�ضطة  اأمثلة  اأدناه  ترد 
اأفريقيا. الإقليم  الهائلة  االحتياجات 

ووقايتها النباتات  اإنتاج 
اتفاقية .   243 تنفيذ  في  القدرات  وبناء  التقنية  الم�ضاعدة  ُقدمت 

حلقات   5 وبخا�ضة عن طريق  االآفات(،  مبيدان  )ب�ضاأن  روتردام 
وطنية.  وم�ضاورات  عمل  حلقات  و3  فرعية  اإقليمية  وم�ضاورات  عمل 
االآفات  مبيدات  اإدارة  على  االأفريقي  المخزونات  برنامج  رّكز  وقد 

ل�قاية  الدولية  االتفاقية  اأمانة  وقدمت  من مخاطرها.  والحد 
مجال  في  والتدريب  االإقليميين،  للخبراء  القدرات  بناء  النباتات 

الحالة  لتحليل  ا�ضتراتيجية  وثيقة  اإعداد  وبداأ  االآفات.  تحليل مخاطر 
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اأفريقيا في  اال�ضتثمار  اأجل  من  الخارجي  التم�يل  )ب(زيادة  اآخرين، .   249 �ضركاء  مع  عاملة  والزراعة،  االأغذية  منظمة  واأعدت 
والحياة  االإن�ضان  بين  التعار�ص  من  التخفيف  ب�ضاأن  اأدوات  مجم�عة 

الم�ضت�ى  على  والتدريب  الت�عية  اأجل  من  ُي�ضتخدم  لكي  البرية 
ال�طني. والم�ضت�ى  المناطق  وم�ضت�ى  المحلي 

والتجارة الغذائي  الأمن 
ال�ضيا�ضات .   250 في  التفكير  اإعادة  ب�ضاأن  اإقليمية  ُنظمت حلقة عمل 

 2008 �ضنة  بعد  العالم  في  الغذائي  لالأمن  االإقليمية  واال�ضتراتيجيات 
االإنمائية  والجماعة  االأفريقي،  االتحاد  من  م�ضاركين  اأجل  من 

اأفريقيا،  لدول غرب  االقت�ضادية  والجماعة  الجن�بية،  الأفريقيا 
االإقليمية،  االقت�ضادية  الجماعات  مع  وبالتعاون  اآخرين.  و�ضركاء 

ال�ضيا�ضة  تدابير  اأثر  ب�ضاأن  درا�ضة  والزراعة  االأغذية  منظمة  اأجرت 
واالأ�ضعار،  االأ�ض�اق،  اأداء  على   2008 �ضنة  في  ُنفذت  التي  التجارية 

االأمن  على  ذلك  وانعكا�ضات  االإمدادات،  �ضعيد  على  واال�ضتجابة 
اأفريقيا. في غرب  الغذائي 

والتنمية الجن�سانية  الق�سايا 
نتيجة .   251 الزراعية  االإح�ضائيات  في  المزارعات  ن ظه�ر  تح�ضَّ

االإح�ضاءات  ب�ضاأن  الجارية  للبرامج  مكثفة  تقنية  م�ضاعدة  لتقديم 
بالق�ضايا  المتعلقة  ال�ض�اغل  اإدماج  بلدان عديدة في  وبداأت  الزراعية. 

ج�لة  اأثناء  �ضُتنفذ  التي  لالإح�ضاءات  التح�ضيرات  �ضمن  الجن�ضانية 
فا�ض�  وب�ركينا  )بنن   15-2006 للفترة  للزراعة  العالمي  االإح�ضاء 
اأجل جمع  من  اأدوات  واأُعدت مجم�عة  وتنزانيا(.  وال�ضنغال  وغانا 
�ضتك�ن  على حدة  الجن�ضين  من  كل جن�ص  مف�ضلة ح�ضب  بيانات 

�ضمن  الجن�ضانية  بالق�ضايا  المتعلقة  ال�ض�اغل  الإدماج  نم�ذج  بمثابة 
تعزيز  وجرى  م�ضتقباًل.  بها  �ضي�ضطلع  التي  الزراعية  االإح�ضاءات 
البيانات  ا�ضتخدام  لتح�ضين  اأخرى  اإقليمية  اأجهزة  مع  االت�ضاالت 

في  �ضيما  ال  على حدة  الجن�ضين  من  كل جن�ص  المف�ضلة ح�ضب 
للتنمية  ال�ضامل  للبرنامج  التابعة   ”COMPACT  ” برامج  تنفيذ  دعم 

الجن�ضانية. الق�ضايا  من حيث  هام  تنفيذ  وه�  اأفريقيا،  في  الزراعية 

الغابات 4%التم�يل الريفي %2

التنمية الزراعية 
%34

التنمية الريفية %28

اإدارة الري والمياه %9

اإدارة البيئة 
واالأرا�ضي %2

اإعادة التاأهيل في حاالات 
الط�ارئ %21

الميزانية    والدعم من خارج  الميداني  البرنامج  ت�ضليم   :10 الجدول 
09  -  2008 اأفريقيا،   اإقليم  في  العادي  للبرنامج  المقدم   

المئوية من  الن�سبة 
الت�سليم مجموع 

الدولرات )باآلف   
الأمريكية(

%0.1 159  الدعم المقدم من خارج الميزانية
للبرنامج العادي

الميداني   :البرنامج 

%38.7 147 669 الدعم المقدم من خارج الميزانية للبرنامج 
الميداني/الم�ضاعدة المقدمة للبلدان االأع�ضاء

%43.8 244 916 حاالت الط�ارئ المم�لة من خارج الميزانية

%38.6 43 187 برنامج التعاون التقني/البرنامج الخا�ص
لالأمن الغذائي

%41.7 1 598 تليف�د

%41.4 437 370 الميداني البرنامج  ت�سليم  مجموع 

%35.6 437 529 الأغذية لمنظمة  الميداني  البرنامج   ت�سليم 
الميزانية خارج  والدعم من   والزراعة 

العادي للبرنامج  المقدم 

ُخ�ض�ص نح� 39 في المائة من مجم�ع العمل المتعلق بدعم .   252
اال�ضتثمار الذي قامت به منظمة االأغذية والزراعة لم�ضاعدة حك�مات 
بلدان اأفريقيا جن�ب ال�ضحراء الكبرى على تخطيط و�ضياغة عمليات 

اال�ضتثمار. واأثناء فترة ال�ضنتين، قامت �ضعبة مركز اال�ضتثمار بتنفيذ 
389 بعثة في بلدان اأفريقيا جن�ب ال�ضحراء الكبرى. وقد اأدى هذا 

اإلى الم�افقة على 38 م�ضروعًا وثالثة برامج اإقليمية تتجاوز قيمة 
اال�ضتثمارات الخا�ضة بها 2.55 مليار دوالر اأمريكي. ومن هذا المجم�ع، 

الُتزم بن�ضبة قدرها 78 في المائة كقرو�ص وائتمانات ومنح من مجم�عة 
البنك الدولي، وال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك التنمية لغرب 

اأفريقيا، وبرنامج االأغذية العالمي، ومرفق البيئة العالمية، واالتحاد 
االأوروبي، وجهات مانحة على ال�ضعيد الثنائي. وكما ه� مبيَّن في 

ال�ضكل 4، كانت المجاالت الم�ضتفيدة الرئي�ضية هي: التنمية الزراعية 
واالأمن الغذائي )34 في المائة(، والتنمية الريفية و�ضُبل المعي�ضة 

الم�ضتدامة )28 في المائة(، واإعادة التاأهيل الخا�ضة بحاالت الط�ارئ 
)21 في المائة(، واإدارة الري والمياه )9 في المائة(. وتتناول م�ضروعات 
اأخرى ُووفق  عليها  الغابات، والتم�يل الريفي، واإدارة الم�ارد الطبيعية، 
وتنمية الثروة الحي�انية. وكان هناك م�ضروعان كبيران ب�جه خا�ص من 

م�ضروعات البنك الدولي يتعلق اأحدهما باإدارة المياه في نيجيريا واالآخر 
ه� م�ضروع معّجل لالأمن الغذائي من اأجل جمه�رية تنزانيا المتحدة. 

و�ضاعدت �ضعبة مركز اال�ضتثمار اأي�ضًا مالوي على و�ضع برنامج التنمية 
الزراعي متعدد الجهات المانحة.

وقد زاد التعاون مع بنك التنمية لغرب اأفريقيا اأثناء �ضنة .   253
2009، بينما تركز العمل مع ال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية 

على اإعداد الم�ضروعات )بما في ذلك م�ضروع تنمية �ضبل المعي�ضة 
الذي ُووفق عليه من اأجل جن�ب ال�ض�دان( وتنفيذ برنامج ال�ضندوق 

ل�ضمان الج�دة. و�ضاعدت �ضعبة مركز اال�ضتثمار على اإجراء عدد 
من ا�ضتعرا�ضات النظراء ودرا�ضات الحاالت االإفرادية في اأفريقيا 
في �ضياق برامج الفر�ص  اال�ضتراتيجية القطرية الميدانية التابعة 

لل�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية. ووا�ضلت منظمة االأغذية والزراعة 
تي�ضير وج�د ميداني م�ؤقت لل�ضندوق في عديد من البلدان، ي�جد 

فيها م�ظف قطري لل�ضندوق في مكتب منظمة االأغذية والزراعة. وقد 
ُووفق اأي�ضًا على م�ضروع متعدد الجهات المانحة من اأجل ال�ض�مال 

في اإطار مبادرة منظمة االأغذية والزراعة المتعلقة باالرتفاع الحاد في 
اأ�ضعار الم�اد الغذائية. وفي �ضنة 2009 ا�ضطلع بعمل م�ضترك مع بنك 
التنمية االأفريقي، ب�ضاأن الحد من ف�اقد ما بعد الح�ضاد، وه� اإحدى 

الركائز الثالث التي حددها بنك التنمية االأفريقي في اإطار ا�ضتجابته 
لالأزمة الغذائية في اأفريقيا.

اأفريقيا  في  القطاع  الخارجي بح�ضب  التمويل   :4 ال�ضكل 
2009-2008 الكبرى،   ال�ضحراء  جنوب   
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المقدمة .   254 الطلبات  في  كبيرة  زيادة  2009، حدثت  �ضنة  وفي 
بعد  وما  قبل  ما  عمليات  في  م�ضاعدة  على  للح�ض�ل  البلدان  من 

اإلى  اأف�ضى  مما  اأفريقيا  في  الزراعية  للتنمية  ال�ضامل  البرنامج  ميثاق 
االأغذية  منظمة  وبداأت  الزراعي.  لال�ضتثمار  وطنية  �ضياغة خطط 

ويجري  وت�غ�،  و�ضيرالي�ن  رواندا  اإلى  الم�ضاعدة  تقديم  في  والزراعة 
.2011-2010 الفترة  اأثناء  اأخرى  لبلدان  الدعم  تقديم 

التقني التعاون  )ج(برنامج 
اأفريقيا .   255 في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات  ت�زيع  اأدناه  ُيبّيّن 

منظمات  لدعم  م�ضروع  اإبراز  مع  الم�ضم�نية،  المجاالت  ح�ضب 
الكاميرون. في  المزارعين 

 – التقني  التعاون  لبرنامج  بارزة  �ضمات 
المزارعين  الكاميرون: دعم منظمات 

الذرة  من  اأ�ضناف  ون�ضر  البذور  اإكثار  اأجل  من 
مبكرًا  تن�ضج  التي  والُدخن  الرفيعة  والذرة 

الأق�ضى وال�ضمال  ال�ضمال  مقاطعات  في 
في اأعقاب �ضل�ضلة من حاالت الجفاف في المقاطعات ال�ضمالية 

في الفترة 2003-05، طلبت حك�مة الكاميرون الح�ض�ل على 
م�ضاعدة لزيادة اإنتاج الحب�ب في هذه المنطقة واالإ�ضهام 

في تح�ضين االأمن الغذائي. وكان الغر�ص الرئي�ضي من 
م�ضروع برنامج التعاون التقني ه� تي�ضير الت�افر واال�ضتخدام 

الم�ضتدامين لبذور مح�ّضنة ومكّيفة لالأرز والذرة والذرة الرفيعة 
والُدخن في المناطق التي اإما ُتنتج فيها معظم البذور اأو ُت�ضترى 

من اأ�ض�اق غير ر�ضمية، بدون اأي �ضمان للج�دة.
 وكان النهج المتبع ه� عن طريق �ضراكة بين القطاعين العام 

والخا�ص لتعزيز م�ؤ�ض�ضات البذور المحلية، بدعم من م�ؤ�ض�ضات 
عامة ال مركزية وتقنيين ال مركزيين. وقد تم تدريب ما 

مجم�عه 114 جماعة من جماعات زّراع البذور )ت�ضم 648 1 
مزارعا( على الج�انب التقنية المتعلقة باإكثار البذور والنفاذ 
اإلى االأ�ض�اق وعلى مهارات االإدارة. وبالت�ازي مع ذلك، جرى 

تدريب تقنيين على اإجراء عمليات التفتي�ص على اإنتاج البذور، 
ومراقبة الج�دة، واإ�ضدار ال�ضهادات للبذور.

 واإلى جانب مخرجات الم�ضروع المبا�ضرة الكبيرة )اأنتج الم�ضروع 
وقام بت�ض�يق 553 طنًا من البذور(، �ضملت التاأثيرات الحفازة 

الجديرة بالذكر ما يلي: )1( اإقامة �ضبكة غير ر�ضمية لمنتجي 
البذور في المنطقة؛ )2( تح�ضين الت�ض�يق التجاري للبذور خارج 

منطقة الم�ضروع، اأي في اأجزاء اأخرى من البلد؛ )3( واإعداد 
دليل تقني الإ�ضدار ال�ضهادات لبذور الذرة واالأرز والذرة الرفيعة 

في الكاميرون يمكن اإعداد دليل مماثل له لكي ُي�ضتخدم في 
بلدان اأخرى في المنطقة؛ )4( تح�ضين نهج االإنتاج المحلي 

للبذور الذي ا�ضتحدثته منظمة االأغذية والزراعة.
 وتتعلق �ضروط النجاح التي ُحددت من اأجل هذا الم�ضروع بما 

يلي: )1( التنفيذ عن طريق م�ظفين ميدانيين مما يكفل 
الملكية المحلية واال�ضتدامة؛ )2( م�ضاركة جميع اأ�ضحاب 

الم�ضلحة من القطاعين العام والخا�ص في هذا القطاع بما 
ي�ضمل: معاهد البح�ث، وال�زارات التنفيذية، ومراقبي ج�دة 
البذور ومفت�ضيها، وم�ردي المدخالت، والمجتمعات المحلية 

نف�ضها، التي كان لديها اهتمام وا�ضح بالعملية؛ )3( تفاني 
م�ظفي الم�ضروع؛ )4( اإدماج تجارب الم�ضروعات ال�ضابقة؛ )5( 

ا�ضتخدام �ضندوق متجدد ل�ضمان اال�ضتدامة المالية. 

الإطار
14

 4D:االإدارة في حاالت 
الط�ارئ وبعد االأزمات
%32

 مجاالت اأخرى
%12

 2A:اإدارة نظم انتاج 
المحا�ضيل
%12

 2C:االأمرا�ص واالآفات 
الحي�انية والنباتية

%10

 2F:اإدارة الغابات 
و�ضيانتها واإحياوؤها

%4

 2H:المعل�مات 
واالإح�ضائات واالإقت�ضاد 

وال�ضيا�ضات في قطاع 
م�ضايد االأ�ضماك وتربية 

االأحياء المائية
%3

 2K:االإدارة الم�ضتدامة 
 2M:البنية االأ�ضا�ضية للم�ارد الطبيعية   %3

الريفية وال�ضناعات 
الزراعية  %6

 3B:ال�ضيا�ضات 
في قطاعي االأغذية 

والزراعة  %18

المجال  اأفريقيا بح�ضب  في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات   :5 ال�ضكل 
2009-2008 والميزانية،   العمل  برنامج  في  البرنامجي   
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مع  التكيف  ب�ضاأن  والتجارب  المعل�مات  تبادل  ي�ّضرت  بحيث   ،2008

برنامج  ُوو�ضع  الزراعة.  قطاع  في  اآثاره  من  والتخفيف  المناخ  تغير 
نهر  اإقليم  في  التقني  التعاون  برنامج  من  بم�ضاعدة  الحي�ية  للطاقة 

الفرعي. االأكبر  الميك�نغ 

الأ�سماك م�سايد 
الخ�ض��ص .   262 وجه  على  ن�ضطة  والزراعة  االأغذية  منظمة  كانت 

البنغال.  خليج  اإقليم  اأجل  من  وم�ضروعات  عمل  برامج  �ضياغة  في 
م�ضايد  لهيئة  الثالث�ن  الدورة   2008 اأغ�ضط�ص/اآب  في  ُعقدت  وقد 

ب�ضاأن  ت�ضاوري  اجتماع  مع  الهادي،  والمحيط  اآ�ضيا  في  االأ�ضماك 
المائية  االأحياء  وتربية  االأ�ضماك  م�ضايد  الإدارة  لترتيبات  الترويج 

العمل  حلقات  من  عدد  اأي�ضًا  وُنظم  الهادي.  والمحيط  اآ�ضيا  في 
االأ�ضماك  م�ضايد  قطاع  في  رئي�ضية  ق�ضايا  لتناول  الفنية  االإقليمية 
الميناء(. دولة  وتدابير  البحرية،  الم�ارد  واإدارة  تقدير  مثاًل  )منها 

للغابات الم�ستدامة  الإدارة 
االإطالق .   263 على  اأ�ضب�ع  اأول  والزراعة  االأغذية  منظمة  نظمت 

هان�ي،  في   ،2008 اأبريل/ني�ضان  في  الهادي  والمحيط  الآ�ضيا  للغابات 
بلدًا.   50 على  يرب�  مما  م�ضاركًا   750 من  اأكثر  نام، ح�ضره  فييت 

اأعد  الغابات،  بقطاع  المتعلقة  للت�قعات  االإقليمية  الدرا�ضة  اإطار  وفي 
لدرا�ضات  تقريرًا   20 واأُنجز  الت�قعات  عن  وطنية  تقارير  بلدًا   28

م�ا�ضيعية. 

الغذائي الأمن  ومعلومات  الإح�ساءات 
لالأغذية .   264 منتقاة  م�ؤ�ضرات  من   ن�ضخة جديدة  �ضدرت 

الزراعة  تغطي  الهادي،  والمحيط  اآ�ضيا  اإقليم  في  الزراعية  والتنمية 
بلدان  في  والتغذية  والغابات  االأ�ضماك  و�ضيد  الحي�انية  والثروة 

اإلكترونية  اإخبارية  اإن�ضاء مجم�عة  ر  ي�ضَّ وقد  الهادي.  والمحيط  اآ�ضيا 
تح�ضين  الزراعية  باالإح�ضاءات  المعنية  الهادي  والمحيط  اآ�ضيا  لهيئة 

االأع�ضاء. بين  فيما  الت�ا�ضل 

الهادي والمحيط  اآ�سيا 
لالإنجازات عام  )اأ(عر�ص 

المتباينة .   256 االإنمائية  للحاالت  اال�ضتجابة  اإلى  ال�ضعي  بخ�ض��ص 
الرئي�ضية.  لالأن�ضطة  مختارة  اأمثلة  تقديم  يمكن  االإقليم  في 

الغذائي والأمن  الزراعة  ا�ستراتيجيات  دعم 
فيما .   257 م�ضاعدة  على  اآ�ضيا  �ضرق  اأمم جن�ب  رابطة  ح�ضلت 

وخطة  الغذائي  لالأمن  ال�ضتراتيجيتها  المتكامل  باالإطار  يتعلق 
اإقليمية  ا�ضتراتيجية  �ضياغة  اأي�ضًا  وبداأت  به.  المرتبطة  العمل 

بالتعاون  الهادي،  المحيط  بلدان جزر  في  الغذائي  لالأمن  فرعية 
م�ضتركة  ب�ضفة  م  وُنظِّ والي�ني�ضيف.  العالمية  ال�ضحة  منظمة  مع 

بين  ما  بيجين جمع  في   2009 فبراير/�ضباط  في  لل�ضيا�ضات  منتدى 
الزراعية  ال�ضيا�ضات  اإ�ضالحات  لدرا�ضة  االإقليم  من  بارزين  خبراء 

بلدان  اأجل  من  الدرو�ص  ا�ضتخال�ص  بهدف  اآ�ضيا  في  والتجارية 
المحا�ضيل  تاأمين  ب�ضاأن مخططات  اإقليمية  درا�ضة  وبداأت  اأخرى. 
اأي�ضًا  العمل  وبداأ   .2010 منت�ضف  في  منها  االنتهاء  المقرر  ومن 

االأزمات  تاأثيرات  ب�ضاأن  اإقليمي  نطاق  على  لل�ضيا�ضات  درا�ضة  ب�ضاأن 
المزارعين. �ضغار  على  والغذائية  واالقت�ضادية  المالية 

والمياه الأرا�سي  اإدارة 
والمياه .   258 االأرا�ضي  لم�ارد  المتكاملة  االإدارة  ب�ضاأن  م�ؤتمر  ُنظم 

اأجل  من  ناجحة  مبادرات  وُحددت  الريفية،  المياه  م�ضتجمعات  في 
لخم�ضة  الم�ضاعدة  وُقدمت  كله.  االإقليم  في  اأو�ضع  نطاق  على  تنفيذها 

باعتماد  يتعلق  فيما  التقني(  التعاون  برنامج  بلدان )عن طريق 
الري. لتحديث  تكن�ل�جيات  مفاهيم  وتنفيذ 

للحدود العابرة  الحيوانية  الأمرا�ض  مكافحة 
االأمرا�ص .   259 لعمليات  الط�ارئ  لمركز  االإقليمية  ال�حدة  لعبت 

االأمرا�ص  مكافحة  في  رئي�ضيًا  دورًا  للحدود  العابرة  الحي�انية 
االأمرا�ص  هذه  بين  ومن  منها،  وال�قاية  للحدود  العابرة  الحي�انية 

الطي�ر  اأنفل�انزا  بعدوى  الحي�انات  اإ�ضابة  ور�ضد   ، الطي�ر  اأنفل�انزا 
علم  )مراكز  االإقليمية  الدعم  وحدات  وكانت  االإمرا�ص.  ال�ضديدة 

بط�ارئ  يتعلق  فيما  ن�ضطة  المختبرية(  المرجعية  والمراكز  االأوبئة 
في ط�كي�  ُعقد  اإقليمي  اجتماع  وا�ضتعر�ص  الرئي�ضية.  االأمرا�ص 

اآليات  وناق�ص  فرعية  اإقليمية  اأفرقة  ت��ضيات   2009 ي�لي�/تم�ز  في 
والتاأهب. االإ�ضراف  لتعزيز خطط  التن�ضيق 

القيمة و�سل�سل  الزراعية  لل�سناعات  الترويج 
االأغذية .   260 منظمة  بين  م�ضترك  م�ؤتمر  بانك�ك  في  ُعقد 

المرتبطة  الغذائية  الج�دة  ب�ضاأن  االأوروبية  والمف��ضية  والزراعة 
تحقق  التي  الت�ض�يق  ل�ضال�ضل  للترويج  وذلك  الجغرافي  بالمن�ضاأ 
في  اإفرادية  درا�ضات حاالت  واأُجريت  المزارعين.  ل�ضغار  ف�ائد 

�ضغار  بها  ي�ضتجيب  اأن  يمكن  التي  الكيفية  فهم  لتح�ضين  بلدًا   11

الم�ضتهلكين. ومتطلبات  االأ�ض�اق  لتغير  بفعالية  المزارعين 

الحيوية والطاقة  المناخ  ر  تغيُّ
التنفيذ .   261 قيد  المناخ  بتغير  تتعلق  م�ضروعات  هناك  كانت  بينما 

واالأمن  المناخ  تغيُّر  ب�ضاأن  دولية  ندوة  ُنظمت  عديدة،  بلدان  في 
اأغ�ضط�ص/اآب  في  بنغالدي�ص،  دكا،  في  اآ�ضيا  في جن�ب  الغذائي 

الميزانية   المقدم من خارج  والدعم  الميداني  البرنامج  11:ت�ضليم  الجدول 
09  -  2008 الهادي،  والمحيط  اآ�ضيا  اإقليم  في  العادي  للبرنامج   
المئوية من  الن�سبة 

الت�سليم مجموع 
الدولرات )باآلف   

الأمريكية(

%0.7 1 240  الدعم المقدم من خارج الميزانية
للبرنامج العادي

الميداني  :البرنامج 

%22.9 87 464 الدعم المقدم من خارج الميزانية للبرنامج 
الميداني/الم�ضاعدة المقدمة للبلدان االأع�ضاء

%22.3 124 356 حاالت الط�ارئ المم�لة من خارج الميزانية

%25.6 28 612 برنامج التعاون التقني/البرنامج الخا�ص
لالأمن الغذائي

%15.9 611 تليف�د

%22.8 241 043 الميداني البرنامج  ت�سليم  مجموع 

%19.7 242 284 الأغذية لمنظمة  الميداني  البرنامج   ت�سليم 
الميزانية خارج  والدعم من   والزراعة 

العادي للبرنامج  المقدم 
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التقني التعاون  )ج(برنامج 
اآ�ضيا .   267 في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات  ت�زيع  اأدناه  يبّيَّن 

اإبراز  مع  الرئي�ضية،  الم�ضم�نية  المجاالت  الهادي ح�ضب  والمحيط 
الفلبين. في  الغابات  اإعادة  ب�ضاأن  م�ضروع 

والمحيط  اآ�ضيا  في  اال�ضتثمار  اأجل  من  الخارجي  التم�يل  )ب(زيادة 
الهادي

 4D:االإدارة في حاالت 
الط�ارئ وبعد االأزمات
%29

 مجاالت اأخرى
%15

 2A:اإدارة نظم انتاج 
المحا�ضيل
%13

2B:اإدارة نظم االنتاج 
الحي�اني   %7

2C:االأمرا�ص واالآفات 
الحي�انية والنباتية

%6

2K:االإدارة الم�ضتدامة 
للم�ارد الطبيعية

%6

 2M:البنية االأ�ضا�ضية 
الريفية وال�ضناعات 
الزراعية  %4

 3B:ال�ضيا�ضات 
في قطاعي االأغذية 

والزراعة  %20

التنمية الزراعية   %12 اإعادة التاأهيل في حاالت 
الط�ارئ   %7

التنمية الريفية
%40   

اإدارة البيئة واالأرا�ضي
%17

اإدارة الري والمياه
%24

اإلى .   265 بعثة   400 من  اأكثر  والزراعة  االأغذية  منظمة  اأوفدت 
بلغ مجم�ع  ا�ضتثمارات  على  م�افقة  على  الح�ض�ل  وتم  االإقليم. 

الزراعي/الريفي.  القطاع  اأجل  من  اأمريكي  دوالر  ملياري  قيمتها 
المائة مخ�ض�ضة  في   69 قدرها  ن�ضبة  كانت  اال�ضتثمارات،  هذه  ومن 

من  مم�لين  النطاق  وا�ضعي  اإقليميين  وبرنامجين  م�ضروعًا   27 لـ 
ومرفق  الزراعية،  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق  الدولي،  البنك  مجم�عة 

ال�ضعيد  على  مانحة  وجهات  االأوروبي،  واالتحاد  العالمية،  البيئة 
اال�ضتثمارية  العمليات  هذه  فاإن   ،6 ال�ضكل  في  مبّين  ه�  وكما  الثنائي. 
المائة(؛  في  الم�ضتدامة )40  المعي�ضة  و�ضبل  الريفية  التنمية  ت�ضاعد: 
واإدارة  وتنظيم  المائة(؛  في  المياه )24  م�ارد  واإدارة  الري  وتح�ضين 

والحي�انية  الزراعية  والتنمية  المائة(؛  في  والمياه )17  البيئة 
في حاالت  التاأهيل  واإعادة  المائة(؛  في  االأغذية )12  و�ضالمة 

المائة(. في  الط�ارئ )77 
اهتمامًا .   266 نالت  التي  البلدان  بين  من  بنغالدي�ص  وكانت 

�ضبل  اإعادة  في  للم�ضاعدة  م�ضروعات  باأربعة  بحيث حظيت   ، خا�ضًا 
لم�ضاعدتها  وباك�ضتان  الفي�ضانات،  وبعد  االأعا�ضير  بعد  المعي�ضة 

العالمية  البيئة  مرفق  اأقر  واأي�ضًا،  الغذائية.  الم�اد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء 
بلدان  ثمانية  اأجل  من  انتظاره  البيئية طال  لالإدارة  اإقليميًا  برنامجًا 

البنغال،  خليج  في  الكبير  البحري  االإيك�ل�جي  بالنظام  محيطة 
ال�ضاحلية  م�ائلها  لحماية  مماثلة  مع�نة  على  ملديف  وح�ضلت جزر 
الح�ض�ل  اإلى  �ضعت  التي  البلدان  مقدمة  في  ال�ضين  وكانت  اله�ضة. 
معه،  والتكيف  المناخ  تغيُّر  اآثار  من  بالتخفيف  تتعلق  م�ضاعدة  على 

فعلى  البي�ل�جي.  التن�ع  و�ضيانة  االإيك�ل�جية  الحماية  عن  ف�ضاًل 
ال�ضين،  في  االإيك�ل�جية  للزراعة  م�ضروع  �ضي�ضاعد  المثال،  �ضبيل 
اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   440 من  يقرب  ما  ا�ضتثماراته  يبلغ مجم�ع 

المعي�ضية  االأ�ضر  لدى  والطهي  الزراعة  في  الحي�ية  الكتلة  اإدماج  على 
وا�ضُتهدفت  الحراري.  االحتبا�ص  غازات  انبعاثات  من  والحد  الريفية، 
و�ضاعدت  دعم.  على  للح�ض�ل  الجزرية  الهادي  المحيط  بلدان  اأي�ضًا 
اإقليمي  برنامج  في  الت��ضع  مرحلة  اإعداد  على  اال�ضتثمار  مركز  �ضعبة 

لالأمن  الهادي  المحيط  برنامج جزر  اإطار  في  الغذائي  لالأمن 
ال�ضندوق  من  ل  �ضيمّ�ّ الذي  الم�ضتدامة  المعي�ضة  و�ضبل  الغذائي 

اأخرى. وم�ضادر  الزراعية  للتنمية  الدولي 

الهادي،  والمحيط  اآ�ضيا  في  القطاع  الخارجي بح�ضب  التمويل   :6 ال�ضكل 
2009-2008   

الهادي بح�ضب   والمحيط  اآ�ضيا  في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات    :7 ال�ضكل 
2009-2008 والميزانية،  العمل  برنامج  في  البرنامجي  المجال   
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ب�ضيطة  الطبيعي هي طريقة  الغابات  تجدد  على  الم�ضاعدة  اإن 
الطبيعي.  التتابع  عمليات  وتعجيل  دعم  اإلى  ت�ضتند  التكلفة  وفعالة 
وال�قاية  الحرائق،  اإدارة  هي:  الطريقة  لهذه  الرئي�ضية  والعنا�ضر 

تتك�ن  التي  االأ�ضجار  �ضتالت  نم�  ودعم  المدمر،  الرعي  من 
 Imperata قبيل  من  الغازية  الح�ضائ�ص  اأن�اع  على  وال�ضيطرة  طبيعيًا، 
نطاق  على  الغابات  اإزالة  لعمليات  ونتيجة  الفلبين،  وفي   .cylindrical

 6 من  اأكثر  ل  تح�َّ متكررة،  ب�ض�رة  الحرائق  الندالع  ونتيجة  هائل 
مراعي  اإلى  �ضابقًا  بالغابات  مغطاة  كانت  مناطق  من  هكتار  ماليين 

لتجنُّب  حل�ل  وبحثًا عن  االإنتاجية.  منخف�ضة    Imperataح�ضائ�ص
الغابات،  زرع  باإعادة  الخا�ضة  التقليدية  للعمليات  العالية  التكاليف 

الطبيعي  الغابات  الم�ضاعدة على تجدد  نهج  الفلبين  اعتمدت حك�مة 
بيد  الغابات.  الإعادة  التكلفة  منخف�ضة  كا�ضتراتيجية   1989 �ضنة  في 
بالدرجة  يرجع  هذا  وكان  كبيرًا،  تقدمًا  تتقدم  لم  الطريقة  هذه  اأن 
الغابات  عن  الم�ض�ؤولين  لدى  وال�عي  القدرة  ت�افر  عدم  اإلى  االأولى 

وظلت  النهج.  لهذا  ناجحة  ميدانية  اأمثلة  اإلى  لالفتقار  ونتيجة 
الغابات  زرع  باإعادة  الخا�ضة  التكلفة  الباهظة  التقليدية  العمليات 

القرار. �ضّناع  لدى  المعتاد  الخيار  هي 
ن�ضر مبداأ الم�ضاعدة على تجدد الغابات الطبيعي

نهج  بتطبيق  النه��ص  م�ضروع  اأُطلق  التقني:  التعاون  برنامج   م�ضروع 
الغابات  اإعادة  اأجل  من  الطبيعي  الغابات  تجدد  على  الم�ضاعدة 

على  للتدليل   2006 �ضنة  في  الفلبين  في  منخف�ضة  وبتكلفة  بفعالية 
البيئة  اإدارة  مع  بالتعاون  وذلك  مبادئه،  ولتعميم  النهج  هذا  ف�ائد 

وترّكز  باغا�ضا.  باغ�نغ  م�ؤ�ض�ضة  ومع  الفلبين  في  الطبيعية  والم�ارد 
التكن�ل�جيا،  نقل  على  �ضن�ات  ثالث  ا�ضتغرق  الذي  الم�ضروع 

العملي  للبيان  م�اقع  ثالثة  واأُقيمت  ال�عي.  واإثارة  القدرات،  وبناء 
تجدد  على  الم�ضاعدة  نهج  ب�ضاأن  عملي  تدريب  وُقدم  وللتدريب 

المنظمات  وم�ظفي  الحرجيين،  من   200 من  الأكثر  الطبيعي  الغابات 

التقييمات  واأكدت  المحلية.  المجتمعات  وممثلي  الحك�مية،  غير 
من  يقلل  اأن  يمكن  الطبيعي  الغابات  تجدد  على  الم�ضاعدة  نهج  اأن 

يح�ل  بينما  المائة،  في   50 قدرها  بن�ضبة  الغابات  زرع  اإعادة  تكاليف 
المحلي. البي�ل�جي  التن�ع  ن  ويح�ضِّ الحرائق  اندالع  دون  بنجاح 

اأكثر من مجرد ”براعم اأمل“
اإدراك  هناك  واأ�ضبح  النطاق،  وا�ضع  اإعالميًا  اهتمامًا  الم�ضروع   نال 

ال�ضا�ضة  كبار  لدى  النهج  هذا  من  يمكن جنيها  التي  للف�ائد  كامل 
بتطبيق  ق�ي  التزام  وج�د  على  اأي�ضًا  الم�ضروع  وحفز  القرار.  و�ضّناع 

من جانب  م�ضتقباًل  الطبيعي  الغابات  تجدد  على  الم�ضاعدة  نهج 
الم�ضروع،  تجربة  اإلى  وا�ضتنادًا  الخا�ص.  والقطاع  المحليين  ال�ضكان 
الذي  المياه  مجاري  اأعلى  ال�اقعة  االأرا�ضي  تنمية  برنامج  خ�ض�ص 

تم�ياًل  الفلبين  في  الطبيعية  والم�ارد  البيئة  الإدارة  والتابع  بداأ حديثًا 
في  الطبيعي  الغابات  تجدد  على  الم�ضاعدة  ممار�ضات  لتطبيق  كبيرًا 
دافاو  باالغ�نان،  في  النهج  هذا  م�قع  ونال  هكتار.   9  000 من  اأكثر 

�ضندوق  والت��ضع من خالل  ال�ضيانة  اأجل  من  دعمًا  ن�رتي،  ديل 
في  النهج  م�قع  ت��ضيع  يجري  بينما  الريفية،  االإنمائية  الم�ضاعدة 

عدة  واأعربت  العالمية.  للبيئة  الياباني  ال�ضندوق  من  بدعم  ب�ه�ل 
باأن�ضطة  اهتمامها  الخا�ص عن  القطاع  �ضركات  من  اأي�ضًا  �ضركات 
تجدد  على  الم�ضاعدة  نهج  �ضُيدرج  ذلك،  على  وعالوة  النهج.  هذا 
اأف�ضل  بجائزة  يتعلق  فيما  االختيار  معايير  كاأحد  الطبيعي  الغابات 

.2010 �ضنة  من  اعتبارًا  الغابات  لمعالجة  برنامج 
التفاو�ص  ه�  الم�ضروع  هذا  من  المنبثق  الرئي�ضي  االبتكار  كان   وربما 

داناو  بلديتي  بين  ”المي�ّضر“ بالكرب�ن  لالتجار  على مخطط 
�ص  �ضتع�ِّ المت�ائمتين،  الكبرى(  )مانيال  �ضيتي  وماكاتي  )ب�ه�ل( 
اإعادة  بدعم  الكرب�نية  اإنبعاثاتها  من  ماكاتي عن جزء  بمقت�ضاه 

في  الطبيعي  الغابات  تجدد  على  الم�ضاعدة  الغابات عن طريق 
لداناو.  الخلفية  المناطق 

الطبيعي الغابات  الم�ضاعدة على تجدد  – الفلبين:  التقني  التعاون  لبرنامج  بارزة  �ضمات 
والغابات النا�س  بين  ال�ضلة  تعزز  الإطار

15
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وتبادلها المعلومات  جمع 
الم�ضتديرة .   274 المائدة  اجتماع  االإقليمي  المكتب  ا�ضت�ضاف 

ل�ضنة  الزراعة  اإح�ضاءات  برنامج  ب�ضاأن  للزراعة  العالمي  لالإح�ضاء 
ق�اعد  هيئة  فيه  و�ضاركت   2009 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في   2010

االإقليم. في  بلدًا  و17  االأوروبية  االإح�ضائية  البيانات 
قدرة .   275 ولتعزيز  القائمة  ال�ضبكات  لدعم  وُبذل جهد خا�ص 

المائية  االأحياء  تربية  مراكز  �ضبكة  مثاًل  ومنها  المحلية،  ال�ضبكات 
البح�ث  ل�ضبكات  االأوروبية  والمنظ�مة  وال�ضرقية،  ال��ضطى  اأوروبا  في 

االإنترنت  بح�ث  على  االطالع  وكذلك  الزراعة،  قطاع  في  التعاونية 
الزراعة. مجال  في  ال�ضبكي  والت�ا�ضل  الزراعة،  قطاع  في  العالمية 

الو�سطى واآ�سيا  اأوروبا 
لالإنجازات عام  )اأ(عر�ص 

والع�ضرين .   268 ال�ضاد�ص  االإقليمي  الم�ؤتمر  ت��ضيات  مع  تما�ضيًا 
والتنمية  التناف�ضية،  للزراعة  الترويج  على  الت�ضديد  الأوروبا، جرى 

بالبيئة،  ال�ضرر  تلحق  ال  التي  االإنتاج  وطرق  الم�ضتدامة،  الريفية 
من  والتخفيف  التقليدية،  االإقليمية  الزراعية  واالأغذية  والمنتجات 

والزراعة  االأغذية  منظمة  وركزت  المناخ.  لتغيُّر  ال�ضلبية  االآثار 
اأوروبا  �ضرق  ببلدان جن�ب  الخا�ضة  االحتياجات  على  اهتمامها 

القطاع  فيها  ُيعتبر  التي  وج�رجيا،  الم�ضتقلة  الدول  وكمن�لث 
اأدناه  وترد  الريفية.  وللمناطق  لالقت�ضاد  رئي�ضية  اأهمية  ذا  الزراعي 

االأن�ضطة. الأهم  اأمثلة 

المناخ ر  وتغيُّ الطبيعية  الموارد  اإدارة 
المتعلقة .   269 الملحة  الق�ضايا  والزراعة  االأغذية  منظمة  تناولت 

عمل  حلقات  تنظيم  واإدارتها عن طريق  وت�طيدها  االأرا�ضي  بحيازة 
والمطب�عات  االإقليمي،  ال�ضعيد  على  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  وم�ضاورات 

ال�طني  ال�ضعيد  من  كل  على  الميدانية  والم�ضروعات  الفنية 
يبلغ مجم�عه  لما  الم�ضاعدة  وُقدمت  واالإقليمي.  الفرعي  واالإقليمي 

ال��ضطى  اآ�ضيا  واأقاليم  وال�ضرقية  ال��ضطى  اأوروبا  بلدان  من   15

المتعلقة  والتقييمات  للدرا�ضات  باإعداد ح�ضر  يتعلق  فيما  الفرعية 
الريفية. والمناطق  الزراعة  على  المناخ  تغيُّر  بتاأثيرات 

المحا�سيل وقاية 
في .   270 الجراد  مكافحة  اأجل  من  المقدمة  الم�ضاعدة  �ضددت 

ما  اإبراز  مع  االإقليمي،  التعاون  على  ال��ضطى  واآ�ضيا  الق�قاز  بلدان 
على  تاأثيره  اإبراز  ومع  للحدود  عابر  طابع  من  الجراد  به خطر  يت�ضم 

االإقليمي. الم�ضت�ى 

والغابات الأ�سماك  م�سايد 
اإقليمية .   271 منظمة  اإن�ضاء  والزراعة  االأغذية  منظمة  ي�ّضرت 

فترة  اأثناء  وُعقدت  والق�قاز  ال��ضطى  اآ�ضيا  في  االأ�ضماك  لم�ضايد 
واجتماعات  الدولية  والحك�مية  التح�ضيرية  االجتماعات  ال�ضنتين 

ال�ضلة. ذات  الت�جيهية  اللجنة 
على .   272 واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  التح�ُّل  تاأثيرات  تحليل  وجرى 

ال�ضركاء  مع  ال�ثيق  بالتعاون  ال�ضرقية  اأوروبا  في  الغابات  قطاع 
المتحدة  االأمم  لجنة  ذلك  في  بما  االإقليم،  في  ال�ضلة  ذوي 

الأوروبا. االقت�ضادية 

وتجارتها الأغذية  �سلمة 
في .   273 البلدان  من  عددًا  والزراعة  االأغذية  منظمة  �ضاعدت 

تقدم  واإحراز  االأغذية  �ضالمة  ب�ضاأن  ا�ضتراتيجيات  و�ضع  على  االإقليم 
االتحاد  لمتطلبات  ممتثلة  االأغذية  بمراقبة  المتعلقة  نظمها  في جعل 

الد�ضت�ر  م�ا�ضفات  تطبيق  مع  العالمية،  التجارة  ومنظمة  االأوروبي 
االأغذية  ب�ضالمة  المخت�ضة  ال�طنية  ال�ضلطات  اأي�ضًا  ودعمت  الغذائي. 

والأغرا�ص  المحلية  االأ�ض�اق  اأجل  من  ماأم�نة  اأغذية  ت�افر  كفالة  في 
تتناول  التي  القدرات  بناء  اأن�ضطة  من  �ضل�ضلة  الت�ضدير عن طريق 
�ضالمة  م�ا�ضفات  وتح�ضين  والم�ؤ�ض�ضية،  الت�ضريعية  االأطر  اإ�ضالح 

الغذائية،  ال�ضناعة  ت�ضغيل  على  القائم�ن  يتبعها  التي  االأغذية 
الم�ضتهلكين. �ضحة  وحماية 

ال�اردة     12 المئ�ية  الن�ضبة  فاإن  المختلفة،  الت�ضنيف  اإلى مخططات  بالنظر    
فقط. اأوروبا  اإلى  ت�ضير   8 ال�ضكل  في    

التم�يل الريفي
%4

اإدارة البيئة واالأرا�ضي
%6

اإعادة التاأهيل في حاالات 
الط�ارئ  %2

حيازة االأرا�ضي
%68 

التنمية الريفية
%20

اأوروبا،  في  القطاع  الخارجي ح�ضب  التمويل   :8 ال�ضكل 
12 2009-2008   

الميزانية   المقدم من خارج  والدعم  الميداني  البرنامج  12:ت�ضليم  الجدول 
09  -  2008 اأوروبا،   اإقليم  في  العادي  للبرنامج   

المئوية من  الن�سبة 
الت�سليم مجموع 

الدولرات )باآلف   
الأمريكية(

%0.0 0  الدعم المقدم من خارج الميزانية
للبرنامج العادي

الميداني  :البرنامج 

%0.8 3 049 الدعم المقدم من خارج الميزانية للبرنامج 
الميداني/الم�ضاعدة المقدمة للبلدان االأع�ضاء

%1.5 8 422 حاالت الط�ارئ المم�لة من خارج الميزانية

%5.4 6 076 برنامج التعاون التقني/البرنامج الخا�ص
لالأمن الغذائي

%3.5 135 تليف�د

%1.7 17 683 الميداني البرنامج  ت�سليم  مجموع 

%1.4 17 683 الأغذية لمنظمة  الميداني  البرنامج   ت�سليم 
الميزانية خارج  والدعم من   والزراعة 

العادي للبرنامج  المقدم 

واآ�ضيا  اأوروبا  في  اال�ضتثمار  اأجل  من  الخارجي  التم�يل  )ب(زيادة 
ال��ضطى

 ا�ضطلع باأكثر من 150 بعثة في االإقليم اأثناء الفترة .   276
2008-2009. ووافق �ضركاء التم�يل على ع�ضرة م�ضروعات وبرنامجين 

بلغ  اال�ضتثمار،  �ضعبة مركز  رئي�ضية من  اأُعدت بمدخالت  اإقليميين، 
كان  وقد  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   381.8 ا�ضتثماراتها  قيمة  مجم�ع 

يرجع   ،2007-2006 ال�ضنتين  بفترة  مقارنًة  ملح�ظ،  انخفا�ص  هناك 
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للزراعة  الدولي  البنك  من  االإقرا�ص  زيادة  اإلى  االأولى  بالدرجة 
 ،8 ال�ضكل  في  مبيَّن  ه�  وكما  اأخرى.  اأقاليم  في  الريفية  والتنمية 

الدولي  للبنك  كبيرًا  م�ضروعًا  �ضمل  كبيرًا  دعمًا  االأرا�ضي  حيازة  نالت 
االأ�ض�د  الجبل  في  وم�ضروعين  الم�ضاحة  عمليات  لتحديث  تركيا  في 
التنمية  ونالت  الزراعة.  وتعزيز  الم�ؤ�ض�ضية  والتنمية  االأرا�ضي  الإدارة 
لل�ضندوق  م�ضروعات  عدة  من  االأولى  بالدرجة  دعمًا،  اأي�ضًا  الريفية 

والم�ضروعات  المعي�ضة  �ضبل  اأجل  من  الزراعية  للتنمية  الدولي 
الريفية.  المالية  والخدمات  الزراعي،  والدعم  الم�ضتدامة،  الريفية 

البيئة  لمرفق  اإقليميان  م�ضروعان  تناوله  فقد  البيئة  مجال  اأما 
االإيك�ل�جية. والنظم  االأنهار  اأح�ا�ص  تنمية  ا�ضتهدفا  العالمية 

االأغذية .   277 منظمة  وّقعت   ،2008 االأول  اأكت�بر/ت�ضرين  وفي 
االآ�ضي�ي  االأوروبي  التنمية  بنك  مع  تفاهم جديدة  مذكرة  والزراعة 

العديد  اال�ضتثمار  مركز  �ضعبة  و�ضاعدت  اال�ضتثمار.  فر�ص  لزيادة 
االتحاد  اإلى  االن�ضمام  وبلدان  تح�ل  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  من 

القطاعية،  اال�ضتثمارية  ا�ضتراتيجياتها  وتح�ضين  لتحليل  االأوروبي 
القطاعين  بين  �ضراكات  المنتجين عن طريق  ولتفعيل خدمات 

االأخرى:  الرئي�ضية  التركيز  و�ضملت مجاالت  والخا�ص.  العام 
على  ال�ضادرات  وقدرة  الزراعية،  باالأغذية  الخا�ضة  القيمة  �ضال�ضل 

التي  والزراعة  الم�ضاحة،  وعمليات  االأرا�ضي  وت�ضجيل  المناف�ضة، 
االأوروبي  البنك  بين  التعاون  وكان  الطبيعية.  الم�ارد  على  تحافظ 

�ضمل  بحيث  ق�يًا،  والزراعة  االأغذية  ومنظمة  والتنمية  للتعمير 
في  لندن  في  ُعقد  الم�ضت�ى  رفيع  م�ؤتمر  ا�ضت�ضافة  في  معًا  اال�ضتراك 
الغذائية عن  الم�اد  اأ�ضعار  ت�ضخم  مكافحة  ب�ضاأن   2008 مار�ص/اآذار 

في  بداأت  متابعة،  اجتماعات  وتنظيم  الم�ضتدام،  اال�ضتثمار  طريق 
.2008 ماي�/اأيار  في  كييف 

التقني التعاون  )ج(برنامج 
اأوروبا .   278 في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات  ت�زيع  اأدناه  يبيَّن 

اإبراز  مع  الرئي�ضية،  الم�ضم�نية  المجاالت  ال��ضطى ح�ضب  واآ�ضيا 
القدرات. بناء  ب�ضاأن  التقني  التعاون  لبرنامج  م�ضروع 

بناء   – التقني  التعاون  لبرنامج  بارزة  �ضمات 
�ضيا�ضات  و�ضياغة  تحليل  اأجل  من  القدرات 
اإدماج بلدان  الزراعةوالتنمية الريفية لدعم 

الأوربي التحاد  في  اأوروبا  �ضرق  جنوب 
تهديدًا  ي�ضّكل  اأنه  على  ُيرى  اأن  يمكن  االأوروبي  االندماج  اإن 
في  الريفية  للمناطق  بالن�ضبة  �ض�اء  على حد  فر�ضة  ويتيح 

ُت�ضبح  اأن  يتطلب  فاالندماج  اأوروبا.  �ضرق  بلدان جن�ب 
تقدمًا  االأقل  الزراعية  والقطاعات  الريفية  االقت�ضادات 

وتتعين  اقت�ضاديًا،  البقاء  مق�مات  ولها  المناف�ضة  على  قادرة 
مفعمة  ريفية  مناطق  على  للحفاظ  المعي�ضة  �ُضبل  حماية 
والخطط  االأوروبي  االتحاد  ت�ّفر خطط  وبينما  بالحي�ية. 

الهيكلي  التغيُّر  وعملية  االندماج  هذا  الإدارة  م�ارد  ال�طنية 
على  القدرة  واإلى  ال�عي  اإلى  افتقار  هناك  من�ضفة،  بطريقة 

الجه�د. هذه  من  لال�ضتفادة  المحلي  الم�ضت�ى 
برامج  من  اال�ضتفادة  من  الريفية  المجتمعات   ولتمكين 

بلدان  التقني  التعاون  لبرنامج  م�ضروع  �ضاعد  التنمية،  دعم 
على  الم�ضلحة  اأ�ضحاب  قدرة  بناء  في  اأوروبا  �ضرق  جن�ب 
وعلى  االأوروبي  االتحاد  من  الممكن  التم�يل  على  الح�ض�ل 
الريفية،  للتنمية  النطاق  �ضغيرة  ناجحة  م�ضروعات  تنفيذ 

االأوروبي. االتحاد  واإجراءات  باتباع طرائق 
ال�ضيا�ضات،  وا�ضعي  وت�جيه  تدريب  االأن�ضطة   و�ضملت 

والمحلي،  ال�طني  ال�ضعيدين  على  الم�ضلحة  واأ�ضحاب 
اإدارة  عملية  مع  يتعامل�ا  لكي  االإر�ضاد،  مجال  في  والعاملين 

على  ا�ضتراتيجية  �ضياغة  ي�ضمل  بما  الم�ضروعات،  دورة 
قدرة مجم�عة  زادت  ذلك،  على  وعالوة  المحلي.  الم�ضت�ى 

اأكثر  الريفية  للتنمية  ُنهج  تطبيق  على  ال�طنيين  الخبراء 
الم�ضلحة  اأ�ضحاب  ممثلي  من   100 الم�ضروع  ب  ودرَّ تقدمًا. 

وبلغاريا  األبانيا  )هي  اأوروبا  �ضرق  بلدان جن�ب  من   6 في 
المتحدة  االأمم  وبعثة  و�ضربيا  االأ�ض�د  والجبل  ومقدونيا 

في  معارفه  منهم  كل  طّبق  ك��ض�ف�(  في  الم�ؤقتة  لالإدارة 
على  ن�ضمة   20  000 �ضكانه  عدد  يبلغ  نمطي  ريفي  اإقليم 

مجتمع  كل  وفي  النم�ذجية(.  المحلية  )المجتمعات  االأقل 
محلية،  ا�ضتراتيجية  ُو�ضعت  القبيل،  هذا  من  محلي 

بينما  الريفيين،  لل�ضكان  الفعلية  االحتياجات  اإلى  ا�ضتنادًا 
البرامج  من جانب  تم�يلها  اأجل  من  الم�ضروعات  �ضيغت 

ومن جانب م�ضادر  الريفية  التنمية  لدعم  ال�طنية 
اإدارة  عمليات  في  ال�طني�ن  الخبراء  و�ضاعد  خارجية. 

فريق  وكذلك  الريفية،  التنمية  و�ضيا�ضة  الم�ضروعات  دورة 
ال�طنية  الم�ؤ�ض�ضات  بين  ال�ضالت  تعزيز  في  دولي،  خبراء 

في  التدريب  بين  ما  النهج  وجمع  المحلية.  والمجتمعات 
في  العملية  والتطبيقات  المحاكاة  وتمارين  الدرا�ضة  غرف 
الن�اة  هذه  تن�ضر  اأن  المت�قع  ومن  النم�ذجية،  المجتمعات 
اأ�ضحاب  اإلى  المكت�ضبة  والخبرات  المعارف  المتدربين  من 

الم�ضت�يات.  كافة  على  اآخرين  م�ضلحة 

الإطار
16

2A:اإدارة نظم انتاج 
المحا�ضيل  %18

مجاالت اأخرى
%9 

2C:االأمرا�ص واالآفات 
الحي�انية والنباتية

%13 

2I:اإدارة م�ضايد االأ�ضماك 
وتربية االأحياء المائية 

و�ضيانتها   %5

2K:االإدارة الم�ضتدامة 
للم�ارد الطبيعية  %5

 2M:البنية االأ�ضا�ضية 
الريفية وال�ضناعات 
الزراعية  %12

3B:ال�ضيا�ضات في 
قطاعي االأغذية 
والزراعة  %23

4D:االإدارة في حاالت 
الط�ارئ وبعد االأزمات  
%15

الو�ضطى ح�ضب   واآ�ضيا  اأوروبا  في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات   :9 ال�ضكل 
2009-2008 والميزانية،   العمل  برنامج  في  البرنامجي  المجال   
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الت�جيهية  الخط�ط  اإلى  ت�ضتند  ت��ضيات  ي�ضمل  بما  ال�ضحي،  واالأكل 
المنزل. في  الطعام  واإعداد  مناولة  ب�ضاأن  الغذائي  للد�ضت�ر 

البيئية وال�ستدامة  المناخ  ر  تغيُّ
برنامج .   285 مع  بالتعاون  ن�ضطة،  والزراعة  االأغذية  منظمة  كانت 

م�ضاعدة  في  للبيئة،  المتحدة  االأمم  وبرنامج  االإنمائي  المتحدة  االأمم 
الناجمة  الكرب�ن  اإنبعاثات  لخف�ص  عمل  ت�ضميم خطط  في  البلدان 
ال�طنية  البرامج  اأي�ضًا  ودعمت  الغابات.  وتده�ر  الغابات  اإزالة  عن 

الكاريبي. منطقة  في  �ضيما  ال  الغابات،  ب�ضاأن 
بخ�ض��ص .   286 ال�ضيا�ضات  وتكامل  التاأهب  بتح�ضين  يتعلق  وفيما 

م�ضروعات  ُنفذت  اآثارها،  من  والتخفيف  المخاطر  من  ال�قاية 
وكذلك  االأنديز  منطقة  في  بلدان  اأربعة  في  المخاطر  الإدارة  محددة 

ال��ضطى. اأمريكا  بلدان  بع�ص  في 

الكاريبي والبحر  اللتينية  اأمريكا 
لالإنجازات عام  )اأ(عر�ص 

ب�ضاأن مجاالت .   279 االإقليمي  الم�ؤتمر  ت�جيهات  مع  تما�ضيًا 
الهامة. لالأن�ضطة  اأمثلة  اأدناه  م  تقدَّ الرئي�ضية،  التركيز 

الجوع ومكافحة  الغذائي  الأمن 
مبادرة .   280 مع  بالت�ضافر  والزراعة،  االأغذية  منظمة  �ضعت  لقد 

اإ�ضفاء  اإلى  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا  في  الج�ع  ا�ضتئ�ضال 
التي  الج�ع،  لمكافحة  البرلمانية  الجبهة  على  الم�ؤ�ض�ضي  الطابع 

مرحلية  تقارير  واأُعدت  االإقليم.  في  هامة  م�ؤ�ض�ضات  اإليها  تنت�ضب 
الدعم  وُقدم  بلدًا   14 في  الغذاء  على  الح�ض�ل  في  الحق  ب�ضاأن 

واأُقيم  المهتمة.  البلدان  في  ال�ضلة  ذات  الق�انين  ومناق�ضة  ل�ضياغة 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  الأمريكا  والتغذوي  الغذائي  االأمن  مر�ضد 

والتغذوي  الغذائي  لالأمن  عام  ه�: عر�ص  رئي�ضيًا  واأ�ضدر مطب�عًا 
الكاريبي. والبحر  الالتينية  اأمريكا  في 

ال�سيا�سات �سعيد  على  الم�ساعدة  وتقديم  الريفية  التنمية 
الدولية، جرى .   281 االقت�ضادية  االأو�ضاع  تط�ر  ل�ضرعة  ا�ضتجابة 

ال�ضيا�ضات  ق�ضايا  ب�ضاأن  ت��ضيات  �ضمل  البلدان،  مع  مت�ا�ضل  ح�ار 
الغذائية؛ )ب(  الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  االرتفاع  )اأ(  قبيل:  من 

الزراعي  النم�  بين  العالقة  )ج(  الريفية؛  العامة  الم�ؤ�ض�ضية  االأطر 
الزراعي  التم�يل  )هـ(  الريفية؛  العمالة  الريفي؛)د(  والفقر 

اللجنة  مع  باال�ضتراك  والزراعة،  االأغذية  منظمة  واأ�ضدرت  والريفي. 
البلدان  ومعهد  الكاريبي  والبحر  الالتينية  الأمريكا  االقت�ضادية 

الت�قعات  ب�ضاأن  رئي�ضيًا  الزراعة، مطب�عًا  ب�ضاأن  للتعاون  االأمريكية 
ب�ضاأن  منظ�ر  االأمريكتين:  في  الريفية  والتنمية  الزراعة  ب�ضاأن 

الت��ضيات  على  التركيز  مع  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا 
في  الم�ضترك  الجهد  هذا  ي�ضتمر  اأن  المت�قع  ومن  ال�ضيا�ضات.  ب�ضاأن 

�ضن�ي. اأ�ضا�ص  على  ت�ضدر مطب�عات  بحيث  الم�ضتقبل، 

الحيوية الطاقة 
تقييمات .   282 اإجراء  اأجل  من   )Biosoft( برامجيات اأُعدت 

الترويج  وجرى  الحي�ي،  الديزل  زيت  لم�ضروعات  – مالية  اقت�ضادية 
درا�ضات  بين  ومن  االإقليم.  اأنحاء  مختلف  في  البرامجيات  لهذه 

درا�ضات حاالت  اأربع  اأُجريت  الحي�ية،  بالطاقة  �ضلة  ذات  اأخرى 
ال�ضغير  االإنتاج  اإلى  الم�ضتندة  المحلية   التنمية  ب�ضاأن  اإفرادية 

�ضتى. خام  م�اد  با�ضتخدام  الحي�ي  الديزل  لزيت  الحجم 

للحدود العابرة  والأمرا�ض  الآفات 
رّكزت الم�ضاعدة المقدمة للخدمات البيطرية ال�طنية في .   283

االإقليم تركيزًا رئي�ضيًا على االأمرا�ص الحي�انية العابرة للحدود، 
وبخا�ضة: )1( تف�ضي جائحة اأنفل�نزا الطي�ر ال�ضديدة االإمرا�ص وما 

يت�ضل بها من ر�ضد وبائي لفيرو�ص تلك االأنفل�نزا؛ )2( تقديم الدعم 
لالأمانة التقنية للخطة القارية للق�ضاء على حمى الخنازير التقليدية؛ 

)3( تعزيز النظم الرامية اإلى منع و�ض�ل مر�ص جن�ن البقر.

الأغذية �سلمة 
باأمان” .   284 ”ُكل  عن�ان  تحمل  اإقليمية  ات�ضاالت  اأُطلقت حملة 

معل�مات  بتقديم  وذلك  االأغذية،  تحملها  التي  االأمرا�ص  من  لل�قاية 
وباللغة   ،  ”Eat Safely” وباالإنجليزية   ”Come Sano” االإ�ضبانية  باللغة 

االأغذية  ل�ضالمة  الجيدة  الممار�ضات  ب�ضاأن   ”Mange Sain” الفرن�ضية 

اإدارة البيئة واالأرا�ضي  %11

اإدارة الري والمياه
%2

التنمية الريفية
%28

التنمية الزراعية
%57

اإعادة التاأهيل في حاالت 
الط�ارئ     %2

اللتينية    اأمريكا  في  القطاع  الخارجي بح�ضب  10:التمويل  ال�ضكل 
2009-2008 الكاريبي،  والبحر    

الميزانية   المقدم من خارج  والدعم  الميداني  البرنامج  13:ت�ضليم  الجدول 
الكاريبي،  والبحر  اللتينية  اأمريكا  اإقليم  في  العادي  للبرنامج   

09  -  2008  
المئوية من  الن�سبة 

الت�سليم مجموع 
الدولرات )باآلف   

الأمريكية(

%0.5 826 الميزانية خارج  المقدم من   الدعم 
العادي للبرنامج 

الميداني  :البرنامج 

%18.1 68 995 الدعم المقدم من خارج الميزانية للبرنامج 
الميداني/الم�ضاعدة المقدمة للبلدان االأع�ضاء

%4.7 26 271 حاالت الط�ارئ المم�لة من خارج الميزانية

%18.3 20 439 برنامج التعاون التقني/البرنامج الخا�ص
لالأمن الغذائي

%26.2 1 005 تليف�د

%11.1 116 710 الميداني البرنامج  ت�سليم  مجموع 

%9.6 117 536 الأغذية لمنظمة  الميداني  البرنامج   ت�سليم 
الميزانية خارج  والدعم من   والزراعة 

العادي للبرنامج  المقدم 

اأمريكا  في  اال�ضتثمار  اأجل  من  الخارجي  التم�يل  )ب (زيادة 
الكاريبي والبحر  الالتينية 
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وقد .   287 االإقليم.  اإلى  بعثة   254 اال�ضتثمار  مركز  �ضعبة  اأوفدت 
بلغ مجم�ع  الريفي  الزراعي/  القطاع  اأجل  من  ا�ضتثمارات  على  ُووفق 

من  اأكثر  وه�  اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   823.7 من  يقرب  ما  قيمتها 
مبين  ه�  وكما  ال�ضابقتين.  ال�ضنتين  فترتي  في  تحقق  ما  �ضعف 

التنمية  هي:  الرئي�ضية  الفرعية  القطاعات  كانت   ،10 ال�ضكل  في  
المائة(  في  الريفية )28  والتنمية  المائة(،  في  الزراعية )57 
هايتي  ونالت  المائة(.  في  االأرا�ضي )11  واإدارة  البيئة  وحماية 

اإقليمي  برنامج  و�ضاعد  م�ضروعات،  ثالثة  اهتمامًا خا�ضًا من خالل 
الدومينيكية.  الجمه�رية  االإن�ضان  واأنفل�نزا  الطي�ر  اأنفل�نزا  لمكافحة 

م�ضاعدة  �ضمل  بما  لم�ضروعين،  دعم  على  االأرجنتين  وح�ضلت 
 300 قدرها  بقيمة  الدولي  البنك  من  )تم�ياًل خارجيًا  كبيرة  مالية 
للتنمية  م�ضروع  من  الثانية  المرحلة  اأجل  من  اأمريكي(  دوالر  ملي�ن 
العالمية  البيئة  لمرفق  م�ضروع  و�ضي�ضاعد  المقاطعات.  في  الزراعية 

في  االإيك�ل�جي  النظام  لنهج  التجريبي  التطبيق  في  اأوروغ�اي 
اأخرى  ا�ضتثمارية  عمليات  هناك  وكانت  ال�ضاحلية.  االأ�ضماك  م�ضايد 

واالقت�ضادية  الزراعية  والتنمية  الطبيعية،  الم�ارد  باإدارة  تتعلق 
الخدمات  وتعزيز  المناف�ضة،  على  الريفية  والقدرة  الريفية، 

الط�ارئ. في حاالت  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  وا�ضتجابة  الزراعية، 

التقني التعاون  )ج(برنامج 
اأمريكا .   288 في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات  ت�زيع  اأدناه  يبيَّن 

الرئي�ضية،  الم�ضم�نية  المجاالت  الكاريبي ح�ضب  والبحر  الالتينية 
هندورا�ص. في  م�ضروع  اإبراز  مع 

 – التقني  التعاون  لبرنامج  بارزة  �ضمات 
لهندورا�س المقدمة  الم�ضاعدة 

والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  اإحدى  هندورا�ص  كانت  لقد 
الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  باالرتفاع  ت�ضررًا  االأ�ضد  الكاريبي 
على طلب  وبناء   .2008 �ضنة  في  ذروته  بلغ  الذي  الغذائية 

لبرنامج  م�ضروعًا  والزراعة  االأغذية  منظمة  نفذت  الحك�مة، 
كانت  الفعلية،  الناحية  ومن  بالبذور.  يتعلق  التقني  التعاون 

وج�د  االإنتاج هي  زيادة  دون  تح�ل  التي  المحددة  ال�ضع�بات 
من  ال�راثية  االأر�ضدة  وكانت  الجيدة.  البذور  في  نق�ص 

قد  المزارعين  من  كثيرون  وكان  قا�ضرة  المت�افرة  البذور 
االأ�ضعار. الرتفاع  نتيجة  بذورهم  اأر�ضدة  باع�ا 

االأغذية  منظمة  قيام  بف�ضل  لالأزمة  اال�ضتجابة  تي�ضرت   وقد 
البذور  منتجي  �ضغار  بتمكين  �ضابق  وقت  في  والزراعة 

زاد  فقد  االأوروبي.  االتحاد  من  مم�ل  م�ضروع  عن طريق 
وثيق  ارتباط  بالل�بيا( عن طريق  )الخا�ضة  البذور  اإنتاج 
الحك�مي  والبرنامج  التقني  التعاون  برنامج  م�ضروع  بين 
واالأ�ضمدة  البذور  بت�زيع  قام  الذي   ،”Bono Tecnológico“

الم�ضاعدة  وكانت  الفقراء.  الريفيين  المزارعين  على 
الت��ضع  اإلى  ترمي  والزراعة  االأغذية  منظمة  من  المقدمة 

لتجفيف  معدات  و�ضراء  البذور،  و�ضمان ج�دة  البرنامج،  في 
لم  التي  الُمنتجة  البذور  من  المتبقية  الكمية  اأما  البذور. 
ا�ضتخدمتها  فقد  ب�ضرائها  والزراعة  االأغذية  منظمة  تقم 

المحلية. االأ�ض�اق  في  وباعتها  ذاتها  االأ�ضر 
حالة  �ضياق  في  اأي�ضًا  الفائدة  العمل جم  لهذا  كان   وقد 

ت�ضرر  الذي   ،16 اال�ضت�ائي  الك�ضاد  عن  نجمت  التي  الط�ارئ 
 .2008 �ضنة  في  الثاني  الل�بيا  من مح�ض�ل  من جرائه جزء 

المتحدة  االأمم  �ضندوق  من  مم�ل  م�ضروع  وعن طريق 
بنية  وبا�ضتخدام  الط�ارئ،  في حاالت  لال�ضتجابة  المركزي 

زرع  اإعادة  عملية  التقني، جرت   التعاون  برنامج  م�ضروع 
وقد  كاماًل.  تعافيًا  الل�بيا  تعافي مح�ض�ل  اأتاح  مما  �ضريعة 

الم�ضروع  هذا  اإطار  في  تحققت  التي  االإنجازات  حظيت 
المحلية. االإعالم  و�ضائط  في  بتغطية جيدة 

الإطار
17

2D:التغذية وحماية الم�ضتهلك
%9  

2F:اإدارة الغابات و�ضيانتها 
واإحياوؤها  %3

3A:زيادة الم�ارد 
واال�ضتثمار  %3

2C:االأمرا�ص واالآفات الحي�انية 
والنباتية   %5

3B:ال�ضيا�ضات في 
قطاعي االأغذية 
والزراعة  %28

4C:برنامج االأمن الغذائي 
والحد من الفقر وبرامج التعاون 
االإنمائي االأخرى   %4

مجاالت اأخرى  %19

4D:االإدارة في حاالت 
الط�ارئ وبعد االأزمات 
مجاالت اأخرى  %29

اللتينية  اأمريكا  في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات   :11 ال�ضكل 
العمل   برنامج  في  البرنامجي  المجال  الكاريبي بح�ضب  والبحر    

2009-2008 والميزانية،     
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والمناطق  البرية  الحياة  واإدارة  للغابات،  وطنية  وبرامج  للغابات 
الطاقة  تنمية  انعكا�ضات  وتقييم  الغابات،  ومكافحة حرائق  المحمية، 

المناخ. وتغيُّر  الحي�ية 

الم�ستهلك وحماية  التغذية 
اأن�ضطة .   296 في  البلدان  م�ضاركة  لتح�ضين  مت�ا�ضل  اهتمام  اأُولي 

والخط�ط  الت��ضيات  تنفيذ  دعم  وكذلك  الغذائي،  الد�ضت�ر 
اللجنة  اإلى  الم�ض�رة  تقديم  والم�ا�ضفات عن طريق  الت�جيهية 

لبناء  عمل  حلقات  وعقد  االأدنى  لل�ضرق  الغذائي  للد�ضت�ر  التن�ضيقية 
اإلى  الم�ضتندة  الغذائية  الت�جيهية  الخط�ط  و�ضع  وكان  القدرات. 

المخت�ضة. ال�طنية  ال�ضلطات  مع  الناجح  للتعاون  مثااًل  االأغذية 

والزراعة الأغذية  في قطاعي  ال�سيا�سات 
ال�ضيا�ضات .   297 �ضياغة  في  المبا�ضرة  الم�ضاعدة  تقديم  اإلى جانب 

االإقليمية  ال�ضبكة  والزراعة  االأغذية  منظمة  دعمت  البلدان،  لفرادى 
تبادل  في  اأفريقيا،  و�ضمال  االأدنى  لل�ضرق  الزراعية  لل�ضيا�ضات 

لبلدان  الم�ضاعدة  وُقدمت  ال�طنية.  القدرات  وتعزيز  المعل�مات 
الج�انب  ب�ضاأن  العالمية  التجارة  منظمة  في  االأع�ضاء  غير  االإقليم 

منظمة  اإلى  لالن�ضمام  التح�ضيري  عملها  في  بالزراعة  المتعلقة 
ب�ضاأن  التفاو�ص  في  اأفريقيا  �ضمال  ولبلدان  العالمية؛  التجارة 

اأ�ضعار  اأزمة  وع�ضية  االأوروبي.  االتحاد  مع  الثنائي  لالرتباط  اتفاقات 
مع  بالتعاون  االأدنى،  لل�ضرق  االإقليمي  المكتب  اأ�ضدر  الغذائية،  الم�اد 

اإطاريًا  تقريرًا  الزراعية،  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق  الدولي  البنك 
االأدنى  ال�ضرق  في  الغذائي  االأمن  حالة  تح�ضين  ب�ضاأن  لل�ضيا�ضات 

بينها  من  عديدة،  بلدان  اإلى  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  ودعمًا  م�ض�رة  وقدم 
واليمن. وم�ريتانيا  م�ضر 

الأدنى ال�سرق 
لالإنجازات عام  )اأ(عر�ص 

الم�ؤتمر .   289 التي حددها  العامة  الم�ا�ضيعية  االأول�يات  �ضمن 
االأن�ضطة  اأمثلة  كانت  االإقليمية،  واللجان  االأدنى  لل�ضرق  االإقليمي 

يلي. كما  الرئي�ضية 

والمياه الأرا�سي  موارد 
في .   290 الري  تحديث  اأجل  من  القدرات  لتنمية  الدعم  ُقدم 

وتنفيذ  ل�ضياغة  التقنية  الم�ضاعدة  تقديم  اإلى جانب  االإقليم، 
و�ضاعدت  لها.  والتاأهب  الجفاف  من حاالت  للتخفيف  ا�ضتراتيجيات 

تده�ر  مدى  لتقييم  �ضتى  برامج  اأي�ضًا  والزراعة  االأغذية  منظمة 
بيانات  ق�اعد  الإقامة  فعالة  اأداة  وه�  الجافة،  االأرا�ضي  في  االأرا�ضي 

وم��ض�عية. بدقة  االأرا�ضي  الإدارة  نظم  وج�د  اأجل  من 

ووقايتها المحا�سيل  اإنتاج 
بلدان .   291 اإلى  البذور  من  ب�ضرعة  االإكثار  لنظم  دعم  ُقدم 

ال�طنية  �ضيا�ضاته  و�ضع  في  العراق  اإلى  الم�ضاعدة  وُقدمت  عديدة، 
في  الزراعية  التنمية  معالم  من  هامًا  معلمًا  ُتعتبر  التي  البذور،  ب�ضاأن 

لالإ�ضراف  ال�ضامل  البرنامج  ه�  المبكر،  لالإنذار  نظام  واأُقيم  البلد. 
القمح  �ضداأ  اأمرا�ص  من  ال�قاية  اأجل  من  الحب�ب  �ضداأ  على 

ونم�ذج  تجربة  با�ضتخدام  وذلك  االأمرا�ص،  تلك  واإدارة  المهِددة 
ال�ضحراوي. الجراد 

ال�قاية .   292 نظام  اإلى جانب  ال�ضحراوي  الجراد  هيئة  وي�ّضرت 
للحدود  العابرة  والنباتية  الحي�انية  واالأمرا�ص  االآفات  من ط�ارئ 

تنفيذ  الهيئة  ودعمت  االإقليم.  في  الجراد  لتف�ضي  ب�ضرعة  اال�ضتجابة 
تبادل  و�ضجعت  المتجاورة  البلدان  بين  للحدود  م�ضتركة  م�ض�ح 

يتعذر  التي  المناطق  ر�ضد  من  والتمكين  المهارات  لتح�ضين  الخبرة 
اإليها. ال��ض�ل 

للحدود العابرة  الحيوانية  الأمرا�ض 
لمركز .   293 ميدانيتين  وحدتين  والزراعة  االأغذية  منظمة  اأن�ضاأت 

اأجل  من  بيروت  – في  للحدود  العابرة  الحي�انية  االأمرا�ص  ط�ارئ 
 – اأفريقيا  �ضمال  اأجل  من  العا�ضمة  ت�ن�ص  وفي  االأو�ضط  ال�ضرق 
الأنفل�نزا  لال�ضتجابة  للتاأهب  عمل  وتنفيذ خطة  ب�ضياغة  وقامت 

باأنفل�نزا  المرتبطة  الم�ضاكل  اأن  اإلى  وبالنظر  االإقليم.  في  الطي�ر 
وا�ضلت  فقد  لم�ضر،  بالن�ضبة  ب�جه خا�ص  قلق  كانت م�ضدر  الطي�ر 

لل�ضلطات  النطاق  ال�ا�ضع  دعمها  تقديم  البلد  في  المركز  وحدة 
القدرات. وبناء  التقنية  الم�ض�رة  تقديم  ذلك  و�ضمل  ال�طنية، 

والغابات الأ�سماك  م�سايد 
في .   294 للبلدان  م�ضاعدتها  والزراعة  االأغذية  منظمة  وا�ضلت 

للم�ارد  الر�ضيدة  لالإدارة  دعمًا  االإقليمي  التعاون  نطاق  ت��ضيع 
وم�ؤ�ض�ضية  علمية  قدرة  اإن�ضاء  وفي  الم�ضتدام،  وا�ضتغاللها  ال�ضمكية 

ب�ضاأن  لل�ضل�ك  والزراعة  االأغذية  منظمة  مدونة  لتنفيذ  كافية 
الر�ضيد. ال�ضيد 

وحلقات .   295 واالجتماعات  الميدانية  الم�ضروعات  من  عدد  وتناول 
ذات  الق�ضايا  بالغابات  المتعلقة  الم�ا�ضيعية  والدرا�ضات  العمل 
فعالة  �ضيا�ضة  �ضياغة  قبيل:  من  المهتمة،  البلدان  لدى  االأول�ية 

الميزانية   المقدم من خارج  والدعم  الميداني  البرنامج  14:ت�ضليم  الجدول 
09  -  2008 الأدنى،    ال�ضرق  اإقليم  في  العادي  للبرنامج   

المئوية من  الن�سبة 
الت�سليم مجموع 

الدولرات )باآلف   
الأمريكية(

%0.1 165  الدعم المقدم من خارج الميزانية
للبرنامج العادي

الميداني  :البرنامج 

%10.2 38 824 الدعم المقدم من خارج الميزانية للبرنامج 
الميداني/الم�ضاعدة المقدمة للبلدان االأع�ضاء

%23.9 133 548 حاالت الط�ارئ المم�لة من خارج الميزانية

%11.4 12 713 برنامج التعاون التقني/البرنامج الخا�ص
لالأمن الغذائي

%12.6 485 تليف�د

%17.6 185 571 الميداني البرنامج  ت�سليم  مجموع 

%15.1 185 735 الأغذية لمنظمة  الميداني  البرنامج   ت�سليم 
الميزانية خارج  والدعم من   والزراعة 

العادي للبرنامج  المقدم 
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االأدنى ال�ضرق  في  اال�ضتثمار  اأجل  من  الخارجي  التم�يل  )ب(زيادة 
اال�ضتثمار .   298 مركز  �ضعبة  اأوفدت   ،2009-2008 الفترة  اأثناء 

على  الم�افقة  في  المنظمة  عمل  و�ضاهم  االإقليم.  اإلى  بعثة   196

قيمتها  بلغ مجم�ع  الزراعي/الريفي  القطاع  اأجل  من  ا�ضتثمارات 
تركزت   ،12 ال�ضكل  في  مبين  ه�  وكما  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   636

المياه  قطاع  دعم  على  عليها  الم�افق  الم�ضروعات  االأولى  بالدرجة 
الدعم  من  المائة  في  المتده�رة )80  الري  نظم  تاأهيل  واإعادة 

ب�ضبل  تتعلق  البقية  كانت   بينما  عليه(،  الح�ض�ل  تم  الذي  الخارجي 
بالكرب�ن،  واالتجار  والغابات  الزراعية،  والخدمات  الريفية  المعي�ضة 
المناخ  تغير  مع  بالتكيف  المتعلق  العمل  اأي�ضًا  وزاد  االأرا�ضي.  واإدارة 

اآثاره. من  والتخفيف 

– التقني  التعاون  لبرنامج  بارزة  �ضمات 
 م�ضر: اإن�ضاء مجل�س ا�ضت�ضاري رفيع الم�ضتوى 
اأ�ضعار  لأزمة  للت�ضدي  الوزارات  بين  م�ضترك 

الغذائية المواد 
التقني  التعاون  برنامج  على طلب حك�مة م�ضر، غطى  بناًء 
في  والزراعة  االأغذية  منظمة  من  المقدمة  المدخالت  تكلفة 
ن�فمبر/ بها في  ال�كاالت جرى اال�ضطالع  بين  بعثة م�ضتركة 

باال�ضتراك   ،2008 االأول  – دي�ضمبر/كان�ن  الثاني  ت�ضرين 
وال�ضندوق  الدولي  والبنك  العالمي  االأغذية  برنامج  مع 

من  الجديدة  ال�ضراكة  ومبادرة  الزراعية  للتنمية  الدولي 
المتعلقة  المبادرة  اإطار  في  وذلك  اأفريقيا  في  التنمية  اأجل 

اأجرت  وقد  الغذائية.  الم�اد  اأ�ضعار  في  الحاد  باالرتفاع 
البلد،  في  والتغذوي  الغذائي  االأمن  لحالة  تقييمًا  البعثة 

للتخفيف  الف�ر  على  اتخاذها  يلزم  التي  االإجراءات  وحددت 
لتح�ضين  اأجاًل  اأط�ل  تدابير  والتخاذ  االأزمة  تاأثير  من 

ي�ضمل  بما  الغذائية،  الم�اد  اأ�ضعار  في  التقلبات  مع  التاأقلم 
اأ�ضدرت  البعثة،  ت��ضيات  اإلى  وا�ضتنادًا  اال�ضتثمار.  فر�ص 

مجل�ضًا  ين�ضئ  مر�ض�مًا  االأرا�ضي  وا�ضت�ضالح  الزراعة  وزارة 
ُتناط  ال�زارات،  بين  م�ضتركًا  الم�ضت�ى  رفيع  ا�ضت�ضاريًا 

الم�ضتركة  ال�ضيا�ضات  وتحليالت  بح�ث  تن�ضيق  مهمة  به 
الم�ض�رة  وتقديم  والزراعة  االأغذية  ب�ضاأن  القطاعات  بين 

والتغذوي  الغذائي  باالأمن  المتعلقة  ال�ض�اغل  لمعالجة 
المجل�ص  وي�ضم  ا�ضتراتيجي.  م�ضت�ى  وعلى  �ضاملة،  بطريقة 

ومن  الدولية،  المنظمات  ومن  ال�زارات  اأهم  من  ممثلين 
على  الم�ضروع  �ضاعد  وقد  والزراعة.  االأغذية  منظمة  بينها 

من  االأ�ضا�ضية  بالق�ضايا  يتعلق  فيما  ملم��ضة  م�ضاعدة  تقديم 
على  الغذائي  االأمن  وو�ضع  القطاعات  بين  التن�ضيق  قبيل 

ال�طني.  ال�ضيا�ضي  االأعمال  في جدول  م�ضت�ى  اأعلى 

الإطار
18

التقني التعاون  )ج(برنامج 
ال�ضرق .   299 في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات  ت�زيع  اأدناه  ُيبيَّن 

م�ضروع  اإبراز  مع  الرئي�ضية،  الم�ضم�نية  المجاالت  ح�ضب  االأدنى 
الغذائية. الم�اد  اأ�ضعار  الأزمة  للت�ضدي  التقني  التعاون  لبرنامج 

2C:االأمرا�ص واالآفات 
الحي�انية والنباتية

%15 

2D:التغذية وحماية 
الم�ضتهلك  %6

2E: المعل�مات 
واالإح�ضائات واالإقت�ضاد 

وال�ضيا�ضات في قطاع 
الغابات  %6

2F:اإدارة الغابات و�ضيانتها 
2K:االإدارة الم�ضتدامة للم�ارد واإحياوؤها %4

الطبيعية  %5

 3B:ال�ضيا�ضات في قطاعي 
االأغذية والزراعة  %24

4D:االإدارة في حاالت الط�ارئ 
وبعد االأزمات  %20

 مجاالت اأخرى %13

2A:اإدارة نظم انتاج 
المحا�ضيل  %8

التنمية الريفية
%16  

اإدارة الري والمياه
%80  

اإدارة البيئة واالأرا�ضي   2%الغابات  %2

الأدنى  ال�ضرق  في  القطاع  الخارجي بح�ضب  التمويل   :12 ال�ضكل 
2009-2008 اأفريقيا،  و�ضمال     

الأدنى  ال�ضرق  في  التقني  التعاون  برنامج  نفقات   :13 ال�ضكل 
العمل  برنامج  في  البرنامجي   المجال  اأفريقيا ح�ضب  و�ضمال     

2009-2008 والميزانية،     
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زاد مجم�ع الت�ضليم الخا�ص ببرنامج التعاون التقني .   303
وبالبرنامج الخا�ص لالأمن الغذائي من خارج الميزانية بن�ضبة قدرها 

اإلى  اأمريكي  37 في المائة الفترة 2008-2009، من 898.3 ملي�ن دوالر 

226.9 1 ملي�ن دوالر اأمريكي، بينما زادت تكلفة خدمات الدعم التقني 

لت�ضل اإلى 88 ملي�ن دوالر اأمريكي. ونتيجة لذلك، انخف�ضت تكاليف 
خدمات الدعم التقني كن�ضبة مئ�ية من مجم�ع الت�ضليم من 9.1 في 

.2009-2008 7.2 في المائة في  اإلى   2007-2006 المائة في 
بلغ مجم�ع المبالغ التي �ُضددت نظير خدمات الدعم التقني .   304

24.2 ملي�ن دوالر اأمريكي في 2008-2009، مقارنًة بمبلغ قدره 17.4 

ملي�ن دوالر اأمريكي في 2006-2007. وعك�ضت هذه الزيادة زيادًة بن�ضبة 
تبلغ ح�الي 90 في المائة في ت�ضليم برنامج التعاون التقني وزيادة مقابلة 

في المبالغ الم�ضددة نظير خدمات الدعم التقني من 6.3 ملي�ن دوالر 
اأمريكي في 2006-2007 اإلى 9.2 ملي�ن دوالر اأمريكي في 2009-2008. 

وزادت المبالغ الم�ضددة من الم�ضروعات من خارج الميزانية بن�ضبة 
قدرها 33 في المائة، من 11.3 ملي�ن دوالر اأمريكي في 2006-2007 اإلى 

15.1 ملي�ن دوالر اأمريكي في 2008-2009، وذلك نتيجة لحدوث زيادة 

بمقدار الثلث في االأم�ال من خارج الميزانية ونتيجة لزيادة الجه�د 
الرامية اإلى ت�فير ميزانية لخدمات الدعم التقني في الم�ضروعات.

وتقدم ال�ُضعب التقنية في المقر الرئي�ضي وكذلك المكاتب .   305
الميدانية خدمات الدعم التقني. وياأخذ جانب كبير من تلك الخدمات 
�ضكل وقت من م�ظفي الفئة الفنية، انظر الجدول 16. وفي المت��ضط، 
ُخ�ض�ص 28 في المائة من مجم�ع وقت م�ظفي الفئة الفنية التقنيين 

لخدمات الدعم التقني في 2008-2009، وه� ما يقل بدرجة طفيفة 
عما خ�ض�ض�ه من وقت في 2007-2006.

وفي الفترة 2008-2009، وات�ضاقًا مع النم�ذج الميداني .   306
ال�ضائد، وا�ضل م�ظف� الفئة الفنية في المكاتب الميدانية تخ�ضي�ص 

جزء كبير من وقتهم لخدمات الدعم التقني، بحيث بلغت ن�ضبة ذلك 
ال�قت 37 في المائة في المكاتب االإقليمية و29 في المائة في المكاتب 

االإقليمية الفرعية وممثليات المنظمة.
وُيبيَّن اأي�ضًا في الجدول 16 تقديم هذا الدعم التقني عبر .   307

بنية البرامج باأكملها. وبينما كان تخ�ضي�ص وقت الم�ظفين اأمرًا هامًا 
بدرجة وثيقــة بالن�ضبة لمعظم البرامــج، فاإن ح�ضــة وقت الم�ظفيــن 

التي ُخ�ض�ضــت اأثناء الفترة 2008-2009 لخدمات الدعم التقني كانت 
هامة ب�جه خا�ص في اإطار البرامج 3A: زيادة الم�ارد واال�ضتثمار )52 

 :2M47 في المائة(، و( 2: التكن�ل�جيا والبح�ث واالإر�ضادLو ،)في المائة
البنية االأ�ضا�ضية الريفية وال�ضناعات الزراعية )43 في المائة(. وح�ضل 

الباب 2: نظم االأغذية والزراعة الم�ضتدامة على اأعلى ن�ضبة من وقت 
م�ظفي الفئة الفنية التقنيين الذي اأُنفق على خدمات الدعم التقني )31 

في المائة(، بينما بلغت هذه الح�ضة نح� 25 في المائة في اإطار كل 
من الباب 3: تبادل المعارف وال�ضيا�ضات والم�اد الترويجية والباب 4: 

الالمركزية، والتعاون في االأمم المتحدة، وت�ضليم البرامج.
وُيبيَّن في ال�ضكل 14 ت�زيع خدمات التعاون التقني ح�ضب ن�ع .   308

المكتب. وقد كان م�ظف� الفئة الفنية في المقر الرئي�ضي �ضالعين 
ب�ضفة خا�ضة في تقديم خدمات الدعم التقني )58 في المائة(، 

تليهم ممثليات المنظمة )16 في المائة(، ثم المكاتب االإقليمية 
)14 في المائة(. ومقارنًة بالفترة 2006-2007، ظلت الن�ضبة المئ�ية 

لخدمات التعاون التقني في المقر الرئي�ضي كما هي تقريبًا، بينما 
زادت المكاتب االإقليمية الفرعية من الن�ضبة المئ�ية الخا�ضة بها من 

8 اإلى 12 في المائة، وزادت ممثليات المنظمة من الن�ضب المئ�ية 
الخا�ضة بها من 14 اإلى 16 في المائة، وانخف�ضت الن�ضب المئ�ية 

الخا�ضة بالمكاتب االإقليمية من 20 اإلى 14 في المائة.

الميداني البرنامج  دعم  – تكلفة  األف 
منظمة .   300 مهمة  من  التقنية جزءًا  الم�ضاعدة  تقديم  ي�ضّكل 

الد�ضت�ر،  من  )اأ(   13 المادة  في  كما هي محددة  والزراعة،  االأغذية 
ما  تقديم  المنظمة  وظائف  من  اأي�ضًا  تك�ن  اأن:  على  تن�ص  التي 
الم�ضاعدة  تقديم  ويج�ز  تقنية.  م�ضاعدة  من  الحك�مات  تطلبه 

التعاون  برنامج  اإطار  في  – وبخا�ضة  العادي  البرنامج  من  التقنية 
خارج  من  الم�ارد  – ومن  الغذائي  لالأمن  الخا�ص  والبرنامج  التقني 

االأمانة  اأو ح�ضاب  الحك�مي  التعاوني  البرنامج  اإطار  في  الميزانية 
اأخرى  ترتيبات  اأو  االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج  اأو  االأحادي 

الم�ضاهمات  وت�ضمل  الميداني.  البرنامج  في  الط�عية  للم�ضاهمات 
غير  لالأن�ضطة  والدعم  التقنية  الم�ضاعدة  تقديم  في  االأ�ضا�ضية 

التي  التقني،  الدعم  يلي: )1( خدمات  ما  الميزانية  في  المدرجة 
االإداري  الدعم  لالأع�ضاء؛ )2( خدمات  مبا�ضر  ب�ضكل  عم�مًا  م  تقدَّ
الم�ضروعات  المحددة من خالل  االأن�ضطة  ت�ضليم  لكفالة  والت�ضغيلي 

البرنامج  من  مم�لة  الم�ضروعات  هذه  كانت  �ض�اء  فعااًل،  ت�ضليمًا 
بم�ارد  مم�لة  اأو  التقني(  التعاون  برنامج  م�ضروعات  )مثاًل  العادي 

الميزانية. خارج  من 
دعم .   301 تكلفة  لقيا�ص  با�ضتمرار  المنظمة جه�دًا  بذلت  وقد 

الميزانية،  خارج  من  المم�لة  االأخرى  واالأن�ضطة  الميداني  البرنامج 
يتحقق من خالل  وهذا  �ضفافة.  بطريقة  التكلفة  تلك  عن  واالإبالغ 

ا�ضتبيان  ملء  على  ينط�ي  الذي  ال�ضن�ي  العمل  قيا�ص  ا�ضتق�ضاء 
الرئي�ضي  المقر  في  المخت�ضين  الم�ظفين  من جانب  ل  مف�ضّ

بعدد  ذلك  الناجمة عن  البيانات  ا�ضُتخدمت  وقد  الميدانية.  والم�اقع 
الطرق:  من 

y   ُيخ�ض�ص ما  لمدى  تقدير  لت�فير  التقني،  الدعم  حالة خدمات  في 
من  بذلك  يرتبط  وما  الم�ظفين  وقت  من  الخدمات  هذه  لتقديم 

العادي؛  البرنامج  اإطار  في  تكلفة 
y   لتحديد وقائعي  اأ�ضا�ص  لت�فير  الت�ضغيلي،  الدعم  حالة خدمات  في 

وكذلك  الم�ضروعات،  بتكلفة خدمات  الخا�ضة  ال�ضداد  معدالت 
اأو  التكاليف  هذه  من  الحد  اإلى  ترمي  اإجراءات  اتخاذ  لتي�ضير 

التكاليف. ا�ضترداد  تح�ضين 

التقني الدعم  خدمات 
في .   302 التقني13  الدعم  لخدمات  االإجمالي  الم�ضت�ى  ُيبيَّن 

ال�ضنتين  بفترة  الخا�ضة  النتائج  اأي�ضًا  يقارن  الذي   ،15 الجدول 
ال�ضابقة. ال�ضنتين  بفترة  الخا�ضة  وتلك   2009-2008

البرامج لت�سليم  الجامعة  – ال�سمات  ثالثا 

الأمريكية( الدولرات  التقني )بمليين  الدعم  15:خدمات  الجدول 
2009-2008 2007-2006

1 226.9 898.3 مجم�ع ت�ضليم م�ضروعات برنامج التعاون التقني 
والبرنامج الخا�ص لالأمن الغذائي من خارج الميزانية

0.88 81.5 مجم�ع تكاليف خدمات الدعم التقني

% 7.2 % 9.1 مئوية من كن�سبة  التقني  التعاون   مجموع خدمات 
الت�سليم مجموع 

* ت�ضمل االأرقام تاأثير االختالف في تكلفة الم�ظفين لكي تعك�ص التكاليف الفعلية ب�ضعر ال�ضرف 
الخا�ص بالميزانية بين الي�رو والدوالر االأمريكي

و�ضياغتها؛     13 الم�ضروعات  ت�ضميم  باأنها:  التقني  الدعم  ف خدمات  ُتعرَّ
لها    التقني  والدعم  الم�ضروعات  ور�ضد  الم�ضروعات؛  تقييم  وخدمات   
وخدمات    الميدان؛  في  اأو  االإقليمية،  المكاتب  اأو  الرئي�ضي،  المقر  في   

واالجتماعات   الم�ضروعات؛  عن  واالإبالغ  ومراجعتها؛  الم�ضروعات  تقييم   
الم�ضروعات. ب�ضاأن  االأطراف  الثالثية  واال�ضتعرا�ضات   
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الدعم .   309 لدعم خدمات  االإقليمي  الت�زيع   15 ال�ضكل  في  وُيبيَّن 
المخ�ض�ضة  الم�ظفين  وقت  من  مئ�ية  ن�ضبة  اأعلى  كانت  وقد  التقني. 

المكاتب  في  المائة(  في   30 من  )اأكثر  التقني  الدعم  لخدمات 
وال��ضطى،  واآ�ضيا  واأوروبا  الهادي،  والمحيط  اآ�ضيا  في  االإقليمية 

الفرعية  االإقليمية  المكاتب  وفي  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا 
الهادي. والمحيط  واآ�ضيا  اأفريقيا  في 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

في املائة

ممثليات 
املنظمة

املكاتب 
اإلقليمية

املكاتب 
اإلقليمية الفرعية

أفريقيا آسيا اجملموع
واحمليط 
الهادي

أوروبا 
وآسيا 

الوسطى

أمريكا 
الالتينية
والبحر 
الكاريبي

الشرق 
األدنى 

وشمال 
أفريقيا

المكاتب االإقليمية 
الفرعية  %12
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%14
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%58

ممثليات المنظمة
%16

الفنية،  الفئة  من قبل موظفي  التقني  الدعم  14: تقديم خدمات  ال�ضكل 
2009-2008    

لدعم   المخ�ض�س  الفنية  الفئة  لوقت موظفي  المئوية  15:الن�ضبة  ال�ضكل 
2009-2008 الميداني،  البرنامج    

09  -  2008 الميداني،  للبرنامج  التقني  الدعم  لتقديم خدمات  ُخ�ض�س  الذي  الفنية  الفئة  ن�ضبة وقت موظفي   :16 الجدول 

المجموع
الإقليمية  المكاتب 
وممثليات  الفرعية 

المنظمة
الإقليمية المكاتب  الرئي�سية المقار  الو�سف الباب

38 40 37 37 2A – اإدارة نظم اإنتاج المحا�ضيل

27 35 37 23 2B – اإدارة نظم االإنتاج الحي�اني

33 36 46 28 2C – االأمرا�ص واالآفات الحي�انية والنباتية

22 45 35 18 2D – التغذية وحماية الم�ضتهلك

23 42 37 18 2E – المعل�مات واالإح�ضاءات واالقت�ضاد وال�ضيا�ضات في قطاع الغابات

35 39 36 33 2F – اإدارة الغابات و�ض�نها واإحياوؤها

21 39 35 16 2G – المنتجات وال�ضناعات الحرجية

21 27 39 17 2H – المعل�مات واالإح�ضاءات واالقت�ضاد وال�ضيا�ضات في قطاع م�ضايد االأ�ضماك وتربية االأحياء المائية

30 27 49 28 2I – اإدارة و�ضيانة م�ضايد االأ�ضماك وتربية االأحياء المائية

27 28 39 26 2J – المنتجات وال�ضناعات المتعلقة بم�ضايد االأ�ضماك وتربية االأحياء المائية

36 48 46 34 2K – االإدارة الم�ضتدامة للم�ارد الطبيعية

47 31 52 46 2L – التكن�ل�جيا والبح�ث واالإر�ضاد

43 35 46 42 2M – البنية االأ�ضا�ضية الريفية وال�ضناعات الزراعية

31 38 42 28 النظم الغذائية والزراعية الم�ضتدامة 2

52 44 - 57 3A – زيادة الم�ارد واال�ضتثمار

29 29 37 26 3B – ال�ضيا�ضات في قطاعي االأغذية والزراعة

17 - 27 17 3C – التجارة واالأ�ض�اق

21 - 44 18 3D – المعل�مات واالإح�ضاءات الزراعية

26 - 13 34 3E – التحالف والمبادرات للدع�ة اإلى مكافحة الج�ع والفقر

27 31 41 23 3F – الق�ضايا الجن�ضانية واالإن�ضاف في المجتمعات الريفية

25 - 82 19 3G – �ُضبل المعي�ضة الريفية

13 - 30 12 3H – تبادل المعارف وبناء القدرات

24 35 37 22 تبادل المعارف وال�ضيا�ضات والم�اد الترويجية  3

30 27 41 24 والر�ضد والتكامل  المتحدة  االأمم  في  التعاون   –  4A

25 25 - 4 4B – تن�ضيق الخدمات الميدانية

26 25 19 35 4C – االأمن الغذائي والحد من الفقر وبرامج التعاون االإنمائي االأخرى 

26 25 24 35 الالمركزية، التعاون في االأمم المتحدة، وت�ضليم البرامج  4

28 29 37 26 المت��ضط 
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في .   314  36 من  التكاليف  ا�ضترداد  في  الفج�ة  انخف�ضت  وقد 
م�ضت�ى  في  زيادة  يعك�ص حدوث  وهذا  المائة.  في   26 اإلى  المائة 

النح�  على  الت�ضليم،  زيادة  اإلى  رئي�ضية  ب�ض�رة  ترجع  اال�ضترداد، 
.311 الفقرة  في  الم�ضروح 

الكفاءة –   وف�رات  باء 
م�افقته .   315 عند  والزراعة،  االأغذية  منظمة  م�ؤتمر  لقد طلب 

وف�رات  تحديد   ،2009-2008 للفترة  والميزانية  العمل  برنامج  على 
دوالر  ملي�ن   22.1 قدرها  بقيمة  �ضتتحقق  التي  الكفاءة  ومكا�ضب 

ملي�ن   13 قدرها  وف�رات  اإلى  اإ�ضافة  ال�ضنتين،  فترة  اأثناء  اأمريكي 
العمل  برنامج  �ضمن  بالفعل  االعتبار  في  اأُخذت  اأمريكي  دوالر 

منظمة  ومكاتب  اإدارات  طّبقت  الغاية،  لهذه  وتحقيقًا  والميزانية. 
ُنهج: والزراعة خم�ضة  االأغذية 

المدخالت؛ تكاليف  في  تحقيق خف�ص   -  1

والت�ضغيلي؛ االإداري  الدعم  عمليات  تر�ضيد   -  2
االإدارة  اإ�ضالحات  مع  )تما�ضيًا  للطبقات  االنتقائية  االإزالة   -  3

الم�ضتقل(؛ الخارجي  التقييم  وت��ضيات  العليا 
الب�ضرية؛ الم�ارد  لمزيج مدخالت  التدريجي  التعديل   -  4

من  المزيد  العمل من خالل  برنامج  تم�يل  قاعدة  زيادة   -  5
الميزانية. خارج  من  الم�ارد 

و�ضملت التدابير التي ُنفذت لتحقيق الهدف المطل�ب وه� .   316
وف�رات قيمتها 22.1 ملي�ن دوالر اأمريكي تحقيق وف�رات قيمتها 16.4 

ملي�ن دوالر اأمريكي من خالل تدابير الكفاءة ووف�رات قيمتها 5.7 
اأدناه  م  ملي�ن دوالر اأمريكي من خالل وف�رات لمرة واحدة. وتقدَّ
معل�مات فيما يتعلق بكل فئة من الفئات الخم�ص المذك�رة اأدناه.

تحقيق انخفا�ص تكاليف المدخالت )3.9 ملي�ن دوالر .   317
اأمريكي(. �ضملت المبادرات في هذا المجال: اإدخال تغييرات في خطة 
التاأمين الطبي االأ�ضا�ضي لمنظمة االأغذية والزراعة؛ وعقدًا اأكثر فعالية 
من حيث التكاليف ب�ضاأن خدمات ال�ضفر؛ وتنقيحًا ال�ضتحقاقات ال�ضفر؛ 

ونقاًل ل�ظائف المراجعة المحلية؛ وتطبيقًا لتكن�ل�جيات لالت�ضاالت 
الال�ضلكية اأقل تكلفة؛ وترتيبًا جديدًا الإ�ضدار التراخي�ص للم�ؤ�ض�ضات 

من اأجل البرامجيات على م�ضت�ى المنظمة والبرامجيات الفردية، 
ي�ؤدي اإلى زيادة الت�زيع االإلكتروني ل�ثائق ومطب�عات االجتماعات؛ 

واتفاقًا فيما بين ال�كاالت من اأجل �ضراء الكهرباء.
ا�ضتحقاقات .   318 في  التغيرات  اإلى  الم�ضتندة  ال�ف�رات  وتت�قف 

واأو�ضاع  ال�ض�ق،  في  الت�ضعير  قبيل  من  ع�امل خارجية  على  ال�ضفر 
با�ضتحقاقات  يتعلق  وفيما  العملة.  واأ�ضعار  ال�ق�د،  واأ�ضعار  ال�ضناعة، 

والت�سغيلي الإداري  الدعم  خدمات 
تكاليف .   310 من  والت�ضغيلي  االإداري  الدعم  تكاليف  تتك�ن 

بت�ضليم مدخالت  مرتبطة  تك�ن  اأن  يمكن  متباينة  مبا�ضرة  غير 
المبا�ضرة.14  الم�ضروعات 

وفي فترة ال�ضنتين 2008-2009، بلغ مجم�ع  تكاليف الدعم .   311
االإداري والت�ضغيلي 144.1 ملي�ن دوالر اأمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 

21.2 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنًة بفترة ال�ضنتين 2006-2007، بينما 

انخف�ضت تكاليف ذلك الدعم، كن�ضبة مئ�ية من مجم�ع ت�ضليم 
الم�ضروعات، من 13.7 في المائة اإلى 11.8 في المائة. واالنخفا�ص 

في الدعم االإداري والت�ضغيلي كن�ضبة مئ�ية من مجم�ع الت�ضليم يرجع 
بدرجة كبيرة اإلى الزيادة الحادة في م�ضت�يات الت�ضليم، التي عّ��ضت 
واأكثر عن الزيادة ذات ال�ضلة في تكاليف الدعم االإداري والت�ضغيلي. 

ويبين الجدول 17 زيادة تكاليف الت�ضغيل في حاالت الط�ارئ 
)المتكبدة في �ضعبة عمليات الط�ارئ واإعادة التاأهيل( من 21.4 ملي�ن 

اإلى 29.1 ملي�ن دوالر اأمريكي. دوالر اأمريكي 
والت�ضغيلي  الإداري  الدعم  17:تكاليف  الجدول 

الأمريكية( الدولرات  )بمليين   
2009-2008 2007-2006

1 226.9 898.3 مجم�ع ت�ضليم م�ضروعات برنامج التعاون التقني 
والبرنامج الخا�ص لالأمن الغذائي من خارج الميزانية

29.1 21.4 تكاليف الت�ضغيل في حاالت الط�ارئ )المتكبدة في 
�ضعبة عمليات الط�ارئ واإعادة التاأهيل(

115.0 101.5 جميع تكاليف الدعم االإداري والت�ضغيلي االأخرى

144.1 122.9 والت�سغيلي الإداري  الدعم  تكاليف  مجموع 

%11.8 %13.7 كن�سبة والت�سغيلي  الإداري  الدعم  تكاليف   مجموع 
الت�سليم مئوية من مجموع 

* ت�ضمل االأرقام تاأثير تباين تكاليف الم�ظفين وذلك للتعبير عن التكاليف الفعلية ب�ضعر ال�ضرف 
المعم�ل به في الميزانية بين الي�رو والدوالر االأمريكي. وقد اأُعيد ح�ضاب التكاليف لكي ت�ضمل 

التكاليف غير المبا�ضرة التراكمية.

االأغذية .   312 لمنظمة  والت�ضغيلي  االإداري  الدعم  تكاليف  اأن  بيد 
ت�ضليم  من  مئ�ية  كن�ضبة  الط�ارئ  بعمليات  يتعلق  فيما  والزراعة 

ُيعزى  وهذا  اإلى 8.7%.  من 10.1%  انخف�ضت  الط�ارئ  م�ضروعات 
عمليات  �ضعبة  وحدات  في  المتكبدة  التكاليف  اأن  اإلى  رئي�ضية  ب�ض�رة 

على  مبا�ضرة  كتكاليف  ل جزئيًا  تحمَّ التاأهيل  واإعادة  الط�ارئ 
بالحجم.  المتعلقة  الكفاءة  اأوجه  اإلى  اأقل  بدرجة  وُتعزى  الم�ضروعات، 

دوالر  ملي�ن   385 من  الط�ارئ  م�ضروعات  ت�ضليم  قيمة  وزادت 
تكاليف  اأي�ضـًا  وانخف�ضت  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   559 اإلى  اأمريكي 

في   16.35 من  بالطـ�ارئ  المتعلقة  غير  والت�ضغيلي  االإداري  الدعـم 
.2009-2008 في  المائة  في   14.32 اإلى   2007-2006 في  المائة 

المبالغ .   313 تغطيها جزئيًا  والت�ضغيلي  االإداري  الدعم  وتكاليف 
الم�ضروعات.  تكاليف خدمة  الم�ضروعات عن طريق  من  الم�ضددة 
نظير  الم�ضتلمة  الم�ضددة  المبالغ  مدى مجم�ع   18 الجدول  ويبيِّن 
م�ضروعات  من  ذلك  في  بما  والت�ضغيلي،  االإداري  الدعم  خدمات 
الخا�ص  التقني/البرنامج  التعاون  برنامج  وم�ضروعات  الط�ارئ 

العادي. البرنامج  من  المم�لة  الغذائي  لالأمن 

الم�ضددة   المبالغ  والت�ضغيلي ومدى  الإداري  الدعم  18:تكاليف  الجدول 
الممولة   الأخرى  والأن�ضطة  الميداني  البرنامج  من  الم�ضتلمة   

الأمريكية( الدولرات  الميزانية )بمليين  من خارج   
التباين 2009-2008 2007-2006

21.2 144.1 122.9 تكاليف الدعم االإداري والت�ضغيلي

28.0 106.9 78.9 المبالغ الم�ضددة*

6.8 )37.2( )44.0( تكاليف الدعم التي هي قيد اال�ضترداد

- %74.2 %64.2 الم�ستردة للتكاليف  ال�سافية  المئوية  الن�سبة 

* ت�ضمل تكاليف الدعم االإداري والت�ضغيلي كتكاليف مبا�ضرة م�ضتردة من خالل اإعارات 
الم�ظفين.

والخدمات     14 االإحاطات  وتقديم  الم�ضروعات  في  العاملين  ت�ظيف  ت�ضمل: 
الدرا�ضية؛   الخطط  و�ضياغة  لها  الخدمات  وتقديم  الزماالت  وتن�ضيب  لهم؛   

الطابع    واإ�ضفاء  العق�د  واإعداد  والمعدات؛  االإمدادات  و�ضراء  واختيار   
نفقات   ومراقبة  ومراجعتها  ور�ضدها  الميزانيات  واإعداد  عليها؛  الر�ضمي   

ح�ضابات    و�ضيانة  و�ضرفها؛  وتعهدها  االأم�ال  وا�ضتالم  الم�ضروعات؛   
الخارجية   المراجعات  لم�قع  الدعم  وتقديم  المالي  واالإبالغ  الم�ضروعات   

الم�ضروعات    تنفيذ  وتن�ضيق  الم�ؤهلين؛  باالأفراد  والت��ضية  والداخلية   
.)FC 93/4( عليها واالإ�ضراف   
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المرور  وج�ازات  التاأ�ضيرات  طلبات  تجهيز  تكلفة  ا�ضترداد  هذا: 
والتم�يل  لها؛  مقرًا  روما  من  تتخذ  التي  االأخرى  بال�كاالت  الخا�ضة 

الميزانية  خارج  من  الم�ارد  فيها  ت�ضاهم  التي  لل�ظائف  الم�ضترك 
ا�ضترداد  �ضيا�ضة  ومراجعة  العمل؛  برنامج  في  مبا�ضرة  م�ضاهمة 
قبيل  من  الم�ضتحقة،  التكاليف  ا�ضترداد  لكفالة  الدعم  تكاليف 

الم�ضروعات  على  ل  تحمَّ التي  والخدمات  التدبير  تكاليف  ا�ضترداد 
الرئي�ضي. المقر  في  الم�ضت�ضافة 

الخارجي .   325 المف�ضل  اال�ضتعرا�ص  ت��ضيات  اإحدى  وكانت 
اأُجري  الذي  والزراعة  االأغذية  منظمة  في  االإدارية  لل�ظائف  ال�ضامل 

ه�   2009 اأبريل/ني�ضان  اإلى   2008 ي�ني�/حزيران  من  الفترة  اأثناء 
الخدمات  مركز  وظائف  كانت  اإذا  لما  اآخر  تقييم  اإجراء  اإلى  الحاجة 

من حيث  اأجدى  بطريقة  اأداوؤها  يمكن  روما  في  الكائن  الم�ضتركة 
لها  تك�ن  اأن  في  النظر  المنظمة  تعيد  واأن  ب�داب�ضت  في  التكلفة 

اأماكن  في  الم�ضتركة  الخدمات  لمركز  تابعة  فرعية  مراكز  ثالثة 
متعاقدون خارجي�ن  ا�ضطلع  ذلك،  على  وبناء  منف�ضلة.  جغرافية 
ولخط�ط  الم�ضتركة  الخدمات  مركز  لم�ظفي  مف�ضل  با�ضتعرا�ص 

منت�ضف  في  التحليل  من  اأولى  مرحلة  اأُنجزت  وقد  بينهم.  الم�ض�ؤولية 
ال�حدة  في  ال�ظائف  في مالك  كبير  باإجراء خف�ص  واأو�ضت   ،2009

مركزي  وبت�حيد  روما  في  الم�ضتركة  الخدمات  لمركز  المركزية 
الفرعي. ب�داب�ضت  مركز  �ضمن  الفرعيين  و�ضنتياغ�  بانك�ك 

والع�ضرين .   326 الثامنة  دورتها  في  المالية،  لجنة  علقت  وقد 
على  اإيجابيا  تعليقًا   ،2009 ي�لي�/تم�ز  في  ُعقدت  التي  المائة  بعد 

وه�  عالمي،  فرعي  مركز  اإن�ضاء  عن  تنجم  اأن  يمكن  التي  ال�ف�رات 
لكل  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1.8 قدره  اإ�ضافي  بمبلغ  تكاليفه  ُقدرت  ما 
لمجل�ص  المائة  بعد  والثالث�ن  ال�ضابعة  الدورة  واأكدت  �ضنتين.  فترة 

الخدمات  مركز  باإغالق  يتعلق  قرار  اأي  اأن  والزراعة  االأغذية  منظمة 
متعمقة  درا�ضة  ت�ضبقه  اأن  يجب  و�ضانتياغ�  بانك�ك  في  الم�ضتركة 

والفعالية  بالكفاءة  المتعلقة  ال�ض�اغل  االعتبار  في  ياأخذان  وتحليل، 
ت�ضاوري  ا�ضتعرا�ص  اإجراء  اإلى  المجل�ص  وتطلع  �ض�اء.  على حد 

من  مف�ضلة  معل�مات  اإلى  القرار  �ضنع  عملية  ا�ضتناد  واإلى  و�ضفاف 
االإقليمية،  الم�ؤتمرات  مع  م�ضاورات  عقد  ي�ضمل  مما  القبيل  هذا 

.2010 �ضنة  في  المالية  لجنة  مع  وكذلك 
االأولي .   327 التم�يل  وت�فير  الخالقة  االقتراحات  ولت�ضجيع 

اإن�ضاء   2009-2008 في  بداأ  بالخير،  مب�ضرة  اأفكار جديدة  ال�ضتنباط 
بع�ص  وت�ضمل  المالية.  للح�افز  ومخطط  االبتكار  لت�ضجيع  �ضندوق 
التي  الكفاءة  وف�رات  بتحقيق  يتعلق  فيما  بالخير  المب�ضرة  االأفكار 
تدفق  وتر�ضيد  للتتبع  نم�ذج  اإعداد  رعايتها:  االبتكار  �ضندوق  ت�لى 

الممثلين  م�قع  م�ضت�ى  وتح�ضين  ال�ثائق؛  باإنتاج  المتعلق  العمل 
الم�ضائل  ب�ضاأن  مرجعية  نقطة  لي�ضبح  االإنترنت  على  الدائمين 

المنظمة  تفاعالت  وتي�ضير  المرا�ضالت،  تدفق  ن  وليح�ضِّ الم�ؤ�ض�ضية 
االأع�ضاء. مع 

منظمة  تقدم  االأ�ضرة،  لزيارة  وال�ضفر  ال�طن  زيارة  اإجازة  في  ال�ضفر 
قد  اأو  ولمعاليهم،  للم�ظفين  �ضفر ج�ي  بطاقة  والزراعة  االأغذية 
الح�ض�ل  من  بداًل  مقط�ع  مبلغ  على  الح�ض�ل  يطلب�ا  اأن  ي�ضاءوا 
تدابير  من  وكتدبير  المنظمة.  تقدمها  التي  ال�ضفر  بطاقات  على 

المقط�ع  المبلغ  ح�ضاب  تعديل طريقة  التكاليف، جرى  في  االقت�ضاد 
اأقل  من  المائة  في   75 يمثل  اأ�ضبح  بحيث   2009-2008 الفترة  في 

لل�ضفر  الدولي  الج�ي  النقل  اتحاد  ين�ضرها  مقيدة  غير  كاملة  اأجرة 
ال�طن. اإلى  مطار  اأقرب  اإلى  العمل  مركز  من  االقت�ضادية  بالدرجة 

اتفاق .   319 اإلى  المنظمة  ان�ضمت  الطاقة  تكاليف  من  وللحد 
ال�ض�ق  في  الكهربائية  الطاقة  �ضراء  اأجل  من  ال�كاالت  بين  م�ضترك 

مكان  لجعل  تدابير  اتخاذ  من  اأي�ضًا  وف�رات  وتحققت  المحررة. 
بالبيئة، هي:  اإ�ضرارًا  اأقل  فيها  العمل  وممار�ضات  المنظمة  في  العمل 
ال�ض�ء  م�ضابيح  اال�ضتعا�ضة عن  الطاقة من خالل  ا�ضتهالك  خف�ص 

م�ؤِقتات  وتركيب  للطاقة؛  م�فرة  بم�ضابيح جديدة  كفاءة  االأقل 
التدفئة  نظام  اإدارة  على  تح�ضينات  واإدخال  الدهاليز؛  في  لالإ�ضاءة 

اله�اء. وتكييف  والته�ية 
دوالر .   320 ملي�ن  والت�ضغيلي )1.5  االإداري  الدعم  عمليات  تر�ضيد 

الداخلية  العمليات  تر�ضيد  ال�ف�رات  �ضملت مجاالت  وقد  اأمريكي(. 
ولم  الخارجي.  التخزين  تكاليف  من  والحد  والطباعة،  للترجمة 

دوره  ب�ضبب  وذلك  بالمجل�ص  يتعلق  فيما  وف�رات  تحقيق  يت�ضن 
االإ�ضالح. عملية  في  المح�ري 

المنا�ضب .   321 االنتقائية لطبقات  االإزالة   2008 �ضنة  بداأت في  وقد 
تحقيق  اإلى  اأف�ضى  مما  الرئي�ضي،  المقر  في  المدير  م�ضت�ى  من 

اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   2.5 قدرها  ال�ضنتين  فترة  في  �ضافية  وف�رات 
على  من�ضبًا   13 هذه خف�ص  الطبقات  اإزالة  عملية  على  ترتب  وقد 

فئة  وظائف  من  عدد  ف�ضاًل عن  الرئي�ضي،  المقر  في  المدير  م�ضت�ى 
تنزيل  اأو جرى  اأُلغيت  وظائف  وهي  بها،  المرتبطة  العامة  الخدمات 
المعارف  على  وللحفاظ   15 .2009-2008 في  مهامها  ُنقحت  اأو  رتبتها 

ال�ف�رات  من  ا�ضُتخدم جزء  االأهمية،  البالغة  الم�ؤ�ض�ضية  التقنية 
الفئة  من  مبتدئين  وظائف  اإن�ضاء  في  الطبقات  اإزالة  عن  الناجمة 

الميدانية. الم�اقع  وفي  الرئي�ضي  المقر  في  الفنية 
ملي�ن .   322 تدريجيًا )4.4  الب�ضرية  الم�ارد  مزيج مدخالت  تعديل 

اإلى   2009-2008 الفترة  في  التجربة  اأ�ضارت  وقد  اأمريكي(.  دوالر 
كفالة  اأجل  من  بعناية  الب�ضرية  الم�ارد  تعديالت  اإدارة  اإلى  الحاجة 
اأف�ضل  وج�د  ولكفالة  الم�ظفين  اأمام  ال�ظيفي  التط�ر  فر�ص  اإتاحة 
لتقديم  الم�ظفين  وغير  الم�ظفين  من  الب�ضرية  الم�ارد  من  مزيج 
فئة  ووظائف  الفنية  الفئة  وظائف  من  العديد  ُحدد  وقد  الخدمات. 

رتبتها. تنزيل  اأو  اإلغائها  اأجل  من  العامة  الخدمات 
�ضنة .   323 في  القيام  ه�  الفئة  هذه  �ضمن  اندرج  اآخر  بند  وكان 

�ض�ابط  لتي�ضير  الخارجيين  الزوار  ال�ضتقبال  مرفق  بت�ضييد   2009

وظائف  من  وظيفتين  اإلغاء  اإلى  يف�ضي  مما  المنظمة،  دخ�ل محيط 
ما  مع  االأمن،  م�ضت�ى  من  ذلك  ينال  اأن  بدون  الرئي�ضي  المقر  حر�ص 

اأمريكي. دوالر  ملي�ن   0.2 قدرها  وف�رات  من  ذلك  �ضاحب 
من .   324 المزيد  العمل من خالل  برنامج  تم�يل  قاعدة  زيادة 

�ضمل  وقد  اأمريكي(.  دوالر  ملي�ن  الميزانية )4.1  خارج  من  الم�ارد 

رتبها     15 تنزيل  اأو جرى  المدير  م�ضت�ى  على  من�ضبًا   40 ما مجم�عه  اأُلغي 
.2011-2010 و   2009-2008 الفترتين  في  الرئي�ضي  المقر  في   
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التي  الملكية  لحق�ق  الخا�ضعة  البرامجيات  يحل محل  المنظمة 
اأن  المت�قع  ومن  والزراعة.  االأغذية  منظمة  احتياجات  تلبي  تعد  لم 
وجرى   .2011-2010 الفترة  في  الجديد  النظام  ب�ضاأن  العمل  يجري 

اإلى  القائمة  التطبيقات  بنقل  لل�ضماح  اأي�ضًا  ا�ضتثمارات  ت�ظيف 
اإمكانية  ومن حيث  االأداء  من حيث  اأف�ضل  رئي�ضي  حا�ض�ب  اأجهزة 

عليها. التع�يل 
نفاذ .   332 وتراخي�ص  الرئي�ضي  الحا�ض�ب  برامجيات  تراخي�ص 

االإقليمية: جرى  والمكاتب  الرئي�ضي  بالمقر  يتعلق  فيما  الزبائن 
من  ُن�ضخ  اأحدث  اإلى  االرتقاء  لكفالة  كبرى  ا�ضتثمارات  ت�ظيف 

الفردية  بالح�ا�ضيب  الخا�ضة  ميكرو�ض�فت  برامجيات  مجم�عات 
اأجهزة  اقتناء  ذلك  في  بما  الرئي�ضي،  والحا�ض�ب  االإلكتروني  والبريد 

اأي�ضًا   2009 �ضنة  و�ضهدت  المركزية.  ال�ضبكية  الخدمات  اأجل هذه  من 
االإلكتروني  البريد  الإتاحة  �ضن�ات  اأربع  ا�ضتغرق  ناجح  م�ضروع  اإتمام 
الميدانية،  المكاتب  في  الم�ظفين  لجميع  الفردية  الح�ا�ضيب  على 

بذلك حتى  ع�امل خارجية  فيها  ت�ضمح  ال  اأماكن  ب�ضعة  با�ضتثناء 
تكن�ل�جيا  مرافق  م�ضت�ى  تح�ضين  عمليات  بنجاح  وتمت  االآن. 

اأي�ضًا  و�ضيجري  الجديدة.  الفرعية  االإقليمية  المكاتب  في  المعل�مات 
لمنع  نظام جديد  �ضراء  بف�ضل  االإلكتروني  البريد  اأمن  تح�ضين 

المرغ�بة. غير  الر�ضائل 
رئي�ضية .   333 دورة  تمت  لالجتماعات:  المعل�مات  تكن�ل�جيا  دعم 

مما  والزراعة،  االأغذية  منظمة  في  االجتماع  تجديدات غرف  من 
االآن. الم�ج�دة  المرافق  في  كبير  ن  تح�ضُّ اإلى  اأدى 

ال�حدات .   334 من  عدد  في  بداأ  الب�ضرية:  الم�ارد  اإدارة  نظام 
العليا  االأول�يات  اإحدى  وه�  االأداء،  تقييم  اإدارة  نظام  تجريب 

الإدماج  العمل  وبداأ  الب�ضرية،  الم�ارد  باإدارة  يتعلق  فيما  للمنظمة 
بالمنظمة.  الخا�ص  الم�ؤ�ض�ضة  م�ارد  تخطيط  �ضمن  النظام  ذلك 

باالأداء  الخا�ص  االإلكترونية  لالأعمال  اأوراكل  نم�ذج مجم�عة  واختير 
الثاني  يناير/كان�ن  في  الجديد  النظام  بنجاح  وُنفذ  �ضراوؤه.  وتم 

المتطلبات  يلبي  لكي  عليه  التعديالت  بع�ص  اإدخال  بعد   2010

ذلك، جرى  مع  وبالت�ازي  والزراعة.  االأغذية  لمنظمة  المحددة 
نطاقًا  االأو�ضع  بالجه�د  يتعلق  وفيما  للم�ظفين.  مكثف  تدريب 

تلبية  في  الم�ؤ�ض�ضة  م�ارد  تخطيط  نظام  ا�ضتمرار  كفالة  اإلى  الرامية 
رئي�ضيًا  تح�ضينًا   50 من  اأكثر  اأُدخل  المتط�رة،  االأعمال  احتياجات 

والمالية. الب�ضرية  الم�ارد  مجالي  في  النظام  في  تغييرًا طفيفًا  و135 
في .   335 التفكير  لقد جرى  الميدانية:  المحا�ضبة  نظام  تحديث 

كم�ضروع  الميدانية  المحا�ضبة  نظام  اال�ضتعا�ضة عن  في  البداية 
المكاتب  حاليًا  ت�ضتخدمه  الذي  النظام  عمل  لتح�ضين  بذاته  قائم 

�ضمن  واأُدمج  نطاقه  ت��ضيع  2009، جرى  �ضنة  وفي  الميدانية. 
العام. للقطاع  الدولية  المحا�ضبية  المعايير 

اأعربت .   336 بتاأييد  العام:  للقطاع  الدولية  المحا�ضبية  المعايير 
الم�ضتقل  الخارجي  التقييم  عنه  واأعرب  المالية  لجنة  با�ضتمرار  عنه 

الدولية  المحا�ضبية  المعايير  اإدخال  كان  المف�ضل،  واال�ضتعرا�ص 
ه�  والهدف  ال�ضنتين.  لفترة  اأول�ية  ذا  م�ضروعًا  العام  للقطاع 

المتحدة  االأمم  تتطلبها  والتي  دوليًا  بها  المعترف  للمعايير  االمتثال 
تقارير  اإعداد  عنها من خالل  واالإبالغ  المالية  المعامالت  لت�ضجيل 

و�ضي�ضمل   .2012 �ضنة  بحل�ل  المعايير  لهذه  وفقًا  �ضن�ية  مالية 
المحا�ضبة  نظام  اال�ضتعا�ضة عن  اإلى جانب  اأي�ضًا،  الم�ضروع 

ت�ضجيل  لدعم  محّدثة  اأو  وعمليات جديدة  ُنظمًا  الميدانية، 

تحت  الم��ض�عة  الرئي�ضية  – االأدوات  جيم 
مرفق  والزراعة:  االأغذية  منظمة  ت�ضرف 
االأمني االإنفاق  ومرفق  الراأ�ضمالي  االإنفاق 

الراأ�سمالي الإنفاق  مرفق 
عام )اأ(عر�ص 

الراأ�ضمالي .   328 االإنفاق  مرفق   2003/10 الم�ؤتمر  قرار  اأن�ضاأ  لقد 
المالي  المنظمة  اإطار  �ضمن  الراأ�ضمالي  االإنفاق  تخطيط  الإدماج 

والميزانية  العمل  برنامج  من   8 الباب  ويحدد  بالميزانية.  والخا�ص 
برنامج  في  االعتبار  في  اأُخذت  وقد  به.  وياأذن  الراأ�ضمالي  االإنفاق 

من  االحتياجات   2009-2008 للفترة  المنقح  والميزانية  العمل 
بع�ضرة مجاالت هي: يتعلق  فيما  الم�ارد 

االإقليمية والمكاتب  الرئي�ضي  المقر  في  الهاتف  ُنظم   -  1
المنظمة م�ضت�ى  على  االإدارية  التطبيقات   -  2

نفاذ  وتراخي�ص  الرئي�ضي  الحا�ض�ب  برامجيات  تراخي�ص   -  3
االإقليمية والمكاتب  الرئي�ضي  بالمقر  يتعلق  فيما  الزبائن 

لالجتماعات المعل�مات  تكن�ل�جيا  دعم   -  4
الب�ضرية الم�ارد  اإدارة  نظام   -  5

الميدانية المحا�ضبة  نظام  تحديث   -  6
االإلكترونية ال�ثائق  اإدارة  نظام   -  7

العام للقطاع  الدولية  المحا�ضبية  المعايير   -  8
للمباني االأ�ضا�ضية  البنية  نظم   -  9

المنظمة  م�ضت�ى  على  التقنية  التطبيقات   -  10

بتجديد .   329 يتعلق  فيما  الجاري  الرئي�ضي  الجهد  اأ�ضفر  وقد 
اإعادة  من  قدر  الف�رية عن  العمل  تنفيذ خطة  اإلى جانب  المنظمة 

الم�ضروعات  بع�ص  نطاق  ت��ضيع  ذلك  في  بما  العمل،  اأول�يات  تحديد 
 .2011-2010 الفترة  اإلى  الم�ضروعات  بع�ص  واإرجاء  المخططة، 

اإعادة  وكذلك  االإنجازات،  ب�ضاأن  انتقائية  اأدناه مالحظات  وتقدم 
ال�ضرورية. البرمجة 

التنفيذ في  المحرز  )ب(التقدم 
ُنفذت .   330 االإقليمية:  والمكاتب  الرئي�ضي  المقر  في  الهاتف  نظم 

الهاتفية   PABX ُنظم  في  رئي�ضية  تح�ضينات  اإجراء  الإتاحة  عق�د 
التح�ضين  كان  واإن  بانك�ك،  وفي  الرئي�ضي  المقر  في  العتيقة 

ي�ضمل  بما  )اأي  الكامل   ”VoIP PABX” نظام  اإلى  باالرتقاء  المخطط 
الناجمة  المرتفعة  التكاليف  ب�ضبب  اأُرجئ  قد  الهاتفية(   IP اأجهزة 

الم�ضاحبة. المطل�بة  ال�ضبكية  التح�ضينات  عن 
من .   331 كان  المنظمة:  م�ضت�ى  على  االإدارية  التطبيقات 

االأعمال  لمعل�مات  برامجيات  قاعدة  �ضراء  الرئي�ضية  االإنجازات 
االإدارية  للمعل�مات  متكامل  لنظام  كاأ�ضا�ص  المنظمة،  م�ضت�ى  على 

على جميع  االإبالغ  واحتياجات  البيانات،  وتحليل  القرار،  �ضنع  لدعم 
هذه  االأعمال  معل�مات  قاعدة  و�ضُت�ضتخدم  المنظمة.  م�ضت�يات 

ال�ضنتين  فترة  في  الف�رية  العمل  تنفيذ خطة  �ضياق  في  با�ضتفا�ضة 
اأوراكل  م�ضت�ى مجم�عة  تح�ضين  وجرى  بعدها.  وما   2011-2010

منظمة  م�ؤ�ض�ضة  لم�ارد  الرئي�ضي  النظام  وهي  االإلكترونية،  لالأعمال 
الب�ضرية  الم�ارد  مجال  في  المتطلبات  لتلبية  والزراعة،  االأغذية 
االأمنية.  االعتبارات  لمعالجة  وكذلك  االأداء(  واإدارة  )الت�ظيف 

م�ضت�ى  على  لل�ضفر  لنظام جديد  درا�ضة جدوى  اأُجريت  واأخيرًا، 
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من  التخفيف  تدابير  وب�ضاأن  المحددة  المخاطر  من  الحد  وو�ضائل 
والمعايير  الدنيا  االأمنية  العمل  معايير  قاعدة  اإطار  في  اآثارها 

كم�ض�ؤول  العمل  العام  المدير  ووا�ضل  االإقامة.  الأماكن  الدنيا  االأمنية 
وتراأ�ص  اإيطاليا  في  المتحدة  االأمم  بكيانات  الخا�ص  االأمن  عن  معيَّن 

عليها  المتفق  المحددة  الثنائية  للترتيبات  وفقًا  االأمنية،  االإدارة  فريق 
ال�ضدد،  هذا  وفي  واالأمن.  ال�ضالمة  ل�ض�ؤون  المتحدة  االأمم  اإدارة  مع 

ال�اجب  االهتمام  اإيالء  كفالة  اإلى  والزراعة  االأغذية  منظمة  �ضعت 
المتحدة  االأمم  م�ضت�ضاري  من جانب  الميدانية  مكاتبها  الحتياجات 

لالأمم  االأمنية  ال�ضيا�ضات  عن  االإعالن  في  بن�ضاط  و�ضاركت  االأمنيين 
ال�كاالت،  بين  الم�ضتركة  االأمن  اإدارة  �ضبكة  المتحدة، عن طريق 

الروؤ�ضاء  ومجل�ص  باالإدارة،  المعنية  الم�ضت�ى  الرفيعة  واللجنة 
نف�ضه. بالتن�ضيق  المعني  التنفيذيين 

دقيقًا .   342 فح�ضًا  االأمن  دائرة  اأجرت  الرئي�ضي:  المقر  اأمن 
ُنظم  بتح�ضين  قامت  بحيث  وال�ضالمة،  لالأمن  االأ�ضا�ضية  للبنية 

الت�ض�ير  واآالت  لالقتحام،  الم�ضادة  االإنذار  ونظم  بالحرائق،  االإنذار 
ت�ضجيل  اأجهزة  بتركيب  وقامت  المغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزي�نية 
لمراقبة  �ضيا�ضات جديدة  وُو�ضعت  رقمية جديدة.  اإذاعية  واأجهزة 

تدريجيًا  تنفيذها  ويجري  وللمركبات  لالأ�ضخا�ص  بالن�ضبة  النفاذ 
الروتيني  العمل  وي�ضم  االأمني(.  النفاذ  ت�ضييد جناح  ذلك  في  )بما 

بدخ�لهم  وال�ضماح  ي�م  كل  �ضخ�ضًا   250 نح�  ت�ضاريح  فح�ص 
االجتماعات  على  وعالوة  �ضنة.  كل  ت�ضريح   62  000 من  اأكثر  وتجهيز 

ُقدمت  وزراء،  فيها  وي�ضارك  دوريًا  ُتعقد  التي  الم�ضت�ى  الرفيعة 
فيهما  �ضارك  رئي�ضيين  2008-2009 الجتماعين  الفترة  في  الخدمات 

متعددون. وحك�مات  دول  روؤ�ضاء 
العمل .   343 لمعايير  العام  االمتثال  معدل  ارتفع  الميداني:  االأمن 

من  للمنظمة  الميدانية  المكاتب  فرادى  من جانب  الدنيا  االأمنية 
من  اأكثر  اإلى   2007-2006 الفترة  في  المائة  في   50 قدره  مت��ضط 

م�ارد  ت�فير  ذلك  تطلب  وقد   .2009-2008 الفترة  في  المائة  في   80

االمتثال.  لكفالة  ال�ضرورة،  اأمنية، ح�ضب  وخدمات  معدات  ل�ضراء 
ال�ضالمة  �ض�ؤون  اإدارة  من  المعارين  االأمن  م�ض�ؤولي  مع  وبالتعاون 

المكاتب  لها  تتعر�ص  التي  للمخاطر  ُو�ضعت خرائط  واالأمن، 
المخاطر  وطاأة  من  للتخفيف  تدابير  اأي�ضًا  تحدد  للمنظمة،  الميدانية 

وتبينت  واأفرادها.  والزراعة  االأغذية  منظمة  مكاتب  على  قا�ضرة 
اآمنة  غير  اعُتبرت  الأنها  للمنظمة،  ممثلية  ع�ضرة  اإحدى  نقل  �ضرورة 
الدنيا.  االأمنية  العمل  لمعايير  ممتثلة  ت�ضبح  اأن  المرجح  من  ولي�ص 
اإلى حد  مت�قفًا  اآخر  ميدانيًا  مكتبًا  ع�ضر  الأحد  الالزم  النقل  وكان 

االتفاقات  الم�ضيفة، ح�ضب  الحك�مات  �ضلطات  تعاون  على  كبير 
الفترة  في  يتم  اأن  وينبغي  الرئا�ضية،  االأجهزة  وقرارات  الثنائية، 

لممثلي  م�ضتمرة  ب�ضفة  اإحاطات  تقديم  ويجري   .2011-2010

االأمنية. الم�ضائل  ب�ضاأن  االإداريين  ولم�ظفيها  المنظمة 

والمحا�ضبـة  الميدانيـة،  المكاتب  في  وال�ضرائية  المالية  المعامالت 
ن�ضاط  وكان  عنها.  واالإبالغ  المعامالت،  بهذه  المتعلقتين  والرقابة 

للم�ضروع  كامل  فريق  ت�ضكيل  ه�   2009-2008 الفترة  اأثنـــاء  هام 
�ضاماًل. تجميعًا  الم�ضتخدمين  متطلبات  وتجميع 

التمهيدي .   337 العمل  بداأ  االإلكترونية:  ال�ثائق  اإدارة  نظم 
اإجراء  ي�ضمل  )بما  العمل  وتدفق  ال�ثائق  اإدارة  نظام  في  للت��ضع 

يتجاوز  ولم  المنظمة(.  نطاق  على  لالحتياجات  ا�ضتق�ضاء 
الهيكل  في  رئي�ضية  تغييرات  اإجراء  ب�ضبب  المرحلة  هذه  العمل 

هذا  ت�ضميم  من  كل  على  كبير  اأثر  لها  يك�ن  اأن  يمكن  التنظيمي، 
 2011-2010 ال�ضنتين  فترة  في  العمل  و�ضيت�ا�ضل  وتنفيذه.  النظام 

ال�ضجالت  اإدماج  قبيل  من  �ضلة،  ذات  مبادرات  مع  باالقتران 
الم�ضتركة  الخدمات  لمركز  ودعمًا  مركزي.  �ضجل  �ضمن  الم�زعة 

يتعلق  فيما  ال�ثائق  الإدارة  ونظام  عملية  نفذت  ب�داب�ضت  في 
الف�اتير. وتجهيز  وال�ضفر  الب�ضرية  بالم�ارد 

عدد .   338 ب�ضاأن  التعاقد  جرى  للمباني:  االأ�ضا�ضية  البنية  ُنظم 
ولقرارات  ال�ضالمة  لق�اعد  لالمتثال  المبرمجة،  االأ�ضغال  من 

عن  اال�ضتعا�ضة  مثاًل  ذلك  )ومن  البيئة  ب�ضاأن  كي�ت�  بروت�ك�ل 
المباني؛  جميع  في  االإنذار  ب�ا�ضطة  لالإجالء  العتيق  النظام 

الخا�ضة  الكهرباء  ووحدة  الكهربائي  ل  المح�ِّ كابينة  وتح�ضين 
ي�ضتنزف  الذي  التبريد  لغاز  التدريجي  واالإنهاء  دال؛  بالمبنى 
اله�اء  تكييف  نظم  عن  للطاقة  الم�فرة  واال�ضتعا�ضة  االأوزون؛ 

اأخرى  باأ�ضغال  القيام  واأُرجئ  مختارة(.  اجتماع  غرف  في  العتيقة 
م�ارد. ت�افر  لعدم   2011-2010 الفترة  حتى  مخططة 

الخطط .   339 �ضملت  المنظمة:  م�ضت�ى  على  التقنية  التطبيقات 
المعل�مات  اأجل  من  المنظمة  م�ضت�ى  على  بيانات  م�ضت�دع  اإن�ضاء 

المنظمة  م�ضت�ى  على  االإعالم  ل��ضائط  محّدثة  وقاعدة  التقنية 
قاعدة  لنظام  وُنفذ حل  عليه.  والح�ض�ل  المحت�ى  لتقديم  ونظام 
الفترة  اإلى  اأخرى  اأن�ضطة  ترحيل  �ضيجري  بينما  االإعالم،  و�ضائط 

.2011-2010

الأمني الإنفاق  مرفق 
على .   340  2005 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  المنظمة  م�ؤتمر  وافق 

 :9 الباب  اإطار  في  ُتحدد  ذلك،  على  وبناًء  االأمني.  االإنفاق  مرفق 
ونفقات حماية  ميزانية  والميزانية  العمل  برنامج  من  االأمني  االإنفاق 

دائرة  وتت�لى  الميدان  وفي  الرئي�ضي  المقر  في  واالأ�ض�ل  الم�ظفين 
2008، طلب  ي�لي�/تم�ز  وفي  والنفقات.  الميزانية  تلك  اإدارة  االأمن 
�ضاماًل  ا�ضتعرا�ضًا  يجري  اأن  العام  المفت�ص  مكتب  من  العام  المدير 

المكاتب  اأجل  من  المنظمة  من جانب  المتخذة  االأمنية  للترتيبات 
المنظمة  في  االأمن  ب�ضاأن  عمل  واأُعدت خطة  والممتلكات.  واالأفراد 

مع  المتبادلة  الر�ضائل  االعتبار  في  اأخذًا   2009 �ضنة  اأواخر  في 
لتنفيذها. المبكرة  االإجراءات  ب�ضاأن  العمل  وبداأ  االإيطالية،  ال�ضلطات 

ومتكاماًل .   341 م�ضتركًا  نهجًا  المتحدة  االأمم  منظ�مة  وتتبع 
بتقديم  يتعلق  وفيما  االأمنية  ال�ضيا�ضات  واإعالن  بتحديد  يتعلق  فيما 

ما  ُيقر  بالتن�ضيق  المعني  التنفيذيين  الروؤ�ضاء  فمجل�ص  الخدمات. 
تكاليف جزء  تقا�ضم  ويجري  االأمنية  المخاطر  اإدارة  ي�ضمى طريقة 

واالأمن  ال�ضالمة  ل�ض�ؤون  المتحدة  االأمم  اإدارة  ميزانية  من  كبير 
اأمن  م�ضت�ضارو  ويدعم  المتحدة.  االأمم  منظ�مة  كيانات  مختلف  بين 

ب�ضاأن طرق  المتحدة  االأمم  منظ�مة  كيانات  وقطري�ن  اإقليمي�ن 
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ال  التي  لالجتماعات  ال�ضف�ية  الترجمة  وت�فير  ال�ثائق  ترجمة  تكلفة 
والميزانية. العمل  برنامج  يغطيها مخ�ض�ص 

والزراعة الأغذية  اجتماعات منظمة 
كان عدد الدورات الم�افق عليها في برنامج العمل والميزانية .   348

في الفترة 2008-2009 يمثل انخفا�ضًا بن�ضبة قدرها 11 في المائة 
مقارنًة بالفترة 2006-2007. وزادت الدورات غير المجدولة بن�ضبة 

اإطار الميزانية العادية و53 دورة  قدرها 54 في المائة )38 دورة في 
مم�لة من ح�ضابات اأمانة( بينما قل عدد الدورات الملغاة، مما اأ�ضفر 

عن عقد ما مجم�عه 248 دورة في الفترة 2009-2008.

والزراعة  االأغذية  منظمة  –   �ضيا�ضة  دال 
اللغات ب�ضاأن 

في �ضنة 1999، اأعاد الم�ؤتمر الثالث�ن لمنظمة االأغذية والزراعة .   344
تاأكيد: �ضرورة كفالة التعادل والت�ازن في ا�ضتخدام جميع لغات منظمة 

االأغذية والزراعة والحاجة اإلى االإ�ضراف على ج�دة الترجمة التحريرية 
والترجمة ال�ضف�ية. وتطلعًا اإلى اإدخال مزيد من التح�ضينات في 

الم�ضتقبل، وافق الم�ؤتمر على الحاجة اإلى قيام االأع�ضاء بر�ضد التقدم 
عن كثب من خالل المتابعة والتقييم الدوريين.

الرو�سية اللغة 
كاإحدى .   345 الرو�ضية  اللغة  يعتمد  اأن  الم�ؤتمر  قرر   ،2007 �ضنة  في 

ميزانية  على مخ�ض�ص  ُووفق  فقد  ذلك  على  وبناًء  المنظمة.  لغات 
للفترة  والميزانية  العمل  برنامج  في  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1.7 قدره 
المنظمة. في  تدريجيًا  الرو�ضية  اللغة  اإدخال  اأجل  من   2009-2008

اإطار مخ�ض�ص .   346 في  المقدمة  الرو�ضية  اللغة  وكانت خدمات 
يلي: كما  هذا  الميزانية 

y   االإقليمي والم�ؤتمر  والمجل�ص،  للم�ؤتمر  الرئي�ضية  ال�ثائق  ترجمة 
ولجنة  الغابات  ولجنة  االأ�ضماك  م�ضايد  لجنة  ودورات  الأوروبا، 

الم�ؤتمرات  لهذه  النهائية  والتقارير  العالمي،  الغذائي  االأمن 
الرو�ضية؛ اللغة  اإلى  والدورات 

y   في العامة  للجل�ضات  الرو�ضية  باللغة  ال�ضف�ية  الترجمة  ت�فير 
وللم�ؤتمر  الم�ؤتمر،  اأثناء  واحدة  وللجنة  والمجل�ص  الم�ؤتمر 

ولجنة  الغابات  ولجنة  االأ�ضماك  م�ضايد  وللجنة  الأوروبا،  االإقليمي 
العالمي؛ الغذائي  االأمن 

y  الرو�ضية؛ اللغة  اإلى  الرئي�ضية  المطب�عات  ترجمة 
y   االأغذية لمنظمة  ال�ضبكي  للم�قع  الرئي�ضية  ال�ضفحات  اإعداد 

الرو�ضية،  اللغة  واإعداد م�ضطلحات  الرو�ضية  باللغة  والزراعة 
المهتمة. البلدان  من  اأخ�ضائيين  من  بم�ضاعدة 

الرو�ضي .   347 االتحاد  اأن�ضاأ   ،2008 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  وفي 
– فبراير/  2009 )فبراير/�ضباط  �ضن�ات  ثالث  لمدة  اأمانة  ح�ضاب 

الكامل  التنفيذ  لتي�ضير  الدعم  ”تقديم  اأجل:  من   )2012 �ضباط 
لتغطية  وذلك  والزراعة”  االأغذية  منظمة  في  الرو�ضية  اللغة  الإدخال 
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لغتان جميع اللغاتأربع لغاتثالث لغاتلغة واحدة

مئوية( )ن�ضبة  اللغات  16:ن�ضبة الجتماعات ح�ضب عدد  ال�ضكل 

الرئي�ضي  المقر  في  ُعقدت  التي  19:الدورات  الجدول 
الميدانية المواقع  وفي    

2009-2008 2007-2006 2005-2004 الو�سف
171 193 231 الدورات الم�افق عليها في برنامج العمل والميزانية

14 23 62 الدورات الملغاة، الميزانية العادية

38 25 27 الدورات غير المجدولة، الميزانية العادية

53 34 67 الدورات غير المجدولة، ح�ضابات االأمانة

248 229 263 المجموع

127 92 115 المقر الرئي�ضي

121 137 148 الم�اقع الميدانية

248 229 263 المجموع

% 49 % 60 % 56 الن�ضبة المئ�ية لالجتماعات الميدانية

المئ�ية .   349 الن�ضبة  في  اللغات  بين  للت�ازن  م�ؤ�ضر  يتمثل 
 .)16 )ال�ضكل  للمنظمة  متعددة  بلغات  ُعقدت  التي  لالجتماعات 
ُعقدت  التي  االجتماعات  ن�ضبة  زادت   ،2009-2008 الفترة  وفي 

من  اعتبارًا  الرو�ضية  ذلك  في  بما  )ال�ضت،  المنظمة  لغات  بجميع 
المئ�ية  الن�ضبة  انخف�ضت  بينما  المائة،  في   19 اإلى   )2009-2008

وكانت  المائة،  في   8 اإلى  لغات  باأربع  ُعقدت  التي   لالجتماعات 
المائة  في   27 وهي  معًا  الن�ضبتين  هاتين  تمثل  التي  المئ�ية  الن�ضبة 

المئ�ية  الن�ضبة  وكانت   .2007-2006 الفترة  �ضهدته  لما  مماثلة 
واإجمااًل،  المائة.  في   23 لغات  بثالث  ُعقدت  التي   لالجتماعات 

في   50 قدرهـا  ن�ضبـة  لغتين  من  باأكثر  ُعقـدت  التي  االجتماعات  بلغت 
.2007-2006 الفترة  في  المائة  في   52 قدرها  بن�ضبة  مقارنًة  المائـة، 
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م�ضت�دع  تعميمها من خالل  التي جرى  المعل�مات  وت�ضير  المنظمة. 
بين جميع  والت�ازن  التعادل  اأن  اإلى  المنظمة  م�ضت�ى  على  ال�ثائق 

ال�ارد  ال�ضكل  في  المبين  النح�  على  تقدمًا  اأحرز  قد  المنظمة  لغات 
اأدناه، وبخا�ضة التغطية باللغة الرو�ضية. وبالن�ضبة لمجم�ع كمية 

المحت�ى في الم�ضت�دع، اأ�ضبـح المحت�ى باللغة االإنجليزيـة يمثل االآن 
 35 في المائة )بعد اأن كان يبلغ 45 في المائة في الفترة

2004-2005( بينما ظل حجم المحت�ى باللغات االأخرى م�ضتقرًا 

ن�ضبيًا عند ن�ضبة تبلغ نح� 18 في المائة في حالة اللغتين الفرن�ضية 
واالإ�ضبانية، و11 في المائة في حالة اللغتين العربية وال�ضينية.

اللغوي والدعم  الم�سطلحات 
ت�ّفر .   352 للم�ضطلحات،  ب�ابة  اأقيمت   ،2009-2008 الفترة  في 

المنظمة،  م�ضت�ى  على  ون�ضرها  الم�ضطلحات  الإدارة  اإجمالية  ة  من�ضّ
تت�ضمنه  ما  وزاد  لها.  مقرًا  روما  من  تتخذ  التي  ال�كاالت  مع  وكذلك 

اإلى   ’FAOTERM’ الم�ضطلحات  بيانات  وقاعدة  الم�ضطلحات  ب�ابة 
واالإ�ضبانية،  والفرن�ضية  االإنجليزية  باللغات  �ضجل   75  000 من  اأكثر 

عن  ف�ضاًل  وال�ضينية،  العربية  باللغتين  �ضجل   55  000 من  واأكثر 
على  وعالوة   .)18 )ال�ضكل  االإيطالية  باللغة  �ضجل   10  000 نح� 

واُتخذت  الرو�ضية  باللغة  االأ�ضا�ضية  البيانات  بع�ص  اأ�ضيفت  ذلك، 
التالية.  ال�ضنتين  فترة  في  ال�ضجالت  نم�  م�ا�ضلة  اأجل  من  خط�ات 

الب�ابة  اإلى  للم�ضطلحات  �ضجل جديد   6  000 زهاء  اأُ�ضيف  وقد 
واأُجري  �ضجل.   10  000 زهاء  تحديث  وجرى  ال�ضنتين  فترة  اأثناء 
تدفق  قدرات  د  تج�ضِّ لكي  البيانات  لق�اعد  التط�يرات  من  مزيد 

التقنيين  المنظمة  م�ظفي  مع  ال�ثيق  التعاون  وُكفل  الكاملة.  العمل 

المطبوعات
يمثل .   350 والزراعة  االأغذية  منظمة  بلغات  ال�ثائق  اإ�ضدار  ظل 

الرئي�ضية  التقارير  اأُتيحت  وقد  للمنظمة.  بالن�ضبة  رئي�ضية  اأول�ية 
مع  تتنا�ضب  بلغات  الفنية  التقارير  وُن�ضرت  ال�ضت.  باللغات  جميعها 

نح�  �ضدر  واإجمااًل،  الرئي�ضية.  الم�ضتهدفة  الجماهير  احتياجات 
المجم�ع،  هذا  ومن   .2009-2008 ال�ضنتين  فترة  في  1 مطب�عًا   330

باللغة  المطب�عات  هذه  من  المائة  في   46 قدرها  ن�ضبة  �ضدرت 
ون�ضبة  الفرن�ضية،  باللغة  المائة  في   14 قدرها  ون�ضبة  االإنجليزية، 

المائة  في   8 قدرها  ون�ضبة  االإ�ضبانية،  باللغة  المائة  في   13 قدرها 
�ضدرت عن طريق  20 مطب�عًا  ذلك  في  )بما  ال�ضينية  باللغة 

المائة  في   5 قدرها  ون�ضبة  وال�ضين(،  المنظمة  بين  الخا�ص  الترتيب 
بقية  اأما  الرو�ضية.  باللغة  المائة  في   4 قدرها  ون�ضبة  العربية،  باللغة 
فقد  الناتج،  من مجم�ع  المائة  في   10 نح�  تمثل  وهي  المطب�عات، 

اللغات. من  متعددة  بت�ضكيلة  �ضدرت 

الزراعية  للمعلومات  العالمي  )المركز  الإلكترونية  المواد 
الإنترنت( على  والزراعة  الأغذية  وموقع منظمة 

للمعل�مات .   351 العالمي  للمركز  اللغ�ية  التغطية  ن  تح�ضُّ ا�ضتمر 
االإنترنت  على  ال�ضبكي  والزراعة  االأغذية  منظمة   ولم�قع  الزراعية 
ال�ضبكي  الدليل  قبيل  من  اأدوات،  واأتاحت   .2009-2008 الفترة  في 
اأجل  من  الزراعية  للمعل�مات  العالمي  للمركز  المرجعية  والقائمة 

العربية  باللغات  التغطية  زيادة  ال�ضبكية،  الم�اقع  على  الم�افقة 
ال�ضفحة  اإلى  الرو�ضية  اللغة  اأ�ضيفت  بينما  والرو�ضية،  وال�ضينية 

م�ضت�ى  على  ال�ضبكية  الم�اقع  معظم  واإلى  للمنظمة  الرئي�ضية 
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اللغة المنظمة بح�ضب  م�ضتوى  الوثائق على  م�ضتودع  17: محتوى  ال�ضكل 

اللغة المطبوعات بح�ضب   :20 الجدول 
المجموع اأخرى لغات عدة  لغتان لغات ثلث  الرو�سية ال�سينية العربية الإ�سبانية الفرن�سية الإنجليزية الو�سف

1 149 14 10 42 34 49 68 63 172 159 538 ال�رقات الفنية

108 �ضفر �ضفر 24 11 �ضفر 1 �ضفر 4 10 58 االأقرا�ص المدمجة الفنية

51 �ضفر 9 �ضفر 6 �ضفر 10 2 8 8 8 الدوريات والمطب�عات الم�ضّعرة

20 20 برنامج الن�ضر ال�ضيني

1 328 14 19 66 51 49 99 65 184 177 604 المجموع
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في .   355 اللغ�ية  التغطية  تح�ضين  المالي  االعتماد  ي�ّضر  وقد 
وعمليات  بالمنظمة،  الخا�ضة  والخارجية  الداخلية  ال�ضبكية  الم�اقع 
نظام  ب�ضاأن  باالإبالغ  الخا�ضة  والترجمة  وبالفيدي�  ال�ض�تي  االإنتاج 

باللغتين  النهائيين  الم�ضتخدمين  تدريب  ووثائق  االأداء،  اإدارة 
االأ�ضا�ضية:  البنية  في  اال�ضتثمارات  و�ضملت  واالإ�ضبانية.  الفرن�ضية 

ومراجعة  العربية،  باللغة  التحريرية  الخدمات  بمقدمي  قائمة  اإعداد 
وتحليل  FAOSTYLE’؛   ’ االأ�ضل�ب  بيانات  قاعدة  من  العربية  الن�ضخة 

اللغ�ية  الم�ارد  ا�ضتخدام  باإعادة  االآلية  للترجمة  من�ضة  وتنفيذ 
المتاحة  ذلك(  وغير  الترجمة،  وذاكرات  )الم�ضطلحات،  القائمة 

الرو�ضية  باللغة  30 م�ضطلح   000 نح�  واإدماج  المنظمة،  لغات  بجميع 
اللغات. المتعدد  الزراعية  للم�ضطلحات   ’AGROVOC ’ مكنز  �ضمن 

بالم�ضطلحات  المتعلق  العمل  في  الن�ضطة  م�ضاهماتهم  وُكفلت 
بيانات  ا�ضتخدام  م�ضت�ى  وبلغ  فني.  م�ضطلحات  م�ضرد  اإن�ضاء  وفي 

 12  000 جانب  من  �ضهر،  كل  ا�ضتف�ضار   300  000 نح�  الم�ضطلحات 
المت��ضط. في  م�ضتخدم 

وا�ضتمر اعتماد الترجمة والعمل المتعلق بها على تكن�ل�جيات .   353
الترجمة بم�ضاعدة الحا�ض�ب. وب�ضفة خا�ضة، ي�ّضرت ذاكرات 

الترجمة واأدوات ال�ثائق المتعددة اللغات على م�ضت�ى المنظمة 
عمليات البحث في الترجمات ال�ضابقة وا�ضترجاعها لتح�ضين االت�ضاق 

في وثائق المنظمة وللتعجيل بتقديم وثائق االجتماعات.

اللغوية التغطية  تح�سين  برنامج 
الخا�ص .   354 المالي  االعتماد  اأتاح   01-2000 ال�ضنتين  فترة  منذ 

في  المخ�ض�ص  االعتماد  ذلك  في  )بما  اللغ�ية  التغطية  بتح�ضين 
 )2009-2008 في  العام  واالإعالم  االت�ضاالت   :3J البرنامج  اإطار 

بالن�ضبة  الف�ري  التاأثير  ذات  اال�ضتثمارات  اأجل:  من  الدعم  تقديم 
بجميع  االأ�ضا�ضية  البنية  وقدرة  ن�ضبيًا؛  منخف�ضة  بتكلفة  للبلدان 
في  اأمد ط�يل  منذ  الم�ج�دة  الق�ض�ر  اأوجه  وت�ضحيح  اللغات؛ 

االأغرا�ص  بهذه  الخا�ضة  النفقات  قيمة  تجاوزت  وقد  اللغ�ية.  التغطية 
بترجمة  الخا�ص  الم�ضتمر  للترتيب  الدعم  تقديم  ذلك  في  )بما 

ال�ضينية(  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  ال�ضينية  اللغة  اإلى  ال�ثائق 
.2009-2008 الفترة  في  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1.4
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اللغة والزراعة بح�ضب  الأغذية  الموجودة في قاعدة م�ضطلحات منظمة  الم�ضطلحات   :18 ال�ضكل 
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 34 اإلى  المائة  18 في  الم�اقع من  زيادة في جميع  2009، مع حدوث 

اإلى المجم�ع  الن�ضب المئ�ية  19(. وت�ضتند هذه  في المائة )ال�ضكل 
الكلي لم�ظفي الفئة الفنية وما ف�قها الذين ي�ضغل�ن وظائف مدرجة 
الميزانية على حد  اأو وظائف مم�لة من خارج  العادية  الميزانية  في 

الرئي�ضي وفي مكاتب  المقر  اأو م�ضتمرة في  �ض�اء بعق�د محددة االأجل 
للن�ضاء الالئي ي�ضغلن وظائف  الن�ضبة المئ�ية  اأن  اأخرى.18 ومع  ثابتة 

اأقل  الرئي�ضي  الفنية في المكاتب الم�ج�دة خارج المقر  الفئة  من 
8 في  ن�ضبيًا، بحيث زاد من  الزيادة كان مرتفعًا  فاإن معدل  كثيرًا، 

.2009 �ضنة  المائة في  20 في  اإلى   1996 المائة في 
والذك�ر19 .   360 االإناث  الم�ظفين من  21 عدد  الجدول  ويبيَّن في 

اأكثر  الن�ضاء يمثلن  واإجمااًل، كانت   .2009 الرتبة في نهاية �ضنة  ح�ضب 
المنظمة، و66 في  المائة( من مجم�ع م�ظفي  من ن�ضف )52 في 
و36 في  – خ ع7(،  العامة )خ ع1  الخدمات  فئة  المائة من م�ظفي 

المائة من  و39 في  – ف- 5(،  الفنية )ف- 1  الفئة  المائة من م�ظفي 
م�ظفي الفئة الفنية االآخرين )الم�ظفين الفنيين ال�طنيين ومعاوني 

الم�ظفين الفنيين( و18 في المائة من الم�ظفين برتبة مدير 
اإطار مجم�عة  العام(. وفي  المدير  نائب  اإلى  االأعلى )مد- 1  وبالرتب 
23 في  تبلغ نح�  الن�ضاء يمثلن ن�ضبة  المديرين والرتب االأعلى، كانت 

الم�ضاعد وفي  العام  المدير  الم�ظفين في رتبة  المائة من كل من 
الفنية،  الفئة  اإطار م�ظفي  2009. وفي  الرتبة مد- 2 في نهاية �ضنة 

الرتبة ف- 2، و48 في  المائة في  65 في  االإناث من  ن�ضبة  تباينت 
وتعك�ص  الرتبة ف- 5.  المائة في  25 في  اإلى  الرتبة ف- 3،  المائة في 

الن�ضاء  الرتبتين ف- 2 وف- 3 زيادة عدد  الن�ضاء في  زيادة عدد 
�ضغيرات ال�ضن الم�ؤهالت في المجاالت الفنية للمنظمة. ومع تقاعد 

الن�ضاء  اأن كثيرات من ه�ؤالء  المت�قع  االأكبر �ضنًا من  الم�ظفين 
اأعلى. وتتنباأ الخطط الحالية بحدوث مزيد  اإلى منا�ضب  �ضينتقلن 

الت�ازن بين الجن�ضين في االأجل المت��ضط، وتتنباأ  من التح�ضن في 
اإلى ذلك،  واإ�ضافة  التعادل بين الجن�ضين في االأجل االأط�ل.  بتحقيق 
يتمثل هدف رئي�ضي لتنفيذ برنامج م�ظفين فنيين مبتدئين في �ضنة 

النامية غير الممثلة  البلدان  2010 في ت�ظيف ن�ضاء ومر�ضحات من 

التمثيل  اأقل مما يجب وذلك في محاولة لتح�ضين  اأو الممثلة تمثياًل 
الجغرافي وتح�ضين الت�ازن بين الجن�ضين على حد �ض�اء.

بين  والت�ازن  الجغرافي  –   التمثيل  هاء 
الفنية الفئة  م�ظفي  لدى  الجن�ضين 

الفنيين الموظفين  بين  الجغرافي  التمثيل 
اعتمد الم�ؤتمر، في دورته الثانية والثالثين التي ُعقدت في .   356

ن�فمبر/ت�ضرين الثاني – دي�ضمبر/كان�ن االأول 2003، �ضيغة منقحة 
لح�ضاب الت�زيع الجغرافي، م�ضابهة لتلك التي تطبَّق في اأمانة االأمم 

المتحدة وفي العديد من المنظمات االأخرى في منظ�مة االأمم 
المتحدة. وفي اإطار المنهجية الحالية، يجري ت�زيع 40 في المائة من 
ال�ظائف على اأ�ضا�ص الع�ض�ية، و5 في المائة على اأ�ضا�ص عدد ال�ضكان 

في البلد الع�ض�، و55 في المائة بالتنا�ضب مع جدول اال�ضتراكات.
الم�ظفين .   357 بين  الجغرافي  التمثيل   :1 الملحق  في  وتبيَّن 

نطاق  �ضمن  تكن  لم  التي  البلدان  اإلى  ت�ضير  م�جزة  الفنيين جداول 
 75 )وعددها   2009 االأول  دي�ضمبر/كان�ن   31 في  المن�ضف  التمثيل 

ع�ض�ًا(. دولة   191 من مجم�ع 
الحد .   358 تجاوزت  قد  بلدان   10 كانت   2007 �ضنة  نهاية  وفي 

 38 وكان  يجب؛  مما  اأقل  ممثاًل  بلدًا   19 وكان  لنطاقها؛  االأق�ضى 
تجاوز  بلدًا   14 هناك  كان   ،2009 �ضنة  نهاية  وفي  ُممثَّل.16  غير  بلدًا 
و45  يجب؛  مما  اأقل  تمثياًل  ممثاًل  بلدًا  و16  لنطاقه؛  االأق�ضى  الحد 

م�ظفين  ال�ضتقدام  اأول�ية  تعطي  المنظمة  زالت  وما  ممثَّل.  غير  بلدًا 
بلدان   7 اأ�ضبحت  ال�ضدد،  هذا  وفي  الممثلة.  غير  البلدان  من  فنيين 

 38 وعددها   2007 �ضنة  نهاية  في  ممثلة  تكن  لم  التي  البلدان  من 
ومن  ممثل.  غير  بلدًا   31 بينما ظل   ،2009 �ضنة  نهاية  في  ممثلة  بلدًا 

نهاية  في  ممثلة  غير  كانت  التي  البلدان  اأن  اأي�ضًا مالحظة  المهم 
اأ�ضبحا ع�ض�ين  بلدان17  بينها  من  كان  بلدًا   45 وعددها   2009 �ضنة 

.2007 الثاني  ن�فمبر/ت�ضرين  في  المنظمة  في  جديدين 

الفنية الفئة  لدى موظفي  الجن�سين  بين  التوازن 
ُبذلت على مدى فترة .   359 التي  الم�ضتمرة  اأ�ضفرت الجه�د  لقد 

الن�ضاء الالئي  الما�ضية عن حدوث زيادة مطردة في عدد  ال�ضنتين 
ي�ضغلن وظائف فنية في المقر الرئي�ضي، بحيث ارتفعت ن�ضبتهن من 
�ضنة  نهاية  المائة في  37 في  اإلى   1996 �ضنة  نهاية  المائة في  21 في 
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الفنية الفئة  من  الموظفات  لتمثيل  المئوية  الن�ضبة    :19 ال�ضكل 

16     .2006 اأبريل/ني�ضان  منذ  ع�ض�ًا  اأ�ضبح  الذي  الرو�ضي  االتحاد  ي�ضمل  بما 
ــل،   ممثَّ غير  ه�:  التمثيل  من حيث  الرو�ضي  االتحاد  و�ضع  اأن  ُحدد  وقد   

الم�ؤتمـر   في  تقرر  الرو�ضي  لالتحــاد  الم�ضت�ضـ�ب  النطـاق  اأن  اإلى  بالنظـر   
يناير/كان�ن    1 مــن  اعتبــارًا  ي�ضري  واأنه   ،2007 الثانـي  ن�فمبر/ت�ضرين  في   

 .2008 الثاني   
االأ�ض�د.   17 والجبل  اأندورا 

والم�ظفين     18 الفنية،  الفئة  من  المعاونين  والم�ظفين  العام  المدير  با�ضتثناء 
الذين   والم�ظفين  الميدانية،  الم�ضروعات  وم�ظفي  القطريين،  الفنيين   

�ضهرا.  12 عن  مدتها  تقل  عق�د  لديهم   
الميزانية     19 في  مدرجة  وظائف  ي�ضغل�ن  الذين  الفئات  من جميع  الم�ظف�ن 

عق�د محددة   ولديهم  �ض�اء  على حد  الميزانية  خارج  من  مم�لة  اأو  العادية   
االأخرى    الثابتة  المكاتب  وفي  الرئي�ضي  المقر  في  م�ضتمرة  اأو  االأجل   

الذين   والم�ظفين  الميدانية  الم�ضروعات  وم�ظفي  العام،  المدير  با�ضتثناء   
�ضهرا.  12 عن  مدتها  تقل  عق�د  لديهم   
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الرتبة  والذكور بح�ضب  الإناث  من  الموظفون   :21 الجدول 
2009 الأول  دي�ضمبر/كانون   31 في     

المئوية  الن�سبة 
للإناث المجموع الذكور الإناث الرتبة

%0 1 1  نائب المدير العام  
%27 15 11 4  مدير عام م�ضاعد  
%22 45 35 10  مد - 2
%14 86 74 12  مد - 1
%18 147 121 26    مديرون 
%25 321 241 80  ف - 5
%29 391 279 112  ف - 4
%48 269 140 129  ف - 3
%65 110 39 71  ف - 2
%0 5 5 0  ف - 1

%36 1 096 704 392   فنيون 
%36 154 99 55  م�ظف وطني من الفئة الفنية  
%48 65 34 31  م�ظف معاون من الفئة الفنية  
%39 219 133 86 اآخرون  فنية  فئة    موظفو 
%57 37 16 21  خ ع - 7
%75 213 54 159  خ ع - 6
%82 422 75 347  خ ع - 5
%72 526 145 381  خ ع - 4
%56 379 166 213  خ ع - 3
%25 159 120 39  خ ع - 2
%22 18 14 4  خ ع - 1
%66 1 754 590 1 164 عامة    خدمات 
%52 3 216 1 548 1 668   المجموع 
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الفنيين الموظفين  بين  الجغرافي  التمثيل    :1 الملحق 

االأع�ضاء  الدول  من   75(  2009 االأول  دي�ضمبر/كان�ن   31 في  العادل  التمثيل  نطاق  �ضمن  تكن  لم  التي  البلدان  التالي  الجدول  يبيِّن 
في  والرتبة  الجن�ضية  ح�ضب  الجغرافي  الت�زيع  ل�ضيا�ضة  الخا�ضعين  الم�ظفين  عدد  الالحق  الجدول  ويبيِّن   .)191 مجم�عها  البالغ 

.2009 االأول  دي�ضمبر/كان�ن   31

2009 الأول  دي�ضمبر/كانون   31 في  الإقليم  النطاق بح�ضب  لي�ضت �ضمن  التي  البلدان 
الممثلة غير  البلدان  كاف ب�سكل  الممثلة  غير  البلدان  نطاقها ذروة  تجاوزت  التي  البلدان  الإقليم

غينيا اال�ضت�ائية، اإريتريا، اإثي�بيا، زمباب�ي ك�ت ديف�ار، المغرب، ت�ن�ص اأفريقيا
جمه�رية ك�ريا الديمقراطية ال�ضعبية، الو�ص، ملديف، 

منغ�ليا، ميانمار، تيم�ر – لي�ضتي
ال�ضين، اإندوني�ضيا، اليابان، جمه�رية ك�ريا، تايلند، 

فييت نام
الفلبين اآ�ضيا

اأندورا، بيالرو�ص، قبر�ص، اإ�ضت�نيا، اإ�ضرائيل، التفيا، 
مالطة، م�ناك�، الجبل االأ�ض�د، �ضان مارين�، جمه�رية 

مقدونيا الي�غ��ضالفية ال�ضابقة، تركيا

النم�ضا، هنغاريا، النرويج، ب�لندا، االتحاد الرو�ضي، 
�ضل�فينيا، اإ�ضبانيا

بلجيكا، الدانمرك، فرن�ضا، اآيرلندا، اإيطاليا، ه�لندا، 
المملكة المتحدة

اأوروبا

بربادو�ص، هايتي، بنما، �ضان كيت�ص ونيف�ص، �ض�رينام المك�ضيك االأرجنتين، البرازيل اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
البحرين، جيب�تي، االأردن، الك�يت، عمان، قطر، 

ال�ض�مال، طاجيك�ضتان، تركمان�ضتان، االإمارات العربية 
المتحدة

المملكة العربية ال�ضع�دية ال�ضرق االأدنى 

ال�اليات المتحدة  كندا اأمريكا ال�ضمالية
كيريبا�ضي، جزر مار�ضال، ميكرونيزيا، ناورو، جزيرة 

ني�ي، باالو، جزر �ضليمان، ت�فال�
جن�ب غرب المحيط الهادي  

 
2009 الأول  دي�ضمبر/كانون   31 والرتبة حتى  الجن�ضية  الجغرافي ح�ضب  التوزيع  ل�ضيا�ضات  الذين يخ�ضعون  العليا  الفئات  وفي  الفنية  الفئة  من  الموظفون 

 المجموع
الكلي 1 ف -  2 ف -  3 ف -  4 ف -  5 ف -  1 مد -  2 مد -  العام  المدير 

الم�ساعد
المدير  نائب 

العام الجن�سية

2 1 1 اأفغان�ضتان
2 2 األبانيا
4 2 1 1 الجزائر
2 1 1 اأنغ�ال
1 1 اأنتيغ�ا وبرب�دا
9 3 1 4 1 االأرجنتين
2 2 اأرمينيا

14 1 2 3 6 2 اأ�ضتراليا
6 2 2 1 1 النم�ضا
1 1 اأذربيجان
1 1 جزر البهاما
3 1 1 1 بنغالدي�ص

19 1 6 10 1 1 بلجيكا
1 1 بليز
2 1 1 بنن
1 1 ب�تان
3 1 1 1 ب�ليفيا
2 1 1 الب��ضنة والهر�ضك
2 1 1 ب�ت�ض�انا

14 1 4 6 2 1 البرازيل
3 2 1 بلغاريا
2 2 ب�ركينا فا�ض�
1 1 ب�روندي
1 1 كمب�ديا
4 2 2 الكاميرون

30 1 5 8 14 1 1 كندا
1 1 الراأ�ص االأخ�ضر
1 1 جمه�رية اأفريقيا ال��ضطى
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 المجموع
الكلي 1 ف -  2 ف -  3 ف -  4 ف -  5 ف -  1 مد -  2 مد -  العام  المدير 

الم�ساعد
المدير  نائب 

العام الجن�سية

1 1 ت�ضاد
6 2 3 1 �ضيلي

14 4 4 2 2 1 1 ال�ضين
6 3 2 1 ك�ل�مبيا
1 1 جزر القمر
4 3 1 الك�نغ�
2 1 1 جمه�رية الك�نغ� الديمقراطية
1 1 جزر ك�ك
2 1 1 ك��ضتاريكا
7 1 3 2 1 ك�ت ديف�ار
1 1 كرواتيا
2 1 1 ك�با
3 2 1 الجمه�رية الت�ضيكية

10 1 5 3 1 الدانمرك
2 2 دومينيكا
1 1 الجمه�رية الدومينيكية
2 2 اإك�ادور
6 2 1 2 1 م�ضر
2 2 ال�ضلفادور
1 1 فيجي
5 1 2 1 1 فنلندا

54 7 19 23 3 1 1 فرن�ضا
1 1 غاب�ن
4 1 2 1 غامبيا
1 1 ج�رجيا

67 1 12 30 19 2 2 1 األمانيا
1 1 غانا
5 1 1 1 2 الي�نان
1 1 غرينادا
4 1 2 1 غ�اتيماال
3 1 2 غينيا
1 1 غينيا - بي�ضاو
3 1 2 غيانا
1 1 هندورا�ص
1 1 هنغاريا
3 1 1 1 اآي�ضلندا

15 1 4 1 6 1 1 1 الهند
1 1 اإندوني�ضيا
3 2 1 جمه�رية اإيران االإ�ضالمية
3 2 1 العراق
8 1 5 1 1 اآيرلندا

88 12 19 33 17 4 2 1 اإيطاليا
2 2 جامايكا

22 7 7 2 4 1 1 اليابان
1 1 كازاخ�ضتان
4 1 1 2 كينيا
2 1 1 جمه�رية ك�ريا
2 2 قيرغيز�ضتان
6 2 1 2 1 لبنان
1 1 لي�ض�ت�
2 1 1 ليبريا
2 1 1 الجماهيرية العربية الليبية
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 المجموع
الكلي 1 ف -  2 ف -  3 ف -  4 ف -  5 ف -  1 مد -  2 مد -  العام  المدير 

الم�ساعد
المدير  نائب 

العام الجن�سية

2 1 1 ليت�انيا
3 1 1 1 لك�ضمبرغ
4 2 1 1 مدغ�ضقر
2 1 1 مالوي
3 3 ماليزيا
3 1 1 1 مالي
2 1 1 م�ريتانيا
1 1 م�ري�ضي��ص

13 2 5 5 1 المك�ضيك
2 2 م�لدوفا
8 1 3 1 2 1 المغرب
2 1 1 م�زامبيق
1 1 ناميبيا
2 2 نيبال

19 1 9 8 1 ه�لندا
5 2 1 2 ني�زيلندا
3 2 1 نيكاراغ�ا
5 1 1 2 1 النيجر
3 1 1 1 نيجيريا
5 2 2 1 النرويج
3 2 1 باك�ضتان
2 2 باب�ا غينيا الجديدة
1 1 باراغ�اي
6 2 1 1 1 1 بيرو
7 1 2 4 الفلبين
1 1 ب�لندا
5 1 3 1 البرتغال
2 1 1 رومانيا
5 2 1 2 االتحاد الرو�ضي
3 1 2 رواندا
2 1 1 �ضانت ل��ضيا
1 1 �ضان فن�ضنت وجزر غرينادين
1 1 �ضام�ا
1 1 �ضان ت�مي وبرين�ضيبي
1 1 المملكة العربية ال�ضع�دية
3 2 1 ال�ضنغال
2 1 1 �ضربيا
1 1 �ضي�ضيل
1 1 �ضيرالي�ن
3 2 1 �ضل�فاكيا
1 1 �ضل�فينيا
4 1 1 1 1 جن�ب اأفريقيا

15 2 5 3 3 1 1 اإ�ضبانيا
1 1 �ضري النكا
3 1 2 ال�ض�دان
1 1 �ض�ازيلند
9 1 3 3 1 1 ال�ض�يد

11 1 1 5 3 1 �ض�ي�ضرا
2 1 1 الجمه�رية العربية ال�ض�رية
3 1 2 جمه�رية تنزانيا المتحدة
1 1 تايلند
1 1 ت�غ�
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 المجموع
الكلي 1 ف -  2 ف -  3 ف -  4 ف -  5 ف -  1 مد -  2 مد -  العام  المدير 

الم�ساعد
المدير  نائب 

العام الجن�سية

1 1 ت�نغا
2 2 ترينيداد وت�باغ�
8 1 4 2 1 ت�ن�ص
3 2 1 اأوغندا
2 2 اأوكرانيا

62 5 5 14 27 8 3 المملكة المتحدة
118 7 20 38 34 10 8 1 ال�اليات المتحدة

4 1 3 اأوروغ�اي
2 1 1 اأوزبك�ضتان
1 1 فان�ات�
3 1 1 1 فنزويال
1 1 فييت نام
2 2 اليمن
3 1 2 زامبيا

928 1 55 161 305 272 74 44 15 1 الكلي المجموع 
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والبرنامج النوع  بح�سب  المنفذة  المخرجات  2:  موجز  الملحق 
بع�ص  في  �ضروريًا  ويك�ن  البرامج.  جميع  اإطار  في  مخططة  مخرجات   2009-2008 للفترة  والميزانية  العمل  برنامج  د  حّدّ لقد 
اإدخال  اأي�ضًا  ويج�ز  اأخرى.  مخرجات  ُتلغى  اأو  ل  ت�ؤجَّ قد  بينما  المخرجات،  في  تعديالت  اإدخال  البرامج  تنفيذ  اأثناء  االأحيان 

ن�ع  ح�ضب  حدثت  التي  التغيرات  التالية  الجداول  وت�جز  محددة.  طلبات  وتلبية  متغيرة  ظروف  لم�اجهة  جديدة  مخرجات 
االإنترنت(  )على   3 الملحق  في  وُتتاح  البرنامج.  ح�ضب  مماثلة  معل�مات  الملحق  هذا  بقية  وتقدم  ال�ضنتين.  فترة  اأثناء  المخرجات 

المخططة. وغير  المخططة  المخرجات  جميع  عن  معل�مات 

 09  -  2008 الفترة  التقنية،  البرامج  المخرجات بح�ضب  تنفيذ 
المئوية  الن�سبة 

للتنفيذ التعديل بعد  نفذت  تعديل دون  نفذت  التنفيذ مجموع  دون  نفذت 
�سابق تخطيط  األغيت/اأرجئت برنامج  في  المعتمدة 

والميزانية العمل  المخرجات نوع 
%90 8 143 151 0 )17( 168 بناء القدرات

%84 10 164 174 2 )34( 206 تبادل المعل�مات وتن�ضيقها

%88 14 265 279 0 )37( 316 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%93 1 68 69 0 )5( 74 التعهدات واالتفاقات الدولية

%89 1 16 17 0 )2( 19 اأخرى

%81 3 54 57 0 )13( 70 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%91 6 234 240 0 )24( 264 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%88 43 944 987 2 )132( 1 117 المجموع

 09  -  2008 الفترة  التقنية،  البرامج غير  المخرجات بح�ضب  تنفيذ 
المئوية  الن�سبة 

للتنفيذ التعديل بعد  نفذت  تعديل دون  نفذت  التنفيذ مجموع  دون  نفذت 
�سابق تخطيط  األغيت/اأرجئت برنامج  في  المعتمدة 

والميزانية العمل  المخرجات نوع 
%94 1 15 16 0 )1( 17 بناء القدرات

%96 3 23 26 0 )1( 27 تبادل المعل�مات وتن�ضيقها

%88 5 64 69 0 )9( 78 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 4 4 1 )1( 4 اأخرى

%100 0 7 7 0 0 7 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%93 4 223 227 5 )22( 244 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%81 2 59 61 0 )14( 75 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء ودعم البرنامج 
الميداني

%91 15 395 410 6 )48( 452 المجموع

البرنامج ال�ضنتين بح�ضب  لفترة  المخرجات  ت�ضليم 
المئوية  الن�سبة 

للتنفيذ التعديل بعد  نفذت  تعديل دون  نفذت  التنفيذ مجموع  دون  نفذت 
�سابق تخطيط  األغيت/اأرجئت برنامج  في  المعتمدة 

والميزانية العمل  المخرجات نوع 
1A الأجهزة الرئا�سية 

%100 0 9 9 0 0 9 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 9 9 0 0 9 1A مجموع

1B التوجيه العام

%100 1 2 3 0 0 3 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 4 4 0 0 4 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 1 6 7 0 0 7  1B مجموع

2A اإدارة نظم اإنتاج المحا�سيل

%85 3 8 11 0 -2 13 بناء القدرات

%83 1 9 10 0 -2 12 تبادل المعل�مات والتن�ضيق
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المئوية  الن�سبة 
للتنفيذ التعديل بعد  نفذت  تعديل دون  نفذت  التنفيذ مجموع  دون  نفذت 

�سابق تخطيط  األغيت/اأرجئت برنامج  في  المعتمدة 
والميزانية العمل  المخرجات نوع 

%88 0 14 14 0 -2 16 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 8 8 0 0 8 التعهدات واالتفاقات الدولية

%100 0 5 5 0 0 5 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%80 1 7 8 0 -2 10 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%88 5 51 56 0 -8 64 2A مجموع

2B اإدارة نظم الإنتاج الحيواني

%100 0 2 2 0 0 2 بناء القدرات

%50 1 1 2 0 -2 4 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%71 0 12 12 0 -5 17 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 5 5 0 0 5 التعهدات واالتفاقات الدولية

%33 0 3 3 0 -6 9 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 4 4 0 0 4 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%68 1 27 28 0 -13 41 2B مجموع

2C الآفات والأمرا�ض الحيوانية والنباتية

%82 1 8 9 0 -2 11 بناء القدرات

%45 0 5 5 0 -6 11 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 1 7 8 0 0 8 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%80 1 3 4 0 -1 5 التعهدات واالتفاقات الدولية

%100 0 1 1 0 0 1 اأخرى

%75 0 6 6 0 -2 8 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%77 1 22 23 0 -7 30 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%76 4 52 56 0 -18 74 2C مجموع

2D التغذية وحماية الم�ستهلكين

%100 0 14 14 0 0 14 بناء القدرات

%100 0 9 9 0 0 9 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 5 5 0 0 5 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 7 7 0 0 7 التعهدات واالتفاقات الدولية

%83 0 5 5 0 -1 6 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%95 0 21 21 0 -1 22 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%97 0 61 61 0 -2 63 2D مجموع

2E المعلومات والإح�ساءات والقت�ساد وال�سيا�سات في قطاع الغابات

%100 0 5 5 0 0 5 بناء القدرات

%100 0 17 17 0 0 17 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 6 6 0 0 6 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 6 6 0 0 6 التعهدات واالتفاقات الدولية

%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 5 5 0 0 5 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%100 0 40 40 0 0 40 2E مجموع
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المئوية  الن�سبة 
للتنفيذ التعديل بعد  نفذت  تعديل دون  نفذت  التنفيذ مجموع  دون  نفذت 

�سابق تخطيط  األغيت/اأرجئت برنامج  في  المعتمدة 
والميزانية العمل  المخرجات نوع 

2F اإدارة الغابات و�سونها واإحياوؤها

%100 1 7 8 0 0 8 بناء القدرات

%93 0 14 14 0 -1 15 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 1 5 6 0 0 6 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%83 0 5 5 0 -1 6 التعهدات واالتفاقات الدولية

%100 1 2 3 0 0 3 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%90 3 16 19 0 -2 21 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%93 6 49 55 0 -4 59 2F مجموع

2G المنتجات وال�سناعات الحرجية

%100 0 6 6 0 0 6 بناء القدرات

%100 0 4 4 0 0 4 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 14 14 0 0 14 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 10 10 0 0 10 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%100 0 34 34 0 0 34 2G مجموع

2H  المعلومات والإح�ساءات والقت�ساد وال�سيا�سات في قطاع م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

%86 0 6 6 0 -1 7 بناء القدرات

%87 4 16 20 0 -3 23 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%64 6 19 25 0 -14 39 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%85 0 11 11 0 -2 13 التعهدات واالتفاقات الدولية

%100 0 4 4 0 0 4 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%80 0 8 8 0 -2 10 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%77 10 64 74 0 -22 96 2H مجموع

2I اإدارة و�سيانة م�سايد الأ�سماك  وتربية الأحياء المائية

%100 0 1 1 0 0 1 بناء القدرات

%100 0 5 5 0 0 5 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%89 0 16 16 0 -2 18 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 2 2 0 0 2 التعهدات واالتفاقات الدولية

%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات 

%89 0 32 32 0 -4 36 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء
 ودعم البرنامج الميداني

%91 0 58 58 0 -6 64 2I مجموع

2J المنتجات وال�سناعات المتعلقة بم�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

%94 2 14 16 0 -1 17 بناء القدرات

%78 0 7 7 0 -2 9 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%83 0 5 5 0 -1 6 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%67 0 2 2 0 -1 3 التعهدات واالتفاقات الدولية

%0 0 0 0 0 -1 1 اأخرى

%100 0 18 18 0 0 18 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%89 2 46 48 0 -6 54 2J مجموع
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المئوية  الن�سبة 
للتنفيذ التعديل بعد  نفذت  تعديل دون  نفذت  التنفيذ مجموع  دون  نفذت 

�سابق تخطيط  األغيت/اأرجئت برنامج  في  المعتمدة 
والميزانية العمل  المخرجات نوع 

2K اإدارة المورد الطبيعية على نحو م�ستدام

%83 0 20 20 0 -4 24 بناء القدرات

%78 0 21 21 0 -6 27 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%86 0 42 42 0 -7 49 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 19 19 0 0 19 التعهدات واالتفاقات الدولية

%89 0 8 8 0 -1 9 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%83 1 19 20 0 -4 24 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%86 1 129 130 0 -22 152 2K مجموع

2L التكنولوجيا والبحوث الإر�ساد

%100 0 2 2 0 0 2 بناء القدرات

%100 0 2 2 0 0 2 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%80 0 4 4 0 -1 5 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 1 4 5 0 0 5 اأخرى

%100 1 1 2 0 0 2 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 3 3 0 0 3 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%95 2 16 18 0 -1 19 2L مجموع

2M البنية الأ�سا�سية الريفية وال�سناعات الزراعية

%60 0 9 9 0 -6 15 بناء القدرات

%50 0 1 1 0 -1 2 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 1 3 4 0 0 4 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 1 1 0 0 1 اأخرى

%67 0 6 6 0 -3 9 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 6 6 0 0 6 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%73 1 26 27 0 -10 37 2M مجموع

3A زيادة الموارد وال�ستثمار

%100 1 1 2 0 0 2 بناء القدرات

%90 3 6 9 0 -1 10 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%77 1 46 47 0 -14 61 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%79 5 53 58 0 -15 73 3A مجموع

3B ال�سيا�سات في قطاعي الأغذية والزراعة

%83 0 5 5 0 -1 6 بناء القدرات

%100 1 12 13 1 -1 13 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 1 21 22 0 0 22 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 7 7 0 0 7 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 12 12 0 0 12 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%98 2 57 59 1 -2 60  3B مجموع

3C التجارة والأ�سواق

%100 0 4 4 0 0 4 بناء القدرات

%100 1 4 5 0 0 5 تبادل المعل�مات والتن�ضيق
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%97 0 35 35 0 -1 36 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%83 0 10 10 0 -2 12 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%95 1 53 54 0 -3 57 3C مجموع

3D المعلومات والإح�ساءات الزراعية

%100 1 10 11 0 0 11 بناء القدرات

%75 0 6 6 0 -2 8 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%97 3 27 30 0 -1 31 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 5 5 0 0 5 اأخرى

%100 0 3 3 0 0 3 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%95 4 51 55 0 -3 58 3D مجموع

3E التحالفات والمبادرات للدعوة اإلى مكافحة الجوع والفقر

%100 0 2 2 0 0 2 بناء القدرات

%100 0 4 4 0 0 4 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 2 3 5 0 0 5 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%67 0 2 2 0 -1 3 اأخرى

%100 0 3 3 0 0 3 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%92 0 11 11 0 -1 12 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 1 3 4 0 0 4 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%94 3 28 31 0 -2 33 3E مجموع

3F الم�ساواة بين الجن�سين والتكافوؤ في المجتمعات الريفية

%100 0 5 5 0 0 5 بناء القدرات

%100 0 1 1 0 0 1 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 3 3 0 0 3 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 1 1 0 0 1 اأخرى

%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 7 7 0 0 7 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%100 0 18 18 0 0 18 3F مجموع

3G �سبل المعي�سة الريفية

%100 0 1 1 0 0 1 بناء القدرات

%0 0 1 1 1 0 0 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 1 1 0 0 1 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%125 0 5 5 1 0 4 3G مجموع

3H تبادل المعارف وبناء القدرات

%100 0 22 22 0 0 22 بناء القدرات

%78 2 27 29 0 -8 37 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%88 1 20 21 0 -3 24 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء
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%100 0 5 5 0 0 5 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%88 3 76 79 0 -11 90 3H مجموع

3I نظم تكنولوجيا المعلومات

%100 0 1 1 0 0 1 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%77 0 17 17 0 -5 22 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%78 0 18 18 0 -5 23 3I مجموع

3J الت�سالت والإعلم الجماهيري

%100 0 1 1 0 0 1 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 4 4 0 0 4 منتجات المعل�مات ونظمها وق�اعد بياناتها

%100 0 10 10 0 0 10 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 15 15 0 0 15 3J مجموع

4A التعاون والدمج والر�سد في الأمم المتحدة

%100 0 3 3 0 0 3 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 1 1 0 0 1 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 8 8 0 0 8 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%100 0 14 14 0 0 14 4A مجموع

4B تن�سيق الخدمات اللمركزية

%100 0 3 3 0 0 3 بناء القدرات

%100 0 1 1 0 0 1 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%91 1 9 10 0 -1 11 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%80 0 24 24 1 -7 30 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%85 1 40 41 1 -8 48 4B مجموع

4C الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والبرامج الأخرى للتعاون الإنمائي

%100 0 1 1 0 0 1 بناء القدرات

%100 0 5 5 0 0 5 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 17 17 0 0 17 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 3 3 0 0 3 اأخرى

%100 0 14 14 0 0 14 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 27 27 0 0 27 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%100 0 67 67 0 0 67 4C مجموع

4D اإدارة حالت الطوارئ وما بعد الأزمات

%100 0 1 1 0 0 1 بناء القدرات
%100 0 2 2 0 0 2 تبادل المعل�مات والتن�ضيق
%100 0 2 2 0 0 2 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات
%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء
%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 

ودعم البرنامج الميداني
%100 0 8 8 0 0 8 4D مجموع
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4E برنامج التعاون التقني

%100 0 1 1 0 0 1 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الم�ض�رة التقنية لالأع�ضاء 
ودعم البرنامج الميداني

%100 0 3 3 0 0 3 4E مجموع

5A الإ�سراف

%100 1 3 4 0 0 4 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%114 0 8 8 1 0 7 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%109 1 11 12 1 0 11  5A مجموع

5B خدمات البرامج والميزانية

%100 0 1 1 0 0 1 بناء القدرات

%80 0 4 4 0 -1 5 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%50 0 1 1 0 -1 2 اأخرى

%91 1 9 10 0 -1 11 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%84 1 15 16 0 -3 19 5B مجموع

5C الخدمات المالية

%90 1 8 9 0 -1 10 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%95 0 21 21 0 -1 22 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%94 1 29 30 0 -2 32 5C مجموع

5D اإدارة الموارد الب�سرية ورعاية الموظفين

%0 0 0 0 0 -1 1 بناء القدرات

%100 0 3 3 0 0 3 تبادل المعل�مات والتن�ضيق

%100 0 3 3 0 0 3 تقديم الم�ض�رة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات والت�ضريعات

%89 0 25 25 0 -3 28 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%89 0 31 31 0 -4 35 5D مجموع

5E الم�ستريات

%100 0 3 3 0 0 3 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 3 3 0 0 3 5E مجموع

5F اإدارة اأماكن العمل

%88 0 7 7 0 -1 8 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%88 0 7 7 0 -1 8 5F مجموع

5G الجتماعات وخدمات اللغات والمرا�سم

%100 0 8 8 0 0 8 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 18 18 0 0 18 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 26 26 0 0 26 5G مجموع

5H الخدمات الم�ستركة

%100 0 2 2 0 0 2 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 0 1 1 0 0 1 اأخرى

%90 0 9 9 0 -1 10 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%92 0 12 12 0 -1 13  5H مجموع 
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8A الإنفاق الراأ�سمالي

%54 0 7 7 0 -6 13 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%100 3 10 13 2 -2 13 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%77 3 17 20 2 -8 26  8A مجموع 

9A اأمن المقر الرئي�سي

%100 0 2 2 0 0 2 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%100 0 2 2 0 0 2  9A مجموع

9B الأمن الميداني

%100 0 1 1 0 0 1 الم�اد االإعالمية، النظم وق�اعد البيانات

%0 0 1 1 1 0 0 اأخرى

%111 0 10 10 1 0 9 تقديم الخدمات للم�ظفين واالإدارات واالأع�ضاء

%120 0 12 12 2 0 10  9B مجموع
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