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 أفريقيانتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في إقليم الشرق األدنى وشمال 
 

 موجز
 
، بلدان إقليم الشــــــرق األدىن ومشال 2017-2014خالل الفرتة  ،(املنظمة) منظمة األغذية والزراعةســــــاعدت  

أفريقيا يف حتقيق النتائج على صــعيد األولويات املتفق عليها، واإلطار االســرتاتيجي للمنظمة، وخطتها املتوســطة األجل. 
وبرنامج العمل  2021-2018 للمنظمة يف خطة العمل املتوســـــطة األجل للفرتةوســـــوف يتواصـــــل التوجه االســـــرتاتيجي 

 .دد اإلطار الربناجمي واملوارد من أجل ختطيط النتائج وتنفيذها ورصدهاحيي ذ، اليناملقرر  2019-2018 وامليزانية للفرتة

ومتعددة  شــاملةتعقيداً و من أجل التصــدي ألولويات أكثر  التقين هاعملالربامج االســرتاتيجية للمنظمة  وجةتو  
اتيجية أهداف التنمية املســـتدامة. وجتمع الربامج االســـرت خيص  ما يفالتخصـــصـــات يف اإلقليم، مبا يف ذلك دعم البلدان 

بني أعمـال املنظمـة، اليت ترتاوح بني األنشــــــــــــــطـة العـامليـة/املعيـاريـة وبني املبـادرات اإلقليميـة والربامج الوطنيـة، ومتّكن من 
املصــــلحة املعنيني من أجل تيســــري االلتزام والتنســــيق بني القطاعات وبني أصــــحاب املصــــلحة. وتدعم حتديد أصــــحاب 

  .الربامج االسرتاتيجية تنفيذ املبادرات اإلقليمية اليت تستجيب بدورها لألولويات اإلقليمية من أجل حتقيق النتائج

ت خالل دورته الثالثة والثالثني، فإن املنظمة قد ركز  اإلقلمي للشـــــــــرق األدىن وحبســـــــــب ما شـــــــــّدد عليه املؤمتر 
) والزراعة األســــــريّة صــــــغرية 2) مبادرة ندرة املياه؛ (1على ثالث مبادرات إقليمية هي: ( 2018-2017يف الفرتة  عملها

 ،قليمية ) وبناء القدرة على الصــــمود من أجل حتســــني األمن الغذائي والتغذية كوســــيلة لتناول األولويات اإل3النطاق؛ (
 .2019-2018على املستوى القطري، ولتعبئة املوارد خالل الفرتة  التأثرييز عمل املنظمة، من أجل لزيادة ترك

 ) حتســــــــــني القدرة على الصــــــــــمود 1: (2017-2016وتتضــــــــــمن اإلجنازات الرئيســــــــــية يف اإلقليم خالل الفرتة  
 األمساكو  اتواحليوان اتالنبات أمراضو  ملكافحة آفات يف مواجهة هتديدات األمن الغذائي والتغذية، من خالل التدخل

 ؛األمن الغــــذائييف مــــا خيص مبــــا يشــــــــــــــمــــل احلــــاالت العــــابرة للحــــدود، وتنفيــــذ نُظم للمعلومــــات ولإلنــــذار املبكر 
) وإنشــــــاء نُظم 4(؛ ) واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية3( ؛املســــــتدام للموارد الوراثية احليوانية والنباتية والصــــــون )2(
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للحماية االجتماعية من أجل زيادة قدرة صـــــــغار املزارعني األســـــــريني على الصـــــــمود. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، جرى دعم 
  .تنفيذ اإلدارة املستدامة للموارد املائية، والتكيُّف مع تغريُّ املناخ وإدارة اجلفافلالبلدان 

 ات اإلقليميـــة الثالث مع بعض التعـــديالت، متـــاشــــــــــــــيـــاً ، يُقرتح اإلبقـــاء على املبـــادر 2019-2018ويف الفرتة  
مع اســـــــتمرار االجتاه االســـــــرتاتيجي للمنظمة املتســـــــق مع أهداف التنمية املســـــــتدامة، ولتدعيم النتائج احملرزة حىت اآلن. 

 وإنتاجية املياه اهيوستقوم مبادرة ندرة املياه اليت يهتم املزيد من البلدان باالنضمام إليها، بالرتكيز على كفاءة استخدام امل
وتغري املناخ وإدارة اجلفاف والتخطيط االســــــــرتاتيجي للموارد املائية واإلدارة املســــــــتدامة للموارد املائية. أما مبادرة الزراعة 

ل املدارس األســرية صــغرية النطاق فســرتّكز على تعزيز قدرة املنتجني على اإلنتاجية املســتدامة وســالســل القيمة، من خال
أخرى، فضـــالً عن تنمية قدرات منظمات املنتجني واملؤســـســـات الريفية ودعم وصـــول صـــغار لمزارعني ووســـائل احلقلية ل

املزارعني إىل األســـواق. وســـتدعم مبادرة بناء القدرة على الصـــمود من أجل حتســـني األمن الغذائي والتغذية، وضـــع أطر 
غذائي لوصـــــول إىل املعلومات املتعلقة باألمن الللســـــياســـــات وأطر مؤســـــســـــية يف بلدان اإلقليم، باإلضـــــافة إىل حتســـــني ا

 والتغذوي دعماً للقرارات، وتعزيز نظم األغذية الكفوءة والشاملة، وتطوير قدرة األسر املعيشية على الصمود.

 المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
 
 قد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف ما يلي: 
 

  ويات لعمل التقين الذي تضطلع به املنظمة من أجل معاجلة األولإرشاد ااالعرتاف بأمهية اإلطار االسرتاتيجي يف
 ؛ الوطينيف اإلقليم وضمان التحقيق الفّعال للنتائج على املستوى 

 2017-2016 واالعرتاف بالعمل املنجز من خالل الربامج االسرتاتيجية والنتائج اليت حققتها املنظمة يف الفرتة 
يف إطار املبادرات اإلقليمية، وغريها من جماالت العمل الرئيسية يف االستجابة لألولويات الرئيسية احملددة خالل 

 الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي؛

  ومع أهداف  2030واألخذ علمًا باتساق األهداف االسرتاتيجّية للمنظمة مع خطة التنمية املستدامة لعام
 لتنمية املستدامة التابعة هلا؛ا

 الدور الرئيسي للربامج االسرتاتيجية يف حتقيق التكامل بني األعمال التقنية للمنظمة على املستويني  ومراعاة
 ىل البلدانإ متعددة اجلوانب، وتوفري الدعم الكفوء والكايف التنميةحتديات  معاجلة، من أجل الوطينو اإلقليمي 

 التنمية املستدامة؛على صعيد أهداف 

  واخلطوط التوجيهية  لوائحالودعم املسامهة اهلامة للربامج االسرتاتيجية يف تنفيذ املنتجات واخلدمات املعيارية مثل
 واإلقليمي؛  وطينالطوعية والصكوك القانونية على املستويني ال

 وما بعدها، استناداً  2019-2018لفرتة وتقدمي التوجيه بشأن اجملاالت ذات األولوية اإلقليمية لعمل املنظمة يف ا
إىل االجتاهات والتحديات الرئيسية يف اإلقليم، مبا يشمل أهداف التنمية املستدامة وتغريُّ املناخ، واخلربة املكتسبة 

 .2017-2016يف سياق املبادرات اإلقليمية خالل الفرتة 
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 مقّدمة -الً أوّ 
 
 1، اإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي املراجع للمنظمــة2017اعتمــد مؤمتر املنظمــة يف دورتــه األربعني املنعقــدة يف يوليو/متوز  -1

وقد نّوه املؤمتر باالتســــــــــاق  .20192-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018واخلطة املتوســــــــــطة األجل للفرتة 
 .وأهداف التنمية املستدامة التابعة هلا 2030الوثيق بني األهداف االسرتاتيجّية للمنظمة وخطة التنمية املستدامة لعام 

 
، مع 2016وإن اإلطار االســــرتاتيجي املراجع قد وضــــع من خالل عملية تفكري اســــرتاتيجي تشــــاورية خالل عام  -2

ت عنه األجهزة الرئاســية للمنظمة من دعم قوي ومتواصــل الســتمرارية التوجه االســرتاتيجي للمنظمة. ومشلت  مراعاة ما عربَّ
، واالجتاهات 3تلك العملية حتديد االجتاهات العاملية اليت من املتوقع أن تشــــــــكِّل إطاراً للتنمية الزراعية يف األجل املتوســــــــط

واللجان الفنية  4اتيجية اإلقليمية، ومداوالت املؤمترات اإلقليميةالقطاعية واإلقليمية الناشــــــــئة عن االســــــــتعراضــــــــات االســــــــرت 
؛ والتحديات الرئيسية النابعة من هذه االجتاهات اليت من املتوقع أن تواجهها البلدان األعضاء واألطراف الفاعلة 5للمنظمة

اليت ُحتدِّد السياق العام  لعاملية األساسيةيف جمال التنمية يف قطاعي األغذية والزراعة يف السنوات املقبلة؛ وحتليل للتطورات ا
اق األهداف االســـــــرتاتيجية للمنظمة ضـــــــمن ســـــــي علىالذي تعمل يف إطاره املنظمة؛ وتأثريات هذه التحديات والتطورات 

اليت  لرئيســـيةا خصـــائص املنظمة األســـاســـية ووظائفها الرئيســـية. وقد أخذ االســـتعراض يف احلســـبان أيضـــاً التطورات العاملية
وأهــدافهــا املتعلقــة بــالتنميــة  2030، ومن أمههــا اعتمــاد خطــة التنميــة املســــــــــــــتــدامــة لعــام 2016-2015أت خالل الفرتة طر 

 املستدامة، وبدء سريان اتفاق باريس الذي سيشكِّل السياق العام لعمل املنظمة ولتكيفها من أجل تعزيز أدائها وأثرها.
 
لتنقيح اإلطار املفاهيمي ونظرية التغيري بالنســـــــــبة إىل األهداف وأرســـــــــى اإلطار االســـــــــرتاتيجي املراجع األســـــــــاس  -3

. وُحتدِّد اخلطة 1االســرتاتيجية اخلمســة للمنظمة يف ســياق رؤيتها وخصــائصــها ووظائفها األســاســية اليت يلخصــها الشــكل 
اإلطــار الربنــاجمي واملوارد لتخطيط  2019-2018وبرنــامج العمــل وامليزانيــة للفرتة  2021-2018املتوســــــــــــــطــة األجــل للفرتة 

مقصـــداً  40النتائج وتنفيذها ورصـــدها من خالل مؤشـــرات وغايات، مبا يشـــمل املســـامهة يف عمل املنظمة من أجل حتقيق 
 حملًة عامة عن الربامج االســـــــــرتاتيجية للمنظمة،  بالويعلى  1مللحق من مقاصـــــــــد أهداف التنمية املســـــــــتدامة. ويتضـــــــــمن ا

 ها مع أهداف التنمية املستدامة.مبا يشمل اتساق
 
وتشكِّل املبادرات اإلقليمية للمنظمة آليًة لضمان التنفيذ الفعال لعمل املنظمة وتأثريه يف األولويات الرئيسية لكل  -4

يف إجنـازات املنظمـة  2016عـام  ي عقـدذاملؤمتر اإلقليمي الـ ونظر إقليم، فتســــــــــــــاهم يف حتقيق األهـداف االســــــــــــــرتاتيجيـة.
وهي:  2017-2016املبــــادرات اإلقليميــــة الثالث خالل الفرتة  تتنــــاوهلــــااإلقليم، وحــــدَّد جمــــاالت ذات أولويــــة لكي  يف

 ة.حتسني األمن الغذائي والتغذيمنن أجل على الصمود  املياه، والزراعة األسرية الصغرية النطاق، وبناء القدرة ندرة
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 إنتاجية املياهو  ن البلدان باالنضــمام إليها، على كفاءة اســتخدام املياهوســرتكز مبادرة ندرة املياه، اليت يهتم مزيد م -5
بادرة الزراعة موتغري املناخ وإدارة اجلفاف والتخطيط االســــــــــــــرتاتيجي للموارد املائية واإلدارة املســــــــــــــتدامة للموارد املائية. أما 

فســـرتّكز على تعزيز قدرة املنتجني على اإلنتاجية املســـتدامة وســـالســـل القيمة، من خالل املدارس  األســـرية الصـــغرية النطاق
احلقلية للمزارعني والوســـائل األخرى، فضـــالً عن تنمية قدرات منظمات املنتجني واملؤســـســـات الريفية ودعم وصـــول صـــغار 

ضـــــــع أطر و  أجل حتســـــــني األمن الغذائي والتغذيةمبادرة بناء القدرة على الصـــــــمود من املزارعني إىل األســـــــواق. وســـــــتدعم 
للســياســات وأطر مؤســســية يف بلدان اإلقليم، باإلضــافة إىل حتســني الوصــول إىل املعلومات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية 

 دعماً للقرارات، وتشجيع نظم األغذية الكفوءة والشاملة، وتطوير قدرة األسر املعيشية على الصمود.
 
السياق، يتيح املؤمتر اإلقليمي لألعضاء فرصة إبداء رأيهم بشأن نتائج عمل املنظمة وأولوياته يف اإلقليم  ويف هذا -6

 الوثيقة إىل قسمني رئيسيني:  هذه من خالل الربامج االسرتاتيجية للمنظمة. وتنقسم
 

البلدان مبســـــاعدة  ،2017-2016 الســـــنتني خالل فرتة ،الربامج االســـــرتاتيجية كيف قامتيصـــــف القســـــم الثاين   •
 األولويات املتفق عليها لعمل املنظمة يف اإلقليم. بالتماشي معحتقيق النتائج  يف

ويُقدِّم القســـــم الثالث حملة عامة عن االجتاهات والتطورات املقبلة يف اإلقليم، واألولويات اإلقليمية لعمل املنظمة،  •
 تعلقت ةإقليمي رؤية ويتضـــــــــمن كذلك .من خالل املبادرات اإلقليمية معاجلتهاللربامج االســـــــــرتاتيجية  وكيف ميكن

  .2019-2018 خالل الفرتة االسرتاتيجية الربامج بأهداف
 

 اإلنجازات في اإلقليم -ثانياً 
 
 شـــــــاملةو وترشـــــــد الربامج االســـــــرتاتيجية للمنظمة العمل التقين هلذه األخرية من أجل تناول أولويات أكثر تعقيداً  -7

ومتعددة التخصـــــــــــصـــــــــــات يف اإلقليم، مبا يف ذلك دعم البلدان على صـــــــــــعيد أهداف التنمية املســـــــــــتدامة. وجتمع الربامج 
 االســـرتاتيجية بني أعمال املنظمة اليت ترتاوح بني األنشـــطة العاملية/املعيارية وبني املبادرات اإلقليمية والربامج الوطنية، ومتّكن

عددين. القطاعات وأصـــــحاب املصـــــلحة املت بنيمن أجل تيســـــري االلتزام والتنســـــيق  من حتديد أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني
 وتدعم الربامج االسرتاتيجية تنفيذ املبادرات اإلقليمية اليت تستجيب بدورها لألولويات اإلقليمية، بغية حتقيق النتائج.

 
) حتســــــــني القدرة على الصــــــــمود أمام 1: (2017-2016وتتضــــــــمن اإلجنازات الرئيســــــــية يف اإلقليم خالل الفرتة  -8

األمســاك، لقــة بــاملتعو  يــةواحليوان يــةالنبــات واألمراض فــاتاآلهتــديــدات األمن الغــذائي والتغــذيــة، من خالل التــدخــل ملكــافحــة 
) والصــــــــــــون 2( ؛يشــــــــــــمل احلاالت العابرة للحدود، وإنشــــــــــــاء نُظم للمعلومات واإلنذار املبكر من أجل األمن الغذائي مبا

) وإنشـــــــــــــــاء نُظم للحمــايــة 4(؛ ) واحلــد من الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة3( ؛لموارد الوراثيــة احليوانيــة والنبــاتيــةاملســــــــــــــتــدام ل
االجتماعية من أجل زيادة قدرة صــــــغار املزارعني األســــــريني على الصــــــمود. باإلضــــــافة إىل ذلك، ّمت دعم البلدان يف تنفيذ 

 تغريُّ املناخ وإدارة اجلفاف.اإلدارة املستدامة للموارد املائية والتكيُّف مع 
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من املبادرات اإلقليمية (مع اإلشــــارة إىل الربامج االســــرتاتيجية ذات الصــــلة)  املتعلقة بكلويرد وصــــف لإلجنازات  -9
رتد الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشـــــــــــرق األدىن ف الصـــــــــــادرة عن توصـــــــــــياتالما يلي. أّما تفاصـــــــــــيل متابعة  يف
 .NERC/18/INF/5الوثيقة  يف
 

 مبادرة ندرة المياه -ألف
 

يف ســــياق مبادرة ندرة املياه، تقوم املنظمة من خالل فريق متعدد التخصــــصــــات وبدعم من الربامج االســــرتاتيجية  -10
ا من ، بتقدمي دعمها إىل بلدان عدة ضــــــــــــــمن اإلقليم، يف تويل اإلدارة املســــــــــــــتدامة للموارد املائية مع ما يرتبط هب5و 4و 2

ريبية من ق ومعايري بالتعاون مع موظفني حكوميني، وتنظيم دورات تداألمن الغذائي. وقد مت تطوير طر تبعات بالنســـبة إىل 
أجل تطبيق االســــتشــــعار عن بعد لغايات رصــــد "احملاســــبة املائية" و"اإلنتاجية املائية" و"اجلفاف" وتقييمها. وبغية حتســــني 

يتعلق  ما يفياه اجلوفية مة املاإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية، أجنز تقييم تشخيصي هيدروجيولوجي حبسب نوع اجلنس حلوك
 واملغرب. وتونس باخلزانات اجلوفية يف كل من األردن 

 
) يف اإلقليم، حشـــدت املبادرة مبلغ 4-6من أهداف التنمية املســـتدامة (املقصـــد  6ومن أجل دعم تنفيذ اهلدف  -11
لتنميـــة الـــدوليـــة. وقـــّدمـــت الربامج كـــأموال من خـــارج امليزانيـــة من خالل الوكـــالـــة الســــــــــــــويـــديـــة ل  ماليني دوالر أمريكي 10

 اإلطار املناسب ملشروع الوكالة هذا.  4و 3و 2االسرتاتيجية 
 

اعة األســـــــرية ، وبالتعاون مع مبادرة الزر (إيكاردا) وباالشـــــــرتاك مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة -12
)، مت توســــيع نطاق اإلنتاجية املســــتدامة لألراضــــي واملياه لدى 3و 2الصــــغرية النطاق (بتيســــري من الربناجمني االســــرتاتيجيني 

دخال واملغرب، ضمن الظروف املروية والبعلية، من خالل إ مجهورية مصر العربيةوتونس و  األردناملزارع الصغرية يف كل من 
ـــــــــــــــ  مقبولة الثمنتكنولوجيات  مزارع  400حوايل  هكتار، اســتفاد 600وممارســات اإلدارة الرشــيدة. وعلى مســاحة فاقت الـ

يف املائة، مبا يف ذلك تراجع اســـــــتخدام املياه  20 الـــــــــــــــــــــبصـــــــورة مباشـــــــرة من هذا العمل مع زيادة حمصـــــــوهلم بنســـــــبة فاقت 
يف املائة تقريباً مقارنة باملمارســــــات الزراعية  60يف املائة (وكذلك البذور واألمسدة) وارتفاع إنتاجية املياه بنســــــبة  25 بنســــــبة

مجهوريــة يف  2017-2016يف املــائــة لــدورة القمح خالل الفرتة  20رت الزيــادة يف مــدخول املزارعني حبوايل التقليــديــة. وقــدّ 
تقنية الري ص يف ما خي( مجهورية مصـــــــــر العربية. واســـــــــتناداً إىل هذه النتائج، تقوم وزارات الزراعة يف كل من مصـــــــــر العربية

طط ممارســــات زراعة صــــون املوارد) بتوســــيع االســــرتاتيجيات واخليف ما خيص املمكننة لألحواض املرتفعة) واملغرب وتونس (
 أكثر فأكثر. 

 
وبدعم من املنتدى التعاوين اإلقليمي ملبادرة ندرة املياه، اســــــــــــــُتهّل تنفيذ خطة عمل إقليمية للتكامل بني الزراعة  -13

صـــــــحارى دة عرب االســـــــتعانة باملياه األســـــــنة يف الوتربية األحياء املائية، من أجل إنتاج بروتينات وخضـــــــر طازجة عالية اجلو 
  وعمان.  مجهورية مصر العربيةاملوحشة واألراضي القاحلة، وذلك يف اجلزائر و 
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، والوكالة سكوا)اإل( آسيا لغريبوبتأييد من جامعة الدول العربية، وباالشرتاك مع اللجنة االقتصاديّة واالجتماعّية  -14
الحتماالت  تال، وضــعت حتلي(أكســاد) واملركز العريب لدراســات املناطق القاحلة واألراضــي اجلافةاألملانية للتعاون التقين، 

: الثاين ؛ األفق الزمين2035-2016: األول ؛ األفق الزمين2005-1986تغري املناخ تتعلق بأفقني زمنيني (خط األســـــــــاس: 
ــــــــــــــــ" ولبنان  مجهورية مصـــر العربيةو ألردن ل) 2046-2065  البؤر" على املســـتوى اإلقليمي. وبناء على هذه التوقعات، متولـ

 استنباط حلول للتكيف مع تغري املناخ للقطاعات اخلضراء يف مناطق حمددة يف اإلقليم. 
 

وباالشـــــــرتاك مع املركز الدويل للزراعة املروية باملياه املاحلة، وبالتآزر مع مبادرة بناء القدرة على الصـــــــمود من أجل  -15
)، مت اختيار املؤشـــــرات األنســـــب لرصـــــد اجلفاف ملختلف النظم 5األمن الغذائي والتغذية (الربنامج االســـــرتاتيجي  حتســـــني

 الزراعية يف كل من األردن ولبنان واملغرب وتونس. وميثل ذلك املرحلة األوىل من إنشاء نظام إقليمي إلدارة اجلفاف. 
 

 الزراعة األسرية الصغيرة النطاق -باء
 

يف ســـــــياق املبادرة اإلقليمية بشـــــــأن الزراعة األســـــــرية الصـــــــغرية النطاق، نّفذت املنظمة ســـــــلســـــــلة تقديرات تتناول  -16
والســـــودان  لعربيةمجهورية مصـــــر او  تونساالجتاهات اليت متّيز صـــــغار املزارعني األســـــريني وتؤثر فيهم لدى ســـــتة بلدان (هي 

، ومؤشرات ا يف ذلك تقييم حلالة البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنسوموريتانيا)، وعلى مستوى إقليمي، مبواملغرب ولبنان 
العراق إليها. ومعاً، شـــــّكلت هذه التقييمات خط أســـــاس هو األول من نوعه األردن و للبلدان الســـــتة نفســـــها، مع إضـــــافة 

 ائجها. ونتلفهم الديناميكيات يف اإلقليم، ومكنت املبادرة اإلقليمية من أن تصمم بصورة مناسبة خطط عملها 
 

وقد أّدت املبادرة اإلقليمية دوراً هاماً يف احلماية االجتماعية لصــــــــــغار املزارعني األســــــــــريني من خالل بناء قدرات  -17
بلدان. وبشـــكل أخص، دعمت املنظمة لبنان (حمافظيت البقاع وعكار) يف إنشـــاء ســـجل للمزارعني من أجل  8وزارات يف 

االجتماعي الذي يؤمن الدعم للمزارعني املســتضــعفني والعمال الزراعيني من خالل  إدخاهلم يف الصــندوق الوطين للضــمان
 ). 3و 2الربنامج الوطين ملكافحة الفقر (الربناجمان االسرتاتيجيان 

 
ومت تعزيز تنويع فرص العمل للشـــــباب (يف املزارع وخارجها) يف تونس من خالل مشـــــروع الســـــتحداث الوظائف  -18

مؤســــســـة  25مؤســــســــة جتارية لشــــباب ( 50والتشــــذيب ومنتجات احلليب). وقد وّلد املشــــروع حوايل (كالتحاليل املخربية 
موظف شـــــــاب. وقد بلغت نســـــــبة احتفاظ هذه  400يف جنوب غرهبا) مشلت ما جمموعه  25الشـــــــمال الغريب للبالد و يف

 يف املائة ما بعد تنفيذ التدخل، فيما تراجع معدل "احتمال" هجر املوظفني لعملهم بنســـــــبة 85املشـــــــاريع مبوظفيها الـــــــــــــــــــــ 
 يث جرى متكني(حمافظة الفيوم) ح مجهورية مصــــــر العربيةونّفذ مشــــــروع مشــــــابه لتعزيز توظيف الشــــــباب يف  املائة. يف 80
 ). 3 يجياالسرتات الربنامجغرى يف اجملال الزراعي (يف املائة منهم إناث) من تأسيس مشاريع ص 60طالباً من كلية الزراعة ( 45

 
قت املبادرة اإلقليمية الدراســـة األوىل للبلدان العربية حول دور تشـــغيل  -19 وباالشـــرتاك مع منظمة العمل الدولية، نســـّ

األطفال يف الزراعة، بطلب من جامعة الدول العربية. وهلذه املســــــــــــــألة أمهية كربى يف اإلقليم مبا أن النزاعات تزيد من عدد 
يف املائة منهم يف الزراعة. كما أجريت دراســـــــــــــة وطنية حول تشـــــــــــــغيل األطفال  60، الذين يعمل حوايل العاملنياألطفال 

 )3الزراعة يف لبنان. وتســـــاهم املبادرة اإلقليمية كذلك يف وضـــــع تقرير اهلجرة الدولية يف الدول العربية (الربنامج االســـــرتاتيجي  يف
  .2017لعام 
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دمات حبيث تقّدم خ حوكمتها أكثر فعاليةعل لبنان جلالســــــــــــــودان وعمان و وجرى دعم منظمات املنتجني يف  -20
أفضـــل ألعضـــائها. وّمت دعم منظمات املنتجني على صـــعيد تقاســـم التجارب وأفضـــل املمارســـات. وقّدم الدعم اخلاص إىل 

أدوار  ، من خالل تقييم الحتياجاهتا من تنمية القدرات مع الرتكيز حتديداً علىمجهورية مصــــر العربيةمنظمات املنتجني يف 
مؤســســة لشــباب،  50اجلنســني، وإىل منظمات املنتجني يف تونس من خالل مشــروع الســتحداث الوظائف ســّهل تأســيس 

جمموعـــــــة قرويـــــــة للمنتجني الزراعيني  85وإىل منظمـــــــات املنتجني يف اليمن من خالل تعزيز إنتـــــــاج احلليـــــــب يف 
 ). 4و 3االسرتاتيجيان  (الربناجمان

 
 جات األلبانمنتيمة والوصــــول إىل األســــواق لصــــغار املزارعني األســــريني يف اليمن، بشــــأن وّمت تعزيز ســــالســــل الق -21

ــــــــــــــللمجرتات الصغرية  امرأة ورجل)، ويف السودان  11 600تدريب أكثر من مت منظمة منتجني على مستوى القرى ( 86 لـ
 اناأللبــعلى حتليــل ســــــــــــــالســـــــــــــــل القيمــة لصــــــــــــــغــار صــــــــــــــيــادي األمســاك على امتــداد �ر النيــل، ويف لبنــان على منتجــات 

 ). 4و 2االسرتاتيجيان  (الربناجمان
 

اجلنســـانية،  توقد وضـــعت اســـرتاتيجية إقليمية للمســـاواة بني اجلنســـني من أجل املســـاعدة على تبســـيط التحليال -22
ص القدرة على الصــمود بوجه النزاعات، والشــباب وتنمية ســلســلة القيمة واإلحصــاءات املفصــلة حبســب خي مافيســيما  ال

 ). 3اجلنس وحوكمة املياه (الربنامج االسرتاتيجي نوع 
 

 بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية -جيم
 

األمن  لىعالســـياســـات بالنســـبة إىل تأثري التهديدات واألزمات  احلوكمة وبيئة قدراتســـامهت املنظمة يف حتســـني  -23
، وضــــــــــــــعت البلدان 5و 1ومن خالل دعم املنظمة بتيســــــــــــــري من الربناجمني االســــــــــــــرتاتيجيني  الغذائي والتغذية يف املنطقة.

ذائي والتغذية تياجات من األمن الغاإلقليم اســــرتاتيجيات وطنية وخططاً اســــتثمارية عززت قدرهتا على االســــتعداد لالح يف
 ومنعها وإدارهتا يف إقليم يعاين حالياً أزمات ممتدة ومناخاً متغرياً. 

 
وقد ســـــاعدت املنظمة بلدان اإلقليم يف بناء نظم معلومات لألمن الغذائي تتســـــم حبســـــن ســـــريها وتســـــرتشـــــد هبا  -24

االســـــرتاتيجيات واالســـــتثمارات الرامية إىل خفض املخاطر والقائمة على األدلة. وقد أصـــــبحت تدابري الوقاية واالســـــتجابة 
بأزمة رة موريتانيا واليمن وكذلك يف بلدان متأثالســـــــــودان و  املبكرة ممكنة بفضـــــــــل معلومات اإلنذار املبكر اليت أنشـــــــــئت يف

طاعات الفرعية ). أما التقييمات الشــــاملة للقةســــوريالاجلمهورية العربية و  العراق ولبنانو واألردن (اجلمهورية العربّية الســــورية 
ى القدرة على لع القائمةمج للزراعة، فقد عززت خطط االســـــتجابة اإلنســـــانية يف مناطق متأثرة باألزمة. واســـــرتشـــــدت الربا

 الصمود بتحليل للضعف وللقدرة على الصمود يف األردن وموريتانيا وفلسطني. 
 

 نوهتدد آفات وأمراض النباتات واحليوانات العابرة للحدود إنتاج األغذية واألمن الغذائي يف اإلقليم. ولضــــــــــــــما -25
، واصــلت املنظمة جهودها من أجل تعزيز قدرات اإلشــراف والوقاية تهديداتال مثل هذه وجهقدرة البلدان على الصــمود ب

واالستجابة يف بلدان اإلقليم، من خالل السياسات احملدثة وبناء القدرات املؤسسية وحتسني املختربات ومرافق التشخيص 
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كلب  معاجلة داء الوخدمات اإلرشـــــــاد املســـــــتدامة. وبالتعاون مع الوكاالت احلكومية الشـــــــريكة، أحرزت املنظمة التقدم يف
طاعون ولبنان، ومحى الوادي املتصــــــدع يف موريتانيا، واحلمى القالعية يف األردن و  مجهورية مصــــــر العربيةوإنفلونزا الطيور يف 

قاومة رئيســية يف مكافحة إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض واســتئصــاهلا، ويف م ةوما زالت املنظمة جهة فاعل .اجملرتات الصــغرية
ودان خطط الستونس و وبدعم من املنظمة وباالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية، أعدت  املكروبات يف اإلقليم.مضادات 

 كروبات. يعمل وطنية بشأن مقاومة مضادات امل
 

وقد دعمت املنظمة بلداناً يف إدارة ومكافحة واســــتئصــــال اآلفات واألمراض النباتية اليت هتدد احملاصــــيل الرئيســــية  -26
بيا واململكة العربية العراق وليتونس و ليم، ومن بينها ســــــــــــــوســــــــــــــة النخيل احلمراء اليت أثرت يف جمتمعات املزارعني يف اإلق يف

. ففي هذه الدول مت حتســني خدمات اإلرشــاد وكذلك القدرات على املســتوى احمللي من خالل اإلدارة وموريتانيا الســعودية
املتكـاملـة لآلفـات، مـا كفـل للمجتمعـات احملليـة القـدرة على اختـاذ تـدابري وقـائيـة حملـاصــــــــــــــيلهـا. ومن خالل بنـاء القـدرات، 

ة للمواد ية الصــــــــــــــحة البشــــــــــــــرية والبيئة من اآلثار اخلطري اجلزائر واملغرب يف تنفيذ التزام دويل حبماتونس و دعمت املنظمة 
اً التخلص من املبيدات يضالكيميائية واملبيدات (إتفاقية روتردام). وباإلضافة إىل اإلدارة املتكاملة لآلفات، يّسرت املنظمة أ

 ، مبا فيها امللوثات العضوية الثابتة. ملةامله
 

من خالل الوســـــــائل املســـــــتدامة وصـــــــون املوارد الوراثية يف اإلقليم.  وســـــــامهت املنظمة أيضـــــــاً يف حتســـــــني اإلنتاج -27
العراق ولبنان ردن و األاملســــتوى الوطين، مت تطوير مشــــاريع للصــــون واالســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثية لألغنام يف  وعلى

 القائمة على اجملتمعات احمللية.  االستيالدباستخدام �ج برامج 
 

وار والتعاون بني البلدان يف اإلقليم لتعزيز املســــــــؤولية اجلماعية والعمل على املســــــــائل الرئيســــــــية ويســــــــرت املنظمة احل -28
املتصـــــلة بالبيئة والزراعة. ويف هذا الســـــياق، مت تســـــريع جهود التصـــــدي لتأثريات تغري املناخ وتلوث النظم اإليكولوجية البحرية 

بيئة (نيابًة عن اهليئة اإلقليمية ملصـــــــــــايد األمساك)، واملنظمة اإلقليمية حلماية الاإلقليم، من خالل مذكرة تفاهم بني املنظمة  يف
 . 2017يف مايو/أيار  كاألمسا صايددورة التاسعة للهيئة اإلقليمية ملالبحرية اليت صيغت ودخلت حّيز التنفيذ لدى انعقاد ال

 
من األغذية، ودعمت البلدان يف تنفيذ وقد جنحت املنظمة يف تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء على مســـــــــــــألة الفاقد واملهدر  -29

التوصـــيات الصـــادرة عن نقاشـــات الطاولة املســـتديرة حول الســـياســـات بشـــأن "الفاقد واملهدر من األغذية يف ســـياق النظم 
اقد واملهدر لة الفأالغذائية املســــتدامة"، عقب تأييد "اإلطار االســــرتاتيجي اإلقليمي للحد من فقد وهدر الغذاء." وإن مســــ

 غذية تزداد زمخاً حالياً، وقد أفضت إىل مزيد من احلوار الذي سريشد الربامج القطرية احملددة.من األ
 

ودعمت املنظمة تقييم معايري الصـــحة والصـــحة النباتية وحتســـينها يف احتاد املغرب العريب ويف الســـودان، من أجل  -30
 املاشـــــــــيةارة يف ســـــــــعي إىل تعزيز التعاون بشـــــــــأن جتاســـــــــتيفاء شـــــــــروط املســـــــــتوردين يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

  األقاليم وضمن اإلقليم الواحد واالستفادة من فرص التكنولوجيا وأفضل املمارسات.  بني
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 الشراكات -دال
 

ظمات اجملتمع ومنظمات حكومية ومنمع منظمات أخرى متعددة األطراف  يف شــــــــــــــراكةعّززت املنظمة عملها  -31
ياق يف ما يلي بعض من الشراكات اهلامة واالسرتاتيجية يف سترد و األخرية مع منظمات القطاع اخلاص.  املدين، ويف اآلونة

 املبادرات اإلقليمية الثالث: 
 

  ،يف سياق مبادرة ندرة املياه، أنشئت شراكات اسرتاتيجية مع جامعة الدول العربية وجملسها الوزاري العريب للمياه
ظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز العريب لدراســــــات املناطق القاحلة واألراضــــــي ومعاهدها املتخصــــــصــــــة، مثل املن

وهذه الشـــــــــراكات قّيمة بوجه خاص يف معاجلة التخطيط االســـــــــرتاتيجي إلدارة املوارد املائية واألمن املائي  اجلافة.
وث ملركز الدويل للبحاإلقليم، فضـــــــــــالً عن كفاءة اســـــــــــتخدام املياه. وعالوة على ذلك، أقيمت شـــــــــــراكة مع ا يف

إنتاجية املياه داخل املزرعة. وعقدت شــــراكة هامة أخرى مع اللجنة االقتصــــادية  ملعاجلةالزراعية يف املناطق اجلافة 
آســـيا يف جمال تأثريات تغريُّ املناخ وتقييمات مواطن الضـــعف. واســـُتكملت تلك الشـــراكة من  لغريبواالجتماعية 

 خالل التعاون مع املركز الدويل للزراعة البيولوجية يف األراضي املاحلة يف جمال إدارة اجلفاف.
 ي ذية العاملوضــــــــــمن ســــــــــياق مبادرة املزارع األســــــــــرية الصــــــــــغرية النطاق، أقيمت شــــــــــراكة إقليمية مع برنامج األغ

"الوجبات املدرسية واحلماية االجتماعية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا". وهتدف هذه الشراكة إىل تعزيز  بشأن
 ما خيص يففعالية برامج الوجبات املدرســية وتوســيع تغطيتها وتأثريها، باعتبارها أداًة رئيســية للحماية االجتماعية 

ة تمعات احمللية املهمَّشة. وباإلضافة إىل ذلك، وقَّعت املنظمة وبرنامج األغذيدعم األطفال الفقراء والضعفاء واجمل
" لتعزيز التعاون على املســــــــــــــتويني اإلقليمي والقطري، ودعم البلدان األعضــــــــــــــاء إقليمياً العاملي "اتفاق شــــــــــــــراكة 

املســــــــــــتدامة  من أهداف التنمية 2، ال ســــــــــــيما اهلدف 2030جهودها لتنفيذ خطط التنمية املســــــــــــتدامة لعام  يف
نة وتعزيز الزراعة املستدامة). وُجتري املنظمة حالياً دراسًة  (القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسَّ
باالشـــــرتاك مع منظمة العمل الدولية حول اخلصـــــائص الرئيســـــية لعمالة األطفال يف املنطقة العربية ضـــــمن القطاع 

ات املســلحة والتشــريد يف ظاهرة عمالة األطفال. وإن هذه الدراســة اليت طلبتها الزراعي، مبا يشــمل تأثريات النزاع
جامعة الدول العربية تنّفذ حاليا بالتعاون مع اجمللس العريب للطفولة والتنمية. وتعمل املنظمة أيضــــــــــــــاً مع املنظمة 

  العربية للتنمية الزراعية على تعزيز سلسلة قيمة خنيل التمور يف البلدان العربية.

  ويف ســـــــــــــياق املبادرة اإلقليمية بشـــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية، تعمل منظمة األغذية والزراعة مع املنظمة العربية
للتنمية الزراعية من أجل خفض الفواقد من األغذية، وتتعاون مع برنامج األغذية العاملي يف إطار جمموعة األمن 

باألزمات. والعمل جار أيضاً يف جمال مكافحة اآلفات واألمراض الغذائي/قطاع األمن الغذائي يف البلدان املتأثرة 
النبــاتيــة بــالتعــاون مع معهــد بــاري التــابع للمركز الــدويل للــدراســـــــــــــــات الزراعيــة املتقــدمــة يف منطقــة البحر األبيض 

 املتوسط، ومنظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن. 
 

امللحق  اإلقليم على مســتوى املخرجات والنواتج واألهداف االســرتاتيجية يفوترد حملة عامة عن النتائج وتقييم هلا يف  -32
 األهداف االسرتاتيجية. غاياتمسامهة النتائج احملققة يف اإلقليم يف حتقيق  –على الويب  2
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 وما بعدها 2019-2018مجاالت العمل ذات األولوية للفترة  -ثالثاً 
 

، ُأجري اســـــــتعراض 2021-2018على إعداد اخلطة املتوســـــــطة األجل للفرتة  2016بينما كان العمل جارياً عام  -33
ســــتعراض مخســــة د االاســــرتاتيجي يف كل إقليم لتحديد املشــــاكل اخلاصــــة وجماالت العمل ذات األولوية يف املســــتقبل. وحدَّ 

يتصـــل هبا من آثار اجتماعية ) النزاعات واالضـــطرابات وما 1، هي التالية: (الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا إقليماجتاهات يف 
) والنمو االقتصـــــادي البطيء والتوقعات املالية الســـــيئة، وثقة املســـــتثمر 2واقتصـــــادية، وخباصـــــة التهجري القســـــري واهلجرة؛ (

) وارتفاع مســــتويات االعتماد على الواردات والتعرض لصــــدمات الســــوق، مبا يف ذلك اعتماد البلدان املصــــدِّرة 3املتدنية؛ (
 إىل) واإلفقار وعدم املساواة وخباصة بالنسبة 3صادرات الطاقة يف اإلقليم وما يرتتَّب على ذلك من هشاشة؛ (للنفط على 

 ) واآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود.5) وسوء التغذية؛ (4إلناث والشباب؛ (ا
 

اهات أي ندرة املياه، والتحديات املنبثقة عن االجتونظراً إىل التحدي الراهن الذي يواجهه اإلقليم منذ زمن بعيد،  -34
متجــذرة يف املبــادرات  2019-2018اإلقليميــة اليت جرى حتــديــدهــا أعاله، تبقى جمــاالت األولويــة لعمــل املنظمــة يف الفرتة 

ز االجتاهات ااإلقليمية الثالث. وقد أجريت تعديالت يف جماالت الرتكيز، ويف إطار نتائج املبادرات اإلقليمية من أجل إبر 
 وهي ترد بإجياز يف ما يلي. .املستدامةوالتحديات وضمان االتساق مع مقاصد أهداف التنمية 

 
من خالل مبادرة ندرة املياه، ســــــتعّزز املنظمة دعمها للتخطيط االســــــرتاتيجي والســــــياســــــات، والتكيف مع تغري و  -35

تفيد إنتاجية املياه وإدارة اجلفاف وحوكمة املياه اجلوفية. وســـــوف تســـــاملناخ وبناء القدرات يف جمال احملاســـــبة املائية، ورصـــــد 
وعمان. وستدعم  عربيةمجهورية مصر البلدان إضافية من ممارسات الزراعة املائية النباتية التكاملية اليت استهلت يف اجلزائر و 
ولبنان  يةاجلمهورية العربية الســور و دن األر املنظمة اعتماد الطاقة الشــمســية واســتخدامها على نطاق واســع يف جمال الري يف 

 . مجهورية مصر العربيةباإلضافة إىل 
 

ومبوجب املبادرة اإلقليمية بشـــأن الزراعة األســـرية الصـــغرية النطاق، ســـوف تتناول املنظمة إنتاجية صـــغار املزارعني  -36
ية؛ وتدعم لة واملســتدامة لألغذية الزراعاألســريني يف ســياق تغري املناخ والوصــول إىل األســواق؛ وتعزز ســالســل القيمة الشــام

ع احلماية االجتماعية وتوظيف الشــــــــــباب وترّوج هلما؛ وتســــــــــاعد يف بناء  بناء القدرات، ومتّكن منظمات املنتجني، وتوســــــــــّ
 القدرة على الصمود لدى هذه الفئة املستضعفة من املزارعني. 

 
الصـــــــــــغرية مبختلف أنواعهم يف األمن الغذائي ويف النمو أّما بناء قاعدة األدلة بشـــــــــــأن دور أصـــــــــــحاب احليازات  -37

االقتصـــــــــــادي وفرص العمل، وفهم الصـــــــــــالت بني جتزئة األراضـــــــــــي وارتفاع معدالت ســـــــــــّن جمموعات املزارعني، واحلماية 
ق. ااالجتماعية واجتاهات اهلجرة، فتســــــهم كلها إســــــهاماً حامساً يف اســــــرتاتيجيات التنمية املســــــتدامة للزراعة الصــــــغرية النط

تزال منظمــات املزارعني والتعلم الفعــال من خالل املــدارس احلقليــة للمزارعني من األولويــات. وســــــــــــــيلزم يف احلــاالت  وال
  القصوى دعم اهلجرة إىل اخلارج بطريقة منظمة. 
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ويف ســـــــــياق املبادرة اإلقليمية بشـــــــــأن األمن الغذائي والتغذية، ســـــــــوف تدعم املنظمة تصـــــــــميم االســـــــــرتاتيجيات  -38
 وسيهدف الدعم إىل تعزيز قدرة البلدان على توليد املعلومات الستثمارات القائمة على األدلة من أجل خفض املخاطر.وا

املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية واستخدامها، وتطبيق تدابري منع الكوارث والتخفيف منها، ورصد هتديد اجلراد الصحراوي 
أمانة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى) والتأهب حلاالت  -(من خالل هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي 

 تفشي أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض احملتملة يف اإلقليم.
 

وســـــــتســـــــاعد أعمال بناء القدرة على الصـــــــمود من أجل حتســـــــني األمن الغذائي والتغذية البلدان على التصـــــــدي  -39
د منها، مبا يشـــــمل التشـــــريد، واهلجرة، واخلســـــائر اليت ال تعوض يف رأس املال االجتماعي للتأثريات الســـــلبية للنزاعات واحل

 .2030والبشري، واملسامهة يف جهود استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية حبلول عام 
 

عزيز الرتكيز على الرامي إىل ت 2021-2018وإن إعــداد إطــار نتــائج األهــداف االســــــــــــــرتاتيجيــة للمنظمــة للفرتة  -40
ذات ا ســــتدامة ومؤشــــراهتاألهداف االســــرتاتيجية والنواتج واملخرجات، من خالل مســــامهاهتا يف مقاصــــد أهداف التنمية امل

 حسني جودة سالسل نتائج األهداف االسرتاتيجية حبيث يتم التصدي للتحديات الرئيسية اليت من املتوقع للبلدانتالصلة، ول
ا رؤيًة واضــــحًة ومتســــقة وملموســــة ملســــامهة املنظمة يف دعم عملية تنفيذ أهداف التنمية املســــتدامة ســــيوفّر هذو أن تواجهها. 

األهداف  رجاتخم غاياتورصــــــــــــــدها على املســـــــــــــتوى القطري. وترد املســــــــــــــامهة املقررة للنتائج احملققة يف اإلقليم يف حتقيق 
 على الويب، مراعيًة تركيز عمل املنظمة على أولويات اإلقليم من خالل املبادرات اإلقليمية. 3االسرتاتيجية يف امللحق 
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 املكونات الرئيسية –إطار النتائج يف منظمة األغذية والزراعة  -: ألف1الشكل 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
 
عامل متحرر من اجلوع وســــــــوء التغذية تســــــــاهم فيه األغذية والزراعة يف حتســــــــني مســــــــتويات معيشــــــــة اجلميع،  

 وخصوصاً الفئات األشد فقراً، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة. 
 

 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء
 

ل األوقات ضــمان عامل حيصــل فيه اجلميع يف كاســتئصــال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية تدرجيياً ل •
 على طعام مغٍذ وكاٍف وآمن يسد احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم، لكي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة؛

ضـــــــي ُقدماً حنو تقدم اجلميع اقتصـــــــادياً واجتماعياً، مع زيادة إنتاج األغذية، والنهوض  •
ُ
واســـــــتئصـــــــال الفقر وامل

 بل املعيشة املستدامة؛ بالتنمية الريفية وسُ 
وإدارة املوارد الطبيعية واســتخدامها بصــورة مســتدامة مبا يف ذلك األراضــي واملياه واهلواء واملناخ واملوارد الوراثية،  •

 ملصلحة أجيال احلاضر واملستقبل.
 

 األهداف االستراتيجية
 

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )1(
 وجعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة )2(
 واحلّد من الفقر يف الريف )3(
 ومتكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة )4(
 وزيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات )5(

 
 الهدف اإلضافي

 
 واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)اجلودة الفنية واإلحصاءات  )6(

 
 الوظائف األساسية

 
تيســـــــري ودعم عمل البلدان يف وضـــــــع وتنفيذ الصـــــــكوك املعيارية ووضـــــــع املواصـــــــفات مثل االتفاقات الدولية  )1(

 ومدونات السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك
 مةسني النفاذ إىل البيانات واملعلومات يف اجملاالت املتصلة باملهمة املنوطة باملنظوجتميع وحتليل ورصد وحت )2(
 وتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية )3(
وتقييم  دوإســــــــداء املشــــــــورة ودعم تنمية القدرات على املســــــــتويني القطري واإلقليمي لتحضــــــــري وتنفيذ ورصــــــــ )4(

 السياسات واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارســات اجليدة يف جماالت  اليت من شــأ�ا األنشــطةوإســداء املشــورة ودعم  )5(

 ، والرتويج هلا وحتسني استيعاهباوالية املنظمة
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شركاء والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وال وتيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي )6(
 يف التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص

 املنظمةوالية والدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت  )7(
 

 األهداف الوظيفية
 

 التواصل •
 تكنولوجيا املعلومات •
 ف والتوجيهحوكمة املنظمة واإلشرا •
 اإلدارة املتسمة بالكفاءة والفعالية •
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