
السير في االتجاه الصحيح تحقيق 
النتائج وتجاوز التوقعات

نتائج منتصف المدة تكشف عن أن منظمة األغذية والزراعة تمضي في المسار الصحيح 
نحو تنفيذ برنامج عملها للفترة 2015-2014
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تحقيق نتائج في الجودة الفنية من خالل 
المعرفة والخدمات

زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات 
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بطريقة مستدامة 

الحد من الفقر الريفي  

تمكين ُنظم زراعية وغذائية أكثر
شمواًل وكفاءة 

زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود 
أمام التهديدات واألزمات 

في المسار الصحيح 

في المسار الصحيح 

في المسار الصحيح 
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في المسار الصحيح 
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تحقيق أهدافنا  
األهداف االستراتيجية للمنظمة

ك عمل المنظمة خمسة أهداف استراتيجية شاملة تتفق اتفاقًا وثيقًا مع أهم المشاكل اإلنمائية وأكثرها إلحاحًا لدى البلدان األعضاء والمجتمع  يحرِّ
ه هذه األهداف االستراتيجية عمل المنظمة في المساهمة  اإلنمائي. وإلى جانب هدف سادس يركز على المعرفة الفنية والجودة والخدمات، توجِّ
في القضاء على الجوع، وزيادة اإلنتاج المستدام، والحد من الفقر في الريف، وتمكين ُنظم زراعية وغذائية أكثر شمواًل وكفاءة، وزيادة قدرة ُسبل 

العيش على الصمود. وهذه األهداف بطبيعتها تشمل عدة قطاعات، وتكفل تنسيق وزيادة التآزر وتحقيق المواءمة على نطاق المنظمة وفي 
شراكاتها مع الحكومات ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين. 

التنفيذ والتحقيق
د  دة تقاس بمؤشرات مصحوبة بأهداف يتوقع تحقيقها في غضون أربع سنوات. وتحدَّ توضع لكل هدف استراتيجي نواتج ومخرجات تنظيمية محدَّ

وتنفذ مجاالت العمل البرنامجية الرئيسية للمنظمة عند هذا المستوى.

تحقيق النتائج 
تمضي المنظمة في المسار الصحيح نحو تنفيذ برنامج عملها للفترة 2015-2014. وتكشف نتائج منتصف المدة أن 82 في المائة من 

مؤشرات المخرجات يسير في االتجاه السليم نحو تحقيق نتائج األهداف االستراتيجية الخمسة. ويمضي في المسار الصحيح 42 من 51 
من مؤشرات النواتج في المسار الصحيح 28 تجاوزت التوقعات.

المنظمة تتجاوز التوقعات 
زيادة مواءمة األهداف العالمية مع األولويات القطرية

زيادة تكامل المعرفة الفنية في المقر مع األنشطة التشغيلية في الميدان
زيادة تركيز النتائج بفضل العمل القطاعي الشامل

 مؤشرات النواتج
في المسار الصحيح

 مؤشرات النواتج  تجاوزت
 التوقعات

42

28

4242 51
51

من
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المساهمة في القضاء على الجوع 
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

تعمل المنظمة مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية من أجل التركيز على أسباب الجوع والعمل مع جميع الجهات 
الفاعلة لتهيئة بيئات تزيد من سهولة تحقيق األمن الغذائي والتغذية.

الهدف
سياسات وبرامج تركز بقوة أكبر على الجوع وسوء التغذية وتكون مدعومة بتشريعات مناسبة والمزيد من االستثمار وتنسيق 

أقوى وأشمل بين القطاعات وأصحاب المصلحة، وتعزيز اتخاذ القرارات باالستناد إلى األدلة.

في المسار الصحيح )6 من بين 8 مؤشرات( 

الهدف االستراتيجي 1

 توزيع أكياس البذور المحسنة الى المجتمعات المحلية المقيمة على أراضي تصعب فيها الحياة  في النيجر.

في المسار الصحيح 

©FAO/Peter DiCampo
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النتائج
مشاركة المنظمة في عمليات السياسات العالمية

إعالن روما وخطة العمل بشأن التغذية خالل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية.	 

اعتماد مبادئ االستثمارات الزراعية المسؤولة وُنظم األغذية خالل اجتماع لجنة األمن الغذائي العالمي.	 

اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة الحجم وذلك عن طريق لجنة مصايد األسماك.	 

النتائج التعاونية 
إعالن ماالبو، بما في ذلك االلتزام بالقضاء على الجوع، بحلول عام 2025، خالل مؤتمر قمة االتحاد األفريقي الذي عقد في يونيو/حزيران 	 

.2014

 إنشاء منصة األمن الغذائي والتغذية لجماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على شبكة اإلنترنت.	 

دمج التغذية في استراتيجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وخطط عملها ورؤيتها )االستراتيجية المتكاملة لألمن الغذائي، وخطة العمل لألمن 	 

الغذائي )للفترة 2020-2015(؛ والرؤية في مجال األغذية والزراعة والحراجة )للفترة 2016-2025(. 

تحسين القدرات في أكثر من 80 بلدًا
تعميم أهداف األمن الغذائي والتغذية في السياسات القطاعية وبرامج االستثمار، ووضع ُأطر لسياسات مشتركة بين القطاعات لألمن 	 

الغذائي والتغذية في أكثر من 35 بلدًا.

وضع وتنفيذ ُأطر قانونية داعمًا للحق في الغذاء والوصول األكثر أمنًا وإنصافًا إلى الموارد واألصول في 13 بلدًا. 	 

وضع خطة االستثمار القطري لبنغالديش وتنفيذها ورصدها. 	 

تعزيز القدرة على استخدام البيانات والمعلومات في تحسين صنع القرار )التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي والحالة اإلنسانية والبرامج 	 

األخرى التي تقودها المنظمة( في 33 بلدًا. 

شراكات أشمل من أجل التغذية في أنغوال والنيجر. 	 
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م خبرتها من أجل تنسيق اإلجراءات المستدامة بيئيًا  تدعم المنظمة أعضاءها من أجل زيادة وتحسين اإلنتاجية، وتقدِّ
واقتصاديًا واجتماعيًا.

الهدف
دعم تطوير الممارسات المبتكرة والقدرات التقنية، وتحليل قضايا الحوكمة ودعم عمليات السياسات، والحوكمة العالمية من 

خالل آليات المنظمة وتنفيذ الصكوك، ووضع اإلحصاءات، والبيانات من أجل اتخاذ قرارات مستندة إلى األدلة.

في المسار الصحيح   )10 من بين 13 مؤشرًا(

زيادة إنتاجية واستدامة الزراعة والغابات 
ومصايد األسماك

الهدف االستراتيجي 2

 النظام المتكامل لتربية األسماك واألرز في إقليم كينغتيان )Qingtian(، الصين

في المسار الصحيح 

©FAO



7

النتائج
المشاركة على الصعيد العالمي

إطالق ’بناء رؤية مشتركة الستدامة األغذية والزراعة: المبادئ والُنهج‘ في بنغالديش والمغرب ورواندا.	 

عرض أكثر من 100 من التكنولوجيات التي تستخدمها النساء الريفيات لتحسين اإلنتاج خالل معرض نيروبي للمشاركة. 	 

إنشاء وإطالق التحالف العالمي للزراعة الذكية مناخيًا. 	 

الدعوة إلى جدول األعمال العالمي إلدارة التربة. 	 

المشاركة في إطالق شبكة العمل العالمي للنمو األزرق واألمن الغذائي	 

تحديث النموذج العالمي لتقييم الثروة الحيوانية والبيئة.	 

عقد ندوة دولية حول علم البيئة الزراعية في األمن الغذائي والتغذوي. 	 

قيادة برنامج متعدد الوكاالت من أجل بلورة رؤية مشتركة بشأن حوكمة المياه الجوفية ووضع إطار للعمل.	 

النتائج في أكثر من 90 بلدًا
اعتماد ممارسات مبتكرة في بنغالديش وإندونيسيا والفلبين وسري النكا بشأن العلف والتغذية وإنتاج البذور وإدارة الصحة الحيوانية، ووضع 	 

استراتيجيات وطنية متكاملة بشأن التربية المستدامة لألحياء المائية.

إدراج ُنظم وممارسات الحفظ والتوسع في المقررات الدراسية وتطبيقها من جانب المزارعين في الفلبين.	 

إرساء ُنظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية في 31 موقعًا في 13 بلدًا. 	 

األخذ بُنهج شاملة إلدارة مستجمعات المياه في أذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان.	 

تحليل القضايا والخيارات من أجل االستدامة في قطاع زراعي متكامل في كل من بوليفيا وإكوادور ومصر وإندونيسيا والنيجر وبنما ورواندا.	 

ر المناخ في برامج االستثمار في 8 بلدان في آسيا وأفريقيا. 	  ف مع تغيُّ تعميم التكيَّ
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تستخدم المنظمة نهجًا متكاماًل حيال التنمية الريفية بهدف تحسين ُسبل الوصول إلى الموارد اإلنتاجية والمنظمات 
والخدمات، وتعزيز فرص العمل الالئق في الريف، ودعم ُنظم الحماية االجتماعية.

الهدف
ز وتنوع االقتصاد الريفي ككل بوسائل تشمل دعم  تحسين الدخل وُسبل المعيشة في الريف من خالل تدخالت تعزِّ

السياسات وتنمية القدرات من أجل تقوية المنظمات والمؤسسات الريفية، وتحسين ُنظم الحماية االجتماعية، وتطبيق ُنهج 
تراعي مصالح الفقراء في الوصول إلى األراضي والتكنولوجيات والمعرفة، وتحسين ظروف العمل الزراعي وغير الزراعي 

الالئق )خاصة للنساء والشباب(. 

في المسار الصحيح )7 من بين 10 مؤشرات(

الحد من الفقر في الريف

الهدف االستراتيجي 3

  أطفال يشاركون في دورة لمدارس تدريب المزارعين الشباب على الزراعة والحياة  في جمهورية أفريقيا الوسطى

في المسار الصحيح 

©FAO/Riccardo Gangale
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النتائج
تعزيز ُسبل الوصول

تحسين المشاركة في حوار السياسات في أنغوال وجورجيا والنيجر والسنغال. والتمكين من التشاور وبناء القدرات من خالل برنامج مرفق 	 

الغابات والمزارع في غامبيا وغواتيماال وليبيريا ونيبال.

إنشاء نوادي االستماع المجتمعية في إطار مشروع ديميترا ووصولها إلى 000 250 امرأة ورجل في الريف في غانا والنيجر والسنغال 	 

وتوفيرها مقومات التمكين لهم.

تسخير المعارف والمهارات في مدارس المزارعين الحقلية إلدراجها في منظمات المنتجين في كينيا وهندوراس والصومال وسري النكا.	 

تحسن ُسبل وصول الفقراء الريفيين إلى الموارد الطبيعية وتنمية قدراتهم على اإلدارة المستدامة من خالل السياسات واالستراتيجيات وخطط 	 

العمل في بوليفيا والصين وكولومبيا وغانا والو ولبنان وأوروغواي. 

تمكين النساء الريفيات عن طريق تحسين ُسبل وصولهن إلى المنظمات الريفية والموارد اإلنتاجية والخدمات والتكنولوجيات وفرص العمل 	 

الالئق والحماية االجتماعية في إثيوبيا وغواتيماال وقيرغيزستان وليبيريا ونيبال والنيجر ورواندا.  

تهيئة فرص العمل الالئق
دعم توليد فرص العمل الالئق في المناطق الريفية من إثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وسوازيلند وزامبيا، خاصة للشباب الريفيين. ودعمت 	 

المنظمة حوار السياسات والتدريب على المهارات في زامبيا وأطلقت برنامج عمالة الشباب في الزراعة في نيجيريا.

تعزيز فرص تشغيل الشباب الريفيين ومباشرتهم العمل الحر في السلفادور وهندوراس وباراغواي من خالل التعاون بين بلدان الجنوب.	 

دعم تطبيق معايير العمل الدولية في كامبوديا ومالوي والنيجر وتنزانيا.	 

تعزيز ُنظم الحماية االجتماعية
استخدام الشراكات لدعم زيادة التضافر والتنسيق بين البلدان )غانا وليسوتو وزامبيا( في الحماية االجتماعية والزراعة واألمن الغذائي.	 

تمكين التوسع في برامج التحويالت النقدية لتشمل الفقراء الريفيين في أفريقيا من خالل برنامج التحول من الحماية إلى اإلنتاج.	 
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ن المنظمة من إنشاء ُنظم زراعية شاملة ومتسمة بالكفاءة عن طريق التصدي لثالثة من مجاالت العمل الحاسمة،  تمكِّ
هي تعزيز االتفاقات واآلليات الدولية، وتنمية الصناعة الزراعية وسالسل القيمة الغذائية، والسياسات الداعمة والوسائل 

واالستثمارات المالية.

الهدف
إنشاء ُنظم فعالة وتنافسية في مجال الزراعة واألغذية ُتمّكن جميع المشاركين في سلسلة القيمة وجميع البلدان من النفاذ 

إلى األسواق على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية. 

تجاوز المستويات المستهدفة  )10 من 10 مؤشرات( 

تمكين ُنظم زراعية وغذائية
أكثر شمواًل وكفاءة

الهدف االستراتيجي 4

 مزرعة إنتاج بيض الدجاج في جمهورية  زمبابوي

في المسار الصحيح 

 ©FAO/T. Ogolla
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النتائج
تعزيز االتفاقات واآلليات والمعايير الدولية

التعاون بين الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أسفر عن إنشاء ُنظم إلكترونية إلبداء التعليقات عبر اإلنترنت من أجل تحسين 	 

قدرة البلدان األعضاء على المشاركة في المفاوضات الحكومية الدولية. 

تطوير األدوات العالمية األساسية لتيسير التجارة: مقيمو قدرات الصحة النباتية، وأداة تقييم ُنظم مراقبة األغذية. 	 

تقديم دورات تدريبية إلكترونية عبر اإلنترنت إلى بلدان رابطة الدول المستقلة فيما يتعلق بمسائل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 	 

وإنشاء شبكة خبراء معنية بسياسة التجارة الزراعية. 

المساعدة على تنفيذ اتفاقات الشراكة الطوعية لمكافحة قطع األشجار غير المشروع، مع توقع أن يمتثل بنجاح بلدان اثنان. 	 

مواصلة رصد التطورات في سوق األغذية والزراعة لمساعدة البلدان في خطط استثماراتها على األجلين القصير والطويل.	 

سالسل لألعمال التجارية الزراعية ولألغذية الزراعية أكثر شمواًل وكفاءة
م توجيهات 	  وضع الدليل القانوني للزراعة التعاقدية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ليقدِّ

بشأن تصميم اأُلطر التنظيمية وبشأن الممارسات الجيدة من أجل تعزيز عمليات الزراعة التعاقدية المستدامة والمسؤولة على الصعيد 

العالمي.

تنفيذ برامج التغذية المدرسية في 5 بلدان باستخدام المشتريات المحلية من صغار المزارعين في إطار مبادرة الشراء من األفريقيين من أجل 	 

أفريقيا؛ وتوفير التدريب على عمليات الزراعة التعاقدية.

إطالق مشروع باالشتراك مع برنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل تعميم مبادرات الحد من الفاقد من األغذية 	 

لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق العجز الغذائي في إطار مبادرة توفير األغذية، ودعم 9 بلدان أفريقية في وضع استراتيجيات للحد 

من الفاقد من األغذية. 

وضع وتنفيذ السياسات والوسائل المالية واالستثمارات
صياغة عمليات استثمارية ابتكارية ممولة من المؤسسات المالية الدولية الشريكة، مثل مشروع تنمية سالسل القيمة في الكاميرون.	 

الموافقة على مبادئ االستثمار المسؤول في ُنظم الزراعة واألغذية خالل دورة لجنة األمن الغذائي العالمي.	 

تنظيم مؤتمر عالمي مشترك في كينيا باالشتراك مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي حول التمويل الزراعي واالبتكارات المالية 	 

وبحضور 900 مشارك من 89 بلدًا. 

إقامة منتدى شرق أفريقيا لالبتكارات المالية وسياسات إدارة المخاطر في إثيوبيا وما أفضى إليه ذلك من تكوين فرقة مهام للتمكين من 	 

تقديم المزيد من الدعم في مجال السياسات..



12

زيادة قدرة ُسبل العيش على
الصمود أمام الكوارث 

تستفيد المنظمة من الخبرة المكتسبة لتوفير الدراية الفنية والتشغيلية المتعددة التخصصات من أجل مساعدة البلدان 
األعضاء بفعالية على منع ومواجهة التهديدات والكوارث التي تؤثر على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية.

الهدف
ُسبل معيشة أقدر على الصمود من خالل إدارة المخاطر والمعلومات الالزمة لإلنذار المبكر والعمل، والحد من المخاطر 

ومواطن الضعف، والتأهب والتصدي لألزمات.

في المسار الصحيح )9 من 10 مؤشرات(

الهدف االستراتيجي 5

تعمل المنظمة على إعادة تأهيل اآلبار وأحواض المياه في سبيل زيادة توافر المياه في جمهورية جيبوتي حيث يشّكل الوصول المحدود إلى المياه عائقًا أمام إنتاج األغذية

في المسار الصحيح 

©FAO/L. Magliocchetti Lombi
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النتائج
إدارة المخاطر

إعداد دراسة عالمية عن األضرار والخسائر التي تلحق بقطاع الزراعة لمؤتمر األمم المتحدة العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث.	 

تيسير إطار للسياسات من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية وبناء القدرة على الصمود في األزمات الممتدة العتماده في عام 2015.	 

دة بشأن مخاطر الكوارث في إطار الخطوط التوجيهية الطوعية لمصايد األسماك الصغيرة الحجم.	  الموافقة على أحكام محدَّ

تنظيم حلقات عمل لوضع سياسات وطنية إلدارة الجفاف على أساس المخاطر في جنوب شرق آسيا والهند والصين والجنوب األفريقي وشرق 	 

أفريقيا.

الحد من مواطن الضعف
إصدار نشرات فصلية لإلنذار المبكر بالمخاطر المتعددة في مجال األغذية والزراعة.	 

مواصلة تطوير نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود لنشر المعلومات المتعلقة باألمراض الحيوانية، 	 

ومرصد الجراد لتوفير تحليالت وتوقعات بشأن الجراد الصحراوي.

إنشاء وحدة متعددة الشركاء لتحليل القدرة على الصمود من أجل تحسين تجهيز القدرات اإلقليمية في منطقة القرن األفريقي والتخطيط 	 

إلنشاء وحدة مماثلة في منطقة الساحل.

العمل على إنشاء ُنظم لإلنذار المبكر في مجال سالمة األغذية وشبكات لإلنذار السريع )شرق أفريقيا(.	 

التأهب والتصدي
قيادة الجهود لتوفير معلومات أفضل من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالقدرة على الصمود والسياسات المتصلة بها، وتطبيق نموذج قياس 	 

وتحليل مؤشر القدرة على الصمود في أكثر من 10 بلدان.

تعزيز التأهب للطوارئ من خالل التدريب على معايير الخطوط التوجيهية الخاصة بحاالت طوارئ الثروة الحيوانية والممارسات السليمة في مجال 	 

إدارة الطوارئ في أكثر من 65 بلدًا.

دعم التخطيط للطوارئ في أكثر من 30 من البلدان المعرضة لخطر الجراد الصحراوي ودعم أنشطة مكافحة الجراد في مدغشقر.	 

تقديم الدعم الفني من أجل تطوير وتنفيذ استراتيجيات سليمة بشأن أنفلونزا الطيور في أكثر من 10 بلدان في آسيا وأفريقيا.	 

توجيه صياغة برامج وطنية لالستثمار من أجل تحسين القدرة على الصمود في مصايد األسماك أو الحراجة في 11 بلدًا.	 

دعم وضع خطط عمل للحد من مخاطر الكوارث في مجال الزراعة، واعتمادها في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا ودومينيكا 	 

والفلبين

دعم استجابات المنظمة لطوارئ المستوى 3 في جمهورية أفريقيا الوسطى والفلبين وجنوب السودان.	 

تقديم دعم تشغيلي وفني في الوقت المناسب ويراعي الفوارق بين الجنسين استجابة لألزمات التي تمس القطاعات الزراعية في 28 بلدًا.	 
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الهدف االستراتيجي 6

تحقيق نتائج في الجودة الفنية من خالل 
المعرفة والخدمات

الهدف
تحقيق نتائج في الجودة الفنية من خالل المعرفة والخدمات

النتائج
ر  إنشاء أربع عشرة شبكة فنية؛ والنهوض بالفهم والتعاون في قضايا التنمية الشاملة لعدة قطاعات )النمو األزرق، وتغيُّ

المناخ، والعمل في مجال المحيطات، واألمن الغذائي(؛ والرسائل الرئيسية من خالل المطبوعات الرئيسية )حالة 
األغذية والزراعة، وحالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم، وحالة الغابات في العالم(، واالختتام الناجح 
لجميع دورات اللجان الفنية لعام 2014 )لجنة الزراعة، ولجنة الغابات، ولجنة مصايد األسماك، ولجنة مشكالت السلع(، 

وتحسين أساليب جمع البيانات ونشرها وتحليلها )14 خطًا توجيهيًا جديدًا، و5 حوليات إقليمية، واألغذية والتغذية في 
أرقام(، وتعزيز الشراكات من أجل إنتاج البيانات وتوسيع نطاق الوصول )االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الريفية 

والزراعية، ونظام المعلومات اإلحصائية القطرية لألغذية والزراعة، ورصد األمن الغذائي(، وتعميم تنمية القدرات في 
مجال الشؤون الجنسانية، والمعرفة، وحوار السياسات، والدعم، واإلحصاءات، وجودة البيانات والخدمات من أجل الرصد 

العالمي ألهداف التنمية الدولية )الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، وفرقة 
العمل الرفيعة المستوى المعنية باألمن الغذائي العالمي، وتحدي القضاء على الجوع، ومتابعة المؤتمر الدولي الثاني 

المعني بالتغذية في منظومة األمم المتحدة(. 

حلقة دراسية عالمية لتدريب المدربين في روما.  

في المسار الصحيح 

©FAO/Giulio Napolitano
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المنظمة تحقق المزيد
طريقة العمل الجديدة في المنظمة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على تحقيق النتائج

المنظمة تتعلم بالممارسة
المرونة في استخدام البرامج والموارد لتلبية الطلب 	 
التكيف مع األولويات الحكومية الوطنية المتغيرة 	 
د فيه النتائج مزيدًا من النتائج 	  النتائج من النتائج: تفاعل متسلسل تولِّ

المنظمة تنتهج نهجًا شاماًل 
تحسين االتصاالت على كافة المستويات يفضي إلى زيادة التركيز على الغرض	 
المواءمة بين األعمال الفنية والتشغيلية من أجل تحسين التنفيذ	 
تحسين استخدام جوانب القوة إلى جانب العمل مع الشركاء الخارجيين	 
اإلدارة القائمة على النتائج، بما يشمل الُنظم المتكاملة والرصد واإلبالغ القائمين على األدلة	 

المنظمة ستستفيد من ممارساتها الناجحة
التنسيق الداخلي من أجل تركيز الجهود على تحقيق األهداف االستراتيجية	 
تعميم مراعاة المنظور الجنساني والحوكمة	 
زيادة القدرة الفنية في الميدان حسب ما تقتضيه الحاجة	 
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والعناصر الفاعلة األخرى غير الحكومية	 
مواءمة أعمال المشاريع ضمن اإلطار االستراتيجي	 

المنظمة ستواصل العمل من أجل تحقيق ما يلي:
تعزيز تنفيذ الحوكمة وآليات التنسيق والشراكة من أجل األمن الغذائي والتغذية	 
تحسين القدرة على تحديد تقييم أثر السياسات والبرامج والتشريعات ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية على المستوى 	 

القطري
تعبئة وزيادة الدعم على مستوى المؤسسات والمنظمات، خاصة في مجاالت العمل الجديدة	 
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