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جلنة الربنامج
الدورة السادسة عشرة بعد املائة
روما 7-3 ،نوفمرب/تشرين الثاني 4102

استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - 4107-4102األولويات الفنية
موجز تنفيذي
 عند إعداد هذه الوثيقة ،عُقدت يف عام  4102كل املؤمترات اإلقليمية اخلمسة ملنظمة األغذية والزراعة
(املنظمة) وكل الدورات األربع للجنة الفنية .ونوقشت نتيجة املؤمترات اإلقليمية بشأن أولويات عمل املنظمة يف
الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج اليت عقدت يف مايو/أيار  .4102وتوجز هذه الوثيقة مناقشة
األولويات الفنية مبوجب اإلطار االسرتاتيجي املُراجع والتوصيات الصادرة عن اللجان الفنية.
 حددت املؤمترات اإلقليمية جماالت اإلجراءات اإلقليمية ذات األولوية .وتساهم كل جماالت اإلجراءات
احملددة ذات األولوية يف األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ،وترسي بناء على ذلك أساس توجيه عمل املنظمة على
املستوى اإلقليمي واإلقليمي الفرعي والقطري يف فرتة السنتني املقبلة.
 سنحت الفرصة أمام اللجان الفنية ملناقشة االجتاهات واملسائل املستجدة اليت ستؤثر على األرجح يف عمل
املنظمة يف الفرتة  .4102-4102وصبّت اللجان الفنية انتباهها على األولويات ضمن األهداف االسرتاجتية ،إذ
حدّدت جماالت التشديد اليت تستحق إيالء انتباه خاص داخل كل هدف اسرتاتيجي.
 إذ تقدم جلنة الربنامج توجيهات للمجلس بشأن حتديد األولويات – أي االختيارات ذات الصلة يف جمال
األعمال الفنية للمنظمة – قد ترغب اللجنة يف النظر يف ما إذا كانت هناك أي حاجة إىل تعديل أُطر النتائج اخلاصة
باخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية ،مبا يف ذلك تطبيق الوظائف األساسية وأي تغيريات يف الرتكيز بني
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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األهداف والنتائج التنظيمية وداخلها ،باالستناد إىل حاالت التعبري عن األولويات الفنية واإلقليمية ومبراعاة
التحديات واملسائل املستجدة.

التوجيهات املُلتمسة من جلنة الربنامج
 إسداء املشورة بشأن انعكاسات أحدث املستجدات يف االجتاهات واملسائل الناشئة اليت ستؤثر على األرجح يف
عمل املنظمة يف الفرتة .4102–4102
 اإلحاطة علمًا باألولويات الفنية وتقديم أي إرشادات لعناية اجمللس بشأن تقارير اللجنة الفنية يف دورتها
اخلمسني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول .4102
 اإلحاطة علمًا بالعملية املنفذة من أجل رصد التقدم املُحرز يف املخرجات يف إطار النتائج للفرتة –4102
.4102
ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد  ،Boyd Haightمدير
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
اهلاتف+30 (06) 570-55324 :
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أوالً -املقدمة
نظرت جلنة الربنامج ،يف دورتها اخلامسة عشرة بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار  ،4102يف األولويات
-0
اإلقليمية اليت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية ،بتأييد من املؤمترات اإلقليمية اخلمسة اليت عُقدت يف عام
 ،4102وإطار النتائج ،والتقدم املُحرز يف جمال التنفيذ .ورحبت اللجنة بتحديد األولويات اإلقليمية وتأييدها يف
املؤمترات اإلقليمية لعام  .4102ودعمت اللجنة هذه املبادرات باعتبارها آليات تنفيذ ،إذ أشارت إىل ضرورة حتديد
التنفيذ وفقًا لألولويات والشروط اخلاصة باألقاليم واألقاليم الفرعية املعنية.
وعُقدت ،منذ الدورة األخرية للجنة الربنامج ،أربع دورات للجان الفنيةة :جلنةة مصةايد األ،ةاك،
-4
يونيةةو/حزيران؛ جلنةةة الغابةةات 42 – 41 ،يونيةةو/حزيران؛ جلنةةة الزراعةةة 49 ،سةةبتمرب/أيلول –  1أكتوبر/تشةةرين
األول؛ وجلنة مشاكل السلع 9 – 2 ،أكتوبر/تشرين األول.

01 – 9

وورد يف جدول أعمال كل جلنة من اللجان الفنية بندًا طُلب فيه إبداء التوجيةه بشةأن عمةل املنظمةة يف القطةاع
-1
الفين ضمن اإلطار االسرتاتيجي املُراجع للفرتة  .4102–4102واسةتندت مناقشةات اللجةان الفنيةة إىل وثةائق أساسةية
اقرتحت جماالت تركيز يف كل هدف من األهداف االسرتاجتية ،مع مراعاة أحدث املستجدات يف االجتاهةات واملسةائل
الناشئة 1.وسيوضح توجيه اللجان الفنية استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  4102–4102وإعداد برنامج العمةل
وامليزانية للفرتة  ،4102–4102حسبما هو ما مُزمع بشأن إصالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصةد املسةتند إىل
النتائج الذي وضعه املؤمتر يف عام .24119
وتقدّم هذه الوثيقة حملة عامة عن أحدث املستجدات يف االجتاهات واملسائل الناشئة يف القسم الثاني ،ومةوجزًا
-2
عن األولويات الفنية اليت أعربت عنها اللجان الفنية (جلنة مصايد األ،اك ،وجلنة الغابات ،وجلنة الزراعةة ،وجلنةة
مشاكل السلع) يف القسم الثالث ،ومعلومات بشأن التقدم املُحرز يف الرصد على مستوى املخرجات يف القسم الرابع.

ثانيًا – أحدث املستجدات املؤثرة يف عمل املنظمة يف األجل املتوسط
مازالت معظم أهم االجتاهات العاملية والتحديات املستقبلية اليت أثرت يف صياغة اإلطار االسةرتاتيجي املُراجةع
-5
للمنظمة ،3املوافةق عليةه يف يونيةو/حزيران  ،4101هةي نفةس االجتاهةات والتحةديات ،مةع نشةوء بعةح التحةديات
باعتبارها أكثر ثباتًا .وباإلضافة إىل ذلك ،تطورت البيئة العاملية يف العةامني املاضةيني بسُةبل أحلقةت أضةرارًا مباشةرة يف
 1الوثائق  ،COFI/2014/8و ،COFO/2014/7.1و ،COAG/2014/2و.CCP/14/7
 2قرار املؤمتر  2009/10الوارد يف النصوص األساسية ،اجلزء الثاني (واو).
 ،C 2013/7 3اإلطار االسرتاتيجي املُراجع.
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قطاعات األغذية والزراعة يف األجل املتوسط والطويل وبسُبل ستؤثر بطرق خمتلفة يف تنفيذ خطة املنظمة لألجةل املتوسةط
للفرتة .4102–4102
وتتأثر األسواق الزراعية والغذائية العاملية وجممل السةياق اإلاةائي بصةورة متزايةد بآليةات احلوكمةة املتعةددة
-2
اجلهات صاحبة املصلحة وباالتفاقات .وتؤدي املنظمة دورًا أساسيًا يف تنوير تطور هذه اآلليات واالتفاقات بهدف ضةمان
أن متتثل لالسرتاتيجيات الوطنية لدى البلدان ،ومساعدة البلدان على وضع سياسات وتدابري رامية إىل حتقيةق أهةدافها
املتعلقة باألمن الغذائي .وتشارك املنظمة مشاركة كاملة يف العمليات السياسية الدولية اجلارية والفعاليةات العامليةة ،مثةل
جدول أعمال ما بعد عام  ،4105والقمة املعنية بتغري املناخ اليت دعا إليهةا أمةني عةام األمةم املتحةدة والةيت عُقةدت يف
سبتمرب/أيلول  4102ومتابعتها ،واملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية الذي سيُعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني .4102
وراعت اللجان الفنية األربعة ،يف كل جمال من جماالتها الفنية ذات الصلة ،وسلطت الضوء على عدة مسةائل
-2
واجتاهات سوف تستنبط أولويات املنظمة يف األجل املتوسط .وفيما يلي موجز جتميعي هلذه اجملاالت.
جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 5102

أصدر الفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع لألمم املتحدة املعين بأهداف التنمية املستدامة ،يف يوليو/متةوز
-8
 ، 4102اقرتاحه بشةأن جمموعةة مةن أهةداف التنميةة املسةتدامة كةي تنظةر فيهةا اجلمعيةة العامةة يف دورتهةا الثامنةة
والستني 4.وتضمنت الوثيقة  02هدفًا و 029غاية .وتتجسةد رييةة شةاملة للمنظمةة بشةأن األمةن الغةذائي ،والتغذيةة،
والزراعة املستدامة ،واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية يف كل هذه الوثيقة ،والسيما يف إطار األهداف املقرتحة  4و02
و .05وعالوة على ذلك ،يرتبط اهلدف املقرتح  02بشأن تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيةق
التنمية املستدامة ارتباطًا وثيقًا بعمل املنظمة .ومشل عدد من الغايات احملددة يف إطار هذه األهداف غايات تتعلةق بةأهم
جماالت عمل املنظمة ،ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مبؤشرات املخرجات والنتائج يف إطار النتةائج اخلةاص باملنظمةة .وستواصةل
املنظمة متابعة التطورات املستجدة بشأن وثيقة أهداف التنمية املسةتدامة وجةدول األعمةال ملةا بعةد عةام  4105متابعةة
وثيقة.
وعند اعتماد أهداف التنمية املستدامة يف عام  ،4105سيتعني ربط مساعدة البلةدان علةى بلةو أهةدافها ربطًةا
-9
وثيقًا بعمل املنظمة يف البلدان ،وإعادة حتديد الغايات واملؤشرات يف اجملاالت ذات الصلة من أجل دعم أهداف التنميةة
املستدامة اليت متت املوافقة عليها.

4

الوثيقة  - A/68/970تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية للجمعية العامة املعنية بأهداف التنمية املستدامة.
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تغري املناخ
 -01دعت قمة األمم املتحدة املعنية باملناخ اليت عقدت يف اآلونة األخرية إىل اختاذ إجةراءات وإاةاد حلةول تركةز
على تسريع وترية التقدم املُحرز يف جماالت ميكن أن تساهم مساهمة هامة يف احلد مةن االنبعاثةات وتعزيةز القةدرة علةى
التحمل – مثل الزراعة ،واملدن ،والطاقة ،والتمويل ،والغابةات ،وامللوثةات ،والقةدرة علةى التحمةل ،والنقةل .وسةوف
تستلزم مواجهة التحديات املتعلقة بتغري املناخ تكثيف اجلهود املبذولة علةى املسةتوى الةوطين مبةوازاة اجلهةود املركةزة
بواسطة إطار دولي يقدم حوافز.
 -00ومتثل التحديات اليت يتسبب بها تغري املناخ حاجة ملحة لتغيري طريقة استخدام النظم الغذائية للموارد
الطبيعية .ويستلزم هذا األمر ممارسات زراعية تعزز القدرة على حتمل الظواهر املناخية القصوى واجلفاف والظواهر
املناخية البالغة الشدة والتكيف معها ،والسيما بالنسبة إىل املزارعني على نطاق صغري .ويتطلب حتقيق هذه التغيريات
وضع نُهج مسؤولة ومستدامة من أجل التوفيق بني النمو واألمن الغذائي من جهة وبني حفظ األراضي وصون املوارد
املائية واحلرجية من جهة أخرى ،وتوليد بيئة مؤاتية للعاملني يف هذا القطاع ال كمستخدمني للموارد وحسب بل أيضًا
كمشرفني عليها .وبشكل خاص بالنسبة إىل صغار املزارعني األسريني ،باعتبارهم األشد عرضة للتأثر بتغيّر املناخ ،ينبغي
النظر يف أنواع مبتكرة من مؤسسات البحوث واإلرشاد تضع املزارعني األسريني يف قلب التطوير التكنولوجي.

تزايد درجة الرتابط واملنافسة يف جمال املوارد الطبيعية الشحيحة
وظهور أهمية حتسني املؤسسات
 -04تشكل احلاجة إىل تغذية  9مليارات نسمة يف عةام  ،4151والطلةب املتزايةد علةى الطاقةة احليويةة واألليةاف
حتديًا جديًا أمام قاعدة املوارد الطبيعية اآلخذة باالخنفاض واملعرضة أيضًا لتهديد تغري املنةاخ .وتتنةافس املةدن املتناميةة
والصناعات والقطاعات األخرى مع الزراعة يف جمال حيازة األراضي ،ويف غضون ذلك من شأن ارتفاع الطلب علةى ميةاه
الشرب واألغذية والسلع املصنعة والطاقة أن اسد ارتفاع الطلب على املياه املستخدمة حاليًا للزراعة وارتفاع املنافسةة يف
هذا الصدد.
 -01ومل تواكب املؤسسات شدة التطور والدرجة املتزايدة للرتابط واملنافسة على األراضي واملوارد املائيةة واحلرجيةة.
وال بد من وجود عدد أكرب من املؤسسات التعاونية القادرة على التكيف سعيًا إىل مواجهة حتديات شح املوارد الطبيعية،
وذلك مبوازاة آليات حوكمة تتناول بفعالية املسائل املعقدة ذات الصلة بالتنافس بني القطاعات يف جمةال احلصةول علةى
األراضي واملياه.
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تنامي تعقيد األنظمة الغذائية واألهمية املتزايدة لالتفاقات واآلليات الدولية
يف جمال ضمان شفافية السوق وعمله واستقراره
 -02يزداد تعقيد النظم الغذائية ،إذ يرتبط املنتجون بالتجار ،واملشغلني ،وبائعي التجزئة عن طريةق سالسةل قيمةة
معقدة وطنية ودولية على حنو متزايد .ويف غضون ذلك ،ترتبط التدفقات التجارية املتنامية بزيادة يف اإلصةابة بةاألمراض
وانتشارها ،والغش يف املواد ،مما يؤدي إىل زيادة فرض تنظيمات وقيود ميكن أن تشكل عوائق فنية أمام التجارة.
 -05واب على االتفاقات واآلليات الدولية اجلديدة والقائمة أن تقةر بةالتغريات يف أسةواق السةلع ووقةائع السةوق
اجلديدة وظروفها إذا أرادت مواصلة االض طالع بدور فعال يف تسيري تطةوير نظةم التبةادل التجةاري الةيت ختةوّل البلةدان
احلصول على فرص يف أسواق جديدة ،مبوازاة ختفيف شواغلها ذات الصلة باالعتماد على التجةارة لتلبيةة احتياجاتهةا
الغذائية واستخدام الفرص اليت يتيحها نظام إدارة التجارة العاملية باملشاركة يف املنتديات الدولية ذات الصلة.
 -02ويبدو أن األسواق الدولية لألغذية أكثر هدوءًا عما كانت عليةه يف األعةوام األخةرية ،غةري أن تقلبةات األسةعار
وآليات احلد من ارتفاع األسعار ما زالت تشكل مصدر قلق وتُناقش كثريًا يف املناقشات املتعلقةة بالسياسةات العامةة .ومةا
زال استمرار الرصد والتقدير وتعزيزهما وحتسني فهم تطورات السوق يف األجل القصري أموراً تكتسب أهمية بالغة بالنسبة
إىل ضمان تلبية األمن الغذائي بصورة فورية وتشجيع زيادة التنسيق والتماسك يف عمليةات التصةدي السياسةي للصةدمات
واالختالفات اليت يشهدها السوق.
 -02ولفت ارتفاع أسعار األغذية يف األعوام األخرية االنتباه العاملي ولكنه أثةار أيضًةا مناقشةات أوسةع نطاقًةا بشةأن
جوانب سلوك السوق وإدارته ،والشفافية واالستقرار ،وتنظيم أسواق املشتقات ،وإمكانية حتقيةق اسةتقرار نشةط للسةوق،
وإصالح قواعد التجارة الدولية .وأدى هذا األمر إىل تغةري يف السياسةات مةن الةدعم التةدخلي لألسةعار وحتقيةق اسةتقرار
السوق إىل تعزيز أداء األسواق والشفافية من خالل تق ديم بيانةات ومعلومةات عةن السةوق .وأصةبح الرتكيةز ينصةب علةى
حتسني دقة توقيت البيانات ونوعيتها وجعل أعمال الرصد والتوقعات ذات قيمة إعالمية أكرب .وهةذا تتةاإ إىل تعزيةز
قواعد بيانات السلع ،وحتسني املؤشرات بالنسبة إىل ظروف السوق ،والتشديد على اجلوانب البارزة يف تطةورات أسةواق
السلع ،وحتديد املسائل اجلديدة الناشئة ،وتقدير تداعيات التغيريات يف السياسات.

التحضر ،والديناميات الريفية – احلضارية وآثارها على نظم األغذية واألمن الغذائي
 -08يُعد التحضر أحد أهم التحديات الرئيسية لألمن الغذائي والتغذوي .ومن املتوقع أن يعيش حةوالي  5مليةارات
نسمة يف املدن حبلول عام  – 4111أي حوالي  21يف املائة من عةدد السةكان املتوقةع يف العةامل والبةال  8.5مليةارات
نسمة .وسيتطلب النمو املستمر يف عدد سكان املناطق احلضرية وتوسع املدن املوجودة واجلديدة اليت حتل حمةل املنةاطق
الزراعية والريفية التقليدية حتسني أااط استهالك األغذية وسالسل اإلمداد املستدامة .وتةزداد أهميةة األنظمةة الغذائيةة
احلضرية وشبه احلضرية والريفية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذوي يف املدن .ويتطلةب احلصةول علةى مةا يكفةي مةن
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األغذية املفيدة يف املدن مقاربة حمددة،إذ ميكن لنقص التغذية أن يتعايش إىل جانب السمنة مةع توجّةه سةكان املةدن إىل
االعتماد أكثر على األغذية املصنعة.
 -09وجزء كبري من الزيادة يف عدد سكان املدن هو نتيجة اهلجرة من املناطق الريفية بسبب عدم كفاية فرص العمةل
وظروف العمل غري املؤاتية يف املناطق الريفية اليت يعتمد فيها الكثري من األسر املعيشية يف سُبل عيشهم علةى دخةل مةن
غري الزراعة .وعادة ما تُرتك النساء واألطفال وكبار السن يف املناطق الريفية يف غيةاب بيئةة متكينيةة تلةت احتياجةاتهم.
وغالباً ما تكون اآلليات املؤسسية الرامية إىل متكني صغار املنتجني الزراعيني بواسطة األدوات املناسةبة مةن أجةل البقةاء
على قيد احلياة آليات ضعيفة أو غري موجودة.
 -41ويف هذا السياق ،تتطلب معاجلة حتديات األمن الغةذائي والتغذيةة فهمة ًا أفضةل هلةذا التفاعةل بةني واألنظمةة
احلضرية وشبه احلضرية وبني األنظمة الغذائية الريفية .وال بد من حتسني املعارف من خةالل مؤشةرات األمةن الغةذائي
والتغذية ،واألطر السياسية احملسنة اليت تضمن اإلنتاإ الغذائي وحتفظ اإلمدادات الغذائيةة ،وتوزيعهةا واسةتهالكها يف
املناطق احلضرية ،ومعاجلة سُبل كسب عيش السكان الضعفاء بفعالية مثل النسةاء والشةباب ،مةن خةالل نظةم احلمايةة
االجتماعية وفرص العمل الالئقة يف األرياف.

ثالثًا  -التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية
 -40ناقشت اللجان وقةدمت التوجيةه بشةأن االجتاهةات احملةددة واملسةائل املسةتجدة يف سةياق التنميةة العامليةة،
واألولويات بالنسبة إىل عمل املنظمة يف اجملاالت اليت أُنيطت بها مبقتضى اإلطار االسرتاتيجي املُراجع واليت مت تناوهلا
يف خمتلف بنود جدول األعمال .5وأثرت مناقشة الربنامج والشؤون السياسية والتنظيمية املتعلقة جبدول األعمال التوجيه
املتاح .ويرد يف املرفق  0موجزًا للتوصيات الصادرة عن كل جلنة من اللجان الفنية.
 -44وأحيط علمًةا بةأن االجتاهةات واملسةائل املسةتجدة شةكلت أمةورًا إضةافية أو تكميليةة للمسةائل احملةدد سةابقًا يف
استعراض الفرتة  4101 – 4104بشأن اإلطار االسرتاتيجي ،ومت االتفةاق علةى أهميتهةا بالنسةبة إىل عمةل املنظمةة يف
األجل املتوسط .وأقرت مجيع اللجان الفنية باالجتاهات واملسائل احملددة يف والياتها ذات الصلة واتفقت على أهميتهةا
بالنسبة إىل عمل املنظمة يف األجل املتوسط.
 -41ورحّبت اللجان الفنية بعرض جماالت العمل ذات األولوية مبقتضةى األهةداف االسةرتاتيجية ذات الصةلة ،إذ
برهنت بوضوح على مساهمة األنشطة يف كل هدف من األهداف االسرتاتيجية .ورحبةت جلنةة مصةايد األ،ةاك وجلنةة
الغابات بصورة خاصة بتعميم األنشطة املتصلة مبصايد األ،اك والغابةات يف األهةداف االسةرتاتيجية .وشةددت اللجةان
على وجوب أن تواصل املنظمة إيالء األولوية ألنشطتها دعمًا لإلطار االسرتاتيجي املُراجع.
 5على النحو املشار إليه يف الوثائق ،C 2015/21 COAG :و ،C 2015/22 CCPو ،C 2015/23 COFIو.C2015/24 COFO
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 -42وأعربت اللجان الفنية عن دعمها لعمةل املنظمةة املسةتمر يف جمةاالت أساسةية ،مةن ضةمنها تقةديم املعلومةات
واإلحصاءات يف جماالت عدة ،ومنها ما يتعلةق بصةغار املةالكني ،والتجةارة ،والسةلع واالسةتثمار ،والعمةل املتكامةل يف
الركائز االجتماعية والبيئية واالقتصادية بشأن االستدامة ،والتعاون الراسة مةع اجلهةات صةاحبة املصةلحة والوكةاالت
األخرى التابعة لألمم املتحدة ،والتعاون املعزز املشرتك بني القطاعات ،مبةا يف ذلةك يف جمةال امليةاه والزراعةة واملواشةي
والغابات ومصايد األ،اك مبوازاة التشديد على أهمية العمل املعياري.

رابعًا – إطار النتائج – رصد مستوى املخرجات
 -45نظرت جلنة الربنامج ،يف دورتها اخلامسة عشرة بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار  ،4102يف إجراء حتةديث يف
استكمال إطار النتائج للفرتة  4102–4102وحتسينه ،والعملية واملنهجية سعياً إىل تطوير املؤشرات والغايات 6.ويوجه
إطار النتائج ختطيط عمل املنظمة مبقتضى برنامج العمل وامليزانية ويرسي أساس الرصد والتقييم.
 -42وأعدت األمانة مذكرة إعالمية موجزة،7بناء على طلب اللجنة ،8لدورة اجمللس التاسعة واألربعةني بعةد املائةة
اليت عقدت يف يونيو/حزيران  ، 4102تصف الةروابط بةني األهةداف ،والنتةائج ،واملخرجةات ،واملؤشةرات ،والغايةات
بهدف متكني حتسني فهم املساءلة بشأن حتقيةق النتةائج املرجةوة .ولفةت انتبةاه اللجنةة املةذكرة اإلعالميةة ،مةا قةدّره
اجمللس.
 -42وأسهبت األمانة ،منذ مايو/أيار  ،4102يف إعةداد املنهجيةة والعمليةة لرصةد التقةدم املُحةرز يف جمةال إاةاز
املخرجات ،األمر الذي يشكل مساهمة املنظمة املباشرة (من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات) يف النتائج التنظيمية.
وتنتج املنظمة ،وتراقب ،وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن حتقيق املخرجات.
 -48وخيضع حتقيق غايات املخرجات للمراقبة كل عام باستخدام مؤشرات منشورة ومنهجيات للقياس يطورها كل
منسق من منسقي األهداف االسرتاتيجية .وامع مدراء حتقيق األهداف ،وكبار املةدراء ،وجملةس رصةد بةرامج املنظمةة
التدابري ويستعرضونها الستخدامها يف تكييف خطط العمل وصقل إطار النتائج.
 -49وسيقاس التقدم املُحرز يف جمال حتقيق إااز املخرجات ألول مرة يف عةام  ،4102وسةيُفاد بشةأنه يف التقريةر
التجميعي الستعراض منتصف املدة يف الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج اليت ستعقد يف مارس/آذار .4105
وأُطلقت عملية رصد غايات املخرجات ومؤشراتها ،بدءًا باملسؤولني امليدانيني ،يف سبتمرب/أيلول .4102

 6القسم األول واملرفقان  1و 2والوثيقتني  PC 115/3و. FC 154/9
 7الفقرة 4ب من الوثيقة .CL 149/5
 8الوثيقة املعنونة مذكرة إعالمية عن سلسلة نتائج الفاو واملساءلة بشأن اإلااز .CL 149/LIM/6
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املرفق  :1مقتطفات من تقارير اللجان الفنية املتعلقة ببند جدول األعمال بشأن عمل املنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي املُراجع
جلنة مصايد األمساك
قامت اللجنة مبا يلي:

جلنة الغابات
قامت اللجنة مبا يلي:

جلنة الزراعة
قامت اللجنة مبا يلي:

جلنة مشاكل السلع
قامت اللجنة مبا يلي:

 اإلعةةراب عةةن القلةةق إزاء االسةةتغالل املفةةرط،والتلوث البحري من مصادر برية والتلوث من
مصةادر بريةةة ،وتراجةةع التنةةوع البيولةةوجي،
وزيةةادة األنةةواع الغازيةةة الغريبةةة ،وحتمةةح
احمليطات ،وتفشي األمراض.
 اإلحاطةةةة علمًةةةا بضةةةرورة إدمةةةاإ األمةةةنالبيولوجي ،وإجراء تقييم للقةدرات وختطةيط
مكاني يف تنفيذ اسرتاتيجيات تربيةة األحيةاء
املائية.
 اإلقرار بأهمية تطبيق نهج النظم اإليكولوجيةعلى إدارة املصايد وتربية األحياء املائية.
 الرتحيب بالنُهج املتكاملةة مةن أجةل إاةازاألولويةةةات االسةةةرتاتيجية املتعلقةةةة بةةةاألمن
الغةةةذائي واالسةةةتدامة واحلةةةد مةةةن الفقةةةر
واإلنتاجية.
دعت اللجنة املنظمة إىل القيام مبا يلي:

 اإلعةةراب عةةن تقةةديرها باإلاةةاز الواضةةحلربنامج عمل منظمة األغذية والزراعةة بشةأن
احلراجةةةة يف سةةةياق اإلطةةةار االسةةةرتاتيجي
املُراجع ،واالجتاهات واملسائل الرئيسية اليت
مت حتديةةدها وتوصةةيات اللجةةان اإلقليميةةة
للغابات.
 التأكيد على ضرورة نظر حبث عمةل الفةاو يفجمةةال احلراجةةة يف السةةياق األوسةةع لإلطةةار
االسرتاتيجي مبا يف ذلك اآلثار املرتتبةة علةى
األمن الغذائي وسُبل كسةب املعيشةة الريفيةة
والطاقة احليوية واستخدام األراضةي وغريهةا
مةةن اجملةةاالت الرئيسةةية للتعةةاون املتعةةدد
القطاعات.
 اإلعةةراب عةةن ارتياحهةةا للجةةان اإلقليميةةةللغابةةات كوسةةيلة فريةةدة للتعةةاون اإلقليمةةي-
العاملي وتنسيق الربامج والسياسات.
 تشجيع اللجان اإلقليمية للغابات على تةوفريالتوجيه يف جماالت األولوية اإلقليمية املتصلة
باحلراجة وتقديم املعلومةات بشةأن األهةداف
االسرتاتيجية للفاو واملساهمة فيها.
 -إسةةداء املشةةورة بشةةأن االجتاهةةات والقضةةايا

 املوافقة على امليول احملددة واملسائل الناشةئةيف إطار سياق التنمية العاملي.
 تأييد األولويةات الرئيسةية املتعلقةة باألغذيةةوالزراعة اليت ينبغةي مراعاتهةا يف اسةتعراض
خطةةط العمةةل والةةربامج وتنفيةةذها يف الفةةرتة
 2112–2114سةةعيًا إىل حتقيةةق األهةةداف
االسرتاتيجية للمنظمة ،مع مراعاة اخلصائص
الوطنية واإلقليمية والنظر يف خمتلف النهج.

 املوافقة على امليول واملسائل الناشئة احملةددةيف إطار سياق التنمية العاملي.
 تأييةةد األولويةةات الرئيسةةية للعمةةل يف جمةةالالتجارة واألسواق والةيت ينبغةي مراعاتهةا يف
استعراض خطط العمل والةربامج وتنفيةذها يف
الفةةةةرتة  2112–2114سةةةةعيًا إىل حتقيةةةةق
األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ،مةع مراعةاة
اخلصائص الوطنية واإلقليمية.

 زيادة حتسني وتقديم دقة فنيةة بصةورة أكةربفيما يتعلق مبسةاهمة مبةادرة النمةو األزرق يف
األهداف االسرتاتيجية؛
 تقديم الدعم للبلدان فيمةا يتصةل بآثةار تغةرياملنةةاخ يف قطاعةةات مصةةايد األ،ةةاك وتربيةةة
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جلنة مصايد األمساك
األحياء املائية؛
 تقديم املساعدة للبلدان األعضاء ،علةى النحةواملناسب ،من أجل مجع وتقديم إحصةاءات،
تشمل بيانات اجتماعية اقتصادية ومعلومةات
ذات صلة مبصايد األ،ةاك الصةغرية النطةاق
وجمتمعات مصايد األ،اك الصغرية احلجم.
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جلنة الغابات
الناشئة احملددة يف اجلزء الثالث من الوثيقةة
وأيةةدت برنةةامج العمةةل الشةةامل يف جمةةال
احلراجةةة والةةذي هةةو مُعمةةم ضةةمن كةةل مةةن
األهداف االسرتاتيجية والذي يساهم فيها.
 تسليط الضوء على احلاجةة إىل ختصةيص مةايكفةةي مةةن املةةوارد املاليةةة للعمةةل يف جمةةال
الغابات.
 إعادة التأكيد على أهمية عةدد مةن املواضةيعوجماالت العمل مبا يف ذلةك الرصةد والتقيةيم
واخلةةدمات اإليكولوجيةةة للغابةةات واملبةةادرة
املعززة خلفح االنبعاثات النامجة عةن إزالةة
األحراإ وتدهور الغابات ،واحلراجةة املدنيةة
والقائمةةةة علةةةى اجملتمعةةةات ،واالسةةةتخدام
املتكامةةل لألراضةةي وإدارة املنةةاظر الطبيعيةةة
واحلوكمةةة ونةةوع اجلةةنس والطاقةةة اخلشةةبية
والتنةةوع البيولةةوجي للغابةةات واالبتكةةار يف
منتجات الغابات ،والتثقيف.
 اإلحاطةةة علمةةا باحلاجةةة إىل تعزيةةز التعةةاوناملشرتك بني القطاعات مبا يف ذلةك يف جمةال
املياه والزراعةة ومصةايد األ،ةاك؛ وإىل نُهةج
مبتكرة مثةل خطةة عمةل روفةانيمي يف قطةاع
الغابةةات يف مبةةادرة االقتصةةاد األخضةةر الةةيت
اعتمدتها هيئة الغابات األوروبية التابعة للفاو
وجلنة الغابةات والصةناعة احلرجيةة التابعةة

جلنة الزراعة

جلنة مشاكل السلع
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جلنة مصايد األمساك

جلنة الغابات
للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا.
 التشديد على احلاجة إىل املنظمة بشكل عام،وإىل الربنامج اخلاص بالغابات بشكل خةاص
مةةن أجةةل حتديةةد أولويةةات أنشةةطتها دعمةةا
لإلطار االسرتاتيجي اجلديد.
 التشديد على أهمية ضمان واقعية تنفيذ عمةلاملنظمة يف جمال الغابات.
 دعةةوة البلةةدان إىل ضةةمان أن تةةدرإ أولويةةاتاحلكومةةات يف جمةةال الغابةةات ضةةمن أطةةر
الربجمةةة القطريةةة وذلةةك لتعزيةةز األثةةر علةةى
املستوى القطري.

جلنة الزراعة

جلنة مشاكل السلع
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املرفق  :2موجز األولويات يف كل هدف من األهداف االسرتاتيجية املقدمة لكل جلنة فنية ضمن جدول أعمال برنامج عمل املنظمة مبقتضى اإلطار االسرتاتيجي املُراجع
اهلدف االسرتاتيجي

جلنة الغابات

جلنة مصايد األمساك

اهلدف االسرترتاتيجي  :0املسرتاهمة
يف القضاء على اجلوع وانعدام األمرتن القةةةدرات للحكومةةةات ،واألجهةةةزة
اإلقليمية ملصةايد األ،ةاك والصةناعة
الغذائي وسوء التغذية
لضمان وضع إطار مؤسسي ،وعلمي،
وقانوني مالئم من أجل اعتماد ودعةم
وإنفةةةةاذ إدارة مصةةةةايد األ،ةةةةاك
وممارسةةات جيةةدة ،ملكافحةةة الصةةيد 
غةةةةري القةةةةانوني دون إبةةةةال ودون
تنظيم ،واحلدّ من القةةدرة املفرطةةة،
وجتديةةد األرصةةةدة وتقليةةةص آثةةةار 
الصيةةةةد علةةةى البيئةةةة (اهلةةةدفان
االسرتاتيجيان  0و.)4
توفري السياسات ،والدعم الفين وبناء 





جلنة الزراعة

جلنة مشاكل السلع

تقةةةديم الةةةدعم للبلةةةدان بشةةةان  حتسني فهم أثر تغيّر املناخ على  صون وتعزيز دور املنظمةة بشةأن
املعلومةةات ،والتحليةةل والرصةةد
األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة مةةن
املنهجيةةةات لتسةةةهيل مجةةةع
للعرض والطلب علةى األغذيةة،
خةةالل مجلةةة أمةةور منهةةا نظةةم
وحتليل البيانات واإلبال عنهةا
واألسعار ،ووضع األمن الغةذائي
معلومات األمن الغذائي وحتسني
بشةةةةأن مسةةةةاهمات األشةةةةجار
على مجيع املستويات.
الرصد والتقييم ،من أجل تةوفري
والغابةةةات يف حتقيةةةق األمةةةةن
الغذائي والتغذية.
املعلومات بشكل أفضل لعمليات  حتسةةني نشةةر املعلومةةات مةةن
السياسة العامةة واسةرتاتيجيات
خةالل إدخةال حتسةينات علةةى
توليةةد األدلةةة مةةن خةةالل تقةةديم
االستثمار.
صفحات الويب وأدوات األسعار
الةةدعم للمشةةاريع علةةى املسةةتوى
التابعةةة النظةةام العةةاملي لإلعةةالم
 دعةةم البلةةدان يف صةةياغة وتنفيةةذ
اإلقليمي والقطري.
واإلنةةذار املبكةةةر عةةن األغذيةةةة
السياسات لتحسني تركيةز إدارة
تعزيةةةز فهةةةم دور الغابةةةات يف
والزراعة وعلى وسةائل التواصةل
املةةوارد الطبيعيةةة علةةى األمةةن
حتقيق األمةن الغةذائي والتغذيةة
األخرى.
الغذائي والتغذية.
على مجيع املستويات من خالل
تبادل املعارف واملعلومةات ،مبةا  دعم بنةاء القةدرات لوضةع أطةر  إيةةالء املزيةةد مةةن االهتمةةام إىل
حتقيةةةق بنةةةاء القةةةدرات علةةةى
دمج سياسات األمن الغةذائي يف
يف ذلك نتائج املؤمتر الدولي.
حتليةةةةل األسةةةةواق واإلبةةةةال
سياسات واسةرتاتيجيات األمةن
دعم التحول من االستخدام غةري
باستخدام نسخة معدلة مةن أداة
الغذائي والتغذية.
الر،ي وغري املستدام لألخشاب
األسةةعار لةةدى النظةةام العةةاملي
ألغراض الطهي ،حنو اسةتخدام  تأمني املعلومةات واملشةورة علةى
لإلعةةةالم واإلنةةةذار املبكةةةر عةةةن
حنو مناسب ،بشأن أهمية تقييم
ر،ي ومستدام.
األغذية والزراعة علةى املسةتوى
مسةةاهمة التنةةوع البيولةةوجي يف
رفةةةع مسةةةتوى الةةةوعي بشةةةأن
القطري.
األمن الغذائي والتغذية.
اخلطوط التوجيهية الطوعية بني
أصةةحاب املصةةلحة يف البلةةدان  تعمةةةةيم املبةةةةادرات والةةةةربامج
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جلنة الغابات

جلنة مصايد األمساك



اهلرترتدف االسرترترترتاتيجي  :5زيرترترتادة تةةوفري الةةدعم الفةةين والةةدعم يف بنةةاء 

وحتسني توفري السلع واخلدمات من قةةدرات احلكومةةات واملةةزارعني مةةن
الزراعة والغابات ومصرتايد األمسرتاك أجةةل وضةةع اسةةرتاتيجيات وطنيةةة
لتطوير تربية األحيةاء املائيةة ،ونشةر
بطريقة مستدامة
سياسات وممارسات أفضةل يف جمةال
اإلدارة واحلوكمة احملسنة الةيت مةن 
شةةةأنها زيةةةادة اإلنتاجيةةةة وتقلةةةيص
املخةةاطر البيئيةةة وخمةةاطر األمةةراض 
بهدف حتفيز االستثمارات (األهداف
االسرتاتيجية  ،4و ،1و.)5



جلنة الزراعة
والعمليةةةةةةةةةات املتعةةةةةةةةةددة
االختصاصةةات وذات أصةةحاب
املصةةلحة املتعةةددين ،مةةن أجةةل
بناء برنامج عمل مشرتك ملعاجلة
قضايا األمن الغذائي والتغذية.

جلنة مشاكل السلع

ذات الصةةلة ،يف إطةةار مشةةاريع
تطوير وزيادة فهمها وتنفيذها.
دعةةم إدمةةاإ إدارة الغابةةات يف
حوار السياسةات بشةأن حوكمةة
احليازة على املستوى القطري.
الرصد والتقيةيم والتحليةل لةدعم  دعم البلدان األعضةاء يف حتديةد  حتسةةني قواعةةد املعةةارف بشةةأن
تةةداعيات تغةةري املنةةاخ بالنسةةبة
وتعمةةةيم املمارسةةةات الزراعيةةةة
اختةةاذ القةةرارات املبنيةةة علةةى
للةةتغريات يف أاةةاط التجةةارة،
املبتكرة من خالل تطوير قةدرات
األدلةةةة يف ختطةةةيط القطاعةةةات
وتقةةةةديم الةةةةدعم للحكومةةةةات
املةةزارعني ومؤسسةةات البحةةوث
الزراعيةةةة واملةةةوارد الطبيعيةةةة
وأصةةحاب الشةةأن ذوى الصةةلة
واإلرشةةاد مةةن أجةةل حتسةةني
وإدارتها.
لالسةتفادة مةن املعةارف املتولةةدة
القدرة على الصمود للتكيّف مةع
عمليةةةةات اإلنتةةةةاإ املبتكةةةةرة
وذلةةك ألجةةل وضةةع سياسةةات
تغيّر املناخ وإدارة اجلفاف.
واملستدامة.
تكيف مناخيةة تُةدرإ التجةارة،
نُهةةج متعةةددة القطاعةةات لتقيةةيم  دعم مجيةع اجلهةات املعنيةة يف
وتضم النمو الشامل ،مبا يف ذلك
التغلةةب علةةى احلةةواجز الفنيةةة
وإدارة اخلدمات البيئية.
آليةةةةات تيسةةةةري االنتقةةةةال إىل
واملؤسسةةية واملاليةةة يف حتقيةةق
حوكمةةة نظةةم اإلنتةةاإ يف قطةةاع
سالسةةل القيمةةة املسةةتدامة عةةن
التغيّرات التحويلية يف التصةدي
املوارد الطبيعية.
طريةةةق االسةةةتفادة مةةةن أدوات
لتحةةةةديات األمةةةةن الغةةةةذائي
آليةةةةات احلوكمةةةةة الدوليةةةةة
السةةوق مثةةل إصةةدار شةةهادات
والتغذية.
والصةةةكوك املتعلقةةةة بةةةاإلدارة
الكربون ومعايري االستدامة.
 دعم البلدان األعضاء يف التخطيط
املستدامة للغابات.
االسةةرتاتيجي والسياسةةات مةةن  استكشةةةاف تطةةةوير الشةةةراكات
املتعددة أصحاب الشأن واألكثةر
أجةةةل حتسةةةني إدارة امليةةةاه،
مشوالً مةن أجةل جتةارة السةلع
واألداء واإلنتاجيةةةة يف األنظمةةةة
املستدامة.
الزراعيةةة الرئيسةةية ويف سلسةةلة
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جلنة الزراعة

جلنة الغابات



اهلدف االسرتاتيجي  :3احلرتد مرتن خدمات الةنظم اإليكولوجيةة (تنطبةق
على اهلدفني االسرتاتيجيني  4و)1
الفقر يف الريف



تقديم/تيسري الوصول إىل املعرفةة 

واملعلومةةات لتحسةةني فهةةم دور
الغابةةةات يف التنميةةةة الريفيةةةة
املنظمةةة ستسةةاهم يف تةةوفري اخلةةربة
املستدامة واحلةد مةن الفقةر مةع 
إلجراء ونشر دراسات وطنية وإقليمية
إيةةالء اهتمةةام خةةاص للعمالةةة
عةةن إمكانيةةات احتجةةاز الكربةةون يف
الالئقة.
األعشاب البحريةة الةيت تغطةي قةاع
البحار وأشجار املنغروف اليت حتةول  دعةةم البلةةدان يف تنفيةةذ اخلطةةوط
التوجيهيةةة الطوعيةةةة وخاصةةةة
دون حتةةات الرتبةةة واألضةةرار الةةيت
تس ةبّبها العواصةةف واألمةةواإ ،ونظةةم
اخلطةةةوط التوجيهيةةةة املتعلقةةةة 
حبيازة الغابات من خالل تنمية
احملاصةةيل السةةمكية (األرز ،اخل،).
القدرات.
وزراعة الطحالب البحرية وإمكانيات
أخةةرى .وسةةوف تُسةةتخدم املعلوم ةات  دعةةم املشةةاريع الصةةغرية القائمةةة 
ملسةةاعدة اجملتمعةةات احملليةةة علةةى
على الغابات ومنظمات الغابةات
توليةةد الةةدخل و ُسةةبل كسةةب العةةيش
الصةةغرية ومنتجةةي املةةزارع ،مةةن

جلنة مشاكل السلع

األغذيةةةة ،مةةةن أجةةةل بنةةةاء
االستدامة مع الرتكيز على امليةاه
اجلوفيةةةة ،والتلة ةوّث وملوحةةةة
الرتبة.
دعم البلدان األعضاء يف احلوكمة
واختةةاذ القةةرارات املسةةتندة إىل
األدلة لإلنتاإ الزراعةي املسةتدام
ومن أجل تطوير واعتماد وتنفيةذ
آليات احلوكمة الدولية.
دعم البلةدان األعضةاء يف تعزيةز  املسةةاعدة علةةى صةةياغة الةةدعم
املناسةةةب للسياسةةةات لتيسةةةري
احلوكمةةةة وإنصةةةاف املنظمةةةات
حتقيةةةق مسةةةتويات أكةةةرب مةةةن
الريفية.
املشةةاركة يف األسةةواق ،ولضةةمان
دعم البلةدان يف تسةهيل وصةول
أن تقدم األسةواق فرصةاً مُجديةة
صةةةغار املنةةةتجني إىل األسةةةواق
ألصحاب احليازات الصغرية.
والتكنولوجيةةةةةا ،والتمويةةةةةل،
واألراضةةي وغريهةةا مةةن املةةوارد  مسةةةاعدة البلةةةدان األعضةةةاء يف
إدمةةاإ فةةرص التجةةارة والسةةوق
اإلنتاجية.
واالهتمامةةات يف اسةةرتاتيجيات
مساعدة البلدان األعضاء يف وضع
ختفةةيح الفقةةر واسةةرتاتيجيات
أُطةةر متكاملةةة لتطبيةةق معةةايري
وبرامج العمالة الريفية الالئقة.
العمل الدولية.
مسةةةاعدة البلةةةدان األعضةةةاء يف
حتسني تصةميم االسةرتاتيجيات
والسياسةةةات املتصةةةلة بتنويةةةع
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جلنة مصايد األمساك
لدى اجملتمعةات السةاحلية ،واحلة ّد
مةةةةن الفقةةةةر ،وتعزيةةةةز الظةةةةروف
االجتماعية وحتسينها.

جلنة الغابات
بةةني غريهةةم ،مةةن خةةالل مرفةةق
الغابات واملزارع.

اهلرترتدف االسرترترتاتيجي  :4متكرترتني نظم كسب العةيش واألغذيةة (تنطبةق  دعم اجلهود القطرية يف حتسني
إنفاذ قانون الغابةات واحلوكمةة
على اهلدفني االسرتاتيجيني  1و)2
نظم زراعية أكثر مشو ًال وكفاءة
والتجةةةارة مةةةن خةةةالل بنةةةاء
 مسةةةةاعدة البلةةةةدان األعضةةةةاء
القةةةةدرات ،وتبةةةةادل املعرفةةةةة
واملنظمةةات الصةةناعية يف وضةةع
واملعلومات ،وتعزيز التعاون بني
سياسات معنية بالقيمةة املضةافة
القطاعني العةام واخلةاص بشةأن
والرتويةةةج للتجةةةارة مةةةع إدراإ
استخدام األراضي وقضايا حيازة
عناصةةةةةر األداء االقتصةةةةةادي،

جلنة الزراعة

جلنة مشاكل السلع

االقتصةةاد الريفةةي الةةيت تةةروّإ
السةةتحداث فةةرص عمةةل الئقةةة
وتةةةأمني التةةةدريب الكتسةةةاب
املهةةةارات للعمةةةال واملنةةةتجني
الةةةةريفيني ،ال سةةةةيما النسةةةةاء
والشباب يف األرياف.
مسةةاعدة البلةةدان يف توسةةيع بةةرامج
احلمايةة االجتماعيةة ملسةاعدة سةةكان
األرياف علةى حتسةني إدارة املخةاطر
وخلةةق التةةآزر بةةني تةةدابري احلمايةةة
االجتماعيةةةةة ،واألمةةةةن الغةةةةذائي
والتغذوي ،واو اإلنتاجية الزراعيةة،
والتنميةةةةة االقتصةةةةادية احملليةةةةة
والتنويةةع ،وإدارة املةةوارد باسةةتدامة،
ومتكني املرأة الريفية واحلد من الفقةر
يف الريف.
 دعم صةياغة واعتمةاد االتفاقةات  تعزيز أنشطة املنظمة كي تصةبح
مركةةز امتيةةاز ونقطةةة مرجعيةةة
املتعلقة بالتجارة الةيت تسةهم يف
عامليةةة يف جمةةال رصةةد السةةلع
حتقيةةةةةق التنميةةةةةة الريفيةةةةةة
الزراعية والتوقعات وخباصة من
للحكومةةةات وأهةةةداف األمةةةن
منظور األمن الغذائي العاملي.
الغذائي.
 دعةةةةةم األطةةةةةر السياسةةةةةية  ،حتسني التعاون بني احلكومةات
وبني الوكةاالت بشةأن التحليةل
واالسةةةةرتاتيجية ،والتنظيميةةةةة
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جلنة الغابات

جلنة الزراعة

جلنة مشاكل السلع

وتنسيق السياسات ،مع حتسني
اخلاصةةةةة بالصةةةةحة النباتيةةةةة
األراضي
واألمةةن الغةةذائي ،واالسةةتدامة،
خةةةدمات املعلومةةةات يف نفةةةس
واحليوانيةةة ،وسةةالمة األغذيةةة
واحلماية االجتماعية.
 توفري معلومات موثةوق بهةا عةن
الوقةةت وذلةةك عةةن طريةةق نظةةام
وجودتها ،ومساعدة احلكومةات
منتجةةةةات الغابةةةةات وجتةةةةارة
 التشةجيع علةةى إقامةةة شةةراكات
املعلومةةةات املتعلقةةةة باألسةةةواق
واجلهةةةات املشةةةغلة لسالسةةةل
املنتجات احلرجية.
بةةني القطةةاعني العةةام واخلةةاص
الزراعية واملنصات املماثلة.
القيمةةةة علةةةى بنةةةاء القةةةدرات
تةةةدعم االسةةةتثمارات يف البنيةةةة  إجةةراء دراسةةات استشةةرافية يف
لالمتثةةةال ملتطلبةةةات السةةةالمة  دعم البلدان يف صياغة االتفاقات
األساسةةةةةية ،والتكنولوجيةةةةةا،
القطاع احلرجي.
الغذائيةةةةة والصةةةةحة النباتيةةةةة
واآلليات التجارية ذات الصةلة،
واملمارسات لزيادة القيمة املضافة
ة.
واحليواني
علةةةةى املسةةةةتويات املتعةةةةددة
املتأتيةةة مةةن مصةةايد األ،ةةاك
األطراف ،واإلقليمية والثنائيةة،
 دعم األنظمة الزراعية والغذائيةة
وجودتها
نظة ةرًا إىل تزايةةةد أهميةةةة هةةةذه
الشةةاملة الةةيت مت جلكةةن اجلهةةات
االتفاقةةةةات يف إدارة التجةةةةارة
املنتجةةة التجاريةةة ومشةةروعات
والتطورات يف األسواق اإلقليميةة
التجهيةةةز الزراعةةةي الصةةةغرية
والعاملية.
واملتوسطة احلجةم مةن املشةاركة
يف األسواق بطريقة مستدامة.
 تعزيز استخدام إسقاطات السوق
العامليةةةة إلنةةةارة الطريةةةق أمةةةام
 دعةةةةم احلكومةةةةات القطريةةةةة
صياغة االتفاقات التجارية.
واحمللية يف تلبيةة االحتياجةات
الغذائيةةة يف املةةدن مةةع الرتكيةةز  دعةةةةم البلةةةةدان وجمتمعاتهةةةةا
علةةةى تطةةةوير الةةنظم الغذائيةةةة
االقتصةةةادية اإلقليميةةةة لكفالةةةة
املستدامة يف املدن.
حتقيةةق املزيةةد مةةن التماسةةك يف
تطوير االسةرتاتيجيات الزراعيةة
 حتةةةديث املنهجيةةةة ،ووضةةةع
الوطنيةةة واالتفاقةةات التجاريةةة
خطةةوط توجيهيةةة وبنةةاء قاعةةدة
اإلقليمية.
بيانةةةات لصةةةناعات األغذيةةةة،
وتطوير منهجيات لقياس الفاقةد
بعةةد احلصةةاد ،واحلفةةاظ علةةى
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املشةةةاركة يف التقيةةةيم املتعةةةدد 

القطاعات ملرحلة ما بعد الكارثة
مرترتن أجرترتل حتديةةد اآلثةةار علةةى
األشجار والغابات.
وضع وتنفيةذ مقرتحةات متعلقةة
بالغابات واألشجار حيث تساهم
يف إرضاء االحتياجات يف مرحلة
ما بعد الكوارث ،وكةذلك الةربط 
مع الوقاية واحتياجةات التنميةة
يف املستقبل.
توليد ونشر مواد إرشادية لتطوير
اإلجةةراءات املتعلقةةة بالغابةةات
واألشةةجار يف حةةاالت مةةا بعةةد

الكوارث.
دعةةم البلةةدان يف تنفيةةذ اإلدارة
املتكاملةةةةة والتشةةةةاركية إلدارة
احلرائةةةةق ،و ايةةةةة صةةةةحة
الغابةةةات ،وإدارة مسةةةتجمعات 
املياه.
توفري بيانات شةاملة عةن وقةوع
حةةةةاالت الطةةةةوارة املتعلقةةةةة

جلنة الزراعة

جلنة مشاكل السلع

إحصةةةةةةاءات االسةةةةةةتثمارات
وحتديثها.
دعةةم احلكومةةات واجملتمعةةات  بواسطة النظةام العةاملي لإلعةالم
واإلنةةذار املبكةةةر عةةن األغذيةةةة
احملليةةة يف تنويةةع نظةةم سُةةبل
املعيشةةة وتكثيفهةةا ،إذا كانةةت
والزراعة ،تلبية طلبةات جديةدة
مستدامة ،بطرائق تؤدي إىل بناء
يف جمال تنميةة القةدرات بشةأن
قةةدرات تةةأقلم وتكيّةةف منتجةةة
رصةةةةد احملاصةةةةيل واملراعةةةةي
لةةدى الرجةةال الضةةعفاء والنسةةاء
باستخدام نواتج االستشةعار عةن
الضعيفات.
بُعد ،وخباصة يف استخدام نظةام
مؤشةةرات اإلجهةةةاد الزراعةةةي،
دعةةةم البلةةةدان يف الوقايةةةة مةةةن
علةةى املسةةتويني الةةوطين ودون
اآلفةةةات واألمةةةراض احليوانيةةةة
الوطين.
والنباتيةةةةة العةةةةابرة للحةةةةدود
والتهديةةدات املتعلقةةة بسةةةالمة  حتسني مؤشرات األمن الغةذائي
األغذيةةة واإلعةةداد واالسةةتجابة
وجعلها أكثر دقةة مةن الناحيةة
هلا.
الزمنيةةة وأكثةةر مغةةزى ،وتعزيةةز
حتليل التعرض وذلك عن طريةق
تقةةديم التوجيهةةات فيمةةا يتعلةةق
تقييم تأثريات األحوال اجلوية،
بتصةةميم وتنفيةةذ بةةرامج قطاعيةةة
والصدمات االقتصادية والكوارث
وبةةرامج بشةةأن البنيةةة التحتيةةة
الطبيعيةةة والكةةوارث مةةن صةةنع
وإعادة التأهيل.
اإلنسةةان علةةى اإلنتةةاإ واألمةةن
باالسةةتناد إىل التجربةةة املعروفةةة
الغذائي األسري.
فيما يتعلق بإعادة تأهيةل البنيةة
التحتيةةة وتصةةميم نظةةم اإلنتةةاإ
والتسةةويق يف بيئةةات مةةا بعةةد
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جلنة الغابات
بالغابات.
 تنسيق التعةاون الشةامل وتبةادل
اآلراء بشةةةةةأن إدارة احلرائةةةةةق
املتكاملةةةة ،وإدارة مسةةةتجمعات
املياه ،و ايةة صةحة الغابةات
وإدارتها.
 وضةةع املنهجيةةات واإلرشةةادات
ملساعدة اجملتمعات على الوقاية
من الكوارث الطبيعية والسةيطرة
عليها واالستعداد هلا والتخفيف
مةةن حةةدتها ،وعلةةى فهةةم دور
الغابةةةةات واألشةةةةجار يف إدارة
خماطر الكوارث.

جلنة الزراعة
النزاع وما بعد الكوارث ومرحلةة
االنتقال ،نشر املزيةد مةن املةواد
التوجيهية املراعية للمساواة بني
اجلنسني والعمل مع احلكومةات
والشركاء يف تطبيقها.

جلنة مشاكل السلع

