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 موجز
، وتشكل اخلطوة 2019-2018تتابع هذه الوثيقة التوجيهات املقدمة من اجمللس بشأن التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

على  1طار النتائج )امللقق إلا حمّدثة ( نسخ  1. كما أهنا توفّر )2021-2018األوىل يف استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 لوأولويات اإلقليمية  ا وحتليال  ( ملخص  2على الويب(؛ و) 2)امللقق  2019-2018جات واملقاصد للفرتة مؤشرات املخر و الويب( 

 خالل فرباير/شباط ومايو/أيار(. ُعقدت) 20181كما وردت يف املؤمترات اإلقليمية لعام 
 لوأهداف االسمممممممممممممممرتاتيجية اخلمسمممممممممممممممة  2021-2018طار النتائج للفرتة إلويعطي القسمممممممممممممممً الثاخ  ة عامة  عن  خر التطّورات 

، ومع مراعاة 2019-2018، واألهداف الوظيفية واألبواب الثالثة اخلاصمممممممممممممممة، بعد االنتها  من ةطي  العمل للفرتة 6واهلدف 
. ومل تنجً أي تغيريات إضممممممممممافية من االسممممممممممتعراض الذي أجرته 2017التوجيهات اليت قّدمها اجمللس يف ديسمممممممممممرب/كانون األول 

ورفع  2021-2018ت اإلقليمية. وسمممموف ُتسممممتخدم أطر النتائج ا ّدثة لرصممممد عملية تنفيذ اخلطة املتوسممممطة األجل للفرتة املؤمترا
 التقارير بشأهنا.

يف كل إقليً كما نظرت فيها املؤمترات اإلقليمية لعام   لوأولويات اخلاصة بأنشطة املنظمةا وحتليال  وأّما القسً الثالث فيورد ملخص  
. وقد أشارت املؤمترات اإلقليمية إىل ضرورة االستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي يف املنظمة، ورّحبت باملوا مة بني األهداف 2018

ملبادرات حول األولويات كما ترد يف ا كبرياالسرتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة. ومتقورت املناقشات إىل حّد  
 ات العاملية واإلقليمية األخرية والقضايا املستجدة. عن التطور اإلقليمية، فضال  

، واليت طُلب دعً املنظمة 2030ومشلت املواضيع املشرتكة والشاملة املنبثقة عن املؤمترات اإلقليمية خطة التنمية املستدامة لعام 
تدامة؛ و ثار تغرّي املناخ، تنمية املسبشأهنا يف جمال وضع ورصد وتقييً السياسات والربامج والتقدم ا رز باجتاه حتقيق أهداف ال
، واحلصول على متويل اوطني   ا ددةحيث طلبت البلدان األعضا  الدعً للتخفيف من وطأته والتكيف معه، ولتنفيذ املسامهات 

عاملي للمناخ؛ ومواجهة العب  الثالثي لسو  التغذية، حيث طُلب الدعً يف جماالت تضً التثقيف التغذوي، والسياسات 
 شاملة.القيمة الالسليمة وتنمية سالسل 

، 2030تدامة لعام خطة التنمية املس احتياجاتالضو  على أمهية احلرص على أن تتماشى اخلربة الفنية للمنظمة مع  ومت تسلي 
احلالية مع التطورات  تتكيفلوحتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، وجرت مناقشة موضوع حتديث تغطية املكاتب امليدانية 

 ا أكرب من املرونة والكفا ة واألثر يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية.وحتقق قدر  
 

 التوجيهات المطلوبة
 إن جلنة الربنامج مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 
   ا مبؤشرات ومقاصد إطار النتائج ا ّدث بوصفها قاعدة  للرصد الرمسي لعملية تنفيذ اخلطة املتوسطة األجل اإلحاطة علم

 ؛ورفع التقارير بشأهنا 2021-2018للفرتة 
   والربامج االسرتاتيجية، واملبادرات 2021-2018ا بإقرار املؤمترات اإلقليمية للخطة املتوسطة األجل للفرتة اإلحاطة علم ،

دورته التاسعة  يف وتقدمي أي إرشادات لعناية اجمللس بشأن تقارير املؤمترات اإلقليميةليمية واألولويات اإلقليمية، اإلق
 .2018يف يونيو/حزيران املزمع عقدها واخلمسني بعد املائة 

 
                                                 

املؤمترات اإلقليمية ألوروبا  تُعقد، وأمريكا الالتينية والبقر الكارييب. وقد ئتشمل امللخصات نتائج املؤمترات اإلقليمية ألفريقيا، و سيا وامليق  اهلاد 1 
 والشرق األدىن بعد إعداد هذه الوثيقة.
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 المقدمة -أواًل 
 
، إثر إقرار 2018منذ يناير/كانون األول  2021-2018اخنرطت األمانة يف تنفيذ اخلطة املتوسممممممممممطة األجل للفرتة  -1

 المممممدورة الثمممممامنمممممة واخلمسممممممممممممممني بعمممممد املمممممائمممممة للمجلس  يف 2019-2018التعمممممديالت يف برنمممممامج العممممممل وامليزانيمممممة للفرتة 
تتابع هذه الوثيقة التوجيهات املقدمة من اجمللس بشمممممممممأن التعديالت يف برنامج العمل و . 2017يف ديسممممممممممرب/كانون األول 

 ، 2021-2018، وتشممممممممممممممكل اخلطوة األوىل يف اسممممممممممممممتعراض اخلطة املتوسممممممممممممممطة األجل للفرتة 20192-2018وامليزانية للفرتة 
 على النقو التايل:

 
على الويب(، ومؤشرات ومقاصد النواتج  1)امللقق طار النتائج إلا حمدثة يوفّر القسً الثاخ وامللققان نسخ   )أ(

 الرمسية. لرصد واإلبالغا على الويب( الستخدامها يف عملية 2)امللقق  2019-2018للفرتة 
ألولويات اإلقليمية كما عرّبت عنها املؤمترات اإلقليمية عن ا ( وحتليال  1ا )اجلدول القسً الثالث ملخص   ويقدم )ب(

فرباير/شممممممممممباط ومايو/أيار(، السممممممممممتخدامهما يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية  خالل اليت ُعقدت) 2018لعام 
ا مع دورة التخطي  شممممممممممي  امت 2021-2018، واسممممممممممتعراض اخلطة املتوسممممممممممطة األجل للفرتة 2019-2018للفرتة 

 3للربامج اليت وضعها املؤمتر.
 

 آخر التطورات في إطار النتائج -اثانيً 
 
ايوّجه إطار النتائج ةطي  عمل املنظمة يف إطار برنامج العمل وامليزانية، ويوفّر  -2  ويقدماإلبالغ. للرصممممد و  أسمممماسمممم 

، 6اخلاص باألهداف االسممممرتاتيجية اخلمسممممة واهلدف  2021-2018للفرتة  ا دث هذا القسممممً  ة  عامة عن إطار النتائج
ومع مراعمماة  2019-2018واألهممداف الوظيفيممة األربعممة واألبواب الثالثممة اخلمماصمممممممممممممممة، بعممد االنتهمما  من خطممة العمممل للفرتة 

 على الويممب،  1يرد إطممار النتممائج ا ممدث يف امللقق و . 2017التوجيهممات اليت قممّدمهمما اجمللس يف ديسمممممممممممممممرب/كممانون األول 
 على الويب. 2األهداف الوظيفية يف امللقق ا دثة اخلاصة ب املخرجاتيف حني ترد مؤشرات 

 
 األهداف االسرتاتيجية

 
مبوا مة إطار نتائج املنظمة مع أهداف التنمية املسممممتدامة من  2021-2018قامت اخلطة املتوسممممطة األجل للفرتة  -3

 مسمممممممممتوى األهدافا على أهداف التنمية املسمممممممممتدامة لقياا التقدم ا رز على ا قائم  مؤشمممممممممر   39خالل حتديد جمموعة من 
 4االسرتاتيجية للمنظمة كل سنتني.

 

                                                 
 CL 158/REPالوثيقة من  9-6والفقرات  CL 158/3الوثيقة  2 

 واو-يف النصوص األساسية، اجلز  الثاخ  10/2009CRالوثيقة  3 
 CL 158/3الوثيقة من  1، وامللقق 3C 2017/الوثيقة  من 43-25الفقرات  4 
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وقد مّت حتديث مؤشر واحد فق  على مستوى اهلدف االسرتاتيجي باالستناد إىل استعراض إضايف: ففي اهلدف  -4
ألهداف  1-5-1، وهبدف عكس الرواب  الوثيقة بني الفقر وتغرّي املناخ بشمكل أفضمل، مّت اسمتبدال املؤشمر 3االسمرتاتيجي 

 عدد أقل  1-ب-13باملؤشممممممر اخلسممممممارة االقتصممممممادية املباشممممممرة املتصمممممملة بالناتج ا لي اإل ايل العاملي  نمية املسممممممتدامة  الت
والتكنولوجيا  ا وقدر هذا الدعً، مبا يف ذلك التمويلا متخصممصمم  اليت تتلقى دعم  الدول اجلزرية الصممغرية النامية و ا البلدان منو  

اآلليات من قدراهتا يف جمال التخطي  واإلدارة الفعالة ذات الصمممممممممممممملة بتغري املناخ، مبا يف ذلك وبنا  القدرات، لكي ترفع 
 .الرتكيز على املرأة، والشباب واجملتمعات ا لية واملهّمشة

 
 النواتج

 
تقيس املؤشرات على مستوى النواتج إىل أي مدى أجرت البلدان اإلصالحات الضرورية، وأرست القدرات  -5

لقطري، أو إىل أي مدى ا املستوىيث ميكن للمنظمة املسامهة على حبيف اجملاالت  االسرتاتيجيةاملطلوبة لتققيق األهداف 
عن السياسات  عاملية. كذلك، تنجً احلركة يف قيً مؤشرات النواتجا يف حتسني البيئة التمكينية الأحرزت األسرة الدولية تقدم  

 املنظمة، والدول األعضا  والشركا  يف التنمية. - والربامج اليت ينفذها  يع أصقاب املصلقة
 
، وبالنسبة إىل النواتج العشرين يف األهداف االسرتاتيجية اخلمسة  يعها، 2019-2018ويف إطار النتائج للفرتة  -6

منها هي مؤشرات خاصة بأهداف التنمية املستدامة. وقد ُأجري تغيري  225وا مؤشر   41يصل جمموع مؤشرات النواتج إىل 
 على الويب. 1 امللقق ألف كما هو مبني يف-3-1مؤشرات النواتج، ال سيما يف صياغة املؤشر  علىطفيف واحد فق  

 
، من خالل تقييً النتائج 2021و 2019 يوسمممممموف يُقاا التقدم ا رز يف مؤشممممممرات النواتج كل سممممممنتني يف عام -7

والذي  ع البيانات األولية )املسمم ( والثانوية  2017عام يف على مسممتوى املنظمة، باسممتخدام هنج  اثل للنهج املسممتخدم 
 .القطري لعناصر القياا يف كل مؤشر من مؤشرات النواتج املستوىعراض السياسات( على )قواعد البيانات العامة واست

 
 واألهداف الوظيفية 6اهلدف 

 
مقارنة بالتعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  6مل تطرأ أي تغيريات على إطار النتائج اخلاص باهلدف  -8

تنفيذ املعايري الدنيا اليت حّددهتا السياسة بشأن املساوة بني اجلنسني،  ألف -3-6 للمؤشر. وتعكس املقاصد 2018-2019
 6كما طلبه اجمللس.

  

                                                 
 كمؤشرات نواتج.  اا فريد  مؤشر   17بعض مؤشرات أهداف التنمية املستدامة موجودة يف أكثر من هدف اسرتاتيجي واحد؛ وُيستخدم  5 
 CL158/REPمن الوثيقة  (و)11الفقرة  6 
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واإلشممممممممراف  املنظمةحوكمة ، 10وأُدخلت تعديالت على مؤشممممممممرات األدا  الرئيسممممممممية يف إطار اهلدفني الوظيفيني  -9
وال سمممممميما  8كما وافق عليها اجمللس، 7حبيث تأخذ يف االعتبار توصمممممميات جلنة املالية ،اإلدارة الكفؤة والفعالة 11و والتوجيه

 اإلشمممراف 2-10ن ردود اإلدارة مبا  بشمممأن إ از العمل اخلاص بتقييً -2-10( نقل مؤشمممر األدا  الرئيسمممي 1من أجل: )
 ة احلسمممممابات؛ ملراجع لوأدا   اثلرئيسمممممي وإضمممممافة مؤشمممممر حبيث يربز على حنو أفضمممممل الطرف املسمممممؤول  التوجيه 3-10إىل 
وقت  منذ املعلقةبا  على حتديد الفرتة الزمنية لتوصمممممميات املراجعة -3-10العمل يف صممممممياغة املؤشممممممر الرئيسممممممي لوأدا  و ( 2)

 1-11( وإضممافة مؤشممر رئيسممي جديد لوأدا  بالنسممبة إىل معدل الشممواغر يف وظائف الفئة الفنية يف إطار الناتج 3طويل؛ )
با  -2-8وإضافة  إىل ذلك، مّتت زيادة املقاصد اخلاصة مبؤشر األدا  الرئيسي رة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية. اإلداعن 

 .2017-2016يف التقرير عن تنفيذ الربنامج يف فرتة السنتني  تعكس احلقائقحبيث  2021و 2019االتصاالت لعامي 
 

 املخرجات
 
تج يف سلسلة النوا من أجل حتقيقالعمليات واملنتجات واخلدمات  يفباشرة املنظمة املتشكل املخرجات مسامهة   -10

مّولة من املسامهات وامل، ةوالعاملي ة، واإلقليميةالوطني املستوياتلتدخالت املنظمة على  املباشرةمتثل النتائج  وهيالنتائج. 
 ل.املقررة والطوعية اليت تتقكً هبا املنظمة واليت تكون مسؤولة عنها بالكام

 
 عن فضممممممممممممممال   2019-2018على الويب املخرجات األربعون يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2ترد يف امللقق و  -11

ؤشمممممرات لتقسمممممني املو املخرجات ا. وأُدخلت تعديالت على بعض عناوين مؤشمممممر   44هبا والبالغ عددها  املتصممممملةاملؤشمممممرات 
 4يف اهلدف االسممممممرتاتيجي  1-2-4( املخرج 1االسممممممرتاتيجية، وال سمممممميما: )االتسمممممماق يف املصممممممطلقات يف  يع األهداف 

ألف( -1-2-5وألف -1-1-5) 5( يشمل مؤشران خاصان بالربنامج االسرتاتيجي 2الواجب قياسه من خالل مؤشرين، )
ؤمترات ملالبعد اإلقليمي على حنو أكثر صمممممممممممممراحة . ومل تنجً أي تغيريات يف املقاصمممممممممممممد من االسمممممممممممممتعراض الذي قامت به ا

ا التقمممدم ا رز على صممممممممممممممعيمممد مقممماصممممممممممممممممد مؤشممممممممممممممرات املخرجمممات، فسمممممممممممممموف تتً اإلفمممادة عنمممه يف تقمممارير   اإلقليميمممة. وأممممّ
 .2017-2016باستخدام املنهجية ذاهتا املعتمدة يف الفرتة  2019-2018الفرتة 

 
 ملخص وتحليل األولويات اإلقليمية -اثالثً 

 
ا مع خط  دورة الربامج اليت وضعها املؤمتر، تقّدم املؤمترات اإلقليمية املشورة بشأن مسائل متعلقة بالربنامج متاشي   -12

أفريقيا، و سيا وا ي  املؤمترات اإلقليمية اخلمسة ) ُعقدتوقد . املاليةفرتة الوامليزانية لينظر فيها اجمللس يف السنة األوىل من 
التينية والبقر الكارييب، والشرق األدىن(، واملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، خالل ال وأمريكااهلادئ، وأوروبا، 

. ونظر كل مؤمتر إقليمي يف: )أ( األولويات ألنشممممممممممممممطة املنظمة يف 2018مايو/أيار من عام  إىلفرباير/شممممممممممممممباط من فرتة ال

                                                 
 CL 158/7الوثيقة  )أ( من17الفقرة  7 

 CL 158/REPالوثيقة  من 12الفقرة   8
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، 9اريرهائج مداوالت املؤمتر اإلقليمي بشمممأن هذه املسمممائل يف تقاإلقليً؛ )ب( الالمركزية وشمممبكة املكاتب امليدانية. وترد نتا
 10ونوجزها يف ما يلي.

 
 قداعُ أثنا  إعداد هذه الوثيقة )هناية أبريل/نيسان(، مل يكن املؤمتران اإلقليميان لكّل من أوروبا والشرق األدىن قد و  -13

تقارير اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية متوفّرا. لذلك، تستند هذه الوثيقة فق  إىل وثائق و  املؤمترمل يكن تقرير بعد، و 
 املؤمترات اإلقليمية ألفريقيا، و سيا وا ي  اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبقر الكارييب.

 
 ملخص التوصيات الصادرة عن المؤتمرات اإلقليمية بشأن األولويات اإلقليمية -ألف

 
متثل األهداف االسرتاتيجية اخلمسة، جماالت العمل اليت تركز املنظمة جهودها عليها لدعً الدول األعضا . ومت  -14

 اعتبار أولويات أنشطة املنظمة يف كل إقليً من خالل املؤمترات اإلقليمية املعنية على أساا:
 

، اليت حتتوي على أطر النتائج 2019-2018للفرتة  اإلطار االسممممممممممممممرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسممممممممممممممطة األجل )أ(
 لوأهداف االسرتاتيجية، لتنظيً االستجابة لوأولويات يف املنطقة.

 .األولويات اإلقليمية، اليت تركز على االحتياجات اخلاصة بكل منطقة على النقو الذي أقرته املؤمترات اإلقليميةو  )ب(
 املبادرات اإلقليمية. وجتري معاجلة هذه األولويات بصورة أساسية من خالل

 ة.أطر الربجمة القطرية، واخلربة يف تنفيذ الربامج االسرتاتيجية، اليت مت االسرتشاد هبا لتقديد األولويات اإلقليميو  )ج(
 
يف كل من املؤمترات اإلقليمية، جرى النظر يف األولويات اإلقليمية ا دثة حتت املظلة الشمممممممممممممماملة اليت تقدمها و  -15

. وأّكدت املؤمترات اإلقليمية دعمها للتوجه االسمممممممممممرتاتيجي اإل ايل للمنظمة، ورّحبت االسمممممممممممرتاتيجية اخلمسمممممممممممةاألهداف 
، مبا يف ذلك موا مة مؤشرات األهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع مؤشرات 2030مبوا مته مع خطة التنمية املستدامة لعام 

 أهداف التنمية املستدامة.
 
قليمية بالدور الرئيسمممي الذي يؤديه اإلطار االسمممرتاتيجي للمنظمة يف حتديد العمل الف  الالزم وأقّرت املؤمترات اإل -16

ك، رّحب عالوة  على ذلو القطري.  املسممممممممممتوىيف األقاليً، وضمممممممممممان الوصممممممممممول الفعال إىل النتائج على  األولوياتملعاجلة 
األعضمممممما  بالعمل املنجز من خالل الربامج االسممممممرتاتيجية، وبالرتتيبات املؤسممممممسممممممية )مبا يف ذلك فرق الربامج االسممممممرتاتيجية 

يف إطار  2017-2016عرّبت عن تقديرها للنتائج اليت حققتها املنظمة يف الفرتة كما املشمممممممممممرتكة( اليت ُوضمممممممممممعت لتنفيذها؛  
رات االسمممممممممتجابة إىل األولويات الرئيسمممممممممية ا ددة يف دورات املؤمتيف خرى األرئيسمممممممممية العمل الية وجماالت املبادرات اإلقليم

 .2016عام  يف اإلقليمية
 

                                                 
 .NERC/18/REPو LARC/18/REPو ERC/18/REPو APRC/18/REPو ARC/18/REP الوثائق 9 

ان لكل من أوروبا ، وأمريكا الالتينية والبقر الكارييب. وأّما املؤمتران اإلقليميئتشمل امللخصات نواتج املؤمترات اإلقليمية ألفريقيا، و سيا وا ي  اهلاد 10 
ً توفري امللخصممات حني سمموف يتو ؛ اتقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمممالية متاح  بعد إعداد هذه الوثيقة، ومل يكن  ُعقداوالشممرق األدخ فقد 
 تصب  التقارير متاحة .
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وقد أّكدت املؤمترات اإلقليمية على أمهية املبادرات اإلقليمية، كما دعمت البلدان األعضا  مواصلة هذه املبادرات  -17
واملوارد  وهتدف املبادرات اإلقليمية إىل تسخري القدرات واملهاراتت طفيفة يف بعض األقاليً. اإلقليمية مع إدخال تعديال

 .من خمتلف أحنا  املنظمة، وتوفري نقطة دخول هامة لتعزيز الشراكات، مبا يف ذلك الشركا  يف املوارد
 
، 6اإلقليمية اليت مّت التعبري عنها يف جداول حبسب كل إقليً، وبرنامج اسرتاتيجي، واهلدف  األولويات ومت حتديد -18

 وكما يرد أدناه. 111 واملبادرة اإلقليمية، كما هو مبني يف اجلدول
 
؛ وطُلب دعً املنظمة يف وضع، 2030وقد اسرتشدت املناقشات بالسياق املشرتك خلطة التنمية املستدامة لعام  -19

 اوتقييً السياسات والربامج والتقدم ا رز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. كما شكلت  ثار تغري املناخ موضوع  ورصد 
  ددةاا حيث طلبت البلدان األعضا  الدعً يف جمال التخفيف من  ثار تغري املناخ والتكيف معها وتنفيذ املسامهات مشرتك  
ا إىل املنظمة مساعدة احلكومات يف احلصول على متويل مناخي وبيئي عاملي. وأّما العب  ا. وطلب األعضا  أيض  وطني  

ا رئيسي   اي النقص يف التغذية، والنقص يف املغذيات الدقيقة والتغذية الزائدة، فقد شّكل موضوع  أالثالثي لسو  التغذية، 
سلسلة  التثقيف الغذائي، والسياسات السليمة ووضع خر يف املناقشات، فيما مّت إلقا  الضو  يف هذا الصدد على أمهية 

 شاملة.القيمة ال
 
ددة ذات األولوية يف  يع املؤمترات اإلقليمية تعزيز األمن الغذائي والتغذية، وزيادة قدرة السبل ا االت اجمل وتشمل -20

انية العابرة آلفات واألمراض احليو املعيشية على الصمود يف وجه التهديدات واألزمات، وتنمية سلسلة القيمة، ومكافقة ا
واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية مبا يف ذلك اإلدارة الفعالة للمياه والرتبة، وسالمة األغذية، للقدود والوقاية منها، 

ملناخ والتغذية، ا ضافة  إىل القضايا املشرتكة املتعلقة بتغريباإلالشباب، والنمو الشامل.  وعمالةومعاجلة  ثار التقّضر واهلجرة، 
 برزت بقوة مسائل املساواة بني اجلنسني واإلحصا ات، واحلوكمة. 

 
ان، مبا يف ذلك ا للبلد هام  د األمساك تشمممكل جماال  يوشمممّدد املؤمتر اإلقليمي على أن معاجلة القضمممايا املتصممملة مبصممما -21

غري القانوخ دون إبالغ ودون تنظيً من خالل التنفيذ الفعال التفاق تدابري بنا  القدرات من أجل القضمممممما  على الصمممممميد 
ة، الضمممو  على أوجه الضمممعف ا ددة اليت تواجهها البلدان اجلزرية الصمممغرية النامي تسممملي دولة املينا . عالوة  على ذلك، مّت 

 مبا يف ذلك تلك املتصلة بتغري املناخ. 
 
نظمة قديرها للدور الرئيسي الذي تؤديه الربامج االسرتاتيجية يف دمج العمل الف  للموعرّبت البلدان األعضا  عن ت -22
اإلقليمي والقطري ملعاجلة التقديات اإلمنائية املتعددة األوجه، وتوفري دعً كفو  ومالئً للبلدان يف جمال  املستوينيعلى 

أهداف التنمية املستدامة. وأشارت إىل املسامهة اهلامة للربامج االسرتاتيجية يف توفري املنتجات واخلدمات املعيارية، مثل 
ا أمهية ا  أيض  القطري واإلقليمي. والحظ األعض املستوينيكوك القانونية، على املعايري، واخلطوط التوجيهية الطوعية والص

                                                 
مايو/أيار(، واملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا  18-16مايو/أيار( وألوروبا ) 11-7ليت عرّب عنها كل من املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن )األولويات ا 11 

 الشمالية سوف تُرفق حني تصب  التقارير متاحة.
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، وحتقيق األهداف االسرتاتيجية 2030خطة التنمية املستدامة لعام  احتياجاتاحلرص على أن تتفق اخلربة الفنية للمنظمة مع 
 غرايف.املساواة بني اجلنسني والتمثيل اجلللمنظمة، مبا يف ذلك إعادة توصيف القوة العاملة لديها من حيث املهارات، و 

 
لوكمماالت اليت اوعرّبت املؤمترات اإلقليميممة عن تقممديرهمما للتقممدم الممذي أحرزتممه املنظمممة يف جمممال تعزيز تعمماوهنمما مع  -23

ة لخرى لوأمً املتقدة واملؤسمممممسمممممات اإلقليمية. وُدعيت املنظمة إىل مواصممممماألكاالت و ال، وحتالفها مع توجد مقارها يف روما
لف  عن اسممممتخدام قدراهتا وخربهتا الواسممممعة والغنية يف األقاليً إللاد حلول ملختالعمل مع شممممركائها االسممممرتاتيجيني فضممممال  

التقديات اإلقليمية، من خالل  ليات مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، واجلبهات الربملانية ملكافقة 
 خرى.األشراكات ال عن دخ والقطاع اخلاص، فضال  اجلوع، والعمل مع اجملتمع امل

 
 شبكة المكاتب الميدانية -باء

 
يعترب حتديث نطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة لوأمً املتقدة )املنظمة( أمر ا ال غىن عنه من  -24

. وُعرض يجيةواألثر يف تنفيذ األهداف االسرتات أجل التكيف مع املستجدات احلالية وحتقيق قدر أكرب من املرونة والكفا ة
األولويات  إىل تعزيز قدرات الشممممممبكة يف دعً يهدفاسممممممتعراض إقليمي لشممممممبكات املكاتب امليدانية يف كل مؤمتر إقليمي، 

 ، مع حتسني إعادة توزيع املوارد املخصصة يف كل إقليً.ا ددة بشكل كافالقطرية واالحتياجات 
 
يف اخلطوات املتخذة، والتقدم ا رز، واملزيد من املقرتحات لتقسني  2018نظرت املؤمترات اإلقليمية يف عام و  -25

 ا على النقو التايل:هيكل ووظيفة شبكة املكاتب امليدانية، وخلصت عموم  
 

عة للمنظمة من خالل تابدعً املبادئ املقرتحة واملعايري العامة الستعراض نطاق تغطية شبكة املكاتب امليدانية ال )أ(
 اعتماد ترتيبات مرنة؛

اإلقرار باحلاجة إىل استعراض التغطية العاملية للمنظمة من أجل توجيه دعً أكثر فعالية إىل األعضا  مع إيال  و  )ب(
يف البلدان  وبالتشاور مع احلكوماتاهتمام خاص إىل البلدان اليت تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية جسيمة 

 املعنية، عند االقتضا .
الرتحيب باستعراض مناذج مالك املوظفني يف املكاتب القطرية من أجل زيادة املرونة والتكيُّف مع االحتياجات و  )ج(

 الناشئة لدى البلدان؛
االعرتاف باجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف اإلقليً لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية مع أصقاب املصلقة و  )د(

 الرئيسيني من أجل زيادة فعالية الدعً املعياري وامليداخ؛
 رّحبت بتعزيز نظً الرقابة الداخلية وعرّبت عن تقديرها جلهود اإلدارة يف هذا اخلصوص؛و  )هم(
تثمني تركيز املنظمة وعملها القويني على املستوى القطري من خالل اإل ازات اليت ُيسّل  عليها الضو  خالل و  )و(

 من  ثليات املنظمة يف اإلقليً؛ للعديدل بالذكرى السنوية األربعني االحتفا
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إىل إعطا  األولوية للشراكات وتعبئة املوارد على املستوى امليداخ، مع الرتكيز  املستمرة احلاجة وشددت على )ز(
على التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتوثيق أواصر التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها 

 يف روما وسائر وكاالت األمً املتقدة.
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 2018عام  في األولويات والمبادرات اإلقليمية التي أقرّتها المؤتمرات اإلقليمية -1الجدول 
 إقليم أفريقيا الهدف االستراتيجي

 1الهدف االستراتيجي 
القضا  على املسامهة يف 

اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
 وسو  التغذية

املقارنة  اوضع هنج إقليمية شاملة ومتعددة القطاعات والتخصصات يف جمال صياغة السياسات واالسرتاتيجيات والربامج وتنفيذها، باالستناد إىل ميزهت -
 .شاملالزراعي النمو الومن أجل حتقيق 

القطاعات يف ما بني الوزارات املختصة وأصقاب املصلقة املعنيني للتصدي حلالة الضعف اليت تعاخ منها الزراعة وسبل تيسري التنسيق واحلوار عرب  -
 املعيشة الريفية يف ظل تغرّي املناخ.

 2الهدف االستراتيجي 
جعل الزراعة والغابات 
ومصايد األمساك أكثر 

 إنتاجية واستدامة

 ؛والرتبة للمياه الفعالة اإلدارةدعً  -
 ؛تشجيع الرتويج ملنصة تعميً التنوع البيولوجي من أجل تنفيذ املبادرات اخلاصة بالتنوع البيولوجي -
 دعً عملية جتميع وتعميً املمارسات اجليدة يف جمال إدارة التنوع البيولوجي بصورة تشاركية؛ -
 وسالسل القيمة للبذور ومواد الزرع بالنسبة إىل ا اصيل/األنواع الثانوية؛ األسواقتشجيع املعارف ا لية وتنمية  -
فا  على التنوع حلدعً البلدان إلدارة العالقة القائمة بني الزيادة املطلوبة يف اإلنتاجية/اإلنتاج لالستجابة الحتياجات األمن الغذائي مبوازاة ضمان ا -

 .البيولوجي

 3الهدف االسترايجي 

 الفقر يف الريف احلّد من

ا )نظً احلماية االجتماعية وشبكات األمان ونظً املعاشات التقاعدية( و منة وجذابة للشباب، ا واجتماعي  جعل الزراعة قادرة على املنافسة وجمزية  مالي   -
 والنظر يف الوقت نفسه يف االحتياجات اخلاصة للنسا ؛

والشابات من  احلرّة من الشباب األعمالتيسري الوصول إىل املوارد اإلنتاجية )األراضي والتمويل واملعارف واملعلومات وغريها( وخلق أسواق ألصقاب  -
 خالل برامج التغذية املدرسية وغري ذلك من األسواق املؤسسية؛

قيمة رات واملؤهالت العلمية املناسبة لسوق العمل وفرص العمل الالئق ضمن سالسل الضمان أن تقوم املناهج التعليمية والتدريبية مبّد الشباب باملها -
 الغذائية الزراعية؛

ر ذلك وسيلة ملعاجلة اتشجيع فرص العمل واملبادرة احلرة اجملدية والالئقة بالنسبة إىل الشباب والشابات يف األنشطة الريفية الزراعية وغري الزراعية، باعتب -
 بسبب الشدة، وتعزيز الرواب  بني املناطق الريفية واحلضرية، وخفض نسبة النزوح؛ الريفرية للنزوح من األسباب اجلذ
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ّسنة زيادة االستثمارات املسؤولة واليت تشمل الشباب من أجل حتديث القطاع الزراعي من خالل االبتكارات والرتويج للتكنولوجيات الزراعية ا  -

رفية( ونظً املعلومات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وإشراك الشباب يف صياغة السياسات واحلوار بشأن )التكنولوجيات املادية واملع
 السياسات وعمليات صنع القرارات اليت تعنيهً؛

يا املعنية بالشباب واألجهزة الناشطة العل ا لتقول القطاع اخلاص إىل حمرك لتوليد فرص العمل وتعزيز اجلمعياتهتيئة بيئة متكينية لوأعمال التجارية تيسري   -
 يف جمال األعمال التجارية الزراعية.

 4الهدف االستراتيجي 
متكني نُظً زراعية وغذائية 

 أكثر مشوال  وكفا ة

 ا(أيض   2دعً اإلنتاجية ا سنة وتنمية سلسلة القيمة )اهلدف االسرتاتيجي  -
 ا(أيض   3دعً تنمية مؤسسات األعمال الزراعية، وتوظيف الشباب )اهلدف االسرتاتيجي  -

 5الهدف االستراتيجي 
زيادة قدرة ُسبل العيش على 
الصمود أمام التهديدات 

 واألزمات

 ؛بنا  القدرة على الصمود لغرض اإلدارة الفعالة للمخاطر -
 واحليوانية؛ مكافقة اآلفات واألمراض النباتية -
 .يف أفريقيا 2030-2015للقّد من خماطر الكوارث للفرتة ِسنداي دعً البلدان يف إعداد خط  تنفيذ إطار  -

  6الهدف 

 تغري املناخ

ن خالل مدعً البلدان األعضا  يف زيادة قدرة النظً الغذائية والزراعية وسبل العيش الريفية على الصمود يف وجه  ثار تغري املناخ، مبا يف ذلك  -
 اليت ترّكزت على تغري املناخ؛ 2019-2018 املاليةفرتة ال بشأن تغري املناخ، ويف االلتزام بتوجيهات االسرتاتيجية

ا، مبا يف ذلك وطني   ّددة اتعزيز العمل مع البلدان األفريقية على إجرا اهتا ذات األولوية باجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وتنقي  وتنفيذ مسامهاهتا  -
 .املوارد تعبئة

 التغذية
 ؛حتسني التغذيةو ضمان التثقيف والدعوة وتبادل املعارف بشكل فّعال من أجل حتسني جودة األمناط الغذائية ومنع سو  التغذية بشىت أشكاله  -
التغذوي وبنا   الغذائية، مبا يف ذلك من خالل التثقيفمعاجلة تأثري تزايد التوّسع احلضري وتنامي املداخيل على اجتاهات استهالك األغذية واألمناط  -

 .القدرات ورفع مستوى الوعي
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 1الهدف االستراتيجي 
املسامهة يف القضا  على 

اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
 وسو  التغذية

  اعةوخطة  2030دعً وضع هنج سياسايت لوأراضي اليت يتنشر فيها اجلوع، والفقر املدقع والتعّرض لتغري املناخ، يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام  -
 ومنطقة البقر الكارييب الالتينية أمريكادول 

، على حتسني صكوكها السياساتية لتققيق تقدم جوهري يف جمال األمن الغذائي األخرى ألمً املتقدةامساعدة احلكومات، بالتعاون مع وكاالت  -
ضعيفة الموعات جملاعلى النسا  الريفيات، والسكان األصليني، واألشخاص ا رومني من أصل أفريقي و  الرتكيزوالتغذية يف اجملتمعات املتأخرة، مع 

 خرى.األ
ى عامة، مبا يف ذلك السياسات املتعلقة بتعزيز حق اإلنسان يف الغذا ، من أجل التأثري علالياسات سالمساعدة احلكومات على حتديد، ووضع وتنفيذ  -

 ص يف املغذيات الدقيقة يف اإلقليً.قحتّول النظً الغذائية ملعاجلة سو  التغذية، مبا يف ذلك الوزن الزائد والبدانة والن
املوارد والتنفيذ الفعال  ةتعبئ يف جمالتنمية القدرات من أجل ت املتصمممممملة باألمن الغذائي والتغذية، دعً تعزيز األطر املؤسممممممسممممممية والقانونية ونظً املعلوما -

 للسياسات.
، واليت يف الريفن اجلوع والفقر احلّد م يفاجلهود الوطنية لتققيق أهداف التنمية املسمممتدامة يف األقاليً اليت تأخرت  تسمممريعوضمممع اسمممرتاتيجية ترّكز على  -

 .عرضة  لتغري املناخ ) يع األهداف االسرتاتيجية(هي أكثر 
سممتدامة توليد نتائج ملموسممة وواسممعة النطاق يف جمال التنمية املسممتدامة، وحتقيق أهداف التنمية امللالرتكيز على املبادرات اليت تنطوي على قدرة واضممقة  -

 .) يع األهداف االسرتاتيجية(
اون نية يف اإلقليً إللاد حلول ملختلف التقديات، من خالل  ليات مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعتعبئة القدرات واخلربات الكثيفة والغ -

 خرى.األشراكات ال عن الثالثي، واجلبهات الربملانية ملكافقة اجلوع، والعمل مع اجملتمع املدخ والقطاع اخلاص، فضال  
الربامج و  الرتويج لإلرادة السمياسمية واحلوكمة اجليدة، مبا يف ذلك تيسمري وضمع وتعزيز السمياسمات، والتشمريعات واألنظمة؛ ودعً رصمد وتقييً السمياسمات -

 .)البقر الكارييب( اجلوعوالتقدم ا رز باجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وحتقيق هدف القضا  على 
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 2الهدف االستراتيجي 
جعل الزراعة والغابات 
ومصايد األمساك أكثر 

 إنتاجية واستدامة

أجل دعً التنمية الريفية  خرى مناألتكنولوجيات الدعً تبادل املعارف لالبتكار الزراعي، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية، والتكنولوجيات البيولوجية و  -
 املستدامة.

 لعامليةدعً حتديد نظً الرتاث الزراعي ذات األمهية ا -
املوارد  تعبئةعن  تشمممجيع نشمممر اخلطوط التوجيهية الطوعية للسمممياسمممات الزراعية البيئية يف أمريكا الالتينية والبقر الكارييب، وتنفيذها عند الطلب، فضمممال   -

بيولوجي واملوارد باالسمممممممتخدام املسمممممممتدام للتنوع الدعً احلكومات يف تعزيز وإعداد برامج ومبادرات وطنية، وإقليمية وعاملية متصممممممملة و املالية هلذه الغاية. 
وضممممممممع السممممممممياسممممممممات د األمساك؛ و يالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته وإدارة خماطر الكوارث يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلك مصمممممممما الطبيعية؛

 االجتماعي واالقتصادي للمزارعني األسريني. للدمجالبيئية االبتكارية 
، وإطار سممممممنداي للقد من خماطر الكوارث، واتفاقية األمً املتقدة ملكافقة التصممممممّقر، 2030ان يف تنفيذ خطة التنمية املسممممممتدامة لعام مسمممممماعدة البلد -

 ا وخط  التكيف الوطنية.وطني   ا ددة، وخاصة يف إعداد وتنفيذ املسامهات اتفاقية األمً املتقدة اإلطارية بشأن تغري املناخو 
 يف احلصول على التمويل املناخي والبيئي العاملي، عرب تنمية القدرات وتيسري التعاون الدويل.مساعدة احلكومات  -
 حلوار املتعدد أصمممممممقاب املصممممممملقة حول تعميً التنوع البيولوجي املتوقع عقده يفاتنظيً حوار إقليمي مع أصمممممممقاب املصممممممملقة ذات الصممممممملة يف متابعة   -

 .اسرتاتيجية للمنظمة خاصة بالتنوع البيولوجي ، هبدف املسامهة يف صياغة2018مايو/أيار 
ئج اليت خلص إليها تادعً صمممممممياغة وتنفيذ مبادرة إقليمية للنمو األزرق لوأمن الغذائي، واحلّد من الفقر واإلدارة املسمممممممتدامة للموارد املائية، مع مراعاة الن -

 .2017االجتماع الرفيع املستوى بشأن مبادرة النمو األزرق ألمريكا الالتينية والبقر الكارييب يف نوفمرب/تشرين األول 
يد األمساك مبا يؤدي إىل الصممميد املفرط واإلفراط يف طاقة الصممميد، مبا يف ذلك الصممم مصمممايدذات الصممملة يف ما  ّص إعانات  لوأجهزةتوفري الدعً الف   -

 غري القانوخ دون إبالغ ودون تنظيً.
نفيذ االتفاق قضا  عليه يف اإلقليً، مبا يف ذلك من خالل توال وردعهالصيد غري القانوخ دون إبالغ ودون تنظيً،  ملنعدعً وضع اسرتاتيجية متكاملة  -

 بشأن تدابري دولة املينا  وغريها من الصكوك الدولية املكّملة.
 على  عن اجلهود الرامية إىل معاجلة اآلثار السممممممممممممملبية لتغري املناخدعً اإلدارة املسمممممممممممممتدامة ملنتجات األمساك، واحلفا  عليها، وإنتاجها وجتارهتا، فضمممممممممممممال   -

 القطاع.
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شمأن ب دعً وضمع االسمرتاتيجيات والسمياسمات لصمون واسمتعادة الغابات والرتبة املتدهورة، عن طريق تشمجيع البلدان على االسمتثمار يف مبادرات وطنية -

ظ عليه، خاصمممممة  عن التكنولوجيات البيولوجية اليت حتمي التنوع البيولوجي وحتافنظً اإلنتاج الزراعية احلرجية، والزراعية اإليكولوجية والعضممممموية، فضمممممال  
 العاملي واإلقليمي. املستوينيعلى  اخلرباتللمزارعني األسريني، ودعً مبادرات تبادل 

الجتماعية، ودعً عملية ئية والتكنولوجيات ايف جمال إدارة املوارد املا اخلرباتتشمممممجيع املنظمة على تعزيز التعاون والتنسممممميق بني البلدان من أجل تبادل  -
 .مّر اجلفاف يف أمريكا الوسطىاملقليمية ملكافقة اجلفاف، وتدهور الرتبة والتصّقر وخاصة يف اإلوطنية و البادرات املربامج و الوضع 

 3الهدف االسترايجي 
 احلّد من الفقر يف الريف

االقتصممممممممادي،  اإلدماجو ، وتعزيز احلماية االجتماعية سممممممممتئصممممممممال الفقر يف املناطق الريفيةالدعً احلكومات يف وضممممممممع وتعزيز االسممممممممرتاتيجيات املتكاملة  -
ن أجل الريف م يف صمفوف شمباب احلرة األعمالو  عن توليد فرص العمل بني اجلنسمني واجملموعات اإلثنية، فضمال   عدم املسماواةوجه ألومعاجلة خاصمة 

 إعادة إحيا  األراضي الريفية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية.
، وحمدودية احلصول الريفيف مساعدة احلكومات يف معاجلة أسباب اهلجرة من األراضي الريفية نتيجة حمدودية الفرص، وانعدام األمن الغذائي، والفقر  -

 البيئية.على املوارد واخلدمات، والعنف والتعّرض للمخاطر 
رهتا على دمسمماعدة احلكومات يف تعزيز السمماياسممات الشمماملة للزراعة األسممرية، يف إطار عقد األمً املتقدة للزراعة األسممرية، مع إيال  اهتمام خاص لق -

 ، واجلوع وسو  التغذية فضال   الريفيف اتية للقّد من الفقرو احلفا  على التنوع البيولوجي، وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام وبالتايل، توفري بيئة م
 عن تشجيع وضع منوذج لوأعمال من أجل توليد الدخل. 

جمال اسممتئصممال الفقر،  ة، يفيومنتجي تربية األحيا  املائاحلرفية صممغرية النطاق األمساك  مصممايداألمساك وتربية األحيا  املائية، وخاصممة  مصممايددعً دور  -
 واجلوع وسو  التغذية.

 عن مسمماحات للقوار بني احلكومات ومنظمات اجملتمع املدخ، والتعاون املتعدد القطاعات والشممراكات ميً وتنفيذ السممياسممات العامة فضممال  دعً تصمم -
ية، واجتماعية، وبيئية منافع تغذو  من توليدنظً األغذية الزراعية  متكنيبني القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك تشمممممممممجيع  عيات املنتجني، من أجل 

واملؤسممسممات الريفية الصممغرية  اواقتصممادية متوزانة، وزيادة الفرص أمام املزارعني األسممريني والشممباب والفقرا  الريفيني، واإلنتاج القادر على االسممتمرار جتاري  
 .واملتوسطة احلجً
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 4الهدف االستراتيجي 

متكني نُظً زراعية وغذائية 
  وكفا ةأكثر مشوال  

 األغذية واحلّد منه. مندعً بلورة واعتماد مدونة سلوك دولية طوعية للوقاية من الفاقد واملهدر  -
يث حبدعً البلدان يف االسممتفادة من نظام جتاري زراعي دويل منفت ، وعادل وشممفاف هبدف تيسممري الوصممول إىل األسممواق وتسممويق املنتجات الزراعية،  -

 ا.أيض   امنه االنتفاع من نياملنتجصغار و  ني األسرينيلمزارعلميكن 

 5الهدف االستراتيجي 
زيادة قدرة ُسبل العيش على 
الصمود أمام التهديدات 

 واألزمات

د الطبيعية؛ تصمممممممممممممملة باالسممممممممممممممتخدام املسممممممممممممممتدام للتنوع البيولوجي واملوار املعاملية القليمية و اإلوطنية، و البادرات املربامج و الدعً احلكومات يف تعزيز وإعداد  -
بيئية ابتكارية  األمساك؛ وصمممياغة سمممياسمممات مصمممايدالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  ثاره وإدارة خماطر الكوارث يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلك و 

 خاصة بالشمول االقتصادي للمزارعني األسريني.
، وإطار سممممممنداي للقد من خماطر الكوارث، واتفاقية األمً املتقدة ملكافقة التصممممممّقر، 2030مسمممممماعدة البلدان يف تنفيذ خطة التنمية املسممممممتدامة لعام  -

 طلوب.م ا وخط  التكيف الوطنية، كما هووطني   ا ددة، وخاصة يف إعداد وتنفيذ املسامهات اتفاقية األمً املتقدة اإلطارية بشأن تغري املناخو 
 املساعدة يف بنا  القدرة على الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية واألزمات الغذائية )هاييت( -

  6الهدف 

 اجلودة الفنية

وحتقيق األهداف االسممرتاتيجية للمنظمة، وإعادة توصمميف  2030لتنفيذ خطة التنمية املسممتدامة لعام  االحتياجاتضمممان اجلودة الفنية مبا يتماشممى مع  -
 القوة العاملة اخلاصة هبا من حيث املهارات، واملساواة بني اجلنسني ومقاصد التنوع اجلغرايف.

لموظفني، مع اإلبقا  ل مراعاة ضمممممرورة إحقاق توازن جغرايف يف توظيف االسمممممتشممممماريني، وخاصمممممة من البلدان النامية، مبا يتفق مع معايري التوزيع اجلغرايف -
 املعيار األساسي للتوظيف. اعلى اجلدارة بوصفه

 اإلقليمي املوارد لدعً واليات املؤمتر وتعبئةتنفيذ اسرتاتيجية خاصة باملوظفني  -
  - اإلحصا ات

 التمايز بني اجلنسني
قتصممممممادي، ومعاجلة االشمممممممول ال، وتعزيز احلماية االجتماعية مع يف الريفدعً احلكومات يف وضممممممع وتعزيز اسممممممرتاتيجيات متكاملة السممممممتئصممممممال الفقر  -

من أجل  لريفا عن توليد فرص العمل وريادة األعمال يف صمممفوف شمممباب بني اجلنسمممني واجملموعات اإلثنية، فضمممال   عدم املسممماواةبصمممورة خاصمممة أوجه 
 إعادة إحيا  األراضي الريفية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية.



PC 124/2 16 

 

 إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الهدف االستراتيجي

 املناختغري 

د الطبيعية؛ تصمممممممممممممملة باالسممممممممممممممتخدام املسممممممممممممممتدام للتنوع البيولوجي واملوار املعاملية القليمية و اإلوطنية، و البادرات املربامج و الدعً احلكومات يف تعزيز وإعداد  -
بيئية ابتكارية  األمساك؛ وصمممياغة سمممياسمممات مصمممايدالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  ثاره وإدارة خماطر الكوارث يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلك و 

 خاصة بالشمول االقتصادي للمزارعني األسريني.
، وإطار سممممممنداي للقد من خماطر الكوارث، واتفاقية األمً املتقدة ملكافقة التصممممممّقر، 2030مسمممممماعدة البلدان يف تنفيذ خطة التنمية املسممممممتدامة لعام  -

 طلوب.ا وخط  التكيف الوطنية، كما هو موطني   ا ددة، وخاصة يف إعداد وتنفيذ املسامهات  املناخاتفاقية األمً املتقدة اإلطارية بشأن تغريو 
 مساعدة احلكومات يف احلصول على التمويل املناخي والبيئي العاملي، من خالل تنمية القدرات وتيسري التعاون الدويل. -
نمية تمسمممممماعدة البلدا ن األعضمممممما  يف وضممممممع هنج سممممممياسممممممايت لوأراضممممممي اليت يتنشممممممر فيها اجلوع، والفقر املدقع والتعّرض لتغري املناخ، يف سممممممياق خطة ال -

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البقر الكارييب  اعةوخطة  2030املستدامة لعام 
و التخفيف من  ثار تغري املناخ والتكيف معها، وتعزيز احلفا  على التنوع البيولوجي واسممممممممممممتخدامه على حندعً البلدان يف تعزيز اإلجرا ات الرامية إىل  -

 مستدام وتنمية سبل العيش يف األراضي اجلافة، مبا يف ذلك اإلدارة الكفو ة للموارد املائية.

 التغذية

عمل من ة، ودعً الشمممبكات واملبادرات اإلقليمية لتققيق أهداف عقد األمً املتقدة للالتغذي املع دعً متابعة تنفيذ إطار العمل للمؤمتر الدويل الثاخ  -
 أجل التغذية.

 غذيةتتعزيز األمتاط الغذائية املغذية من خالل استهالك األمساك، واللقوم واملنتجات الطازجة، من أجل املسامهة يف حتسني األمن الغذائي وال -
على  لرتكيزاسممماتية يف البلدان لتققيق تقدم ملقو  يف جمال األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات املتأخرة، مع املسممماعدة على حتسمممني الصمممكوك السممميا -

 خرى.األضعيفة الموعات اجملالنسا  الريفيات، والسكان األصليني، واألشخاص ا رومني من أصل أفريقي و 
لى مبا يف ذلك السياسات املتعلقة بتعزيز حق اإلنسان يف الغذا ، من أجل التأثري ع عامة،السياسات المساعدة احلكومات على حتديد، ووضع وتنفيذ  -

 ص يف املغذيات الدقيقة يف اإلقليً.قحتّول النظً الغذائية ملعاجلة سو  التغذية، مبا يف ذلك الوزن الزائد والبدانة والن
املوارد والتنفيذ الفعال  ةتعبئدعً تعزيز األطر املؤسممممممسممممممية والقانونية ونظً املعلومات املتصمممممملة باألمن الغذائي والتغذية، من أجل تنمية القدرات يف جمال  -

 للسياسات.
 زيادة االهتمام مبكافقة البدانة من خالل إنتاج واستهالك أغذية صقية، ومأمونة ومغذية. -
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 ئآسيا والمحيط الهاد االستراتيجيالهدف 

 1الهدف االستراتيجي 
املسامهة يف القضا  على 
اجلوع وانعدام األمن 
 الغذائي وسو  التغذية

 التغذية وسالمة األغذية -
 .ئإجرا  عمل حتليلي للتصدي لتقديات سو  التغذية بأبعاده الثالثة يف ا ي  اهلاد -
 عن لقدرات، فضال  دولية يف توفري املشورة السياساتية وتنمية االقليمية و اإلفرعية، و القليمية اإلؤسسات املالعمل مع البلدان األعضا  بالتعاون والشراكة مع  -

 االستناد إىل عمل املنظمة يف جمال وضع املعايري.
 ذا  واإلعمال املطرد به )أمريكا الوسطى(.تكثيف الدعً للجهود الوطنية من أجل تعزيز احلق اإلنساخ يف الغ -
 غذائية.الزراعية و القيمة الإقامة نظً غذائية مراعية للتغذية تعزز قيام بيئة متكينية لتعميً التغذية من خالل سالسل  -
 غذائية صقية. إىل أمناط لنظً الغذائية وصوال  لستدام املنهج التنفيذ إجرا ات منّسقة ومتعددة القطاعات من خالل اعتماد  -
 .والتوعية الغذائية التغذويتوفري املساعدة يف حتسني احلماية االجتماعية، والتخطي   -
 خرى.األليات اآلواخلاص، مبا يف ذلك التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب و  العاميف حتديد فرص الشراكة بني القطاعني  البلدانمساعدة  -
 ) يع األهداف االسرتاتيجية( 2020يف تعزيز املسامهات اخلاصة بالقطاعات يف إطار خطة عمل  البلدانمساعدة  -
 نشطة القطاع ورفع التقارير بشأهنا بصورة شفافة ) يع األهداف االسرتاتيجية(أللرصد ايف تعزيز نظً  البلدان مساعدة -
قطاعات ) يع اصمممممممممة بالاخلنشمممممممممطة األشمممممممممراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعاون معها يف تصمممممممممميً، ومتويل وتنفيذ العلى إقامة  البلدانالعمل مع  -

 (.االسرتاتيجيةاألهداف 
 2الهدف االستراتيجي 
جعل الزراعة والغابات 
ومصايد األمساك أكثر 

 إنتاجية واستدامة

 ا(أيض   5والقدرة على الصمود يف سياق تغري املناخ )اهلدف االسرتاتيجي  املستدامدعً اإلنتاج  -
ملخماطر وبنما  القمدرة احلمّد من او خمدممات النظمام اإليكولوجي والتنوّع البيولوجي؛ و نظً الرتاث الزراعي ذات األمهيمة العمامليمة؛ و ؛ والتنويعاإلنتماجيمة الزراعيمة  -

 واإلدارة املستدامة للرتبة واملياه.االبتكار والتكنولوجيات؛ و على الصمود؛ 
 األمساك. مصايد ق استدامةلتققيغري القانوخ دون إبالغ ودون تنظيً وردعه والقضا  عليه  الصيداليت تتخذها دولة املينا  ملنع  االتفاق بشأن التدابري -
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ني األمن الغذائي وإقامة تعاون جديد/معّزز مع الشركا  لتقس ئيف دمج السياسات الزراعية اجليدة يف املنتديات اإلقليمية الرئيسية للمقي  اهلاد التسريع -

 ئاهلاد امليق والتغذية يف 
 االبتكار، واإلنتاجية والرحبية.ستدامة، وحتفيز املمارسات املمن خالل  ينمو الزراعالدعً احلكومات لوضع صكوك سياساتية تدعً  -
 دعً احلكومات يف وضع أدوات و ارسات إلدارة أفضل للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك الرتبة واملياه. -
 الكارييب(البقر ) املستدام للموارد الطبيعية واالستخداماحلوكمة  تشجيع -
 األمساك وتربية األحيا  املائية يف األمن الغذائي، والتغذية واستئصال الفقر، وإبراز هذه املسامهة )أمريكا اجلنوبية(. مصايد اإلقرار مبسامهة -
ل تعزيز سمممالسمممليات للتمييز بني املنتجات الزراعية اإليكولوجية والعضممموية يف األسمممواق الدولية، و اآل الفنية للبلدان يف احلصمممول على املسممماعدةتيسمممري توفري  -

 تعزيز املنافسة )أمريكا اجلنوبية(من أجل القيمة واجملموعات 
ألراضي اجلافة، اتعزيز اإلجرا ات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  ثاره، وتعزيز صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، وتنمية سبل العيش يف  -

 مبا يف ذلك إدارة املوارد املائية )أمريكا اجلنوبية(

 3الهدف االسترايجي 
 احلّد من الفقر يف الريف

 متكني النسا  والفتيات الريفيات؛ -
 توفري املساعدة لدعً األسر الريفية، وخاصة أصقاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني، من أجل زيادة مداخيلهً وتعزيز رفاههً. -
ً الكاملة هتدعً احلكومات يف تعزيز السمممياسمممات الشممماملة للمزارعني األسمممريني، يف سمممياق عقد األمً املتقدة للزراعة األسمممرية، واملسممماعدة يف تسمممخري طاقا -

 .2030للمسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 
 الريف )أمريكا الوسطى( يف املنتج من أجل استئصال الفقر ومشوليةمواصلة تعزيز عملية وضع برامج احلماية االجتماعية  -
 دعً البلدان يف وضع وتنفيذ برامج احلماية االجتماعية، وخاصة تلك اليت تشدد على اإلنتاج )أمريكا اجلنوبية( -

 4الهدف االستراتيجي 
 الفاقد واملهدر من األغذية.تنمية سالسل القيمة الشاملة،  -
 صقية ألمناط غذائية تنفيذ إجرا ات متسقة ومتعددة القطاعات من خالل هنج مستدام للنظً الغذائية -
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متكني نُظً زراعية 
وغذائية أكثر مشوال  

  sوكفا ة

 تتسقلى تنفيذ ترتيبات عتعزيز التعاون الثالثي بني منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصقة العاملية واملنظمة العاملية لصقة احليوان، وتعزيز قدرات البلدان  -
 الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات مواصفاتمع 

لى وضع مؤشرات سالمة يف اإلقليً، ومواصلة العمل عسالمة األغذية لتوفري التوجيهات بشأن التصميً، وتنمية القدرات وحتديث األطر التنظيمية والرقابية  -
 األغذية

ناهية الصغر والصغرية سسات املتتشجيع قيام أوساط للبقث واالبتكار، وأوساط متكينية الصناعة مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجً واملؤ  -
ن أجل حتسني م األغذيةواملتوسطة احلجً وأصقاب احليازات الصغرية لدمج أفضل املمارسات الدولية، واملعايري الطوعية واحلصول على شهادات سالمة 

 وصوهلً إىل األسواق.
 من خالل إجرا ات السلسلة الزراعية والغذائية.إقامة نظً غذائية مراعية للتغذية حتّفز قيام بيئة متكينية لتعميً التغذية  -
 ) يع األهداف االسرتاتيجية( ئالدول اجلزرية الصغرية النامية يف ا ي  اهلادبتوفري املساعدة الفنية لوضع حلول حمددة وخاصة  -
 ى(األغذية )أمريكا الوسط منطوعية للقّد من الفاقد واملهدر السلوك الالتشجيع على اعتماد مدونة  -
 األغذية )أمريكا اجلنوبية( منمساعدة البلدان يف جهودها للقّد من الفاقد واملهدر  -

 5الهدف االستراتيجي 
زيادة قدرة ُسبل العيش 

على الصمود أمام 
 التهديدات واألزمات

 اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للقدود -
ة مضادات ماستخدام اسرتاتيجيات الصقة الواحدة للقّد من األمراض اليت تنقلها األغذية، ومن األمراض احليوانية والنباتية العابرة للقدود، ومقاو  -

 ، واملخلفات الكيميائية وتعزيز بيئة متكينية لوضع معايري طوعية ومدونات  ارسة يف إقليً  سيا.امليكروبات
اليت تنقلها  باجتاه احلّد من املخاطر الصقية النا ة عن الطفيليات ئوهُنج الصقة الواحدة يف ا ي  اهلاد األغذيةتوسيع نطاق التدخالت يف جمال سالمة  -

 السترياد القائً على املخاطر.اة ياألغذية، واستخدام املواد الكيميائية ومراقبة فعال
 اعة يف سياساهتا، واسرتتيجياهتا وبراجمها الوطنية للقّد من خماطر الكوارث وإدارهتا.مواصلة دعً البلدان يف دمج الزر  -

  6الهدف 

 اجلودة الفنية
، وحتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، مبا يف ذلك جتديد شباب القوة 2030خطة التنمية املستدامة لعام  احتياجاتضمان أن تتفق اخلربة الفنية مع  -

 من حيث املهارات، واملساواة بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف دون التأثري على القدرات املباشرة للمكاتب امليدانية مبا التوظيفوإعادة  املنظمةالعاملة يف 
 حتياجات البلدان ويتفق مع التوجيهات ذات الصلة لوأمً املتقدة.اليستجيب 
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 اإلحصا ات 
 والرصد والتقييًالبيانات والتقليل الةاذ القرارات،  -
 تنمية القدرات جلمع اإلحصا ات، ورصد أهداف التنمية املستدامة ورفع التقارير بشأهنا -

 التمايز بني اجلنسني
ختلفة لدى الرجال والفرص امل االحتياجاتاالعتبار ب، مع األخذ للمساواة بني اجلنسنيالعمل مع البلدان لضمان أن تكون تدخالت النظً الغذائية مراعية  -

 والنسا 
 متكني النسا  والفتيات الريفيات -

 تغري املناخ

ا ددة يف و تيسري حصول البلدان على متويل املناخ لالستثمار يف اإلجرا ات الوطنية ذات األولوية من أجل معاجلة املخاطر والفرص يف قطاع الزراعة  -
 تنفيذ إطار سنداي للزراعة وغريها من السياسات واالسرتاتيجيات املتصلة بتغري املناخ.ا، وخط  وطني   ا ددةاملسامهات 

 مواصلة دعً البلدان لدمج الزراعة يف سياساهتا، واسرتاتيجياهتا وبراجمها الوطنية اخلاصة بتغري املناخ -
عاملية، مبا يف ذلك إعادة الة بيئيالناخية و املالية املصادر املاملوارد من تعبئة تعزيز التكيف مع تغري املناخ، والتخفيف من  ثاره ومن وطأة خماطر الكوارث؛ و  -

 يف سياق صندوق املناخ العاملي )البقر الكارييب(اجملموعة الكاريبية تصنيف بلدان 
 املوارد )أمريكا الوسطى( ةتعبئاملشاريع و االستفادة بشكل كامل من الصكوك القائمة للقصول على متويل املناخ، وحتديد املنظمة كقليف طبيعي لصياغة  -

 التغذية

 والتوعية التغذوية التغذويتقسني احلماية االجتماعية، والتخطي  لتوفري املساعدة  -
 إقامة نظً غذائية مراعية للتغذية حتّفز قيام بيئة متكينية لتعميً التغذية من خالل إجرا ات السلسلة الزراعية والغذائية. -
خرين يف التنمية هبدف تنفيذ إجرا ات األمن الغذائي والتغذية املستمدة من املمارسات اآلشركا  الخرى و األوكاالت الة إقليمية بالشراكة مع إقامة شبك -

 الزراعية اجليدة على حنو فعال.
طاع اخلاص، طاعات وقدر اإلمكان، مع القبطريقة متعددة الق التوعية التغذويةدعً البلدان يف حتسني مستويات التغذية، ال سيما من خالل تشجيع  -

 ومعاجلة نزاعات املصاحل يف الوقت ذاته )أمريكا الوسطى، أمريكا اجلنوبية(
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 األولويات المبادرات اإلقليمية

  أفريقيا
التزام أفريقيا بالقضا  على 

 2025اجلوع حبلول عام 
الربنامج  )بتيسري من
بالتعاون مع  1االسرتاتيجي 

  يع األهداف االسرتاتيجية(

 القطري واإلقليمي؛ املستوينيتعميً القضا  على اجلوع يف  يع أعمال منظمة األغذية والزراعة على  -
 ماعية؛االجتتعزيز هنج النظً الغذائية لتقسني التغذية مع إيال  االعتبار الواجب آلثار التقضر، وتغري املناخ، واهلجرة، واحلماية  -
ية واخلطوط ا من خالل تفعيل املنتجات املعيار تعزيز دعً السياسات على املستوى القطري، هبدف إلاد سياسات وبيئة مؤسسية مواتية، وأيض   -

 القطري؛ املستوىالتوجيهية العاملية ملنظمة األغذية والزراعة على 
من خالل إشراك القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية، لدعً الزراعة املستدامة املراعية تعزيز قدرات أصقاب املصلقة على التنفيذ، مبا يف ذلك  -

 للتغذية، واألمن الغذائي، والتغذية.
تكثيف اإلنتاج املستدام 
وتطوير سلسلة القيمة )ال 
سيما تعاون الربناجمني 

مع  4و 2االسرتاتيجيني 
 (3الربنامج االسرتاتيجي 

شجيع احلوار، وبنا  تو من خالل تعزيز املبادئ األساسية لوأغذية والزراعة املستدامة، من خالل زيادة الوعي،  املستدامةتعزيز النظً الغذائية والزراعية  -
 املنصات املتعددة أصقاب املصلقة على املستويني اإلقليمي والقطري.

ل اتباع هنج اسرتاتيجي الوط ،  ا يكف املستوىوخططها التنفيذية املتعددة السنوات على  راجمهابدعً البلدان يف إدماج أهداف التنمية املستدامة يف  -
؛ وإنتاج جيل جديد من منتجات املعرفة العاملية املتعددة 2ا من هدف التنمية املستدامة ا رئيسي   لوأغذية والزراعة املستدامة، بوصفها عنصر  أكثر تكامال  

، واإليكولوجيا الزراعية، االبيولوجي، واملدارا احلقلية للمزارعني، وإدارة املياه واملناظر الطبيعية، وتنفيذ املسامهات ا ددة وطني  التخصصات بشأن التنوع 
 ؛من بني  لة أمور أخرى

الل اتباع هنج االبتكارية، من ختعزيز تنمية سالسل القيمة الشاملة من خالل دعً الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال تنظيً املشاريع  -
م لتطوير نظً وضع وتنفيذ برامج رئيسية خمتلفة لزيادة مستوى الدعً املقدو  ومشولية لدعً البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ أكثر تكامال  

غذية يف تاألغذية، مبا يف ذلك نظً األغذية احلضرية، وتكامل التجارة واألسواق، وهنج الصقة الواحدة، وبرنامج العمل العاملي لوأمن الغذائي وال
ية مثل األمراض واآلفات العابرة للقدود، ومقاومة مضادات امليكروبات، والتهديدات اليت الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ والتصدي للتقديات العامل

، واملنظمات اإلقليمية، واملنصات املتعددة أصقاب املصلقة، وطرق التعاون املتقدةتواجه سالمة األغذية، واهلجرة؛ وبنا  شراكات مبتكرة مع األمً 
 ذية الزراعية.ما بني بلدان اجلنوب، لتطوير نظً األغ يف
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مج اهلجرة والعمالة ، من أجل دودون اإلقليميني دعً املبادرات على املستوى اإلقليمي، بالتعاون مع االحتاد األفريقي وغريه من الشركا  اإلقليميني -

ة، وتسخري اإلمكانات اإلمنائية افع اهلجر وبرامج التنمية الزراعية والريفية، ومعاجلة دو  واسرتاتيجياتللشباب يف خط  التنمية الوطنية وسياسات  ةالالئق
ذات الصلة، وضمان عدم إمهال أحد عن طريق االعرتاف باحتياجات وتطلعات النسا  والشباب يف ما يتعلق بفرص العمل، واحلصول على املوارد 

 اإلنتاجية والوصول إىل األسواق ومنتديات حوار السياسات.
بنا  القدرة على الصمود يف 

 اجلافة يف أفريقياألراضي 
)تعاون الربنامج االسرتاتيجي 

، 1مع الربامج االسرتاتيجية  5
 (3و 2

هج اإلمنائية واإلنسانية ببنا  القدرة على الصمود، يف سياق األزمات/النزاعات اجلهود املبذولة للتصدي ألوجه الضعف أمام املخاطر، مع رب  النُ  دعً
شديدة اإلمراض، الور لطياملمتدة، ومن أجل اإلدارة الفّعالة ملخاطر األمراض واآلفات احليوانية والنباتية العابرة للقدود )دودة احلشد اخلريفية، وإنفلونزا ا

 وطاعون اجملرتات الصغرية، وغريها(.
 والرتكيز على أربع ركائز أساسية:

حوكمة املخاطر وخط  االستثمار )دعً السياسات القطرية واإلقليمية للقد من خماطر الكوارث، ودعً السالم املستدام يف سياق خطة  (1)
 (؛2030عام 

 ات األمن الغذائي، وما إىل ذلك(؛املعلومات عن املخاطر )التقرير العاملي عن األزمة الغذائية، وأدوات اإلنذار املبكر، وتقييم (2)
احلد من املخاطر )إدراج احلماية االجتماعية يف برامج القدرة على الصمود، وحتليل فوائد التكاليف املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث،  (3)

 والرعي، وغريها(؛
ريفية شديدة التأثري، واإلدارة املستدامة لدودة احلشد اخلالالتأهب للمخاطر واالستجابة هلا )التقويالت النقدية، ومكافقة األمراض املعدية  (4)

 يف أفريقيا، وما إىل ذلك(.
أمريكا الالتينية والبحر 

 الكاريبي
 

مبادرة حترير أمريكا الالتينية 
  والبقر الكارييب من اجلوع

ت تسود فيها مستويات بشكل رئيسي على األقاليً الريفية اليت ما زال الرتكيزا رز يف أمريكا الالتينية باجتاه القضا  على اجلوع، مع  بالتقدمالنهوض  -
 انعدام األمن الغذائي والتغذوي أعلى من املتوس  الوط ، عن طريق:
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، 2، 1الربامج االسرتاتيجية )
 (4و 3

 املشار إليها؛ تعزيز جتديد االلتزام السياسي باستئصال اجلوع، وخباصة يف األقاليً (1)
 على األقاليً والسكان املهملني؛ الرتكيزدعً تصميً وتنفيذ السياسات والصكوك العامة الستئصال اجلوع، مع  (2)
 املوارد ملعاجلة انعدام األمن الغذائي يف األقاليً املتأخرة؛ تعبئةدعً  (3)
 الربامج ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة من حيث دعً توليد وحتليل األدلة لتقييً النتائج، واةاذ قرارات مستنرية (4)

 
 يف انتشار الوزن الزائد والبدانة والبد  بعكس هذا االجتاه من خالل اإلجرا ات املقرتحة التالية: املقلقةكب  الزيادة  -

 تشجيع إنتاج األغذية الصقية من الزراعة األسرية قدر اإلمكان؛ (1)
 على اجلهات الفاعلة املستضعفة؛ الرتكيز يع السكان باألغذية املتنوعة والصقية، مع  تعزيز إمداد (2)
ذية غتعزيز التجارة مبا يتي  زيادة إمداد  يع السكان بأغذية  منة وأكثر تغذية، مبا يف ذلك الشراكات مع القطاع اخلاص اليت حتّفز وجود أ (3)

 خرى من السالسل التجارية، وخاصة يف املناطق احلضرية والريفية؛وأنوع أ متاجر السوبر ماركتمتنوعة وصقية يف 
 استخدام برامج احلماية االجتماعية لتجاوز احلواجز االقتصادية من أجل احلصول على أغذية كافية وصقية؛ (4)
  عن وضع دليل غذائي؛تشجيع املبادرات يف جمال التثقيف الغذائي والتغذوي، فضال   (5)
ن م تصميً السياسات واألنظمة اليت تنظً عمليات الشرا ، والتغليف واإلعالن عن األغذية اليت حتتوي على كميات كبريةدعً عملية  (6)

 السكر، والدهون واملل  لعدم التشجيع على استهالكها.
الزراعة األسرية ونظً األغذية 

الشاملة للتنمية الريفية 
املستدامة )ال سيما الربناجمان 

تدعمهما  3و 2االسرتاجتيان 

ا لسكان ضعف  شد األعلى توسيع نطاق احلصول على األصول واخلدمات  الرتكيزوالفقر املدقع، مع  يف الريفاملسامهة يف احلّد بشكل كبري من الفقر  -
 اسرتاتيجيات مشول منتجة؛يف األراضي الريفية يف اإلقليً، والرب  بني نظً احلماية االجتماعية مع وضع 

ريفيني لدعً البلدان يف إعادة إحيا  أراضيها الريفية، وخاصة املتأخرة منها، من أجل حتفيف الضغوطات النا ة عن اهلجرة، وتوفري فرص للسكان ا -
 داخل هذه األراضي وبينها. عدم املساواةواحلّد من أوجه 
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 4، 1الربامج االسرتاتيجية 

 (5و
 وتشمل جماالت العمل:

ي حيث يعيش العدد على األراض الرتكيز، مع الريفالرتويج اللتزام سياسي متجدد واستثمارات عامة رفيعة اجلودة من أجل استئصال الفقر يف  (1)
 الفقر؛ أعلى من األكرب من الفقرا ، أو اليت يسود فيها معدل

اكل ترّوج لظروف عيش أفضممل للسممكان الريفيني، ومعاجلة مشمموتنفيذ سممياسممات عامة تعزز تنمية األراضممي الشمماملة واملسممتدامة، و  صممياغةدعً  (2)
، والشمممول املنتج للنسمما ، والسممكان األصممليني والشممباب، و ثار تغري املناخ وضممرورة حتسممني مشمماركة املزارعني األسممريني يف وعدم املسمماواةالفقر، 
 ؛األسواق

ز احلواجز اةاذ إجرا ات أكثر فعالية وكفا ة، وجتاو بالوطنية  ودونلقكومات الوطنية لتعزيز القدرات لوضع إطار مؤسسي متجدد ومعّزز يسم   (3)
تماعية واسرتاتيجيات على الرواب  بني نظً احلماية االج الرتكيزاليت تعيق العمل الضروري بني الوكاالت، ومشاركة ومتكني اجملتمعات الريفية مع 

 اإلدماج اإلنتاجي.
االستخدام املستدام للموارد 
الطبيعية، والتكيف مع تغرّي 
املناخ، وإدارة خماطر الكوارث 

، 2، 1)الربامج االسرتاتيجية 
 (5و 4

 زيادة استدامة الزراعة وقدرهتا على الصمود يف وجه تغري املناخ، من خالل اعتماد مسارين من العمل:
 غذائيةالبيئية للنظً الزراعية وال اآلثاراحلّد من  (1)
 تعزيز ودعً إدارة خماطر الكوارث للزراعة القادرة على الصمود (2)

 زيادة التمويل والقدرات يف جمال التكيف مع تغري املناخ يف قطاع الزراعة من خالل:
 يف قطاع الزراعة املناخوضع أطر سياساتية وقدرات مؤسسية للتكيف مع تغري  (1)
 على متويل مناخي وبيئي دويلقصول لدعً البلدان يف اإلقليً ل (2)

  ئآسيا والمحيط الهاد
 حتسني البيئة التمكينية حلوكمة األمن الغذائي والتغذية يف البلدان األعضا ؛ - القضا  على اجلوع

 تعزيز البقث القائً على األدلّة وتقدمي املشورة السياساتية بشأن األمن الغذائي والتغذية يف اإلقليً؛ -
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 الزراعية والغذائية املستدامة والشاملة يف البلدان األعضا .تعزيز النظً  -

 األمساك وتعزيز محاية النظً اإليكولوجية املائية والتنوع البيولوجي مصايدحتسني إدارة  - النمو األزرق
من أجل حتقيق إنتاج أكثر كفا ة  األمساك مصايدواملمارسات اخلاصة باإلدارة واإلنتاج املستدامة يف جمايل تربية األحيا  املالية و  توسيع نطاق النظً -

 ج مشرتك بني القطاعات إزا  النظام الغذائي؛هنواستدامة، من خالل اعتماد 
 األمساك وتربية األحيا  املائية؛ مصايد يف جمايل بني اجلنسني للمساواةتعزيز سالسل القيمة الشاملة واملراعية  -
 ألمساك وتربية األحيا  املائية يف اإلقليً.ا مصايدزيادة القدرة على الصمود يف  -

 عزيز قدرات البلدان األعضا  يف توسيع نطاق التكّيف، وتعزيز القدرة على الصمود واحلّد من االنبعاثات النا ة عن قطاعات الزراعة؛ت - تغرّي املناخ
 خماطر الكوارث؛حتسني دمج الزراعة واألمن الغذائي يف جدول أعمال تغري املناخ واحلّد من  -
 تعزيز دور املنظمة يف جمال تبادل املعارف وبنا  الشراكات. -

 تقدمي التوجيهات بشأن العمليات املستندة إىل األدلة؛ - صقة واحدة
 تيسري قيام بيئة متكينية الةاذ القرارات املتعددة القطاعات؛ -
 دة.تنفيذ إجرا ات إدارة املخاطر القائمة على مبدأ الصقة الواح -

املبادرة بني األقاليً بشأن 
الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 مكوّن ا ي  اهلادئ –

 تعزيز قاعدة األدلّة لدعً اإلجرا ات املتصلة بالسياسات املتعددة القطاعات؛ -
 للتغذية؛حتسني استدامة النظً الغذائية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وقدرهتا على الصمود ومراعاهتا  -
 توسيع نطاق اإلجرا ات لتقسني األمن الغذائي والتغذية يف صفوف اجملموعات املستهدفة الرئيسية. -

 


