
May 2020 PC 128/2 

 

أثرها على البيئة وتشـــــجيع اتصـــــاالت أكثر طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــتطاع من ميكن 
 www.fao.org وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.

NC850/A 

A 

 الرب�مج جلنة
 والعشرون بعد املائةثامنة الدورة ال

 2020مايو/أ�ر  22 - 18روما، 

 اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة 
 

 Beth Crawford ةالسيد
 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مديرة

 52298 06570 39+اهلاتف: 
 

 
  

http://www.fao.org/


PC 128/2 2 

 

 وجزامل

 لفرتة  تم إعدادهلنصــوص األســاســية، إبطار اســرتاتيجي ياحنو ما تقتضــيه  على، يســرتشــد عمل املنظمة أبكمله
خلطوة األوىل اهذه الوثيقة شــكِّل . وتأربع ســنواتومخس عشــرة ســنة واســتعراضــه كل ســنوات ترتاوح بني عشــر 

األوىل هتا ادور سية يف ائلى األجهزة الر عرض عاإلطار االسرتاتيجي اجلديد الذي سيوضع يف العملية املؤدية إىل 
سيوضح اإلطار االسرتاتيجي رؤية املنظمة و ). 1امللحق  خارطة الطريق يف (انظر 2021يف عام دها اعقاناملزمع 

 .2030ابألمن الغذائي، يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام فيه اجلميع عامل مستدام ينعم إجياد املتمثلة يف 

  فهو الدكتور شــــو دونيو.  ،لمنظمةلهو أول إطار اســــرتاتيجي يوضــــع حتت إشــــراف املدير العام اإلطار هذا و
عامل أفضــــــــــــل إجياد زة من أجل ومعزّ يوية مفعمة ابحلبناء منظمة ر العام املتمثلة يف ة املديرؤيســــــــــــيعطي دفعة ل

 ودعم األعضاء يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة خالل عقد العمل هذا.

  جمموعة وســـــتنظر يف  ، لالجتاهات والتحد�ت العاملية واإلقليميةوثيقة اإلطار االســـــرتاتيجي حتليًال حوي ســـــتو
املســـامهة يف على غذائية صـــحية، و اط تتحدى قدرة نظمنا الغذائية على توفري أغذية مغذية وأمنالقضـــا� اليت 
 ا.بطريقة مستدامة بيئيً املساواة عدم من أوجه تقليل الكسب العيش و سبل  تعزيز فرص 

  اإلطـــار وضــــــــــــــع لخـــاة على كـــل من العمليـــة املتو  19-جـــائحـــة كوفيـــدالـــذي تطرحـــه يؤثر التحـــدي العـــاملي و
ا إىل جنب مع األعضــــــــاء واخلرباء والوكاالت اليت ســــــــتعمل اإلدارة جنبً و يجي وحمتواه احملتمل وتنفيذه. االســــــــرتات

د يدللمنظمة حتهبا ينبغي الطريقة اليت اتًما  احً يتوضــــــــتوضــــــــح لكي  وظفنياملو ء شــــــــركاالو وجد مقارها يف روما ت
 نظمة.اليت تلقى على عاتق امل والطلبات اجلديدة املتغّري العاملي لمشهد استجابة لاملستقبل موقعها يف احلاضر و 

  رؤية املنظمة الذي تشكل  كامل يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمةبشكل  أهداف التنمية املستدامة درج ستو
مع ضــــــــمان  ،القضــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائيوميثل . الذي تقوم عليهســــــــاس األوأهدافها العاملية 

ا لتنفيذ خطة مســـبقً هداف التنمية املســـتدامة وشـــرطًا حمورية ألركائز الطبيعية،  ارة املواردوإد 1الزراعةاســـتدامة 
 برمتها. 2030م عا

  ِّختطيط  يتعملي، إلطار االســرتاتيجي األطول أجًال لســتناد إىل العناصــر األكرب ، اباله إطار نتائج املنظمةيوج
وجد وت، حتقيقهايتعني وميثل كل مستوى من إطار النتائج نوًعا خمتلًفا من النتائج اليت . هورصد عمل املنظمة

وّفر األساس لتقييم كيفية إسهام إجراءات املنظمة يف وت، يف صلب اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز
 .ذلك رفع التقارير عنلو  ريات على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعامليةيتغإحداث 

  ا من األهداف عددً ، لنصـــــوص األســـــاســـــيةاقتضـــــيه ت حنو ما على، ســـــيتضـــــمن اإلطار االســـــرتاتيجي اجلديدو
هذه األهداف ق تتحقّ ســــو نظمة. املبدعم من  بلوغهااالســــرتاتيجية اليت يتعني على األعضــــاء واجملتمع الدويل 

وية اليت ترتبط ابلتحد�ت العاملية ذات األولالرباجمية من اجملاالت االســـــــــــــــرتاتيجية من خالل جمموعة مقرتحة 
نتائج حتقيق ، ســـعًيا إىل ســـتعمل الربامج ذات األولويةو بني أهداف التنمية املســـتدامة. القائم د الرتابط وجتســـِّ 

                                                      
 ملنتجات احلرجية األساسية.يشمل مصطلح "الزراعة" ومشتقاته، مصايد األمساك واملنتجات البحرية والغاابت وا 1
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يف حلول جياد إل دا بييدً  العمل ، من خالل مبادرات جديدة مثل مبادرةيف امليدانقابلة للقياس مســــــــتدامة و 
 .البلدان وتتوىل زمامهاقودها تو  ،على األدلةسياسات قائمة جمال ال

  ها من املؤشــــراتوكذلك من خالل غري أهداف التنمية املســــتدامة  ســــيتم قياس النتائج من خالل مؤشــــراتو 
العمل املعياري ك،  أهداف التنمية املســــــتدامة القائمةبط بســــــهولة مبؤشــــــرات تليت ال تر ابلنســــــبة إىل اجملاالت ا

 .ى سبيل املثالعلملنظمة الذي تضطلع به ا

 
 

 الرب�مجالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

  ّعمليــة وحمتوى لإلطــار مــا هو مقرتح من تقــدمي تعقيبــاهتــا واقرتاحــاهتــا بشــــــــــــــــأن مــدعوة إىل  الرب�مججلنــة  إن
 االسرتاتيجي اجلديد. 

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إنّ  

 لعملية املقرتحة؛أخذت علًما اب 

  ؛ةشاور شاملتعملية إجراء ى أمهية عادت التأكيد علأو 

  اجمللس. بمبواصلة استعراضها من جان تأوصو 
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 مقدمة -أوالً 
 

الذي  (املنظمة) الوثيقة اخلطوط العريضــــــــة املؤقتة لإلطار االســــــــرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعةتقدم هذه  -1
 .املنظمةاليت تندرج ضمن نطاق والية االت اجمليف السائدة يف سياق االجتاهات والتحد�ت العاملية واإلقليمية وضع ي
 
لفرتة  تم إعدادهنصــوص األســاســية، إبطار اســرتاتيجي يلاحنو ما تقتضــيه  على، يســرتشــد عمل املنظمة أبكملهو  -2

يف دورته السادسة والثالثني  ،د املؤمترحدّ قد و  .ومخس عشرة سنة واستعراضه كل أربع سنواتسنوات ترتاوح بني عشر 
ف عرَّ للمنظمة يُ  ااســــــــرتاتيجيً  اإطارً تضــــــــمن ، �ج الرب�مج وامليزانية الذي ي2009يف نوفمرب/ تشــــــــرين الثاين ت نعقداليت ا

 :يتعلى النحو اآل
 

  ،عّد لفرتة عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة، وجيري استعراضه كل أربع سنوات، ويشمل إطار اسرتاتيجي يــــــــُ
مبا يف ما يشـمله، حتليًال للتحد�ت اليت تواجه األغذية والزراعة والتنمية الريفية والسـكان املعتمدين عليها،  يف

األعضــــــاء يف جماالت والية املنظمة، وكذلك اليت ينشــــــدها هداف األو  ،اســــــرتاتيجية ملســــــتهلكني؛ ورؤيةذلك ا
الغا�ت االســـــــــــرتاتيجية اليت ســـــــــــيحققها األعضـــــــــــاء واجملتمع الدويل بدعم من املنظمة، مبا يف ذلك هداف األ

 F2.هاإجناز ومؤشرات 
 

لى عرض عاالسرتاتيجي اجلديد الذي سياإلطار وضع خلطوة األوىل يف العملية املؤدية إىل اهذه الوثيقة  شّكلتو  -3
 . هذه العملية خارطة طريقكامل  1امللحق ويعرض  .2021يف عام املزمع انعقادها األوىل دوراهتا سية يف ائاألجهزة الر 

 
 .اإلطار االسرتاتيجي اجلديدوضع ه و/ أو تؤثر يف ربعة عناصر جديدة ستوجِّ أ ،مبني أد�هما هو على حنو  ،ومثة –4
 
. 2030طار الشامل خلطة عام حتت اإلاجلديد املنظمة توضيح إطار نتائج ز�دة العناصر يف هذه يتمثل أحد و  -5
األكثر صلة بواليتها مقاصدها عند وضع إطار النتائج اجلديد، على أهداف التنمية املستدامة و نصب تركيز املنظمة، يسو 
 .الرباجمية ذات الصلةواإلجراءات توضح األولو�ت سو 
 
أشار  يف ما ،الذي أشارلمجلس ل ة الثالثة والستني بعد املائةدور ال عن ةالصادر  اتالتوجيهإىل ا أيضً در اإلشارة جتو  -6

اسرتاتيجية للمنظمة تكون متوائمة مع خطة  احلاجة إىلإىل  3،للمنظمةيف استعراضه لتقييم إطار النتائج االسرتاتيجية  إليه،
(مبا يف ذلك  وعملية شاملة لوضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد األمم املتحدة اإلمنائية إعادة تنظيم منظومةومع  ،2030عام 

 4.مؤشرات النتائج)
 

                                                      
خطة العمل الفورية خبصــوص إصــالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصــد املســتند إىل  "تنفيذ -واوالقســم  –زء الثاين من النصــوص األســاســية اجل 2

 (أ).1"، الفقرة النتائج
   1Sup. 2/127PCو  2/127PCالوثيقتان  3
 التقرير املرحلي لإلدارة عن تنفيذ توصيات تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة -  1Sup. 2/128PCانظر الوثيقة  4
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اليت ستؤثر على األغذية والزراعة يف  االجتاهات والتحد�ت العاملية اجلديدةاستعراض يف العنصر الثاين ويتمثل  -7
الزراعة والتنمية يف الوقت احلايل فهم التحد�ت اليت تواجهها أن يؤدي إىل ز�دة االستعراض ومن شأن . القادمةالعقود 

ؤدي الطريقة اليت تن معاجلتها بشكل مناسب يف ا، وضمنالريفية والنظم الغذائية واليت ستواجهها يف القرن احلادي والعشري
 .يضر ع احلوسّ لتاهلجرة واو املنظمة عملها، مبا يف ذلك بشأن قضا� مثل تغري املناخ هبا 

 
 عنها املدير العام اليت عّرب  الرؤية اجلديدةيف اإلطار االسرتاتيجي وضع ه العنصر الثالث الذي سيوجِّ يكمن و   -8

حيث ال ميكن معاجلة رتابط و ابلتعقيد واللتحد�ت تتسم فيه ايف عامل االبتكار و مفعمة ابحليوية منظمة بناء املتمثلة يف 
ظم األغذية شكل نستو بشكل منفصل. أيًضا املوارد الطبيعية صون ، و رفاهموسبل عيش الناس و  والزراعةقضا� األغذية 

. ينبغي أخذها بعني االعتبارالزراعية والبيئة الزراعية والصناعات الغذائية الزراعية والتغذية والصحة جوانب رئيسية 
دارة البيا�ت واملمارسات إ يفواالبتكارات  ددةذات األهداف احمل لتمويل والشراكاتا ابوستسرتشد عملية التفكري أيضً 

  .واملؤسساتكنولوجيات والت
 
ضمان و  19-يدفجائحة كو لقي بظالله الذي ت التحدي العامليسياق  " يفالتطبيع اجلديدهو "فالرابع العنصر  وأما  -9

أيًضا تشكل  اعدم اليقني ولكنهعدًدا كبريًا من أوجه حتمل يف طياهتا  19-يدففجائحة كو واضح. نهج املنظمة لاعتماد 
 ،هذه اجلائحةواجهة استجابة اجملتمع العاملي مل معامل تشكيللفنية و ة خرب ستفادة ممّا تتمتع به من اللملنظمة ابلنسبة إىل افرصة 
 املشهد العاملي.الذي يشهده ري يتغالرًدا على املستقبل، احلاضر و  يف هاوالتأثري في هاودعم

 
وجد يشـــــارك فيها األعضـــــاء واخلرباء والوكاالت اليت تتفكري اســـــرتاتيجي تشـــــاورية عملية إجراء إىل  ع اإلدارةتتطلّ و  -10

ينعم فيه عامل مســتدام إجياد املتمثلة يف ح بشــكل كامل رؤية املنظمة ن، وســتوضّــ و وظفاملو اآلخرون شــركاء الروما و مقارها يف 
 .ئيلغذااجلميع ابألمن ا

 
 لمنظمة: السياق واحملتوىلاإلطار االسرتاتيجي  -اثنًيا

 
 :حول األقسام التالية 2021 متوز/لى املؤمتر يف يوليوعرض عسيتمحور اإلطار االسرتاتيجي اجلديد الذي سي -11

 
 السياق االسرتاتيجي والرباجمي •
 رؤيةابلنسبة إىل االجتاهات والتحد�ت العاملية واإلقليمية الرئيسية يف اجملاالت ذات األمهية الرئيسية  •

 ؛ملنظمة وواليتهاا
 .إطار نتائج املنظمة •

 
 .وصل إىل الوثيقة النهائيةتللخاة لوثيقة والعملية املتو اخلطوط العريضة لعن أكثر أد�ه تفاصيل الواردة تقدم األقسام و  -12

 
 السياق االسرتاتيجي والرباجمي

 .والتغيريالستمرارية عنوانه اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة يف سياق وضع اي -13
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وافق األعضاء يف الدورة اخلامسة فقد والية املنظمة. ليه قوم عالذي تتني األساس املعلى االستمرارية وترتكز  -14

ملنظمة وثالثة أهداف عاملية اعلى رؤية  20085يف نوفمرب/ تشرين الثاين اليت انعقدت ) ملؤمتر املنظمة االسثتنائيةوالثالثني (
أعاد و يف دستور املنظمة. ما هو منصوص عليه ملنظمة على حنو الذي تنشده استناد إىل الغرض األساسي ابال)، 2امللحق (

استعراض اإلطار يف آخرها  كانالعاملية الثالثة مع تعديالت طفيفة،   هاوأهدافاملنظمة األعضاء التأكيد ابستمرار على رؤية 
 20176.االسرتاتيجي يف عام 

 
خطة التنمية كون أن ب ،يســــــتند إليهرؤية املنظمة وأهدافها العاملية األســــــاس الذي تشــــــكيل  يف ظلّ يقرتن ذلك، و  -15

أهداف تعني دمج ويف هذا الصــــدد، ي. لغة مشــــرتكة جلميع أصــــحاب املصــــلحة يف التنميةت داعتم 2030املســــتدامة لعام 
لقضـــــــاء على اجلوع وانعدام األمن ترب ايعو لمنظمة. ليف اإلطار االســـــــرتاتيجي (مبا يتجاوز جمرد مواءمتها) التنمية املســـــــتدامة 

ألهداف التنمية حمورية الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، ركائز اســـــــــــــــتدامة ضـــــــــــــــمان العمل يف الوقت ذاته على الغذائي، مع 
الرامية ابإلضـــــافة إىل ذلك، ينبغي التفاق ابريس واجلهود و . رمتهاب 2030 عام لتحقيق خطةالشـــــروط املســـــبقة املســـــتدامة و 

 .عمل املنظمة يف املستقبلمعامل ل يتشك 2020إطار للتنوع البيولوجي ملا بعد عام إىل وضع 
 

ويتمثل أحدها اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. وضع حتدد سياق عمل لتغيري و/ أو اللعناصر عدة ا أيضً وتوجد  -16
رؤية وتوجهات  هوضعو ، 2019 آب/أغسطس يفمهامه  ،الدكتور شو دونيو ،لمنظمةلاملدير العام اجلديد يف تسلم 

تعزيز قدرة املنظمة على هبدف جديدة طبيق أساليب عمل ت ، بدأت املنظمة فعًال ضمارواضحة للمنظمة. ويف هذا امل
يف جمال بيا�ت وحتليالت ذات صلة ويف الوقت املناسب، و�ج مبتكرة، ودعم فين و  إاتحة ،ملة أمور منهاالقيام جب

د يهؤدي إىل متعلى نطاق يوالعام التمويل اخلاص توفري الدعم املادي، و مجيع أنواع شراكات تقدم ة إقامالسياسات، و 
 .تغيري حتويلحداث الطريق إل

 
بشر بعقد من العمل الطموح ي 2020 عام أنشأ عن ينعمل متجدد للقيام بلتغيري أو إلحداث ازخم آخر ومثة  -17

ل فيه  يف الوقت الذي. و 2030أهداف التنمية املستدامة حبلول عام بلوغ ل فإن على العموم،  عديدة تقدًماجماالت ُتسجِّ
دعا قادة العامل يف قمة أهداف التنمية ومن هذا املنطلق، املطلوب. احلجم أو ابلوترية تقدم بعد ال يتحقيق األهداف لالعمل 

ما هو الزم تعبئة التنمية املستدامة، وتعهدوا بحتقيق إىل عقد من العمل والتنفيذ من أجل  2019 أيلول/املستدامة يف سبتمرب
، 2030وعد احملدد، وهو عام األهداف حبلول املبلوغ ملؤسسات لالنهوض ابالوطين و على املستوى متويل وتعزيز التنفيذ من 

 الركب. أحد خلفأي دون ترك 

على إنتاج األغذية والتجارة لقي بظالهلا ت ال يتال 19-كوفيد  جائحةبثق عن يقني ينجمال رئيسي آخر للتغيري وعدم الومثة 
 جائحةفعيشهم وتغذيتهم. كسب أيًضا على حياة الناس وسبل  إمنا ، و فحسبوسالسل اإلمدادات الغذائية واألسواق 

وانتشار اآلفات القصوى صحية واجتماعية واقتصادية، مقرتنة آباثر الظواهر اجلوية تبعات وما يرتتب عنها من  19-كوفيد
 .احلديثةئية نظم الغذادد اله، ييف العصر احلديثال سابق له  ،خطرًامن األحداث غري املتوقعة، متثل  ذلك وغري

                                                      
 لدى اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة 5
  7/2017Cالوثيقة  6
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أســــــاليب رتكيز و التوضــــــيح جماالت  لز�دةيادة املدير العام الفرصــــــة حتت قاإلطار االســــــرتاتيجي األول وضــــــع يتيح و  -18

 ،اختاذ إجراءات جريئة فوريةففي حال عدم ملســــــــاعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة. ودجمها  ديدةاجلعمل ال
ذا، جيب هلو . 2030حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة حبلول عام تعرتض ســـبيل رئيســـية عقبات ســـيصـــبح اجلوع وســـوء التغذية 

تغري املناخ والتدهور البيئي وســـــــوء التغذية واألمراض النامجة عن اآلاثر الســـــــلبية فادي أن تصـــــــبح تلســـــــرعة وجه ال علىلعمل ا
 مبا يف ذلك: ،العمل اجلديدةأساليب يف هذا السياق، اقرتح عدد من جماالت الرتكيز و و . متعذر عالجهاو  مستحكمةاملزمنة 

 
الزدهار وفرص عمل يف سياق لق اوالتنمية الريفية كمصدر خلحتسني األمن الغذائي والتغذية والزراعة  أ)(

أصحاب ن خالل تعزيز الشراكات والتحالفات مع املنتجني يشمل مأهداف التنمية املستدامة، مبا 
 .وشركات األغذية متعددة اجلنسيات واملشرتين واملستهلكنياحليازات الصغرية 

حللول الرقمية يشمل ااحلديثة مبا كنولوجيات حمللية والعلوم والترف ااتعزيز املناهج املبتكرة واستخدام املع ب)(
 .ملواجهة املواقف والتحد�ت اجلديدة

عرب القطاعات القائمة الديناميكية صالت د الالنظم الغذائية جتسّ شاملة يف ت الحتو إحداث تعزيز  ج)(
عاجلة والنظم الزراعية مل بيعيةلموارد الطل املستدامستخدام الابوذات الصلة واجلهات الفاعلة والبلدان 
 .قدرة على الصمودوال ةالصحي ةالغذائيمناط األمن الغذائي والتغذية واأل

خطة ما تعد به عدم ترك أي أحد خلف الركب، مع الرتكيز على املناطق املعرضة للخطر، متاشًيا مع  د)(
أشكاله والقضاء على التمييز الفقر جبميع تمثل يف استئصال ت ت حموريةحتوالمن إحداث  2030عام 
 .الضعفمواطن م املساواة و اعدانواحلد من  قصاءواإل

اليت القائمة على األدلة جراءات لإلتقدمي الدعم على  ،اجلديدة ا بيديدً العمل من خالل مبادرة العمل،  (هـ)
لتنمية الريفية احتقيق النظم الغذائية و يف ل حتوّ وترية إحداث لتسريع البلدان خذ بزمامها تقودها وأت

 .هميع أشكالجب املستدامة من أجل القضاء على الفقر واجلوع سوء التغذية
ا والبلدان النامية غري الساحلية، تعزيز االتساق يف دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوً  و)(

  .الغذائي والتغذيةاألمن يف جمال  معّقدة وفريدة من نوعهاتعرضها لتحد�ت ابلنظر إىل 
 

 السائدة يف جمايل األغذية والزراعةاالجتاهات والتحد�ت العاملية 
جمموعة القضـــــا� اول ني ، لالجتاهات والتحد�ت العاملية واإلقليميةوثيقة اإلطار االســـــرتاتيجي حتليًال شـــــمل ســـــت -19

املســـــامهة يف تعزيز فرص كســـــب على صـــــحية، و غذائية اط اليت تتحدى قدرة نظمنا الغذائية على توفري أغذية مغذية وأمن
 أســـــــــــــــفرت عنها جائحة التحد�ت اليت وعالوة على ا. بطريقة مســـــــــــــــتدامة بيئيً احلد من أوجه انعدام املســـــــــــــــاواة العيش و 

 ،ات يف أمناط االستهالكري والتغي ،يضر وسع احلالنمو السكاين السريع والت عنتنشأ ضغوط كبرية أيًضا مثة  ،19-كوفيد
وفقدان  ،وندرة املياه ،وتدهور األراضي ،املرتبطة بتغري املناخ احلدوث اجلفاف البطيئةموجات و لظواهر اجلوية القصوى وا

اليت العابرة للحدود والناشــــــــــــئة املخاطر واألزمات املمتدة، و نزاعات، وال ،ملوارد الطبيعيةتراجع قاعدة او  ،التنوع البيولوجي
 .ةالزراعة والنظم الغذائيهتدد 
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األغذية  هايف حتليل االجتاهات والتحد�ت العاملية واإلقليمية والقطرية اليت تواجهاإلســــــــــــــهامات أحد م قدَّ ســــــــــــــيُ و  -20

اإلطار يســــــــــرتشــــــــــد ســــــــــو . املنظمةيف  ارية حالًيااالســــــــــتشــــــــــراف االســــــــــرتاتيجي اجلعملية والزراعة والتنمية الريفية من خالل 
 )FOFA( "مســــتقبل األغذية والزراعةجزء من ســــلســــلة "وهو ســــتؤدي إىل تقرير رئيســــي، هبذه العملية اليت االســــرتاتيجي 
املمكنة االجتاهات العاملية والســيناريوهات املســتقبلية البديلة لتحليل املســارات عرض تســلســلة هذه الف .نظمةالصــادرة عن امل

واإلنتاج الزراعي واملوارد الطبيعية غذية اســــتهالك األالســــلســــلة هذه تناوهلا تاليت ملواضــــيع الغذائية والزراعية. ومن بني انظم لل
 يف املنظمة إىل دراســــةاالســــتشــــراف االســــرتاتيجي وتســــتند عملية واالســــتثمار ورأس املال. ل العممن قبيل  وعوامل اإلنتاج

 .الفنية يف املنظمةتضطلع به اإلدارات مشاورات خارجية وعمل حتليلي و  ةداخلياستقصائية 
 

الطريقة اليت تؤثر فهم يف العامل من أجل  19-جائحة كوفيدتفشي على غرار ستجدة املواضيع املحتليل جري سيو  -21
 حول أثر تقييمات ســـــــــــــــريعة بنظمة وتضـــــــــــــــطلع املاملســـــــــــــــتقبل. تبعاهتا يف على قطاع األغذية والزراعة و هبا هذه اجلائحة 

يف جمــال ســـــــــــــــتجــاابت من ا الل األزمــات الســــــــــــــــابقــةاعتمــدتــه البلــدان خمــا تقييم عــاملي حيــدد ويتتبع قوم بوت 19 -كوفيــد
ن عامة عالتقييمات حملة تقدم هذه و . بســـــــياســـــــات األغذية والزراعةحتليل القرارات املتعلقة ، ابســـــــتخدام أداة الســـــــياســـــــات

على النظم الغذائية  ائحةهذه اجلآاثر حدة األعضــــــــــاء للتخفيف من عتمدها القرارات احلالية املتعلقة ابلســــــــــياســــــــــات اليت ي
األمراض واآلفات احليوانية �شــــئ عن أي خطر وقوع حليلولة دون او  19-النامجة عن كوفيدلتهديدات وملواجهة اوالزراعية. 

ذه وســـــُيهتدى هب"صـــــحة واحدة" إحدى اآلليات الرئيســـــية. ج �ســـــيشـــــكل ، من حدتهتخفيف الو  والنباتية العابرة للحدود
 ا.ضي قدمً ملهبدف االسياسات  مساعدة يف جمالوفره املنظمة للبلدان من ما ت يفالتحليالت والُنهج 

 
والتوجيهات بشـــــــــــأن االجتاهات والتحد�ت العاملية اإلســـــــــــهامات زيد من املواجتماعات أخرى يح عمليات تتســـــــــــو  -22

يف املؤمترات اإلقليمية اليت كان من املقرر االجتماعات  األغذية والزراعة. وتشــــــمل هذه يف جمايلالســــــائدة واإلقليمية الرئيســــــية 
وقــت كتــابــة هــذا التقرير، واللجــان الفنيــة آخر هلــا  إعــادة ترتيــب موعــدوتنتظر  2020 الربع األول من عــام البــدايــة عقــدهــا يف

 ارجية.اخلو  داخليةالشاورات املرمسية مع األعضاء، و الرمسية وغري الندوات ال، و 2020يف النصف الثاين من عام  عقدهااملقرر 
 

 إطار نتائج املنظمة -اثلثًا
 

إلطار االســــــرتاتيجي األطول أجًال، عملييت ختطيط لســــــتناد إىل العناصــــــر األكرب ، ابالملنظمةاإطار نتائج ويوّجه  -23
 أربعاليت مدهتا خالل فرتة الســـنتني من خالل بر�مج العمل وامليزانية وضـــمن اخلطة املتوســـطة األجل ورصـــده عمل املنظمة 

ا تنتجه املنظمة (املخرجات) بدًءا ممّ ، حتقيقهايتعني وميثل كل مستوى من إطار النتائج نوًعا خمتلًفا من النتائج اليت  سنوات.
تغيريات على املســـــــتوى القطري أو على نطاق أوســـــــع (النواتج) واآلاثر التنموية األوســـــــع (األهداف إحداث ســـــــاهم يف وي

وّفر األســــاس لتقييم كيفية إســــهام إجراءات وت، ر املؤشــــرات اليت تقيس التقدم احملرزيف صــــلب اإلطاوجد وت االســــرتاتيجية).
وميكن االطالع على  .ذلك رفع التقارير عنلو  ات على املســـــــــــــــتو�ت الوطنية واإلقليمية والعامليةري تغيإحداث املنظمة يف 

 . 2امللحق املكو�ت الرئيسية إلطار نتائج املنظمة احلايل يف 
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نبثقة عن تقييم إطار النتائج لتوصــــــــــــــيات املوكذلك ايف هذه الوثيقة، عروضــــــــــــــة العملية واألنشــــــــــــــطة املســــــــــــــتوجه و  -24
 وبلورته. إطار نتائج املنظمةتنقيح  يتعملي 7،لمنظمةلاالسرتاتيجية 

 
ينبغي  هلكنه أوضــــح أن. و اصــــاحلً أن األســــاس املنطقي املفاهيمي لإلطار االســــرتاتيجي ال يزال إىل لتقييم وأشــــار ا -25

. عادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةاجلارية إلعملية وال 2030خبطة عام مشل ربطه بشـــــــــكل أمن أجل اإلطار تنقيح 
أكرب درجة ملموســــــــــة بتحديد أهداف براجمية بإطار النتائج و قوم عليها أوصــــــــــى التقييم إبعادة صــــــــــياغة نظرية التغيري اليت ي

 .قائمة على القضا�و 
 

ا من األهداف النصـــــــــوص األســـــــــاســـــــــية، عددً  هما تقتضـــــــــيعلى حنو  ،ســـــــــيشـــــــــمل اإلطار االســـــــــرتاتيجي اجلديدو  -26
هذه األهداف االســرتاتيجية بلوغ ســيتم و نظمة. املاالســرتاتيجية اليت يتعني على األعضــاء واجملتمع الدويل حتقيقها بدعم من 

د ســـــــــــــتجســـــــــــــّ و ابلتحد�ت العاملية املذكورة أعاله.  ةبطتر املو من خالل جمموعة مقرتحة من اجملاالت الرباجمية ذات األولوية، 
نتائج قابلة للقياس ل اهداف التنمية املســـــــــــــتدامة وعدم قابليتها للتجزئة، وحتقيقً أترابط مدى اجملاالت الرباجمية ذات األولوية 

وضـــــــع ا بيد ليدً العمل مبادرة ن قبيل م ،، ســـــــتعمل الربامج ذات األولوية من خالل مبادرات جديدةيف امليدانومســـــــتدامة 
  بلدان.الخذ بزمامها تقودها وأتو  ،قائمة على األدلةحلول يف جمال السياسات 

 
مؤشــــرات النتائج من خالل مؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة، وكذلك من خالل مؤشــــرات غري ســــيتم قياس و  -27

العمل املعياري كأهداف التنمية املســــتدامة القائمة،   اليت ال ترتبط بســــهولة مبؤشــــراتجاالت أهداف التنمية املســــتدامة للم
 .على سبيل املثالملنظمة الذي تقوم به ا

 
 إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

الذي لعمل لإعادة صياغة مهمة  ةاألمم املتحدة اإلمنائيتنظيم منظومة إعادة عملية و  2030خطة عام تقتضي  -28
املنظمة وضع عملها يف سياق �ج موحد لألمم املتحدة وتكييف  على نيويتعالقطري. الصعيد املنظمة على تضطلع به 

من الناحية لدعم التغيري التحويل. و  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة عمل هبا تيف الطريقة اليت حول طرائقها لالستجابة للت
تحقيق لعمل ما تقوم به من كلية الرئيسية اليت يدعمها املنظمة حتديد التحوالت اهلييتعني على  ههذا يعين أن ،العملية

 . االسرتاتيجي هامع إطار  ًياأهداف التنمية املستدامة الوطنية، متاشمقاصد 
 

شرتك جلميع وكاالت الرصد امل إطارومؤشراهتا هداف التنمية املستدامة مقاصد أالقطري، ستصبح الصعيد على و  -29
بطريقة إلكرتوينة سيتم تتبع هذه املؤشرات، بدورها، و . انلبلدا هاصنفحتددها وتشد خبطوط أساس سرت ستو األمم املتحدة، 

على ري إطالقها العاملية اليت جياإللكرتونية منصة التخطيط واملراقبة واإلبالغ وهي  – UN INFOمن خالل منصة 
إطار نتائج صميم يف ومؤشراهتا تنمية املستدامة أهداف المقاصد وضع ؤدي سيو املستو�ت القطرية واإلقليمية والعاملية. 

 العاملي.الصعيد من امليدان إىل الحًقا لنتائج وتنفيذها ورصدها اختطيط إىل تيسري املنظمة 
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 أهداف التنمية املستدامةاستخدام مؤشرات 
أهداف التنمية مؤشرات ا من مؤشرً  21ا جمموعه مل 8الراعيةوكالة األمم املتحدة تعترب نظمة املأن جتدر اإلشارة إىل  -30

 15و 14و 12و 6و 5و 2تشمل أهداف التنمية املستدامة أخرى مؤشرات  ةمخسابلنسبة إىل  9وكالة مسامهةو املستدامة 
الدعم ملا تبذله نظمة قدم املتو ألهداف التنمية املستدامة. إطار املؤشرات العاملية جممل يف املائة من  10وتغطي أكثر من 

من خالل تعزيز قدراهتا على مجع البيا�ت ورصد مؤشرات أهداف التنمية  2030رصد خطة عام جهود لمن البلدان 
 21 بالغ عددهااملؤشرات الـ، ساسيةاألرصد الكأداة   ،ا بيد تستخدميدً العمل جتدر اإلشارة إىل أن مبادرة كما املستدامة.  

وكالة الراعية هلا أو الوكالة الملنظمة عترب االتنمية املستدامة اليت تابلنظر إىل أمهية مؤشرات أهداف و . اليت ترعاها املنظمة
 .)3امللحق ( امؤشرً  26 بالغ عددهاهذه املؤشرات الـإطار النتائج اجلديد كحد أدىن سيضم ، فيهاسامهة امل
 

تلك على غرار مة صلة أبهداف التنمية املستداوثيقة المؤشرات أخرى على إطار النتائج أيًضا شتمل أن يويتوقع  -31
 .مهمة للغايةجهة فاعلة دولية ولكن  هلا الراعيةالوكالة املتعلقة بتغري املناخ واليت ال تعترب املنظمة 

 
 ملنظمةالذي تقوم به االعمل املعياري العاملي 

على سبيل  ،منهاسيوىل االهتمام أيًضا لبلورة الدور املعياري العاملي الذي تؤديه املنظمة من أجل معاجلة أمور  -32
وتقييمات شبكة تقييم أداء املنظمات  تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة تناوهلااألفكار املهمة اليت  ،الذكر ال احلصر

مهية الذي تقوم به األالعمل املعياري احلاسم ز�دة تسليط الضوء على  هبدف 2018-2017املتعددة األطراف للفرتة 
أهداف التنمية املستدامة هلذه اجملاالت املعيارية اليت مؤشرات غري  أخرى مؤشراتاعتماد ، سيتم ديف هذا الصدو ملنظمة. ا

 ال ترتبط بسهولة إبطار نتائج أهداف التنمية املستدامة.
 

 لقائمة على النتائج يف املنظمةتعزيز اإلدارة ا
والنتائج واتج األهداف االسرتاتيجية والنبربط منوذج سلسلة نتائج املنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد قوم سي -33
 .للتغيريفعالة من خالل نظرية نشودة امل
 

                                                      
أهداف من مؤشـــــرات ؤشـــــر عاملي مكل ل" "راعيةاملســـــتدامة "الوكاالت الدد فريق اخلرباء املشـــــرتك بني الوكاالت املعين مبؤشـــــرات أهداف التنمية لقد ح 8

اليت تتبعها املنهجيات قدمي الذي "حيث املنظمات الدولية على تو  A/RES/71/313اجلمعية العامة الذي اختذته قرار الالتنمية املســــــــــــــتدامة، بناًء على 
الراعية ابالستناد كاالت الو مت تعيني و من منطوق القرار).  7فقرة اللدويل وإعداد تقديرات"(اعلى الصعيد املقارنة ألغراض  ، وذلكقطريةالبيا�ت ملواءمة ال

دعم تعزيز القدرات اإلحصـــــــائية و ) 2األســـــــاليب واملعايري جلمع البيا�ت وإعداد التقارير، (قيادة عملية وضـــــــع ) 1( منهاتوقع يجمال عملها وخربهتا، و إىل 
البيا�ت والبيا�ت الوصــفية إىل قاعدة البيا�ت وتقدمي ) 4جتميع البيا�ت الوطنية والتحقق منها، (يســري تو  )3وحتليلها، (مجع البيا�ت واســتخدامها على 

أهداف التنمية املســتدامة واإلبالغ عنها، وي بشــأن نالســحتليل االجتاهات ذات الصــلة ابلتقرير املرحلي و ) 5أهداف التنمية املســتدامة، (ؤشــرات العاملية مل
 أمور أخرى.ضمن مجلة 

أفضــل لدعم البلدان ها بشــكل ؤهليف وضــع يوكاالت األمم املتحدة املتخصــصــة، اليت جتمع بني اخلربة الفنية والرصــد واخلربة يف جمال الســياســات، توجد  9
مبادرات جديدة يف وضـــــع والســـــلطة ملســـــاعدة البلدان قدرة تتمتع الوكاالت املتخصـــــصـــــة ابلكما الســـــياســـــات.  وضـــــع و الرصـــــد  بنيرابط املهم يف إقامة ال

ل ز�دة فمبا يكشــاركة أصــحاب املصــلحة املتعددين النهوض مبســتوى العمل، و ؤدي إىل االرتقاء مبالشــراكات اليت تيســري حتليل البيا�ت، وتابالســتناد إىل 
 روح املسؤولية.

http://www.mopanonline.org/assessments/fao2017-18/FAO%20report%20final.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/fao2017-18/FAO%20report%20final.pdf
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رابط وضح الت. و املنشود هاثر أو  هاونتائج تللمسارات السببية بني أنشطة التدخاللة شام ةتقدم نظرية التغيري صور و  -34
إىل جنًبا ، املتوخاة ق حتقيق النتائجيوضح املخاطر واالفرتاضات اليت قد تعتو اثر واآلواتج بني املخرجات والنالقائم السبيب 
ر اإلطايربز فيه سويف الوقت الذي . قاصداالفرتاضات الرئيسية، مبا يف ذلك دور الكيا�ت األخرى يف حتقيق املمع جنب 
واتج ، يُتوقع أن يصف مستوى النمن املستو�تعلى كل مستوى قاصد لتحقيق املالزمة تقدم عناصر التغيري الرئيسية المدى 

 نتائج براجمية ملموسة قائمة على القضا�.
 

 نظريةبتكملة املنظمة، بشكل أعم على نطاق عزيز اإلدارة سعًيا منها إىل ت ،املنظمةقوم ذلك، ستوابإلضافة إىل  -35
النتائج. لتحقيق ال يتجزأ من ثقافة اإلدارة  اجزءً تشكل اإلطار االسرتاتيجي اجلديد بتدابري أخرى درجة يف نة املاحملسّ  التغيري
 اتشمل إدارة التغيري وتنمية القدرات، وإطارً هي  تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية و ى هذه التدابري يفلضوء علُسلِّط اوقد 

م والشراكات من أجل االستفادة بشكل أفضل من ثقافة التعلّ زرع بذور لة، وإدارة املوارد البشرية واحلوافز، و مساءمناسًبا لل
 . مجاعي واتج وأثرمسامهة املنظمة يف حتقيق ن

 
 عملية التشاور -رابًعا

 
 ني وخرباء خارجينياملوظفشمل تواسعة النطاق، تشاركية و وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد عملية تشاور يستلزم  -36

اإلقليمية املتوقع إدراجها يف إن اإلسهامات و واألعضاء. الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما،  هاواملنظمات الشريكة مبا في
 املؤمترات اإلقليمية.دورات موعد انعقاد  رجاءإإىل  اظرً ن بعدليست متوفرة الوثيقة احلالية 

 
. وسيتم، هذا التقريروقت إعداد  متاحة بعدليست ملؤمترات اإلقليمية دورات انعقاد املواعيد املنقحة الن كما أ -37

يف الوقت فنية اإلقليمية والاإلسهامات االتفاق مع األعضاء على آليات و�ج جديدة لضمان احلصول على عند االقتضاء، 
 .اإلطار االسرتاتيجيوضع يف لالهتداء هبا املناسب 

 
ت، خضعت خارطة طريق املشاورات بشأن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للتحديث وابلنظر إىل هذه التغيريا -38

 .2021ومطلع عام  2020). ومن املزمع إجراء مشاورات غري رمسية مع األعضاء يف اجلزء األخري من عام 1امللحق (
 

خالل العملية االستشرافية وجيري التحضري لعقد مشاورات مع املوظفني يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية من  -39
 .ومن خالل إنشاء جمموعات عمل حول اجملاالت الرباجمية ذات األولوية

 
حول حتديد التعاون والتنسيق على املستوى  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماوستتمحور املشاورات مع  -40

وتشمل املشاورات مع الشركاء اآلخرين هما. ، ورمبا االتفاق علي2ال سيما حول هدف التنمية املستدامة  ،االسرتاتيجي
منظومة األمم املتحدة األوسع وقد تشمل القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية، مع الرتكيز على حتديد 

 .شراكات مبتكرةاملتاحة إلقامة مكا�ت دراسة اإلاملمارسات اجليدة و 
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 . مشاورة أولية مع خرباء خارجيني ،ه أد�مبّني ما هو على حنو  ،أجريتو  -41
 

، اجتماعه األول مع جمموعة استشارية خارجية مكونة من 2020فرباير/شباط  26و 25وعقد املدير العام، يومي  -42
لوا جمموعة متنوعة من مسارات التفكري بشأن قضا� شخًصا) مثّ  15من مؤلفة عشرة مشاركني رفيعي املستوى (من جمموعة 

 شهد مشاركةنظم االجتماع، الذي وقد . اتاجملتمع املدين واحلكومو األوساط األكادميية منظورات اعة من األغذية والزر 
صوص أعضاء اجملموعة وأفكارهم وحلوهلم واقرتاحاهتم خبصغاء إىل آراء ، كحوار تفاعلي لإلأيًضا املنظمةمسؤويل كبار 

 .لتوجه االسرتاتيجي والرباجمي للمنظمةا
 

ل حتوّ إحداث ا بيد، و يدً العمل ، مبا يف ذلك مبادرة ذات األولوية ملدير العاماشات حول جماالت تركيز انقالودارت  -43
ا والبلدان النامية غري الساحلية، النظم الغذائية، واالبتكار، والرتكيز على الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوً يف 

؛ ة" والعملية والعالقيةكيفال، مبا يف ذلك أمهية فهم "مثريةدروسة و أفكارًا مقدم أعضاء اجملموعة و رقمية. منظمة نظمة جعل املو 
أمهية النظم و التوازن اجلديد بني املزارعني واملستهلكني؛ و ؛ يف امليدانع الشركاء ملمنظمة الكايف لتفاعل الضمان وضرورة 
اجملموعة  توسالمة األغذية؛ واألثر الشامل لتغري املناخ. و�قش يائية،املبنية على التكنولوجيا اإلحواالقتصادات  ،الغذائية

ن األغذية والزراعة، مبا يف ذلك الفرصة احملتملة ألختص رائدة يف جماالت حمددة جهة أن تكون للمنظمة ا كيف ينبغي أيضً 
 .ابألغذية والزراعةحكومي دويل معين فريق مثل  ،إنشاء آلية عامليةيف قيادة زمام البملنظمة أتخذ ا

 
تسليط إىل التفكري يف التحد�ت العاملية اليت تواجه األغذية والزراعة،  همعندما طُلب منضاء اجملموعة، أععمد و  -44

 لمزارعنيللتسويق لوالتجارة بني األقاليم كوسيلة  ،االنظم الغذائية الذكية مناخيً منها الضوء على جمموعة من القضا�، 
والزراعة  ،جعل الزراعة جذابة للشبابو الكربون، انبعااثث ض اخنفاملتسم اب، واإلنتاج الزراعي الصغريةأصحاب احليازات 

احلضرية واألمن الغذائي احلضري، وتقسيم املخاطر الزراعية، ومصادر الطاقة املتجددة اجلديدة، وصور ملستقبل صغار 
 املزارعني، وقوة البيا�ت واملعرفة.
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 الطريق لعملية التشاور بشأن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمةخارطة : 1امللحق 
 

 الوثيقة اجتماع اجلهاز الرائسي التاريخ
2020 

 املؤمترات االقليمية
 فرباير/شباط 17-20
 )رجئتأ(

لدورة اخلامســـــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ا
 آلسيا واحمليط اهلادئ

 األقاليمنتائج منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا يف 

تقــدمي املؤمترات اإلقليميــة توجيهــات بشــــــــــــــــأن اجملــاالت ذات األولويــة  −
 وما بعدها 2021-2020اإلقليمية لعمل املنظمة يف الفرتة 

 مارس/آذار 2-4
 )رجئتأ(

الدورة اخلامســـــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي 
 للشرق األدىن

 مارس/آذار 23-27
 )رجئتأ(

للمؤمتر اإلقليمي الـــدورة احلـــاديـــة والثالثون 
 ألفريقيا

 أبريل/نيسان 6-10
 )رجئتأ(

ــيــمــي غــري الــرمســي ألمــريــكـــــــا  املــؤمتــر اإلقــل
 الشمالية

 أبريل/نيسان 27-29
 )رجئتأ(

الدورة السادسة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي 
 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 مايو/أ�ر  5-7
 )رجئتأ(

اإلقليمي  الــــدورة الثــــانيــــة والثالثون للمؤمتر
 ألورواب

 جلنة الرب�مج واجمللس
 مايو/أ�ر 18-22
 )رجئتأ(

الدورة الثامنة والعشــــــــــــــرون بعد املائة للجنة 
 الرب�مج

 لإلطار االسرتاتيجي املؤقتةاخلطوط العريضة 

 انطالق عملية تشاورية شاملة ابالستناد إىل رؤية املنظمة وأهدافها  −

 والزراعـــة يف ســــــــــــــيـــاق خطـــةالنظر يف إطـــار نتـــائج منظمـــة األغـــذيـــة  −
 2030عام 

 

 اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس يونيو/حزيران 8-12
 اللجان الفنية

 يونيو/حزيران 22-26
 )رجئتأ(

 الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الغاابت 

 املنظمة النتائج واألولو�ت يف اجملاالت الفنية لعمل

 مناقشة األولو�ت الفنية يف اجتماعات اللجان الفنية املعنية −

 يوليو/متوز 13-17
 )رجئتأ(

الــدورة الرابعــة والثالثون للجنــة مصـــــــــــــــايــد  
 األمساك

 سبتمرب/أيلول 23-25
 

الدورة الثالثة والســــبعون للجنة مشــــكالت  
 السلع

 -ســـــــــبتمرب/أيلول  28
أكــتــوبــر/تشــــــــــــــــريــن  2

 األول

 السابعة والعشرون للجنة الزراعةالدورة 
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 الوثيقة اجتماع اجلهاز الرائسي التاريخ

 جلنة الرب�مج واجمللس
الدورة التاســعة  والعشــرون بعد املائة للجنة  سبتمرب/أيلول 9-13

 الرب�مج
اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة 

 2025-2022األجل للفرتة 

 النطاقإجراء املزيد من التشاور الشامل والواسع  −

 دمج األولو�ت اإلقليمية والفنية −

 دمج إسهامات األجهزة الرائسية −

 2030حتديث إطار نتائج املنظمة يف سياق خطة عام  −
نوفمرب/تشــرين الثاين  30
ديســــــــــــمرب/كــانون  4 -

 األول

الــدورة اخلــامســــــــــــــــة والســــــــــــــتون بعــد املــائــة 
 للمجلس

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة 
 2025-2022األجل للفرتة 

 
ديســـمرب/كانون األول 

مـــارس/آذار  - 2020
2021 

االجتمــــاعــــات غري الرمسيــــة للمجموعــــات 
 اإلقليمية

 مشروع اإلطار االسرتاتيجي

2021 
ديســـمرب/كانون األول 

مـــارس/آذار  - 2020
2021 

االجتمــــاعــــات غري الرمسيــــة للمجموعــــات 
 اإلقليمية

 مشروع اإلطار االسرتاتيجي

 جلنتا الرب�مج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما واجمللس
 اإلطار االسرتاتيجي الدورة الثالثون بعد املائة للجنة الرب�مج مارس/آذار 22-26

 
وبر�مج العمــل وامليزانيــة  2025-2022اخلطــة املتوســـــــــــطــة األجــل للفرتة 

 2023-2022للفرتة 
وبر�مج العمــل وامليزانيــة  2025-2022اخلطــة املتوســـــــــــطــة األجــل للفرتة  الدورة الثانية والثمانون للجنة املالية  مارس/آذار 22-26

 2023-2022للفرتة 
االجتماع املشــــــرتك بني الدورة الثالثني بعد  مارس/آذار 22

والــــــدورة الثــــــانيــــــة  املــــــائــــــة للجنــــــة الرب�مج
 والثمانني بعد املائة للجنة املالية

وبر�مج العمــل وامليزانيــة  2025-2022اخلطــة املتوســـــــــــطــة األجــل للفرتة 
 2023-2022للفرتة 

 –مـــــــــارس/آذار  29
 أبريل/نيسان 2

الدورة الســـــــــــــادســـــــــــــة والســـــــــــــتون بعد املائة 
 للمجلس

 اإلطار االسرتاتيجي
 

وبر�مج العمــل وامليزانيــة  2025-2022اخلطــة املتوســـــــــــطــة األجــل للفرتة 
 2023-2022للفرتة 

 اإلطار االسرتاتيجي الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر يوليو/متوز 12-16
 

وبر�مج العمــل وامليزانيــة  2025-2022اخلطــة املتوســـــــــــطــة األجــل للفرتة 
 2023-2022للفرتة 
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 )2021-2018(األجل املتوسط  احلايل منظمة األغذية والزراعة: إطار نتائج 2امللحق 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
شــــد األخاصــــة و تحرر من اجلوع وســــوء التغذية تســــهم فيه األغذية والزراعة يف حتســــني مســــتو�ت حياة اجلميع، عامل م

 ا.بيئيً  واجتماعًيا و ا، بطريقة مستدامة اقتصاد�ً فقرً 
 

 األهداف العاملية الثالثة لألعضاء
العمل تدرجيًيا على بناء عامل حيصــل فيه الناس يف مجيع و القضــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية  •

 األوقات على غذاء كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط والصحة؛
للجميع، بز�دة إنتاج األغذية، وحتســـــــــني التنمية  القضـــــــــاء على الفقر ودفع التقدم االقتصـــــــــادي واالجتماعيو  •

 الريفية وسبل املعيشة املستدامة؛
واإلدارة واالســــــــــــتخدام املســــــــــــتدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضــــــــــــي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد  •

 الوراثية، لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل.
 

 األهداف االسرتاتيجية
 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )1(
 جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة )2(
 احلّد من الفقر يف الريف )3(
 متكني نُظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة )4(
 األزماتز�دة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات و  )5(
 

 اهلدف اإلضايف

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

 الوظائف األساسية

تيســــري ودعم البلدان يف وضــــع وتنفيذ الصــــكوك املعيارية ووضــــع املواصــــفات مثل االتفاقات الدولية ومدو�ت  )1(
 نية وغري ذلكفصفات الالسلوك واملوا

 جتميع البيا�ت واملعلومات وحتليلها ورصــــــــــــــدها وحتســــــــــــــني فرص احلصــــــــــــــول عليها يف اجملاالت ذات الصــــــــــــــلة  )2(
 والية املنظمةب

 ال السياسات على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطريةيف جمتيسري وتعزيز ودعم احلوار  )3(
تنفيذ ورصد وتقييم السياسات و  داعدإل القطري واإلقليمي نيعلى املستويإسداء املشورة ودعم تنمية القدرات  )4(

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
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ن من تطبيقها  )5(  أنشـــــطة املشـــــورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارســـــات اجليدة وتنشـــــرها وحتســـــّ
 والية املنظمةبيف اجملاالت ذات الصلة 

 ة والريفية، بني احلكومات والشــركاء يإقامة الشــراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والتنمية الزراعتيســري  )6(
 التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاصيف 

 والية املنظمة.بالدعوة واالتصال على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية يف اجملاالت ذات الصلة  )7(
 

 الوظيفيةاألهداف 

 التواصل •
 تكنولوجيا املعلومات •
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه •
 اإلدارة الكفؤة والفعالة •
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 سامهة فيهاواملاليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا أهداف التنمية املستدامة  ت: مؤشرا3امللحق 
 

 الوصف املؤشر
  معدل انتشار نقص التغذية 2-1-1

ا إىل مقياس املعا�ة انعدام األمن الغذائي املتوســـط أو الشـــديد وســـط الســـكان اســـتنادً  معدل انتشـــار 2-1-2
  من انعدام األمن الغذائي

  حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤسسة الزراعية/الرعوية/احلرجية 2-3-1

 الشعوب األصليةمتوسط إيرادات صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس ومكانتهم كأفراد من  2-3-2

 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة 2-4-1

عدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املضــــــمونة يف مرافق حفظ على املدى املتوســــــط  2-5-1
 أو الطويل

 خلطر انقراضهانسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أ�ا معرضة  2-5-2

 مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية 1-أ-2

 مؤشر مفارقات أسعار األغذية 1-ج-2

، حقوق مضـــــــــــمونة يف األراضـــــــــــي الزراعية(أ) نســـــــــــبة املزارعني الذين ميتلكون أراض زراعية أو لديهم  1-أ-5
اجلنس؛ (ب) وحصـــــــة النســـــــاء بني املالك أو أصـــــــحاب احلقوق يف األراضـــــــي الزراعية، نوع حبســـــــب 

 حبسب نوع احليازة

نســــبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلك القانون العريف) للمرأة املســــاواة يف احلقوق  2-أ-5
 يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

  التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من الزمن 6-4-1

  حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة 6-4-2

  ؤشر املهدر من األغذيةمفواقد الغذائية (ب) و لامؤشر (أ)  12-3-1

 انسبة األرصدة السمكية داخل مستو�ت مستدامة بيولوجيً  14-4-1
احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصـــــــــــــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصـــــــــــــيد غري التقدم  14-6-1

 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

اســــــتدامة مصــــــايد األمساك كنســــــبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية  14-7-1
 .ا، ومجيع البلدانوأقل البلدان منوً 
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تقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/ســـــياســـــايت/مؤســـــســـــي يعرتف حبقوق ال 1-ب-14
 .مصايد األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوق

 مساحة الغاابت كنسبة من جمموع مساحة اليابسة 15-1-1

 التقدم ابجتاه حتقيق اإلدارة احلرجية املستدامة 15-2-1

  مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي 15-4-2

 
 

 تعترب املنظمة وكالة مسامهة فيهامؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت 
 

 الوصف املؤشر

نســــبة جمموع الســــكان البالغني الذين لديهم حقوق مضــــمونة حليازة األرض، و(أ) لديهم مســــتندات  1-4-2
  األرض مضمونة، حبسب اجلنس ونوع احليازة، و(ب) يعتربون حقوقهم يف معرتف هبا قانو�ً 

 اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 1-5-2
ا يف التصـــــديق على صـــــكوك متعلقة ابحمليطات تنفذ القانون الدويل، ويف عدد البلدان اليت حترز تقدمً  1-ج-14

مبوجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية، على النحو الوارد يف اتفاقية قبول تلك الصكوك وتنفيذها 
 األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل حفظ احمليطات ومواردها، واستخدامها على حنو مستدام

 نسبة األراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة اليابسة 15-3-1
وإدارية وســــــياســــــاتية لكفالة تقاســــــم املنافع على حنو عادل ا تشــــــريعية عدد البلدان اليت اعتمدت أطرً  15-6-1

 ومنصف
 


