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 املدير العام توطئة

 مارستيواجه العامل حتدايت ملحّة مل يسبق هلا مثيل. وقد 
والتأثريات االقتصادية النامجة عنها  19-جائحة كوفيد

ضغوطًا على مجيع البلدان يف سعيها إىل حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة واحتواء اجلائحة وعواقبها يف الوقت 

الظواهر املناخية  وتتفاقم األوضاع بقدر أكّب بفعلذاته. 
نية القصوى واآلفات العابرة للحدود واألمراض احليوا

وتؤدي هذه املخاطر إىل عكس مسار  .املصدر والنزاعات
التقدم احملرز يف القضاء على اجلوع واحلد من الفقر، 

الفئات ندرك أن الفقراء والضعفاء وغريهم من خاصة وأننا 
غري متكافئ من أي من  عبئًاسيتحملون  املهّمشة

 التأثريات الضارة.

 حتويل النظم ، أنّ عينهولكن، من الواضح يف الوقت 
ميثل أحد العوامل الرئيسية اليت تتيح  ةغذائيالالزراعية و 

أبكملها وأهداف  2030إحراز تقدم حنو حتقيق خطة عام 
إّن منظمة األغذية و  التنمية املستدامة املتصلة هبا.

والزراعة، بصفتها الوكالة العاملية الرائدة يف جمال األغذية 
بفرصة اترخيية يف هذه األوقات الصعبة  لديهاوالزراعة، 

يعود ابلنفع على  مبادة التغيري التحويلي الضروري لقيا
 اجلميع.

ويقتضي ذلك حتويل أساليب العمل املعتادة، والتفكري 
وإعادة تقييم النماذج واألمناط القائمة.  مبتكرةبصورة 

 ، شرعتُ 2019يف أغسطس/ آب  استالمي مهاميفمنذ 
منظمة كّبى يف إصالح وإعادة تنظيم   عملية يف إجراء
علها أكثر مشواًل وكفاءة وقدرة على جلوالزراعة  األغذية

االستجابة. وترّكز التدابري التحويلية على اتّباع هنج 
، موجّه حنو حتقيق النتائج من أجل تنفيذ كيدينامي

تعزيز فضاًل عن  الّبامج ابلتعاون الوثيق مع األعضاء،
 .املنظورةنظمة يف االستجابة لألحداث غري امل مرونة

هذه العملية مع وضع اإلطار االسرتاتيجي  وتتواصل
، الذي يرّكز على حتويل 2031-2022للمنظمة للفرتة 

كفاءة ومشوالً وقدرة  أكثر جلعلها الغذائيةو النظم الزراعية 
إنتاج أفضل وتغذية من أجل  على الصمود واستدامة

أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد 
 خلف الركب.

اخلطة املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية وتستند 
التغيريات اهليكلية اليت مت إىل إىل اإلطـار االسرتاتيجـي و 

تنفيذها من أجل هتيئة املنظمة على حنو أفضل لالجتاهات 
والتحدايت املاثلة أمام األغذية والزراعة، ابالستفادة من 

 ت مهامي.منذ أن تولّي جتّلىلتغيري الذي لالزخم اإلجيايب 

وعلى النحو املفصّل يف اخلطة املتوسطة األجل، تُعرض 
يف سياق الفضائل  الّباجمية جمموعة من جماالت األولوية

وهي متجّذرة يف األربع اليت جتسّد امليزة النسبية للمنظمة، 
مقاصد حمددة من بني مقاصد أهداف التنمية املستدامة 

 يف حتقيقها.اليت تتبوأ املنظمة مكانة جيدة للمسامهة 

وجتتمع العوامل املسرّعة األربعة املتمثلة يف التكنولوجيا 
اانت واالبتكار )مبا يشمل التكنولوجيا الرقمية( والبي

 املكمّلةوالعناصر  يشمل البياانت الضخمة( )مبا
رأس املال البشري واحلوكمة واملؤسسات( يف إطار  أي)

 يل.ة موحّدة لدعم هذا التغيري التحوّ رؤي

ية فيحافظ على مستوى امليزانية برانمج العمل وامليزانأما 
أمهية مواصلة تقدمي  مبا يّبز مسية الثابتة للّبانمج العادياإل

لضمان قدرتنا على مواجهة  الكافيةاملسامهات الطوعية 
 التحدايت املنبثقة عن برانمج عمل آخذ يف التوسّع.



ى وتواصل املنظمة تنقيح عملياهتا ونظمها لضمان أقص
صميم  املوارد البشرية يف ووضعقدر من الكفاءة والفعالية 

جهودها. وستضمن اسرتاتيجية إدارة التغيري الراسخة يف 
بيئة عمل إجيابية ال تسمح إطالقًا أبي شكل من أشكال 
االستغالل، قدرتنا على حتفيز املوظفني وتنمية قدراهتم 

ملساءلة تغيري يتمتعون ابحافزًا للومتكينهم من أن يكونوا 
واملصداقية والقدرات الالزمة من أجل حتقيق الرؤية 

 واالسرتاتيجية اجلديدتني ومنوذج األعمال اجلديد.

 وستكون السنوات األوىل اليت ستعقب جائحة

حامسة األمهية إلعادة إرساء املسار الالزم من  19-كوفيد  
أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد حان وقت 

ما  ولّكنين مقتنع أبننا إذا ا ملهمّة ضخمةهنّ العمل اآلن. إ
، والتزام متبادل، ومن خالل إقامة عملنا بشكل متضافر

التحالفات والشراكات املتينة، سنتمكن من مواجهة 
 التحدايت وتوفري مستقبل مزدهر وعادل للجميع.

 شو دونيو
 املدير العام
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 مقدمة

املطلوب من األعضاء واجملتمع  والنواتجاألهداف االسرتاتيجية  2025-2022حتدد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -1
وتغطي اخلطة  2031.1-2022الدويل حتقيقها بدعم من منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(، وفًقا لإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

املتوسطة األجل فرتة متتّد على أربع سنوات وتشّكل األساس الّباجمي وإطار النتائج إلعداد برانمج العمل وامليزانية لفرتة 
 من مساءلة عن رفع التقارير بشأن حتقيق النتائج واملوارد املالية. ماهب يتصل وماالسنتني 

حنو ما تقتضيه النصوص األساسية، إبطار اسرتاتيجي يتم  يسرتشد عمل املنظمة أبكمله، على 2010ومنذ عام  -2
ويرسم اإلطار االسرتاتيجي  كل أربع سنوات.وخيضع لالستعراض  إعداده لفرتة ترتاوح بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة 

طريق املستقبل لفرتة عشر سنوات، انطالقًا من رؤية املنظمة وأهدافها العاملية واستجابة خلطة عام  2031-2022 للفرتة
، والتطورات العاملية املهمة األخرى، واالجتاهات اإلقليمية والعاملية، والتحدايت الرئيسية يف اجملاالت الواقعة ضمن 2030

 نطاق والية املنظمة.

وقدرة على الصمود  كفاءة ومشوالً أكثر يركز اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة على التحول إىل نظم زراعية وغذائية و  -3
ويوفر  .، من دون ترك أي أحد خلف الركبإنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلمن أجل واستدامة 

 .2025-2022ذلك األساس إلعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 يف قطاعي األغذية والزراعة الفرص العامليةو  التحدايتوتضم هذه الوثيقة ستة أقسام رئيسية هي: حملة عامة عن  -4

ألف(؛ واخلصائص األساسية للمنظمة )القسم ابء(؛ واإلطار الّباجمي للنتائج والرصد )القسم جيم(؛ والتطّلعات  )القسم
الّبانمج )القسم دال(؛ ومسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة األربعة وجماالت األولوية العشرون يف 

 هاء(؛ ومنوذج العمل اجلديد للمنظمة )القسم واو(. )القسم
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 التحّدايت والفرص العاملية - ألف

تسريع التفكري االسرتاتيجي بشأن التحّدايت والفرص العاملية، بعملية تضطلع املنظمة، حرًصا منها على  -5
، ولتبادل املعرفة بشأن 2030هبدف زايدة التأّهب والفعالية يف تقدمي الدعم خلطة عام  هاستشراف االسرتاتيجي فياال

وكما هو مبنّي ابلتفصيل يف اإلطـار  حنو االستدامة. النظم الزراعية والغذائيةالتحّدايت والتهديدات والفرص املتاحة لتحويل 
 على تؤثراليت  ناشئةالو  اليةاحل رتابطةامل بيئيةالو  قتصاديةاالو  جتماعيةاال رئيسيةالدوافع المن  18االسرتاتيجـي، مت حتديد 

 1.2اجلدول ، على النحو الوارد يف النظم الزراعية والغذائية
 األساسية للنظم الزراعية والغذائية واالجتاهات ذات الصلة الدوافع - 1اجلدول 

 )الشاملة( الدوافع النظمية – ألف
 زايدة الطلب على األغذية وتغيريهاليت من املتوقع أن تؤدي إىل  التوّسع احلضري والديناميكيات السكانية  -1
حّول االقتصادي الشامل ال حتقق دائًما النتائج املتوقَّعة جلهة التاليت النمو االقتصادي والتحّول اهليكلي وتوقعات االقتصاد الكلي   -2

 للمجتمعات
 ببعضها البعض على الصعيد العامليوالغذائية اليت تربط النظم الزراعية أوجه التكافل بني البلدان   -3
، ما يسمح بصنع القرارات والتكنولوجيات االبتكارية يف الوقت توليد البياانت الضخمة، ومراقبتها واستخدامها وملكّيتها  -4

 احلقيقي، وأيًضا يف قطاع الزراعة
 تلك القائمة على املوارد والطاقة، مبا يف ذلك االستقرار السياسي والنزاعات املتزايدةحاالت عدم   -5
 ألحداث اليت من الصعب التنبؤ هبااليت تتجّسد يف الوقوع املفاجئ لأوجه عدم اليقني   -6

 اليت تؤثر مباشرة على احلصول على األغذية وسبل العيش الدوافع -ابء 
 فقر أو الفقر املدقعيعيشون يف ال ننسبة كبرية من السكان الريفيني الذي، مع الفقر الريفي واحلضري  -7
الذي يّتسم بتباينات كبرية يف الدخل، وفرص العمل، وعدم املساواة بني اجلنسني، واحلصول على األصول، املساواة  انعدام  -8

 ساسية، والعبء املايل غري املنصفواخلدمات األ
مما كانت عليه يف السبعينات ولكنها أعلى مما كانت عليه يف الثمانينات  اليت هي من حيث القيمة احلقيقية أقلّ  3،أسعار األغذية  -9

 تماعية والبيئية الكاملة لألغذيةوالتسعينات، ابلرغم من أهنا ال تعكس التكاليف االج
 اليت تؤثر مباشرة على إنتاج األغذية والزراعة وعلى عمليات التوزيع الدوافع -جيم 

النظمية والُنهج التكنولوجيات املبتكرة )مبا يف ذلك التكنولوجيات البيولوجية والرقمنة( مبا يف ذلك املزيد من االبتكار والعلوم   -10
 واحلفظ والزراعة العضوية( ةاإليكولوجيالزراعة )

 الذي غالًبا ما يكون غري كافٍ الغذائية الزراعية و االستثمار العام يف النظم   -11
قطاعي األغذية  بسبب مكننة اإلنتاج وحتّوله الرقمي، مبا يف ذلك يفاليت تزداد الرساميل/املعلومات يف عمليات اإلنتاج  كثافة  -12

 والزراعة
على الصمود والغذائية الذي ميّثل حتداًي لقدرة النظم الزراعية الغذائية الزراعية و تركيز األسواق على املدخالت واملخرجات   -13

 ولعدالتها
الناجتة من التغيري السلوكي للمستهلكني الذين ُيطلب منهم بشكل متزايد اختاذ خيارات معّقدة بشأن  أمناط االستهالك والتغذية  -14

 اط األكل الصحّية أمًرا أساسًيااحملتوى الغذائي وسالمة ما أيكلونه، وحيث يكون حتويل طلب املستهلك يف اجتاه أمن
                                                      

 .C 2021/7من الوثيقة  1اجلدول  2
وهو يتألف من  وهو مؤشر لقياس التغرّي الشهري يف األسعار الدولية لسّلة من السلع الغذائية األساسية. ،مؤشر املنظمة ألسعار األغذيةحبسب قياس  3

 .2016-2014متوسط مؤشرات أسعار مخس جمموعات من السلع األساسية مرّجحة مبتوسط حصة الصادرات لكل جمموعة من اجملموعات خالل الفرتة 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
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 املتصلة ابلنظم البيئية الدوافع -دال 
 ياه والتنوّع البيولوجي والرتبة، مبا يف ذلك تدهور األراضي واملالطبيعية وتدهورهاندرة املوارد   -15
اليت قد تزداد يف املستقبل بسبب االجتاهات املتزايدة يف اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود،  األوبئة وتدهور النظم البيئية  -16

 مضادات امليكروابت، والتزايد يف إنتاج املنتجات احليوانية واستهالكها وتعّدي الزراعة يف املناطق الّبيّة والغاابت، ومقاومة
الذي يؤثر ابلفعل على النظم  مبا يف ذلك الظواهر املناخية املتطرفة وتقّلب درجات احلرارة وأمناط هطول األمطار، ،تغرّي املناخ  -17

 طق الريفيةاجلوع والفقر يف املناالغذائية واملوارد الطبيعية، ومن املتوقع أن يسرّع وترية الزراعية و 
، حيث يتزايد تطوير األنشطة االقتصادية املتعّلقة بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على املستوى "االقتصاد األزرق"  -18

استعادة النظم  العاملي، وتتطّلب املقايضات الناشئة وضع سياسة سليمة تدمج احللول التقنية واالجتماعية واالقتصادية، ومبادئ
 الغذائية التحويلية.الزراعية و اإليكولوجية لنظم اإلنتاج، ومشاركة أصحاب املصلحة عّب القطاعات يف سياق النظم 

نقاط انطالق  تُعتّب أولوية ذات للتغيري حمّفزاتوحددت عملية االســتشــراف االســرتاتيجي يف املنظمة أيًضا أربعة  -6
ووعي  (2)املؤسسات واحلوكمة؛  (1)فّعالة أو عوامل تدعم العمليات التحويلية هبدف االبتعاد عن "العمل كاملعتاد"، وهي: 

 والتكنولوجيات املبتكرة. (4)واملداخيل وتوزيع الثروات؛  (3)املستهلكني؛ 
واالجتاهات املذكورة آنًفا سلسلة من التحدايت  الدوافعوتطرح إدارة النظم الزراعية والغذائية وحتويلها يف سياق  -7

والتحدايت  (2) ؛التحدايت الشاملة اليت ترتبط ابألهداف العاملية للمنظمة بشكل مباشر (1)ين مها: أاليت تنقسم إىل جز 
 املتعّلقة مبحّفزات التغيريات التحويلية للنظم الزراعية والغذائية.

 :ما يليللمنظمة املرتبطة بشكل مباشر ابألهداف العاملية التحدايت الشاملة  وتشمل
االحتباس معاجلة تغرّي املناخ وزايدة حّدة املخاطر الطبيعية من خالل احلد بصورة جذرية من انبعااثت غازات  -ألف

 شراكة مع وكاالت أخرى.ابلالناشئة عن النظم الزراعية والغذائية العاملية واالقتصاد ككل،  احلراري

 وجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود يف وجه الصدمات واملخاطر املناخية. -ابء

 وضمان االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإعادة أتهيل قاعدة املوارد الطبيعية. -جيم

 تمر.وضمان مسامهة العمليات اإلمنائية مجيعها يف القضاء التام على الفقر املدقع واملس -دال

وضمان مسامهة االسرتاتيجيات والسياسات كافة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله واحلفاظ  -هاء
 على هذه النتائج على املدى الطويل.

 :ما يلي التحدايت املرتبطة مبحّفزات التغيري وتشمل
والعمليات اخلاصة ابحلوكمة واألطر معاجلة أوجه ضعف املؤسسات، واالفتقار إىل التنسيق عّب القطاعات،  -واو

 4القانونية على املستوايت كافة، والتعامل مع مسائل اإلنفاذ وتداعياهتا على النظم الزراعية والغذائية.

 ودعم البلدان واجملتمع العاملي املعين ابلتنمية لزايدة وعي املستهلك بشأن خيارات االستهالك التحويلية. -زاي

                                                      
ين ويف جمال احلوكمة أمرًا عد عمل املنظمة القانو ويُ  أبمهية حيوية لبناء مؤسسات قوية وشفافة وتعزيز احلوكمة اخلاضعة للمساءلة. واألنظمةتتسم القوانني  4

 .2030حموراًي لتحسني املؤسسات وآليات احلوكمة وترسيخ السياسات واالسرتاتيجيات من أجل حتقيق خطة عام 
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الثروات بني البلدان وضمن البلد الواحد، مبا يف ذلك التداعيات على النظم و املداخيل زيع مسألة تو ومعاجلة  -حاء
 الزراعية والغذائية.

من أجل حتسني إنتاجية األغذية واملخاطر اليت قد تنشأ عنها  "النظمية"والُنهج املبتكرة وإدارة التكنولوجيات  -طاء
 والزراعة بشكل مستدام.

األساسية للنظم الزراعية والغذائية وحمّفزات التغيري والتحدايت يف تطوير اإلطار االسرتاتيجي  الدوافعوسامهت  -8
 .2025-2022الذي تستند إليه اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
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 اخلصائص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة - ابء

 2030طبيعة التحدايت العاملية اليت تواجهها األغذية والزراعة والنهج املتوخى يف خطة عام بشكل واضح تشري  -9
ابلتايل النظر يف دور املنظمة وعملها يف املستقبل يف ويتعنّي  أن تتطرق إىل هذه القضااي مبفردها.للمنظمة إىل أنه ال ميكن 

ل مًعا ميزة دة متأصلة يف منظمة األغذية والزراعة ومتثّ ومثة خصائص أساسية متعد ضوء خصائصها التنظيمية األساسية.
 5تنفرد هبا املنظمة:

العمل  فهي وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال األغذية والزراعة املكلفة مبهمة شاملة من األعضاء تتمثل يف (أ)
يف ما يتعلق جبميع جوانب األغذية والزراعة )مبا يف ذلك إدارة مصايد األمساك والغاابت  على املستوى العاملي

 .واملوارد الطبيعية(، واألمن الغذائي والتغذية يف سلسلة املساعدة اإلنسانية واإلمنائية أبكملها

يه للدول أن تدعو كل وتّتسم بوضعها احلكومي الدويل وحبيادها ومبا لديها من سلطة توفري منتدى حمايد ميكن ف (ب)
 املعارف.منها األخرى للحوار ولتبادل 

 .من األعضاء تقدمي معلومات متصلة بغرض املنظمة عضوأي الطلب من ولديها سلطة  (ج)

 اليت ميكن ختصيصهاضمونة املوارد احلد األدىن من املوميزانيتها العادية مستمدة من االشرتاكات املقررة اليت توفر  (د)
أجل تعزيز  لألنشطة ذات األولوية اليت يتفق عليها األعضاء يف األجهزة الرائسية، وتكّملها مسامهات طوعية من

 .معارف املنظمة وزايدة نطاق عملها

واسعة من اخلّبات يف خمتلف جماالت واليتها ويعملون بطريقة متعددة  جمموعةولديها موظفون ميلكون  (ه)
 .تصاصاتخاال

لالستجابة لطلبات البلدان  نيعامليالو  نيقليمياإلّباء من اخلملستوى القطري تدعمه فرق ولديها وجود على ا (و)
 واألقاليم.

  

                                                      
 .108، الفقرة C 2017/7 Rev. 1الوثيقة  5



6  C 2021/3 

 

 اإلطار الرباجمي للنتائج والرصد - جيم

وأهداف التنمية املستدامة إىل حتّوالت حتويلية وهُنج متكاملة، وحلول  2030تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  -10
للحواجز اهليكلية للتنمية املستدامة وهي تقّر ابلدور األساسي الذي تؤديه الزراعة املستدامة يف الربط بني الشعوب والكوكب 

 واالزدهار.
واملذكور  - القضاء على اجلوع - 2امة ويدعم مفهوم األمن الغذائي، املذكور صراحة يف هدف التنمية املستد -11

وهو ال ينفصل عن احلاجة  .2030مجيع أجزاء خطة عام  -أغذية آمنة ومغذية للجميع  -ضمًنا يف مفهوم األمن الغذائي 
ية امللّحة إىل القضاء على احلرمان الشديد، ومعاجلة حتدايت املناخ، وبناء قدرة اجملتمع على الصمود، وإدارة املوارد الطبيع

إجراء حتّول جذري يف نظمنا الزراعية  2030وابختصار، يتطّلب حتقيق خطة عام  والتنوّع البيولوجي الغين بشكل مسؤول.
 والغذائية.

ويسند األولوية ملقاصد أهداف  2030وبناًء على ذلك، فإن إطار النتائج للمنظمة مرّسخ بقوة يف خطة عام  -12
 التنمية املستدامة ومؤشراهتا.

 ملنظمة األغذية والزراعة ةاالسرتاتيجي يةالسرد

 أكثرللمنظمة يف التحول إىل نظم زراعية وغذائية وّجه اإلطار االسرتاتيجي ة اليت تاالسرتاتيجي يةتمثل السردت -13
، من دون ترك إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلمن أجل  كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة

 .خلف الركبأي أحد 
مبدأ تنظيمًيا للطريقة اليت تعتزم املنظمة من خالهلا دعم تنفيذ خطة أهداف التنمية املستدامة  الفضائل األربعومتثل  -14

 والتشجيع على اتباع هنج اسرتاتيجي حموره الُنُظم. 
 هيكل نتائج منظمة األغذية والزراعة

اخلاص هبا من خالل جماالت األولوية  النتائج إطارمع  ابملقارنةالنتائج  وحتققستنّفذ املنظمة إطارها االسرتاتيجي  -15
، هنًجا منظًَّما، مع مراعاة أبعاد التنمية 2030، متاشًيا مع الطبيعة التحويلية خلطة عام . وهي ستستخدميف الّبانمج

من و  التنمية املستدامة.االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف وقت واحد، ومعاجلة املقايضات ذات الصلة بتحقيق أهداف 
الغذائية، سرتكز املنظمة أيًضا على تصنيف الزراعة مبا يتجاوز أغراض اإلنتاج الزراعية و لنظم النهج اخلاص اباستخدام خالل 

 اتواالقتصاد الكلّي لضمان األمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود وتعزيز االبتكارات وحتفيز االستثمار 
 أفضل. والشراكات بشكل

القضاء على املتمثل يف  2، واهلدف القضاء على الفقراملتمثل يف  1وتسرتشد مسامهات املنظمة مبنظور اهلدف  -16
بني أهداف التنمية القائم ، وتعرتف يف الوقت نفسه ابلرتابط احلّد من أوجه عدم املساواةاملتمثل يف  10، واهلدف اجلوع

 األخرى يف حتقيق الرؤية الشاملة للمنظمة. التنمية املستدامة املستدامة، وابلتايل أبمهية مجيع أهداف
، تكّملها عناصر للنتائج السببية واضحة تراتبيةملنظمة من جمموعة من العناصر لتحديد اخلاص ابويتألف هيكل النتائج 

جيري وصفها أدانه مبزيد و  1الشكل وترد العناصر الرئيسية هليكل النتائج يف  أخرى لرتكيز عمل املنظمة وتسريعه ومتكينه.
  من التفصيل.
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 العناصر الرئيسية هليكل نتائج منظمة األغذية والزراعة - 1الشكل 
 رؤية املنظمة

يقة عامل متحــرّر من اجلوع وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستوايت معيشة اجلميع، وخصوصًا الفئات األشد فقرًا، بطر 
 واجتماعية وبيئية مستدامة.اقتصادية 

 الثالثة لألعضاء: األهداف العاملية
القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيًيا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع األوقات على  -1

 ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط والصّحة؛ غذاء كاٍف وآمنٍ 
بزايدة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل العيش  القضاء على الفقر ودفع التقّدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، -2

 املستدامة؛
يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، لصاحل أجيال اإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا  -3

 احلاضر واملستقبل.
 ةاالسرتاتيجي يةالسرد

إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، من أجل  كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة أكثردعم التحول إىل نظم زراعية وغذائية 
 .ترك أي أحد خلف الركب ، من دونوحياة أفضل

 أهداف التنمية املستدامة التوجيهية
 .احلّد من أوجه عدم املساواةاملتمثل يف  10؛ واهلدف القضاء على اجلوعاملتمثل يف  2؛ واهلدف القضاء على الفقراملتمثل يف  1اهلدف 

 العشرون الرباجمية جماالت األولوية و )التطّلعات(  الفضائل األربع
شاملة على املستوايت و  كفؤة  ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة، من خالل سالسل إمدادات زراعية وغذائية :أفضلإنتاج  -1

 يف ظل تغرّي املناخ وبيئة متغريةومستدامة على الصمود  غذائية قادرةزراعية و  نظًما يضمن مااحمللية واإلقليمية والعاملية، 
 االبتكار األخضر؛ والتحوّل األزرق؛ والصحة الواحدة؛ وصغار املنتجني؛ والزراعة الرقمية جماالت األولوية يف الّبانمج:

القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك الرتويج لألغذية املغذية وزايدة  :تغذية أفضل -2
 الوصول إىل أمناط غذائية صحية

األمناط الغذائية الصحية؛ والتغذية للفئات األكثر ضعًفا؛ واألغذية املأمونة؛ والفاقد واملهدر من  الّبانمج:جماالت األولوية يف 
 األغذية؛ واألسواق والتجارة

خفض محاية النظم اإليكولوجية الّبيّة والبحريّة وترميمها وتعزيز استخدامها املستدام، ومكافحة تغرّي املناخ ) :بيئة أفضل -3
نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشواًل وقدرة فات( من خالل وإعادة االستخدام، والتدوير، وإدارة املخلّ ، املخلفات

 على الصمود واستدامة
 والنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ؛األحيائياملناخ والنظم الزراعية والغذائية؛ واالقتصاد  جماالت األولوية يف الّبانمج:

والبلدان الغنية  الريفيةو  املناطق احلضريةبني النمو االقتصادي الشامل عن طريق احلد من أوجه عدم املساواة ) تعزيز :حياة أفضل -4
 النساء(و  الفقرية والرجالو 

املرأة الريفية؛ والتحوّل الريفي؛ والنظم الغذائية احلضرية؛ والزراعة وحاالت املساواة بني اجلنسني و  جماالت األولوية يف الّبانمج:
 ات.الطوارئ الغذائية؛ والنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود؛ ومبادرة العمل يًدا بيد؛ وزايدة االستثمار 

 حصاءات، واملواضيع الشاملة، والعوامل املسّرعةاجلودة الفنية، واإل اإلضايف: اهلدف
 العوامل املسّرعة

 التكنولوجيا 
  االبتكارو 
  البياانتو 
  واملؤسسات( أس املال البشري)احلوكمة ور  املكّملةوالعناصر 
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 املواضيع الشاملة
 املساواة بني اجلنسني والشباب واإلدماج

 األساسيةالوظائف 
 جتميع البياانت واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها -1
 املعيارية ووضع املواصفاتتيسري ودعم البلدان والشركاء اآلخرين يف وضع وتنفيذ الصكوك و  -2
 تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات املتعّلقة ابلنظم الزراعية والغذائية على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطريةو  -3
األدلة دعم املؤسسات على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، إلعداد السياسات والّبامج القائمة على و  -4

 وتنفيذها ورصدها وتقييمها واالستفادة من االستثمارات
 نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامةتيسري إقامة الشراكات والتحالفات من أجل و  -5
 وحتّسن استيعاهبا إسداء املشورة وتقدمي الدعم لألنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرهاو  -6
 الدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةو  -7

 األهداف الوظيفية
 التواصل 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو 
  حوكمة املنظمة واإلشراف عليها وتوجيههاو 
  اإلدارة اليت تتسم ابلكفاءة والفعاليةو 
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 هي: واضحة للنتائج السببيةالعناصر الالزمة لتحديد سلسلة إن  -17
وتعّّب األهداف العاملية ابقتضاب  ، اليت تبقى من دون تغيري.لألعضاء الثالثةواألهداف العاملية  رؤية املنظمة (أ)

 عن األهداف النهائية لألعضاء من أجل توفري إطار قائم على النتائج لرؤية املنظمة.
على املقاصد الرفيعة املستوى  الضوء تسّلط اليت التوجيهيةأهداف التنمية املستدامة و ةاالسرتاتيجي يةالسردو (ب)

 وتصفاملقايضات  توّجه واليتألهداف التنمية املستدامة اليت جيب أن يساهم عمل املنظمة بكامله يف حتقيقها، 
 .2030العامة للمنظمة يف األهداف العاملية ضمن إطار خطة عام  املسامهة

اليت تصف اآلاثر اإلمنائية الطويلة األجل املرجّوة اليت تنشأ عن أهداف التنمية املستدامة  الفضائل األربعو (ج)
 من بدعموعلى مستوى األهداف االسرتاتيجية السابقة للمنظمة "اليت سيحّققها األعضاء واجملتمع الدويل 

جنازات" اليت تساهم املنظمة يف "اإل الفضائلهذه  ومتثلّ  ، مبا يف ذلك املقاصد ومؤشرات إجنازها".املنظمة
حتقيقها من خالل عملها الّباجمي، ويتم قياسها عن طريق مؤشرات مناسبة )طويلة األجل( ألهداف التنمية 

 املستدامة من جانب املنظمة أو الوكالة الراعية املعنية.
لنسبية لدى املسامهة يف حتقيق ح القيمة املضافة للمنظمة وميزهتا االيت توضالعشرون  الرباجمية جماالت األولويةو (د)

النواتج املتوسطة األجل ومقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، واليت مت حتديدها لكي تويل املنظمة 
وسيتم رصد أهداف التنمية املستدامة املنشودة يف كل جمال  .األربعة الفضائلعناية خاصة هبا من أجل حتقيق 

 ج ابستخدام املؤشرات )الطويلة األجل( ذات الصلة ألهداف التنمية املستدامة.من جماالت األولوية يف الّبانم
 الفضائلحمددة، وتساهم يف الوقت نفسه يف حتقيق  فضيلةوإن جماالت األولوية يف الّبانمج راسخة بقوة يف 

 األربع كافة.
 ما يلي: العناصر اإلضافية لرتكيز عمل املنظمة وتسريعه ومتكينهوتشمل  -18

م وتعظيم اجلهود الرامية إىل مواجهة التحدي الذي تطرحه كوسيلة لدفع عجلة التقدّ   عوامل مسّرعةأربعة  (أ)
؛ وتقوم العوامل املسّرعة بتيسري إدارة املقايضات، وجيب األربع الفضائلأهداف التنمية املستدامة، ولتحقيق 

 ؛ابلتايل أن تكون شاملة ومراعية للمنظور اجلنساين
ها جماالت حامسة جرى حتديدها ألخذها يف االعتبار يف مجيع أحناء العمل الّباجمي بوصف ومواضيع شاملة (ب)

 يةوفًقا للسرد ،الركب خلف أحد ترك عدمللمنظمة بغية ضمان حتقيق مبدأ الّبجمة يف األمم املتحدة املتمثل يف 
 ؛ملنظمة األغذية والزراعة ةتيجيااالسرت 

حصاءات، واملواضيع الشاملة، والعوامل املسّرعة من أجل دعم تعميمها يف واإل املتعّلق ابجلودة الفنية، واهلدف (ج)
 ؛عمل املنظمة

وهي  للمنظمة بوصفها وسائل العمل احلامسة اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. والوظائف األساسية (د)
ويتعني على املنظمة  اًي.جماالت من املتوقع أن تؤدي املنظمة فيها دورًا قياداًي، ولكن ليس ابلضرورة دورًا حصر 

لتعزيز التغيري التحّويل يف النظم  أولوية وذاتأن تستفيد من هذه الوظائف األساسية بطريقة هادفة ومتسلسلة 
 ؛الزراعية والغذائية
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خاصة ابألعمال لدعم  وكفؤةاليت تضمن توافر بيئة متكينية متينة وداعمة وعمليات فعالة  واألهداف الوظيفية (ه)
 عمل املنظمة بكامله.

حملة عامة عن إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة مبا يف ذلك جماالت األولوية الّباجمية واملواضيع  2الشكل  ويعطي -19
ار وصًفا تفصيلًيا لعناصر اإلط 4امللحق املشرتكة والعوامل املسّرعة واملسامهات يف أهداف التنمية املستدامة. ويتضمن 

 االسرتاتيجي وهيكل النتائج اخلاص ابخلطة املتوسطة األجل. 
مبا يف ذلك: رؤية املنظمة واألهداف العاملية الثالثة  العناصر األساسية من هيكل نتائج املنظمة 3الشكل ويبنّي  -20

لألعضاء والسردية االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة اليت تسرتشد هبا والفضائل األربع وجماالت األولوية الّباجمية 
العوامل املسّرعة األربعة من خالل  العشرون ونواجتها اليت حتدد سلسلة واضحة من النتائج السببية، إضافة إىل عناصر إضافية

 واملواضيع املشرتكة والوظائف األساسية للمنظمة واألهداف الوظيفية اليت تعمل على تركيز عمل املنظمة وتسريعه ومتكينه.
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 ملنظمة األغذية والزراعة: إطار النتائج االسرتاتيجية 2الشكل 
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 األغذية والزراعة تصوير العالقات بني عناصر هيكل النتائج ملنظمة - 3الشكل 
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 العالقة ابلتخطيط على املستوى القطري

لغة مشرتكة بني خمتلف طبقات املنظمة ومع سيتيح انتقال املنظمة إىل إطار قائم على أهداف التنمية املستدامة  -21
ومن شأن هذا االنتقال أن يسّهل احلوار بني مجيع املستوايت يف  الشركاء اخلارجيني يف األمم املتحدة والشركاء اآلخرين.

مية املنظمة وإدماج النتائج املتفق عليها على املستوى القطري من خالل أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التن
اإلطار االسرتاتيجي وأن حيقق االتساق مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  نتائج تراتبية إطار املستدامة يف

 .(8الشكل ) 4امللحق  ، على النحو املبنّي يف2018لعام 
منظمة موّحدة لألغذية والزراعة اعتماد هنج إدارة براجمية وحتقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية  تشجيع قيامويتطّلب  -22

على املستوى القطري حيث تشارك املنظمة يف العمليات التابعة إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية 
القطرية واحلاجة إىل االستجابة لألولوايت الوطنية، ويتطلب ذلك أن يعكس اإلطار االسرتاتيجي تنوّع املواقف  املستدامة.

 ضمن اإلطار األوسع ألهداف التنمية املستدامة.
النتائج على املستوى القطري اليت مت حتديدها يف سياق أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف  ومن شأن تضمني -23

يسّهل قياس تدخالت املنظمة أن  ومؤشراهتا ستدامةجمال التنمية املستدامة واليت ترتبط بتحقيق مقاصد أهداف التنمية امل
 على مجيع املستوايت، من خالل جتميع النتائج من املستوايت القطرية واإلقليمية والعاملية واالرتقاء هبا.

وتوطيًدا لذلك، ستحدد املنظمة خمرجات يف إطار جماالت األولوية يف الّبانمج ابلتشاور مع املكاتب امليدانية  -24
من أجل ضمان تدفق جيد يف التخطيط وحتقيق النتائج انطالقًا من القاعدة إىل القمة  2021ف الثاين من سنة خالل النص

 ومن القمة إىل القاعدة.
وتؤّكد التوجيهات اجلديدة إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة على أولوية هذا األخري  -25

 ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم أهداف ومقاصد أهداف التنمية املستدامة الوطنية.يف توضيح االلتزامات اجلماعية 
ويُقصد إبطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة أن يكون الركيزة األساسية جلميع أنشطة األمم املتحدة 

ة بشكل مجاعي على املستوى القطري، وهو مبثابة إطار النتائج الذي تتم من خ الله مساءلة هيئات األمم املتحدة املسامهر
ولذلك يشتّق إطار الّبجمة القطرية للمنظمة على النحو الواجب من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال  وفردي.

 التنمية املستدامة ويتماشى بسالسة مع عملياته ودورته.
اءات املنّسقة، ستعمل اللجنة التوجيهية املشرتكة التابعة لألمم ومتاشًيا مع هذه اجلهود األكثر اتساقًا واإلجر  -26

املتحدة/إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، أيًضا كآلية رئيسية حلوكمة إطار الّبجمة القطرية 
هود منظومة األمم املتحدة جتدعم وأن  اهنج األمم املتحدة متماسكً  يكون وسيضمن ذلك بشكل فّعال أن واإلشراف عليه.

ويرأس اللجنة  اإلمنائية بشكل مجاعي امللكية القطرية وتعاجل األولوايت والثغرات يف أهداف التنمية املستدامة الوطنية.
نظومة التوجيهية إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة املنّسق املقيم وأكّب ممثل لنظري احلكومة املركزية مل

األمم املتحدة، وتضمن اللجنة التوجيه االسرتاتيجي واإلشراف على إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية 
وتنعقد اللجنة التوجيهية على األقل  املستدامة، واملواءمة مع عمليات وآليات وأهداف التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية.

قّدم والتحدايت والفرص، وتوّجه التنفيذ، وتستعرض تقرير النتائج القطرية ملبادرة وحدة العمل يف مرّة سنواًي، وهي تراقب الت
 األمم املتحدة، من مجلة أمور أخرى.
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 رصد النتائج واإلبالغ عنها

ل ترسيخ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد يف أهداف التنمية املستدامة فرصة فريدة إلعادة النظر يف املمارسات ميثّ  -27
 السابقة، والبحث يف اجملاالت اليت ميكن تبسيطها، وحتسني جودة وجدوى عمليات رصد النتائج واإلبالغ عنها.

وخيدم رصد النتائج واإلبالغ عنها غرضني رئيسني اثنني مها: ضمان املساءلة املناسبة لألعضاء بشأن اإلبالغ عن  -28
ة ابملنظمة، مع مراعاة خمتلف أوجه املساءلة عن املستوايت املختلفة النتائج اليت مت حتقيقها من خالل استخدام األموال املناط

للنتائج؛ وغرس ثقافة يف املنظمة تشّجع ممارسات اإلدارة القائمة على النتائج وتعزز التعّلم من الرصد والتقييم لتحسني إدارة 
 األداء وتطبيق الّبامج.

، واألهداف 6إمكانية قياس جماالت األولوية الّباجمية، والباب  1ويتضّمن إطار نتائج املنظمة ضمن امللحق  -29
الوظيفية، واألبواب اخلاصة من خالل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ومؤشرات األداء الرئيسية، حسب املقتضى. 

ة ختطيط العمل مبا وسوف جيري تنقيح املؤشرات ومؤشرات األداء الرئيسية حسب احلاجة استناًدا إىل بلورة الّبانمج وعملي
وقد يشمل هذا إدخال مؤشرات غري متصلة أبهداف التنمية  يكفل قياًسا دقيًقا للنواتج يف هناية فرتة اخلطة املتوسطة األجل.

ذلك،  وإضافة إىل 6املستدامة ابلنسبة إىل العمل يف جماالت ال ترتبط بسهولة إبطار النتائج اخلاص أبهداف التنمية املستدامة.
سوف جتري بلورة النواتج ومؤشرات قياسها ضمن جماالت األولوية الّباجمية وسيجري حتديدها ابلنسبة إىل األهداف األخرى. 

 .2023-2022وسيعرض إطار النتائج احملّدث ضمن التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
التنمية على كل مستوى من النتائج، جنًبا إىل جنب  ، مساءلة املنظمة واألعضاء والشركاء يف2اجلدول وترد يف  -30

ويتمثل اهلدف من النهج اجلديد، كمبدأ أساسي، يف االستفادة من البياانت املتاحة بشأن  مع وسائل لقياس التقدم احملرز.
ى املستويني القطري زدواجية علعن النتائج اليت مت حتقيقها، مع إعطاء األفضلية لتبسيط عملية اإلبالغ واحلد من اال اإلبالغ

 واإلقليمي.
  

                                                      
 مبؤشر متفق عليه ملقاومة مضادات امليكروابت: صحة واحدة خاص 3أضيف على سبيل املثال مقياس ضمن جمال األولوية الّباجمية بشأن إنتاج أفضل   6
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 املساءلة والقياس -إطار الرصد يف املنظمة  - 2اجلدول 

  

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 املخرجات

 .ل املخرجات اإلجنازات امللموسة لتدخالت املنظمة يف إطار ومتثّ  مسامهة املنظمة بطريقة مباشرة يف النواتج
املمولة من امليزانية العادية واملوارد من خارج امليزانية على املستوايت الوطنية جماالت األولوية يف الّبانمج 

 واإلقليمية والعاملية.
  :إسناد كاملتنتج املنظمة، وتراقب، وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن ما تنجزه. 
  َّسب الطلب وقياس التقدم احملرز سنواًي.حبمة وضع املؤشرات املتسقة واملصم 

 النواتج

  الفضائلالتغرّيات املتوسطة األجل يف البيئة التمكينية على املستوى القطري أو العاملي والقدرات الالزمة لتحقيق 
وتؤثر املنظمة على النتائج احملققة على مستوى النواتج، واملنبثقة عن مقاصد أهداف التنمية املستدامة  .األربع

وتتحمل املنظمة بعض املساءلة، ولكن حتقيق األهداف من  متاًما. واملرّسخة فيها، ولكنها ال تسيطر عليها
وميكن أن تساهم  منظمة األغذية والزراعة والدول األعضاء والشركاء يف التنمية. -مسؤولية مجيع الشركاء 

 املنظمة يف التغرّيات.
  مصادر البياانت الدولية( املؤشرات )مؤشرات أهداف التنمية املستدامة( اليت ترصدها املنظمة )ابستخدام

ومسح جُيرى على مستوى املنظمة كل سنتني ويشمل البياانت النوعية للمساعدة على تقييم أمهية عمل املنظمة 
وميكن أيًضا استكمال املقاييس اخلاصة مبجاالت عمل حمددة مبؤشرات  وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني.

 سب الطلب، عند احلاجة.حبمة مصمَّ 

 األثر

  اآلاثر اإلمنائية/النواتج الطويلة األجل )التطّلعات( يف اجملاالت اليت التزمت فيها املنظمة بتحقيق النتائج )توفري
 خط واضح لّبانمج العمل اخلاص ابملنظمة(.

 .وال يوجد أي إسناد تساهم املنظمة هبذه النتائج الرفيعة املستوى والطويلة األجل، ولكنها ال تسيطر عليها 
 ألي كيان مبفرده، بل هي مساءلة مجاعية.

  تقوم مقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا بتتبع االجتاهات العاملية على هذا املستوى وستقوم املنظمة
 برصدها )ابستخدام مصادر البياانت الدولية(.
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 الرباجمية العشرون األربع وجماالت األولوية  الفضائل - دال

من أجل سّد الفجوات  األربع الفضائلالّبامج اليت ستنفذها املنظمة يف إطار  يةاجمالّب توّجه جماالت األولوية  -31
احلرجة وهتيئة الظروف الالزمة لدفع التغيريات اليت ستساهم يف هناية املطاف يف حتقيق مقاصد خمتارة من أهداف التنمية 

بشكل مباشر للقضااي والتحدايت الناشئة عن عملية االستشراف  يةوتستجيب جماالت األولوية الّباجم املستدامة.
ل مجيعها ومتثّ  االسرتاتيجي يف املنظمة، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، وعمليات التشاور الرمسية وغري الرمسية األخرى.

، ما جيمع بني اّتساع 2030امهة يف خطة عام امليزة النسبية للمنظمة بصفتها الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف املس
 وعمق خّبة املنظمة الفنية ومعرفتها.

 : الفضائل األربع4الشكل 
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 .2025-2022العشرين املقرتحة يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة الّباجمية جماالت األولوية  3اجلدول ويعرض  -32
 جماالت األولوية الرباجمية العشرون  - 3اجلدول 

أهداف مقاصد  بيان الناتج يةاألولوية الرباجمجمال 
التنمية 

  املستدامة
على  وشاملة كفؤةضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة من خالل سالسل إمداد غذائية وزراعية   إنتاج أفضل

يف مبا يضمن وجود نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة  املستوايت احمللية واإلقليمية والعاملية
 ظل تغري املناخ والبيئة

نتاج اخلاص إب 1اجملال 
  االبتكار األخضر أفضل:

على نطاق املنتجني  تشمل ومتكاملة خضراء جتارية وأعماللرايدة املشاريع  فرص هتيئة
نظم إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت املستدامة ودعمها  عّب، والضعفاءصغري 

 لتكنولوجيات والسياسات التمكينيةمن خالل االبتكار وا

 ،4-2 ،3-2 
6-4 ،15-2 

نتاج اخلاص إب 2اجملال 
 التحّول األزرق أفضل:

من خالل  وقدرة على الصمود واستدامة األكثر كفاءة ومشوالً  الزرقاءتعزيز نظم األغذية 
سياسات وبرامج حمّسنة متعّلقة ابإلدارة املتكاملة القائمة على العلوم، واالبتكارات 

 كنولوجية، ومشاركة القطاع اخلاصالت

،2-2 ،1-2 
 14-2 ،14-4 ،

14-6 ،14-7 ،
 ج-14 ،ب-14

نتاج اخلاص إب 3اجملال 
  صحة واحدة أفضل:

أجل ضمان  واحدة املعززة واألفضل أداًء منالصحة وطنية ودولية متكاملة للإقامة نظم 
، عن طريق حتسني الوقاية من اآلفات صحة اإلنسان واحليوان والنبات وسالمة البيئة

واألمراض، واإلنذار املبكر، وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية، مبا فيها مقاومة 
 امليكروابت مضادات

 ، د-3، 1-5
15-8 

نتاج اخلاص إب 4اجملال 
صول صغار ح أفضل:

املنتجني على حنو منصف 
 لى املواردع

لى املوارد ع أكثرصول صغار املنتجني واملزارعني األسريني على حنو منصف حضمان 
 االقتصادية والطبيعية، واألسواق، واخلدمات، واملعلومات، والتعليم، والتكنولوجيات، من

 خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمّسنة

1-4 ،2-3 ، 
2-4 ،9-3 

نتاج اخلاص إب 5اجملال 
 الزراعة الرقمية أفضل:

دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية اليت يسهل الوصول إليها من أجل حتسني 
فرص السوق واإلنتاجية والقدرة على الصمود يف السياسات والّبامج املتعّلقة ابلنظم 
الزراعية والغذائية، مع الرتكيز بصورة خاصة على أتمني فرص الوصول املنصف وأبسعار 

 للمجتمعات الريفية الفقرية والضعيفة ميسورة

 ،ب-5، 1-4
 8-17، ج-9 

ألغذية تشجيع اوحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك  القضاء على اجلوع تغذية أفضل
 فرص الوصول إىل أمناط غذائية صحية املغذية وزايدة

اخلاص بتغذية  1اجملال 
أمناط غذائية  أفضل:
 للجميع صحية

انتقال السكان إىل أمناط غذائية صحية يف البيئات و لحق يف غذاء كاٍف إسناد األولوية ل
املؤسسية والسياساتية والقانونية املتكاملة اليت تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع 

 اخلاص وحتّفزها

3-1 ،3-2، 
 3-4 ،12-8 ،

 ب-14

تغذية اخلاص ب 2اجملال 
التغذية للفئات  أفضل:

 األضعف

األمن الغذائي وسوء التغذية لدى األفراد األكثر ضعًفا والقضاء  شكل حتديد انعدامي
عليهما يف مجيع السياقات، حمور تركيز السياسات واالسرتاتيجيات والّبامج احملددة 

 األهداف اليت وضعتها البلدان ونّفذهتا

1-3 ،2-1، 
 2-2 ،3-1، 
 3-2 
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةاألولوية الرباجمجمال 
التنمية 

  املستدامة
اخلاص بتغذية  3اجملال 
 آمنةأغذية  أفضل:
 للجميع

اعتماد السياسات والتشريعات املتكاملة واملتعددة القطاعات املتعّلقة بسالمة األغذية 
وحتسني قدرات  يف النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وتنفيذها من جانب احلكومات

 ووعي اجلهات املشّغلة لسلسلة القيمة واملستهلكني

2-1 ،2-2 ،3-2 

ية اخلاص بتغذ 4اجملال 
احلد من الفاقد  أفضل:

 واملهدر من األغذية

مجيع اجلهات الفاعلة  وضع خرائط طريق واضحة وخاصة وحمددة السياق لتمكني وحثّ 
يف سلسلة اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مستوى املستهلكني على احلد من 
 الفاقد واملهدر من األغذية، وتنفيذها من جانب احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية

2-1 ،2-2، 
 12-3 

اخلاص بتغذية  5اجملال 
شفافية األسواق  أفضل:

  والتجارة

شفافية األسواق واملشاركة املنصفة فيها ويف سالسل القيمة العاملية والتجارة حتسني 
الدولية من خالل تنسيق السياسات والقدرات البشرية واملؤسسية لصنع القرارات القائمة 

  على األدلة

 ،ج-2، ب-2
 11-17، أ-10 

وتعزيز استخدامها املستدام، ومكافحة تغرّي املناخ  وإصالحهامحاية النظم اإليكولوجية الّبيّة والبحريّة  بيئة أفضل
أكثر فات( من خالل نظم زراعية وغذائية ، وإعادة االستخدام، والتدوير، وإدارة املخلّ خفض املخلفات)

 كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة
اخلاص ببيئة  1اجملال 
التخفيف من حدة  أفضل:

نظم آاثر تغري املناخ و 
 هوغذائية مكّيفة معزراعية 

متكني حتّول النظم الزراعية والغذائية وقدرهتا على الصمود لتحقيق أهداف االستدامة 
وأهداف اتفاق ابريس، من خالل وضع ممارسات وسياسات وبرامج زراعية ذكية مناخيًّا 

 وتنفيذها

2-4 ،13-1، 
، ب-13، 13-2 

14-3 

اخلاص ببيئة  2اجملال 
االقتصاد  أفضل:

 أغذيةأجل  من األحيائي
 مستدامة وزراعة

حيقق التوازن بني القيمة االقتصادية والرفاه االجتماعي من  أحيائيتعزيز قيام اقتصاد 
جهة، واالستدامة البيئية من جهة أخرى، من خالل وضع سياسات وممارسات متكاملة 
قائمة على األدلة وتنفيذها يف البيئات اجلزئية والكلية ابستخدام االبتكارات 

 التكنولوجية، والتنظيمية، واالجتماعية

12-2 ،12-4 ،
12-5 
 

اخلاص ببيئة  3اجملال 
التنوع البيولوجي  أفضل:

خدمات النظم و 
اإليكولوجية من أجل 

  والزراعةاألغذية 

الزراعة وتعزيز استخدام النظم اإليكولوجية حفظ التنوع البيولوجي من أجل األغذية و 
أتهيلها، البحرية والّبية واخلاصة ابملياه العذبة وخدماهتا على حنو مستدام وصوهنا وإعادة 

 من خالل اعتماد سياسات وممارسات حمددة األهداف

2-5 ،14-4، 
 15-1 ،15-3 ،

15-4 ،15-6 
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةاألولوية الرباجمجمال 
التنمية 

  املستدامة
 الريفيةو  املناطق احلضريةبني احلد من أوجه عدم املساواة )من خالل  النمو االقتصادي الشامل تشجيع حياة أفضل

 (الفقرية والغنية والرجال والنساء البلدانو 
اخلاص حبياة  1اجملال 
املساواة بني  أفضل:

اجلنسني ومتكني املرأة 
 الريفية

لى املوارد، واخلدمات، والتكنولوجيات، عصوهلا حملرأة و اضمان املساواة يف حقوق 
مها هبا وإزالة القوانني واملؤسسات، والفرص االقتصادية، وصنع القرارات، وحتكّ 

واملمارسات املمّيزة بني اجلنسني، من خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وأطر قانونية 
 مراعية للمنظور اجلنساين

، أ-5، 5-4، 2-3
 ج-5

اخلاص حبياة  2اجملال 
التحّول الريفي  أفضل:
 الشامل

الريفية مع ضمان مشاركة تسريع عملية التحّول الريفي الشامل وإعادة تنشيط املناطق 
منها، من خالل تنفيذ  فاعهاوانتشة بشكل متساٍو فيها الفئات الفقرية والضعيفة واملهمَّ 

 سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمددة األهداف

1-1 ،8-3 ، 
8-5 ،10-1 ،

10-2 ،10-7 ،
 ب-14
 

اخلاص حبياة  3اجملال 
نظم غذائية  إقامة أفضل:

مستدامة يف املناطق 
 احلضرية

األكثر كفاءة ومشواًل وقدرة متكني حتّول النظم الزراعية والغذائية احلضرية وشبه احلضرية 
اليت تتصدى للفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف على الصمود واستدامة 

التحّول الريفي الشامل املناطق احلضرية، ومتّكن األمناط الغذائية الصحية، وحتّفز 
واملستدام، من خالل اعتماد سياسات وبرامج داعمة، وشروع أصحاب املصلحة 

 الوطنيني واحملليني ابألعمال واالستثمارات وتوسيع نطاقها

1-1 ،2-1 ، 
 1-12، أ-11

اخلاص حبياة  4اجملال 
حاالت الطوارئ  أفضل:

 الزراعية والغذائية

توفري املساعدة العاجلة على مستوى التغذية وسبل العيش للبلدان اليت تعاين من انعدام 
األمن الغذائي احلاد أو املعّرضة له، وتزويد سكان هذه البلدان ابلقدرات املناسبة للصمود 
يف وجه الصدمات واملخاطر املستقبلية وإدارهتا على حنو أفضل، ابعتماد هنج الرتابط 

 ومسامهته يف بناء السالمنساين والتنمية بني العمل اإل

1-5 ،2-1، 
 2-2 ،2-3 ،

16-1 

اخلاص حبياة  5اجملال 
نظم زراعية  أفضل:

وغذائية قادرة على 
 الصمود

تقوية قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل العيش على الصمود يف وجه الصدمات وعوامل 
حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات اإلجهاد االجتماعي واالقتصادي والبيئي من خالل 

 احلوكمة الفعالة لتنفيذ تدابري احلد من الضعف

1-3 ،1-5 ،2-4 

اخلاص حبياة  6اجملال 
مبادرة العمل يًدا  أفضل:

 بيد

تسريع وترية التحّول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف الفئات 
األشّد فقًرا واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني مجيع أبعاد النظم 

 الصلة من خالل التحليل والشراكاتالزراعية والغذائية ذات 

1-1 ،1-2 ،2-
، أ-2، 2-2، 1

10-1 ،10-2 

اخلاص حبياة  7اجملال 
تعزيز  أفضل:

  االستثمارات

رتتب عنها آاثر واسعة النطاق تتسريع وترية التحّول إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة 
على احلد من أوجه عدم املساواة والقضاء على الفقر واجلوع من خالل زايدة 

 ستقبليةاالستثمارات املاالستثمارات العامة واخلاصة وحتسني القدرات لالستفادة من 

، أ-2، ب-1
10-1 ،10-2، 

 5-17، ب-10 

اجمية وأطر النتائج اخلاصة هبا، مبا يف ذلك الفجوات لّب عرًضا أكثر تفصياًل جملاالت األولوية ا 1امللحق ويقّدم  -33
ستستفيد املنظمة من الرئيسية اليت جتري معاجلتها، وكيفية ارتباطها مبقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا، وكيف 

 العوامل املسّرعة للتعجيل إبحراز التقدم، واملكوانت املواضيعية الرئيسية، مبا فيها اجلوانب املعيارية واجلوانب املتعّلقة ابلوظائف
  األساسية للمنظمة، واملخاطر واملقايضات الرئيسية.
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 ستدامةمسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية امل - هاء

( موجودة يف صلب اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، ما 5الشكل وأهداف التنمية املستدامة ) 2030إن خطة عام  -34
يتيح للمنظمة استخدام لغة مشرتكة لبلورة املقاصد املوكلة إليها والنتائج احملققة ابلنسبة إىل كل منها على مستوى املنظمة 

 ككّل.
انة مركزية يف نظرية التغيري الشاملة للمنظمة حيث ُتستخدم أهداف التنمية وحتتل أهداف التنمية املستدامة مك -35

 /الطويلاألثر /النواتج مستوىع التقدم احملرز والتعبري عن التطلعات على املستدامة الرئيسية ومؤشراهتا لتعزيز الرتكيز وتتبّ 
 .األجلاملتوسط 
 أهداف التنمية املستدامة - 5الشكل 

 

وإن املنظمة يف وضع مثايل للمسامهة بشكل مباشر يف حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة املتمحورة حول  -36
 .()إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضلفضائل املنظمة األربع 

بصورة عامة، تقدم جماالت األولوية الّباجمية العشرون املبّينة يف إطار النتائج اجلديد مسامهات أساسية يف حتقيق و   -37
. وترد مجيع صلة امؤشرًا ذ 75ومقصًدا خمتلًفا  59 ما جمموعه تشملهدفًا من أهداف التنمية املستدامة  17من أصل  15

وترد  ها.تُعتّب املنظمة اجلهة الراعية أو الوكالة املسامهة املسؤولة عن قياسمقصًدا  21مؤشرًا ضمن  26املؤشرات وعددها 
 .الفضائل األربعمن  فضيلةتفاصيل هذه املسامهات حبسب كل  4اجلدول  يف
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 *موجز مبقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا حبسب كل فضيلة من الفضائل األربع  - 4اجلدول 

 
مقاصد أهداف 

التنمية 
 املستدامة

مؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

املؤشرات اليت تُعترب املنظمة 
 )املسامهة فيها(اجلهة الراعية هلا/

أهداف التنمية املستدامة اليت 
 تشكل حمور الرتكيز

 (2) 12 24 20 إنتاج أفضل
 6و 5و 3و 2و 1
 17و 15و 14و 9

 5 17 13 تغذية أفضل
 10و 3و 2و 1

 17و 14و 12

 (2) 6 17 14 أفضلبيئة 
 13و 12و 2

 15و 14

 (1) 8 32 24 حياة أفضل
 8و 5و 2و 1

 12و 11و 10
 17و 16و 14

"القضاء على الفقر"، فإن اجملاميع تتخطى عدد املقاصد واملؤشرات  1-2مقاصد مشرتكة، مثل املقصد  الّباجمية مبا أنه لدى عدد من جماالت األولوية*
 .أعالهيف الفقرات املختلفة املذكورة 

 الفضائل( 14و 2تغطي بعض أهداف التنمية املستدامة )مثل اهلدفني  ،6الشكل و 4اجلدول وكما يتبنّي من  -38
ظهر بوضوح الطبيعة املرتابطة خلطة عام األمر الذي يُ  - فضائلاألربع كافة، يف حني يغطي عدد من هذه األهداف عّدة 

وعلى  املختلفة. الفضائلذلك، يتم الرتكيز على بعض أهداف التنمية املستدامة بشكل خاص يف كّل من  ومع .2030
مع تقدمي املنظمة  15و 14و 2و 1على أهداف التنمية املستدامة  اإلنتاج األفضلسبيل املثال، ترّكز املسامهات يف نطاق 

ابعتبارها الوكالة الراعية له، األمر الذي يبنّي أمهية قطاع الزراعة بكامله؛  6مسامهة اسرتاتيجية رئيسية يف حتقيق اهلدف 
أبمهية خاصة، ما يّبز بشكل واضح العالقة بني  12و 3و 2، تتسم أهداف التنمية املستدامة التغذية األفضلوابلنسبة إىل 

 12، تسّلط أمهية أهداف التنمية املستدامة ضلالبيئة األفالتغذية واإلنتاج واالستهالك املستدامني والصحة؛ وابلنسبة إىل 
 ةبصورة خاصة الضوء على احلاجة إىل حتقيق االستدامة والقدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ يف النظم الزراعي 15و 13و

ّية، وابلتايل، مكانته طبيعته التكامل حياة أفضلويبنّي التطّلع إىل  ، ويف إدارة املوارد الطبيعية وصوهنا واستخدامها.ةوالغذائي
األربع وذلك من خالل جمموعة متوازنة ومتنوعة نسبيًّا من املسامهات يف أهداف التنمية املستدامة،  الفضائليف "صلب" 

 .10و 8و 5و 1كأهداف التنمية املستدامة   الركب، خلف أحد ترك لعدممبا يف ذلك تلك اليت ترّكز على الشمولية 
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 األربع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة: مسامهة الفضائل 6الشكل 

 
مبزيد من التفصيل مسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل جماالت األولوية  3امللحق ويصف  -39

حملة عامة عن كل من مسامهات جماالت األولوية الّباجمية األساسية أو  امللحقويعطي . الفضائل األربعالّباجمية يف إطار 
؛ إضافة إىل مسامهات إضافية ألهداف 4اجلدول وامللخصة ضمن  1امللحق "اجلوهرية" املوصوفة يف إطار النتائج ضمن 

وابط بينية وطيدة بني خمتلف التنمية املستدامة مع اإلقرار ابلرتابط القائم بني تلك األهداف. وحرًصا على وجود اتساق ور 
جماالت األولوية الّباجمية، قد يتطلب ذلك إجراء بعض التعديالت يف املسامهات اإلضافية يف ضوء بلورة الّبانمج وعملية 

 . 2021ختطيط العمل الالحقة خالل النصف الثاين من عام 
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 ملنظمة األغذية والزراعة املتجددمنوذج العمل  - واو

الوسيطة واإلجراءات البارزة وهيكل واضحني لتوضيح األهداف النهائية واملعامل نتائج سلسلة من الضروري وجود  -40
أيًضا حتّواًل  2030ولكن يتطلب التحدي الذي تطرحه خطة عام  الفورية، ولتقدمي بيان واضح ابألولوايت والقيمة املضافة.

وحتتاج منظمة األغذية والزراعة ومجيع هيئات األمم املتحدة إىل  املطلوب.يف منوذج العمل لضمان إحداث التغيري التحّويل 
أكثر واالستفادة إىل أقصى حد من معارفنا فعال العمل لضمان تسخري مواردان احملدودة بشكل  أساليبإعادة النظر يف 

ام ابلعمل بشكل صائب" "والقيام ابختصار، حنن حباجة إىل الرتكيز على "القي العاملية ووضعنا احملايد وسلطتنا اجلامعة.
 ابلعمل الصائب" على السواء.

والعوامل املسّرعة وإطار النتائج  ةاالسرتاتيجي يةإىل جانب السرد بشكل أوضح املنظمة عمل منوذج صياغة ومتّثل -41
ونظرية التغيري. وهي تسعى مًعا إىل  القائم على أهداف التنمية املستدامة، عناصر أتسيسية أساسية يف اإلطار االسرتاتيجي

وهتدف منظمة األغذية  .وللموظفني أيًضا –توجيه رسالة قوية وحمّفزة بشأن التغيري اإلجيايب لألعضاء والشركاء اخلارجيني 
ئل الفضاوالزراعة إىل إنشاء منظمة شاملة ومرنة وشفافة ومنفتحة ومبتكرة ومسؤولة وفعالة ومؤثرة، ختدم أعضاءها لتحقيق 

 .األربع
وستستفيد املنظمة من ميزهتا النسبية كوكالة متخصّصة اتبعة لألمم املتحدة لتحفيز إقامة حتالفات أكّب بني الشركاء  -42

حول القضااي املتعّلقة ابألغذية، والزراعة، والنظم الزراعية والغذائية، واملسامهة فيها بغية دعم العمليات على املستوايت العاملية 
وستتحّول املنظمة من منوذج عمل تقليدي إىل منوذج عمل أكثر تطلًعا للمستقبل يكون  ودون اإلقليمية والقطرية.واإلقليمية 

 من شأنه تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
ولتحقيق ذلك، ستكّيف املنظمة التوازن يف العمل لتشجيع اجلهات الفاعلة األخرى التمكينية، مع توفري أساس  -43

ستدامة وابالستفادة من آليات التمويل املستثمارات قدر كبري من اال ما يسمح ابستقطابومات والتحليالت متني للمعل
األصول التحليلية والفنية والسياساتية واالستثمارية اليت متلكها املنظمة لتحقيق نتائج  حتديدويعين ذلك إعادة  املبتكرة.

خلدمات اليت تتيحها الشراكات، ومجع العمل املعياري وتنفيذ املشاريع موجهة على حنو أفضل ومؤثرة بقدر أكّب من خالل ا
 يف هنج براجمي أكثر تركيزًا.

 نطاق على العمل لتعزيز لديها املوجودة النسبية القوة نقاط من ابلكامل املنظمة استفادة الّباجمي النهج وسيضمن -44
 يف والطبقات املستوايت خمتلف مواءمة على النهج هذا مثل وينطوي أجاًل. أطول وأثر أكّب استدامة حتقيق أجل من واسع

 األعضاء. الحتياجات تلبية األهداف هذه لتحقيق العمل ووسائل املنشودة لألهداف مشرتكة رؤية حول لتجتمع املنظمة
 األمثل النحو على االستفادة وضمان واملوّسعة، التحويلية الشراكات بتعزيز مدعوًما احملّسن الّباجمي النهج وسيكون -45
 والعمل التقليدية، التمويل طرق الستكمال مبتكرة متويل ومصادر آليات عن والبحث للمنظمة، املعيارية القوة نقاط من

 اليقني عدم وأوجه املخاطر ظل يف للعمل واالستعداد واملبتكرة، الفعالة الُنهج واعتماد واحدة(، )منظمة موحدة لرؤية وفًقا
  7.7 الشكل ويف 2031-2022 للفرتة االسرتاتيجي اإلطار يف املبنّي  النحو على املتزايدة،

                                                      
 ./7C 2021الوثيقة  7
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 منوذج األعمال املتجدد ملنظمة األغذية والزراعة الذي يفي ابلغرض منه - 7الشكل 

 
 

التغيري ضمان استمرار تطور املنظمة كعامل متكني مرن للتغيري، تعمل املنظمة على وضع اسرتاتيجية إلدارة ول -46
.ابلتزامن مع إطارها االسرتاتيجي، ما يؤدي إىل منوذج جديد للعمل يتناسب على حنو أفضل مع الغرض املتوخى منه



 

 

 

 

 

 

 

2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
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 السمات الرئيسية –ألف 

 النهج

إىل العناصر األساسية املقدمة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  2023-2022يستند برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -47
وإطار النتائج اجلديد  الفضائل األربع، مبا يف ذلك الرؤية حول 2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2022-2031

 مبجاالته الّباجمية ذات األولوية العشرين الراسخة يف أهداف التنمية املستدامة.

حتديًدا كمًيا للتكاليف من مجيع مصادر التمويل  2023-2022ض برانمج العمل وامليزانية للفرتة ويعر  -48
االعتمادات املرصودة واملوارد من خارج امليزانية( عّب كافة أبواب امليزانية واهليكل التنظيمي. كما يشمل حسااًب  )صايف

األجل وللصناديق االحتياطية، ومشروع قرار صادر عن املؤمتر لتزامات الطويلة التكاليف، وحملة عامة عن اال للزايدات يف
 .برانمج العمل للفرتة املالية وعلى االعتمادات املرصودة يف امليزانية للموافقة على

 ابالرتكاز على املبادئ التالية: 2023-2022وقد جرت صياغة برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -49

دون أي تغيريات يف مستوى االشرتاكات املقررة وصايف االعتمادات احلفاظ على ميزانية إمسية اثبتة من  (أ)
 ؛2021-2020املرصودة، مقارنة ابلفرتة 

  ؛واحلرص على تغطية مجيع التكاليف اإلضافية من دون أن يؤثر ذلك سلًبا على العمل الفين للمنظمة (ب)
 وقابلة لإلثبات؛قيق نتائج ملموسة واحلفاظ على اهليكل التنظيمي املعتمد حالًيا لتسريع حت (ج)
 الفضائل، حبيث متثل األبواب األربعة األوىل االسرتاتيجيةوتعديل هيكل أبواب امليزانية ليعكس السردية  (د)

 ؛األربع
 وحتديد جماالت إلغاء الرتكيز الّباجمي وإعادة املواءمة استناًدا إىل املستجدات وما ورد من توجيهات. (ه)

 وامليزانيةأبرز النقاط املتصلة ابلربانمج 

يعطي برانمج العمل وامليزانية نظرة متكاملة لالحتياجات اإلمجالية من املوارد الالزمة لتنفيذ برانمج العمل تشمل  -50
مصدرين خمتلفني للتمويل. ويتمّثل أحد مصدري التمويل يف املسامهات املقررة اليت يقدمها األعضاء واليت متّول صايف 

املصدر الرئيسي اآلخر من املوارد من خارج امليزانية ؤمتر يف قرار اعتمادات امليزانية. وُيستمد االعتمادات اليت يصّوت عليها امل
اليت يوفّرها األعضاء وشركاء آخرون على أساس طوعي من خالل الدعم املباشر للمنظمة، أو عن طريق توفري املساعدة 

 املتوسطة األجل.ترتبط ابخلطة الفنية والطارئة للحكومات ألغراض حمددة بوضوح 

ابعتبارها برانمج هذه املوارد، من خالل النهج املستند إىل النتائج، لنفس ترتيبات التخطيط واإلشراف وختضع  -51
 ا للتمويل من خارج امليزانية لريفعه إىل املؤمتر.، ويوفر تقديرً املقررةومستوى امليزانية أبطر النتائج اجمللس  يوصيو  .عمل موّحد

يشجع األعضاء على إضافة إىل ذلك، و اليت ستمول من االشرتاكات املقررة،  االعتمادات الصافية ىاملؤمتر عل ويصوت
 لتسهيل تنفيذ برانمج العمل املوّحد. من خارج امليزانية املقررةتوفري املوارد الطوعية 
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 مستوى امليزانية والوفورات فيها وإعادة ختصيص املوارد

ماليني دوالر  005.6 1عند مستوى  2023-2022الصافية املقرتحة للفرتة  مت اإلبقاء على ميزانية االعتمادات -52
 25.2. وتقدر املسامهات من خارج امليزانية مببلغ 2021-2020أمريكي، وهو نفس املستوى اإلمسي للميزانية املعتمدة للفرتة 

 أمريكي. دوالر اتمليار 

ماليني دوالر أمريكي لتمويل  30.6وضمن امليزانية اإلمسية الثابتة مليزانية االعتمادات الصافية، أعيد ختصيص  -53
الزايدات يف التكاليف واجملاالت ذات األولوية العالية. وتتم إدارة مجيع التعديالت من خالل الوفورات يف التكاليف والزايدات 

 .5اجلدول على برانمج العمل، كما هو موضح يف  يف الكفاءة من دون أن يؤثر ذلك سلًبا

 : حملة عامة عن الوفورات يف امليزانية وإعادة ختصيص املوارد )مباليني الدوالرات األمريكية(5اجلدول 

  الوفورات يف امليزانية وإعادة ختصيص املوارد املبلغ

 ألف مصادر التمويل 

 1 سياسة املنظمة السرتداد التكاليفاسرتداد تكاليف الدعم اإلضافية مبوجب  26.3
 2 التخفيض يف ميزانية مرفق اإلنفاق الرأمسايل 2.9
 3 تقليص أشهر العمل للوظائف اجلديدة 1.4

  در التمويل(اجمموع )مص 30.6
 ابء التمويل أوجه استخدام 

 1 الزايدات يف التكاليف )املوظفني( 15.5
 2 اجلديدة مقارنة ابمليزانية السابقةالزايدة يف أشهر العمل للوظائف  2.0

 3 التعزيز يف اجملاالت ذات األولوية العالية 13.1
  استخدام التمويل(أوجه جمموع ) 30.6

 

وتقدر املبالغ املسرتدة اإلضافية لتكاليف الدعم املباشرة وغري املباشرة املتصلة بتنفيذ مشاريع حساب األمانة بقيمة  -54
اليت طبقت بشكل و وتستند سياسة املنظمة اجلديدة السرتداد التكاليف،  (.1-)السطر ألف مليون دوالر أمريكي 26.3

ي وافق عليه جملس املنظمة ذاإلطار املايل الشامل السرتداد التكاليف ال إىل ،2018تدرجيي اعتبارًا من يناير/ كانون الثاين 
وقد صممت السياسة املنقحة لضمان قياس تكاليف املنظمة وتوزيعها ابلشكل الصحيح بني مصادر  2015.8 عام يف

أما املنهجية  9اليت حتبذها اجلمعية العامة لألمم املتحدة. بادئمع سياسة منظومة األمم املتحدة وامل ىمبا يتماش كافة  التمويل
حتّسن أن ت بشكل دقيق التكاليف الفعلية للمشاريع، و احملدثة لتصنيف التكاليف وقياسها فتضمن أن تعكس النفقا
 املوارد. الشفافية واإلنصاف واملساءلة ابلنسبة إىل األعضاء والشركاء يف

( مما يعكس الكفاءات 2-ماليني دوالر أمريكي )السطر ألف 2.9ومت ختفيض املوارد يف اإلنفاق الرأمسايل مبقدار  -55
 يف ظل مناذج التشغيل احلالية. واالتصاالت ل كلفة يف تكنولوجيا املعلوماتاملتوقعة الناشئة عن االستثمارات األق

                                                      
 FC 157/10و REP CL/151 تانالوثيق  8
 71/243قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  جمدًدا أكده الذي 67/262قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   9
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ومتاشًيا مع منهجية عامل انقضاء الوقت، مت وضع امليزانية للوظائف اجلديدة املقرتحة يف برانمج العمل وامليزانية  -56
 ماليني دوالر أمريكي  1.4أبشهر عمل خمفضة، مما أدى إىل اخنفاض التكاليف مبقدار  2023-2022للفرتة 

 .(3-)السطر ألف

 يف الزايدات يف تكاليف املوظفني  2023-2022ويتمثل أكّب بند يتطلب موارد إضافية يف الفرتة  -57

 .على الويب 10امللحق و القسم جيم(، كما هو موضح مبزيد من التفاصيل يف 1-)السطر ابء

 بشكل كامل 2021-2020وهناك حاجة إىل موارد إضافية لتمويل الوظائف اجلديدة املعتمدة يف الفرتة  -58
 (. 2-)السطر ابء 

( 3-دوالر أمريكي )السطر ابء ماليني 13.1ويشمل التعزيز يف اجملاالت ذات األولوية العالية اليت يبلغ جمموعها  -59
 الصلة(:ما يلي )ُيشار أيًضا إىل ابب امليزانية ذات 

ماليني دوالر أمريكي على شكل موارد إضافية من غري املوظفني  4 – جماالت األولوية الّباجمية العشرون (أ)
لتعزيز اجملاالت االسرتاتيجية ضمن جماالت األولوية الّباجمية لتشجيع التغيري التحويل على حنو أفضل 

 (؛4إىل  1من  )األبواب

 (؛10مليون دوالر أمريكي لزايدة تعزيز وظيفة التحقق )الباب  1.1 –مكتب املفتش العام  (ب)
ماليني دوالر أمريكي لتعزيز املشورة القانونية يف اجملاالت اليت تستكشفها  0.5 – مكتب الشؤون القانونية (ج)

 (؛10املنظمة بشكل متزايد مثل التطورات الرقمية والتوسع يف استخدام التكنولوجيات اجلديدة )الباب 
ماليني دوالر أمريكي لدعم عبء العمل املتزايد، واستعراض  0.3 – الشؤون األخالقية مسؤولمكتب  (د)

 (؛10 السياسات والتوعية، مبا يف ذلك التدريب )الباب
ماليني دوالر أمريكي لدعم التعددية اللغوية، مبا يف ذلك ترمجة املواد اخلاصة بشبكة  0.8 –مكتب االتصال  (ه)

 (؛8اإلنرتنت إىل اللغات الرمسية )الباب 
وظيفة االمتثال وممارسة ماليني دوالر أمريكي لتعزيز  0.5 – شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص (و)

 (؛8حساب األمانة )الباب  املفاوضات يف إطارالعناية الواجبة يف 
ماليني دوالر أمريكي للتحول الرقمي يف منظمة األغذية والزراعة، مبا يف  2.5 – 10شعبة الرقمنة واملعلوماتية (ز)

ذلك التطورات يف جماالت السلع العامة الرقمية، ومكان العمل الرقمي، وحتسني أمن تكنولوجيا املعلومات 
 (؛9واالتصاالت والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة )الباب 

ماليني دوالر أمريكي لتعزيز ممارسات التوظيف والتنقل، وتعلم املوظفني،  0.8 –د البشرية شعبة املوار  (ح)
 11ومبادرات املشاركة، وعقود التأمني الفعالة، كما هو موضح يف خطة العمل االسرتاتيجية للموارد البشرية

  (؛11)الباب 
ماليني دوالر أمريكي لتحسني التعددية اللغوية، وإنتاج الواثئق،  0.8 –شعبة خدمات األجهزة الرائسية  (ط)

 (؛10واالبتكارات والتحسينات املستمرة يف اإلجراءات واالتصاالت والتواصل )الباب 
                                                      

 شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات سابًقا 10

 FC 183/4 من الوثيقة  42و 41والفقراتن  CL 165/11 من الوثيقة  18و 15الفقراتن   11

http://www.fao.org/3/ne219en/ne219en.pdf#page=4
http://www.fao.org/3/nd471en/nd471en.pdf#page=10
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ماليني دوالر أمريكي إلدارة احتياجات التأمني )غري الطبية( يف املنظمة  0.4 – شعبة اخلدمات اللوجستية (ي)
 (؛11)الباب 

ماليني دوالر أمريكي  1.4 – تنوعة وعمليات التعزيز لغري املوظفنيامل عامةال دماتتنظيم وظائف اخلإعادة  (ك)
 )أبواب خمتلفة(.

املوارد املخصصة لاللتزامات جتاه االتفاقيات واألجهزة التابعة للمعاهدات وتشاطر التكاليف يف األمم املتحدة 
 واالحتياجات اخلاصة األخرى

لمعاهدات والرتتيبات احلكومية الدولية، التابعة ل جهزةاألاملنظمة بتمويل خمتلف االتفاقيات و التزامات ختضع  -60
املوارد ، بقيت 6اجلدول وكما هو مبني يف أو املكتب ذي الصلة، ابالشرتاك مع األمانة املعنية.  الفنيةرئيس اإلدارة  إلدارة

. كما يتضمن برانمج العمل دوالر أمريكي ماليني 24.3 موعهمستواها احلايل البالغ جم عنداليت ختص تلك االلتزامات 
مليون دوالر  14.1املسامهة من امليزانية لرتتيبات تشاطر التكاليف يف األمم املتحدة البالغة  2023-2022وامليزانية للفرتة 

 أمريكي.
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للمعاهدات وتشاطر التكاليف يف األمم : املوارد املخصصة لاللتزامات جتاه االتفاقيات واألجهزة التابعة 6اجلدول 
 املتحدة )مباليني الدوالرات األمريكية(

برانمج العمل وامليزانية 
 2023-2022 للفرتة

 (C 2021/3 )الوثيقة

على )اإلضافية( التعديالت 
 برانمج العمل وامليزانية للفرتة

 )الوثيقتان  2020-2021
CL 163/3 و CL 164/3) 

برانمج العمل وامليزانية 
 2021-2020 للفرتة

 (C 2019/3 )الوثيقة

 

 االتفاقيات واألجهزة التابعة للمعاهدات والرتتيبات احلكومية الدولية
 هيئة الدستور الغذائي 7.1 7.1 7.1

2.6 2.6 1.6 
برانمج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية 
املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

 الصحة العاملية
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5.9 6.9 6.9
 اتفاقية روتردام 1.5 1.5 1.5

2.0 2.0 2.0 
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة
 جلنة األمن الغذائي العاملي 1.3 1.3 1.3
 جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية 1.0 1.0 1.0

1.9 1.9 1.9 
األجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة 

 من الدستور

24.3 24.3 22.3 
اجملموع الفرعي لالتفاقيات واألجهزة التابعة 

 للمعاهدات والرتتيبات احلكومية الدولية
 ترتيبات تشاطر التكاليف يف األمم املتحدة

2.2 2.2 2.2 

آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت 
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم )جملس 

املتحدة، وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، 
، واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

 (ووحدة التفتيش املشرتكة

2.5 2.5 2.5 
نظام إدارة أمن األمم املتحدة )إدارة األمم 

املتحدة للسالمة واألمن؛ ووثيقة األمم 
 الكيدية( املتحدة للتأمني ضد األفعال

 نظام املنسق املقيم لألمم املتحدة  9.4 9.4 9.4

14.1 14.1 14.1 
اجملموع الفرعي لرتتيبات تشاطر التكاليف يف 

 األمم املتحدة
 اجملموع 36.4 38.4 38.4
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مليون دوالر أمريكي لّبانمج املشورة العلمية املشرتك  1، مت اإلبقاء على الزايدة البالغة 6اجلدول كما هو مبني يف  -61
 2021-2020التعديالت على برانمج العمل وامليزانية للفرتة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، الواردة يف 

 .2019ديسمّب/كانون األول  يف

 اجملاالت اليت مت إلغاء الرتكيز الفين عليها أو إعادة توجيهه
، قامت الوحدات الفنية بتحديد جماالت إلغاء الرتكيز وإعادة الفضائل األربعسعًيا إىل توفري الدعم الفّعال لتحقيق  -62

أن املواءمة، ضمن حدود املوارد املتاحة، نتيجة تراجع الطلب على بعض جماالت العمل أو اخلدمات الفنية وحرًصا على 
 .الّباجميةجماالت األولوية الرتكيز على يكون 

مسار املوارد الطبيعية واإلنتاج املستدام، مت حتديد اجملاالت التالية ليتم إلغاء الرتكيز عليها أو إعادة يف إطار و  -63
 :توجيهه

اآللية على غرار األشعة السينية  بتكنولوجيات التشعيعأنشطة البحث والتطوير املتعلقة سوف يلغى الرتكيز عن  (أ)
تحديد جرعة اإلشعاع وآاثرها على األغذية املعاملة ابإلشعاع وشعاع اإللكرتون لصاحل أنشطة البحث والتطوير ل

 ؛بواسطة أشعة غاما

مبخّلفات ، واخلدمات التحليلية املتعلقة من أجل الطفرات املستحثّةاملعاجلة البسيطة للمواد سوف يلغى الرتكيز عن و  (ب)
إضافة إىل التطوير التقين يف اجملاالت املتصلة مبنهجيات استخدام املواد ، مبيدات اآلفات ومجع عّينات الرتبة

الكيميائية الزراعية وإدارهتا على غرار أنواع حمددة من األمسدة ومبيدات اآلفات. وسيتحول حمور الرتكيز إىل زايدة 
األغذية وتتبعها  موثوقيةطوير تقنيات قياس لغازات االحتباس احلراري و وت كفاءة الرتبية القائمة على الطفرات

 ؛توخًيا لسالمة األغذية

سيتواصل عمل شراكة مستخلصات علوم األحياء املائية ومصايد األمساك، ولكن مع الرتكيز بشكل أكّب على و  (ج)
 ؛منوذج جديد لألعمال التجارية بدعم من الصندوق االستئماين للشراكة

دمج الرتكيز على دعم دخول اتفاق كيب اتون للمنظمة البحرية الدولية حيز النفاذ وتطبيقه، بينما سيُ سُيلغى و  (د)
الرتويج لالتفاق واملناقشات الفنية ذات الصلة ضمن التمويل من خارج امليزانية لّبانمج تنمية القدرات العاملي 

 ؛دون تنظيممن دون إبالغ و من ملكافحة الصيد غري القانوين 

استكمال استعراض عاملي من شأنه أن يؤدي إىل إعداد املنظمة خلطوط توجيهية من أجل منع الصيد  بعدو  (ه)
 دعم على الرتكيز وسيجري ،عليه الرتكيز سُيلغى منه،العرضي للثدييات البحرية يف مصايد األمساك الطبيعية واحلد 

تطوير وإصدار نظام عاملي لتبادل املعلومات يف إطار االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، ووضع نظام 
 ؛مصايد األمساكقطاع عاملي مشرتك لإلبالغ عن احلوادث والوفيات يف 

والتحاليل املتعلقة نشر املعلومات من إصدار شهري إىل إصدار فصلي، وستُ  التقرير األورويب لألسعارنشر  يتغريسو  (و)
غلوبفيش( على أساس شهري منتظم،   -ابلتجارة العاملية لألمساك )النظام احلاسويب ملعلومات تسويق األمساك 

الرتكيز على بناء القدرات على املستوى القطري أو اإلقليمي لتعزيز إمكانية النفاذ إىل األسواق العاملية  فيما سيتم
عن طريق زايدة االمتثال لألطر السارية، وتعزيز الرقمنة يف تنمية سالسل قيمة األمساك، وإدخال تكنولوجيا قواعد 

 ؛البياانت التسلسلية يف البىن التحتية للتتبع
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توجيه التحقيقات املتعلقة بتفشي األمراض املائية وتقييم املخاطر حنو بناء قدرات املكاتب الوطنية على  سُيعادو  (ز)
إجراء حتقيقات أولية والرتكيز على األمراض الناشئة، فضاًل عن إعداد دورات للتعّلم اإللكرتوين بشأن صحة 

 ؛احليواانت املائية وسالمة األغذية

أساليب تقتضي بياانت وقدرات مكثّفة لتقييم حالة مصايد األمساك واألرصدة السمكية،  سُيلغى الرتكيز على بلورةو  (ح)
األوساط األكادميية واملؤسسات البحثية بشكل جّيد، وسيجري الرتكيز على دعم بلورة  تتناولهألّن هذا العمل 

 ؛األساليب والنهج اليت تقتضي القليل من البياانت والقدرات واعتمادها يف وقت مبكر

عماًل بتوجيهات جلنة الغاابت، سيستمر التحّول من الرتكيز الضيق نسبًيا على القضااي املّتصلة بفرادى القطاعات و  (ط)
 ؛إىل العمل الشامل لعّدة قطاعات

أكّب، ستتواصل عملية تبسيط املطبوعات املتعلقة ابلغاابت من خالل الرتكيز على املطبوعات اليت تتسم بتأثري و  (ي)
 ؛على زايدة نسبة املطبوعات الرقمية أكّبمع التشديد بشكل 

سُيلغى الرتكيز على التحالف من أجل جودة املياه، بينما سيجري الرتكيز على الّبانمج املتعّلق ابستخدام املياه و  (ك)
اجليدة اليت تفي ابلغرض املنشود، مبا يتماشى مع أولوايت املنظمة املتعلقة ابالقتصاد الدائري يف قطاع الزراعة، 

 ؛ن اخلضراء، واملياه الواحدة لصحة واحدةواملد

، وسُيعاد الرتكيز على 2020لغى الرتكيز على العمل املّتصل بّبوتوكول كيوتو عقب اختتامه يف هناية عام سيُ و  (ل)
العمل املتعلق آبلية التنمية النظيفة لدعم األولوايت الناشئة املتصلة ابتفاق ابريس وأولوايت البلدان اليت أعربت 

 ؛ف الوطنية اخلاصة هبامسامهاهتا احملددة وطنًيا وخطط التكيّ عنها يف 

وسيجري ، وسُتعاد مواءمة العمليات الواسعة النطاق على املستوى امليداين املتصلة مبخاطر تغرّي املناخ والطاقة (م)
 مبخاطر تغرّي نقلها تدرجيًيا إىل املكاتب امليدانية، فيما سيجري الرتكيز على البياانت املتعلقة تقليص مستواها و 

املناخ، وبناء القدرات، وإدارة املعلومات لتطوير مشاريع الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية، ومبادرة 
 وتعزيز الشراكات العاملية واإلقليمية. ،العاملية املعرفية املنتجات وتعزيزالعمل يًدا بيد، 

 :حتديد اجملاالت التالية ليتم إلغاء الرتكيز عليها أو إعادة توجيهه التنمية االقتصادية واالجتماعية، مت ويف إطار مسار -64
 ابلفعل يف جمال تقدمي الدعم لصياغة اسرتاتيجيات تنمية الزراعة والصناعات الزراعية، واستناًدا إىل التجارب، توجد (أ)

بقدرات  الكثري منها عأو تتمتّ ، أقّله ابلنسبة إىل قطاع الزراعة ككلّ  - لدى الكثري من البلدان النامية اسرتاتيجيات
، بينما من دون احلاجة إىل قدر كبري من املساعدة الفنيةكافية على املستوى القطري لوضع هذه االسرتاتيجيات 

سياسات مركزة بقدر أكّب وموجهة حنو توفري التوجيهات بشأن الاسرتاتيجيات تنمية القطاع  جعلتتمثل األولوية يف 
 ؛الوطنية ها اإلمنائيةلتحقيق أهداف  على البلدان أن تسند إليها األولويةاليت يتعنيواالستثمارات 

بعد وضع الصيغة النهائية ألطر املنظمة املتعلقة ابهلجرة، وعمالة األطفال يف الزراعة، وفرص العمل للشباب، و  (ب)
لغى الرتكيز على األنشطة ذات الصلة، بينما سيتم الرتكيز على دعم تطبيقها واستخدامها من جانب احلكومات سيُ 

 ؛معاجلة هذه اجملاالت املواضيعية من أجلوسائر أصحاب املصلحة 
تنمية مت استكمال عملية حتديث جمموعة الدورات التدريبية اإللكرتونية يف جماالت مواضيعية فرعية متعلقة ابلوقد  (ج)

الريفية الالئقة، مبا يشمل العمل اإلنتاجي وتوفري فرص العمل الالئق، وتوفري فرص العمل للشباب، وعمالة األطفال 
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ة لنشرها على نطاق أوسع، وسوف جيري إلغاء الرتكيز  عن ترمجتها إىل لغات عدّ يف الزراعة، واهلجرة الريفية، فضاًل 
 ؛األنشطة ذات الصلة على

النهائية احملّدثة لسياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني مبا يشمل تنقيح املعايري الدنيا مت وضع الصيغة و  (د)
واملؤشرات ذات الصلة، وسُيلغى الرتكيز على األنشطة ذات الصلة وسيجري الرتكيز على دعم تنفيذ السياسة 

 ؛ورصدها

 عامًا على 25والفتيات الريفيات بعد مرور النساء بعد استكمال وثيقة الدعوة املشرتكة بني الوكاالت بعنوان و  (ه)

 .، سُيلغى الرتكيز على أنشطة متابعة املؤمتر العاملي الرابع للمرأةعناصر حامسة للتغيري اإلجيايب -مؤمتر بيجني 
وسرتكز االهتمام على إعداد وتطبيق خطة العمل اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني من أجل سياسة اإلنصاف بني 

واليت ستتضمن الغاايت املتوسطة األجل يف جمال اإلنصاف بني اجلنسني مبا يضمن  2030-2020اجلنسني للفرتة 
 ى لسياسات املساواة بني اجلنسني؛إحداث تقدم مناسب ورصد سعًيا إىل حتقيق األهداف الرفيعة املستو 

كلفة جلمع اإلحصاءات الزراعية وخطوط توجيهية فّعالة من حيث ال سُيعاد توجيه العمل املّتصل بوضع أدواتو  (و)
لريّكز على تنمية قدرات املكاتب الوطنية على مجع البياانت عن طريق استخدام املنهجيات واخلطوط التوجيهية 

 ؛السابقة اليت ُوضعت يف فرتة السنتني

واملصادقة عليها من أجل إعداد تقارير عن نفقات  املنظمة الرتكيز على التجميع اليدوي لبياانت خفضجري سيو  (ز)
البياانت مباشرة من أنظمة  معاجلة شأهنا من ممكننة ليةآ هحملّ  حلّ وستاملساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقّدمها املنظمة 

 ؛املنظمة

ستكون هناك حاجة إىل خفض الرتكي على التطوير املنهجي وتنمية القدرات من أجل قياس األضرار واخلسائر و  (ح)
فرتيت السنتني السابقتني والذي  املضطلع به خاللالعمل جراء األحداث القصوى يف جمال الزراعة، ابلنظر إىل 

 ؛بارهاتمنهجية مت اخ أفضى إىل

ر خدمات إضافية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية لكي يشمل خدمات تطويبعد استكمال العمل املنهجي لو  (ط)
، سوف يلغى الرتكيز عن جمال العمل هذا وسيجري حتويله النظم اإليكولوجية املتصلة ابلزراعة واحلراجة واخلدمات

 .إىل توفري خدمات تنمية القدرات للبلدان األعضاء اليت حتتاج إىل الدعم هبذا الصدد
 

 أبواب امليزانية ومصادر التمويل خمصصات

 2023-2022إىل االقرتاح للفرتة  2021-2020االنتقال من برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
مت تعديل هيكل أبواب امليزانية لكي يتماشى مع إطار النتائج اجلديد وحبيث تعكس األبواب األربعة األوىل من  -65

. ويف ظل اإلطار السابق، عكست األبواب اخلمسة األوىل من امليزانية األهداف انهأد امليزانية الفضائل األربع، كما هو مبني
العنوان املنقح.  مع اجملاالت املشرتكة والعوامل املسّرعة اجلديدة، كما هو مبني يف 6االسرتاتيجية اخلمسة. ويتكيف اهلدف 

( 14-12) ( واألبواب اخلاصة11-8وظيفية )األبواب ( واألهداف ال7وتظل األبواب املتعلقة بّبانمج التعاون التقين )الباب 
 . 9اهلدف الوظيفي  نكما هي، مع تعديل بسيط يف عنوا
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  2021-2020هيكل أبواب امليزانية يف الفرتة 
 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -1
 واستدامةجعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية  -2
 احلّد من الفقر يف الريف -3
 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة -4
 زايدة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات -5
 املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية( اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة )تغرّي  -6
 برانمج التعاون التقين -7
 التواصل -8
 تكنولوجيا املعلومات -9

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10
 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11
 الطارئةاملصروفات  -12
 نفاق الرأمسايلاإل -13
 األمين اإلنفاق -14

 2023-2022هيكل أبواب امليزانية يف الفرتة 
 إنتاج أفضل -1
 تغذية أفضل -2
 بيئة أفضل -3
 حياة أفضل -4
 املشرتكة والعوامل املسّرعةاجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع  -6
 برانمج التعاون التقين -7
 التواصل -8
 ت واالتصاالتتكنولوجيا املعلوما -9

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10
 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11
 الطارئةاملصروفات  -12
 نفاق الرأمسايلاإل -13
 األمين اإلنفاق -14
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، مت إجراء ختطيط الحق ملوارد 2023-2022واالقرتاح للفرتة  2021-2020إلاتحة إجراء مقارنة بني موارد فرتة  -66
األهداف االسرتاتيجية القدمية اخلاصة ابلفضائل األربع وجماالت األولوية الّباجمية، بناًء على جمال العمل املدعوم. ويبني 

للهيكل اجلديد  12 2021-2020التعديالت اإلضافية على برانمج العمل وامليزانية للفرتة التخطيط للموارد يف  7اجلدول 
حبسب  6، حيث مت حتديد املوارد يف إطار األهداف االسرتاتيجية اخلمسة واهلدف 2023-2022ألبواب امليزانية للفرتة 

إىل توحيد املوارد للمواضيع الشاملة للرتكيز على عدد قليل  6. ويعزى ابلتحول للموارد يف الباب 6الفضائل األربع واهلدف 
ودعم السردية االسرتاتيجية. وهبذا املنطق، فإن موارد مكتب  2030من القضااي الرئيسية ذات األمهية احلامسة خلطة عام 

. ويقابل 6كامل ضمن الباب االبتكار اليت كانت مدرجة يف امليزانية سابًقا يف إطار األهداف االسرتاتيجية، ُتدرج اآلن ابل
هذه الزايدة بشكل جزئي حتويل املوارد للمجاالت الشاملة الرئيسية لتغري املناخ والتغذية لتكون واضحة يف التخطيط وحتليل 

 السياسات واإلحصاءات مع مساءلة حمددة لألعضاء.
قة تعرض املوارد خالل الفرتة يف الوثي 2023-2022و 2021-2020إّن مجيع جداول مقارنة املوارد بني الفرتتني  -67

  8.13بعد إعادة ترتيبها حبسب األبواب اجلديدة يف امليزانية، على حنو ما هو مبنّي يف اجلدول  2020-2021

                                                      
 CL 164/3الوثيقة   12

 ئًما يف ما يتعلق مبوارد شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة، يبقى النهج احلايل الذي يقضي إبدراج عمل املكاتب القطرية ضمن إطار النتائج قا 13
 (.الفضائل األربعأبواب امليزانية )ووفق اهليكل اجلديدة ألبواب امليزانية، جيري ابلتايل حتديد موارد الشبكة نسبة إىل األبواب األربعة األوىل من (. C 2011/3 )الوثيقة
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( إىل اهليكل اجلديد CL 164/3)الوثيقة  2021-2020حتويل موارد برانمج العمل وامليزانية للفرتة  :7اجلدول 
 الدوالرات األمريكية(ألبواب امليزانية )آبالف 

التعديالت اإلضافية على 
برانمج العمل وامليزانية 

 2021-2020للفرتة 
 (ترتيبه)املعاد 

التعديالت اإلضافية  إعادة الرتتيب
على برانمج العمل 

وامليزانية للفرتة 
2020-2021 

  ابب امليزانية

  85 795 
املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

 وسوء التغذيةالغذائي 
1 

جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر  407 202  
 إنتاجية واستدامة

2 

 3 احلّد من الفقر يف الريف 929 66  

 4 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة 766 113  

  55 823 
زايدة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام 

 التهديدات واألزمات
5 

 1 إنتاج أفضل   155 224
 2 تغذية أفضل   130 194
 3 بيئة أفضل   96 280
 4 حياة أفضل   140 087

 5-1 اجملموع الفرعي 720 524 (935 2) 785 521

70 160 2 935 67 225 
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 

 والعوامل املسّرعة
6 

 7 التقينبرانمج التعاون  788 140 0 788 140

 8 التواصل 877 72 0 877 72

 9 ت واالتصاالتتكنولوجيا املعلوما 378 36 0 378 36

 10 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 836 58 0 836 58

 11 اإلدارة الكفؤة والفعالة 898 64 0 898 64

 12 الطارئةاملصروفات  600 0 600

 13 نفاق الرأمسايلاإل 892 16 0 892 16

 14 األمين اإلنفاق 421 22 0 421 22

  جمموع االعتمادات )الصافية( 635 005 1 0 635 005 1
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 خمصصات أبواب امليزانية
وينبثق التغيري على مستوى أبواب امليزانية.  2023-2022اقرتاح برانمج العمل وامليزانية للفرتة  8اجلدول يعرض  -68

دوالر أمريكي بني أبواب امليزانية عن أثر منوذج اسرتداد  ماليني 005.6 1 يف خمصصات االعتماد الصايف املقطوع بقيمة
التكاليف اجلديد والزايدات املقدرة يف التكاليف واملخصصات املقرتحة للمجاالت ذات األولوية كما هو موضح يف هذه 

  ة.الوثيق
 لعمل وامليزانية املقرتح للفرتةوبرانمج ا 2021-2020: مقارنة صايف االعتمادات بني الفرتة املالية 8اجلدول 

 )آبالف الدوالرات األمريكية( 2022-2023 
برانمج العمل 
وامليزانية للفرتة 

2022-2023 

التعديالت اإلضافية على  التغيري
برانمج العمل وامليزانية 

 2021-2020للفرتة 
 (ترتيبه)املعاد  

  ابب امليزانية 

 1 إنتاج أفضل 224 155 335 2 559 157
 2 تغذية أفضل 194 130 404 1 597 131
 3 بيئة أفضل 280 96 907 187 97
 4 حياة أفضل 087 140 088 2 175 142
 6 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل املسّرعة 160 70 152 312 70
 7 برانمج التعاون التقين 788 140 0 788 140
 8 التواصل 877 72 (529 1) 348 71
 9 ت واالتصاالتتكنولوجيا املعلوما 378 36 (681) 696 35
 10 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 836 58 562 398 59
 11 اإلدارة الكفؤة والفعالة 898 64 (345 2) 553 62

 12 الطارئةاملصروفات  600 0 600
 13 نفاق الرأمسايلاإل 892 16 (892 2) 000 14
 14 األمين اإلنفاق 421 22 0 421 22

  جمموع االعتمادات )صايف( 635 005 1 0 635 005 1

 ، هناك زايدة صافية 6( والباب 4إىل  1 من )األبواب ابلفضائل األربعويف ما يتعلق ابملوارد اخلاصة  -69
أتثري األولية الّباجمية واملوارد اإلضافية املتاحة جملاالت دوالر أمريكي، ويعزى بذلك بشكل رئيسي إىل  ماليني 6.9قدرها 

 الزايدات يف التكاليف.
ماليني دوالر أمريكي وذلك بشكل  4.0( مبقدار 11-8وتنخفض املوارد املخصصة لألهداف الوظيفية )األبواب  -70

وارد رئيسي نتيجة املبالغ املسرتدة مبوجب منوذج اسرتداد التكاليف اجلديد. وتغطي هذه املبالغ املسرتدة اإلضافية ابلكامل امل
اإلضافية املخصصة للمجاالت ذات األولوية العالية على النحو املبني أعاله، وتعوض عن بعض التكاليف اليت جرى متويلها 

 السابق من االعتمادات الصافية. يف
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عند  ماليني دوالر أمريكي أو 140.8( مبقدار 7اإلبقاء على املوارد املخصصة لّبانمج التعاون التقين )الباب وجرى  -71
وتوصية املؤمتر يف دورته التاسعة  9/89يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية بناء على قرار املؤمتر رقم  14نسبة 

 والثالثني.
حبسب أبواب امليزانية  6احمللق ميزانية االعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية واإلقليم، و 5امللحق ويعرض  -72

 اقرتاح امليزانية حبسب الوحدة التنظيمية.  7امللحق عرض والوحدة التنظيمية، وي

 املوارد املقررة ومصادر التمويل عنعامة  حملة
للمبالغ املقدمة  الألعضاء وتقديرً  االشرتاكات املقررةبرانمج العمل وامليزانية برانمج عمل ملدة سنتني ممّوالً من يقرتح  -73

 2023-2022موجًزا عن االحتياجات اإلمجالية من املوارد للفرتة  9اجلدول ة. ويعرض كمسامهات طوعية من خارج امليزاني
ماليني دوالر أمريكي واملمولة  005.6 1حبسب أبواب امليزانية ومصادر التمويل، أي صايف االعتمادات اليت تبلغ قيمتها 

  لألعضاء، وتقديرًا للموارد من خارج امليزانية. االشرتاكات املقررةمن 
 حبسب األبواب ومصادر التمويل )آبالف الدوالرات األمريكية( 2023-2022: امليزانية املقرتحة للفرتة 9اجلدول 

  ابب امليزانية االعتمادات الصافية من خارج امليزانية اجملموع
 1 إنتاج أفضل 559 157 791 443 350 601
 2 تغذية أفضل 597 131 125 196 723 327
 3 بيئة أفضل 187 97 502 317 690 414

 4 حياة أفضل 175 142 550 236 1 724 378 1

90 739 20 427 70 312 
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 

 6 والعوامل املسّرعة

 7 برانمج التعاون التقين 788 140 0 788 140
 8 التواصل 348 71 064 6 412 77
 9 واالتصاالتت تكنولوجيا املعلوما 696 35 0 696 35
 10 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 398 59 512 10 910 69
 11 اإلدارة الكفؤة والفعالة 553 62 153 19 706 81

 12 الطارئةاملصروفات  600 0 600
 13 نفاق الرأمسايلاإل 000 14 0 000 14
 14 األمين اإلنفاق 421 22 0 421 22

  اجملموع 635 005 1 125 250 2 760 255 3

واليت تشمل  2023-2022 املوارد من خارج امليزانية التقديرات األولية للمسامهات الطوعية يف الفرتة تعكس -74
ىل املشاريع قيد إمليون دوالر أمريكي( من جممل االحتياجات من املوارد. وترتكز تقديرات التنفيذ  2 250املائة ) يف 69

ا واليت من املرجح املوافقة عليها، والتوقعات القائمة على فرتة السنتني املقبلة، واملشاريع املقرتحة حاليً  حىتالتنفيذ اليت ستمتد 
 .اإلجيابية ابلشركاء وحتليل لالجتاهات تأفكار خاصة ابملشاريع، واالتصاال
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اء التقليديني يف ولدى منظمة األغذية والزراعة جمموعة متنوعة بشكل متزايد من الشركاء، حيث ظّل عدد الشرك -75
املوارد للجنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اثبًتا، فإن اجلهات املاحنة الناشئة من بلدان 
اجلنوب واخنراط املنظمة مع املؤسسات املالية الدولية والصناديق العمودية متثل اآلن حوايل نصف إمجايل املوارد اليت مت 

 ا.حشده
يف املائة من املسامهات من خارج امليزانية حالًيا ابلكامل ملشاريع حمددة، مما حيّد من  95ويتم ختصيص أكثر من  -76

إمكانية ختصيص املوارد بناًء على االحتياجات املتغرية أو األولوايت اليت تعاين من نقص يف التمويل. ومن أجل تشجيع 
ركاء من أصحاب املوارد آليات متويل جممعة وخمصصة، اتباع هنج براجمي وخفض تكاليف املعامالت، تتيح املنظمة حالًيا للش

مبا يف ذلك آلية املنظمة املرنة املتعددة الشركاء، والصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، والصندوق 
ن تزداد حصة األمانة للتضامن مع أفريقيا. ومن أجل حتقيق أتثري أكّب، من املهم أ اخلاص ألنشطة متويل التنمية، وحساب

 األنواع من اآلليات بشكل كبري. التمويل املوجه من خالل هذه
ويتعلق أكثر من نصف املوارد اإلمجالية املتوقعة من خارج امليزانية بتمويل التدخالت يف حاالت الطوارئ والقدرة  -77

ت. وهتدف منظمة األغذية على الصمود، لبناء قدرة سبل العيش على الصمود يف وجه عدد متزايد من التهديدات واألزما
مليون شخص سنواًي من خالل التدخالت يف حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود، ومن خالل  60والزراعة إىل مساعدة 

االستثمارات يف اإلجراءات االستباقية اليت من شأهنا أن تقلل من االحتياجات اإلنسانية يف املستقبل وأن حتقق التنمية 
 هذه الغاية الطموحة زايدة كبرية يف مستوايت التمويل احلالية. املستدامة. وستتطلب 

وميثل التمويل اخلاص ابملناخ والبيئة املقدم من خالل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ حصة متزايدة  -78
لبيولوجي واستخدامه بشكل خارج امليزانية. ويشكل مرفق البيئة العاملية آلية مالية هتدف إىل صون التنوع ا من املوارد من

مستدام، والتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، ومكافحة التصحر، وإزالة املواد الكيميائية الزراعية اخلطرة. ويتمثل 
ة التفاق ابريس، يف للمنظمة يف عملها مع الصندوق األخضر للمناخ، أي اآللية املالية األساسيأحد األهداف الرئيسية 

االستثمار يف االبتكارات املدفوعة ابالستدامة اليت تقلل من الفقر واجلوع وعدم املساواة وتساعد اء من أجل دعم األعض
األعضاء على مواجهة حتدايت تغري املناخ. وقد ُصممت مشاريع الصندوق األخضر للمناخ خصيًصا ملساعدة األعضاء 

املنظمة والصندوق األخضر للمناخ بشكل فعال يف على تنفيذ مسامهاهتم احملددة وطنًيا، مما يضمن مسامهة الشراكة بني 
وتتواءم الشراكة مع كل من مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ متاًما مع األولوايت الواردة . 2030خطة عام 

 ضمن اإلطار االسرتاتيجي. 
 2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

سطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية أساًسا متيًنا لّبانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يوفر كل من اخلطة املتو  -79
ومع ذلك، مبا أن هذه الوثيقة قد أعدت قبل عام واحد من بداية فرتة السنتني، فإن التعديالت  .2023-2022لفرتة السنتني 

ويف املقام األول، سيتعني على املنظمة  العملية املقررة. على أطر النتائج وختصيصات املوارد املرتبطة هبا، متوقعة كجزء من
. وعالوة 2021من قبل األجهزة الرائسية خالل النصف األول من عام  اّبز القرارات والتوجيهات ذات الصلة اليت تردهأن تُ 

املنظمة خالل  أحناء عّبعلى ذلك، وبعد موافقة املؤمتر على امليزانية، فإن عملية التخطيط املفصلة للعمل اليت ستنفذ 
وسيشمل ذلك أي تعديالت الزمة  صيغ الّبامج ومواردها. يف تنقيحالا من تتطلب مزيدً  قد 2021النصف الثاين من عام 
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يف املقاصد اإلضافية ألهداف التنمية املستدامة لتشجيع االتساق والرتابط بني جماالت األولوية الّباجمية، إضافة إىل ضمان 
 . 2025ناسبة لضمان قياس دقيق للنواتج يف هناية فرتة اخلطة املتوسطة األجل يف عام وجود املؤشرات امل

أشري إليه يف اخلطة املتوسطة األجل، التعديالت الرامية إىل ضمان تتسم أبمهية خاصة هبذا الصدد على حنو ما و   -80
 الّبامج أولوايتزايدة تفصيل جماالت  ستنبثق عنواليت  على إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلىأسالسة التخطيط والتنفيذ من 

 تلك املسامهات ، وذلك ابلتشاور الوثيق مع املكاتب امليدانية. أما املستوى املقدر للمسامهات الطوعية وتوزيعهاوتنقيح
. وسيتم اإلبالغ عن هذه 2023-2022فسيحّداثن أيًضا مع االقرتاب من موعد تنفيذ برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

لكي ينظر فيها اجمللس  "2023-2022تعديالت برانمج العمل وامليزانية للفرتة "التغيريات يف 
 .، ابلتماشي مع اإلجراءات املقررة للّبجمة ولوضع امليزانية2021 األول ديسمّب/كانون يف
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 األبعاد اإلقليمية

ألقاليم ضمن املبادرات اإلقليمية اليت تشّكل آلية متعددة تقوم منظمة األغذية والزراعة إبدماج عملها يف ا -81
دعم البلدان لتحقيق أهداف التنمية  إحداث األثر املتوخى من أجلالتخصصات لضمان التنفيذ الفّعال لعمل املنظمة و 

سق على اجلديد، مبا يتّ املستدامة. وتنبثق املبادرات اإلقليمية من األولوايت اإلقليمية وجيري تنفيذها يف سياق إطار النتائج 
أهداف التنمية املستدامة نفسها، ومع مراعاة الواقع على مقاصد  تتشاطراليت  اجملاالت الّباجمية ذات األولويةحنو وثيق مع 

إجنازات املبادرات اإلقليمية وأقّرت مواصلة  2020. واستعرضت املؤمترات اإلقليمية يف عام على أكمل وجه املستوى القطري
 أدانه. وامللخص أيًضا 10اجلدول املبنّي يف وإعادة ترتيبها على النحو العمل 

 2020: املبادرات اإلقليمية اليت أقرهتا املؤمترات اإلقليمية يف عام 10اجلدول 

سيتواصل العمل ابملبادرات اإلقليمية الثالث الراهنة وسيجري تنقيحها يف سياق إعادة تنظيم منظومة  أفريقيا: -82
الدعم للبلدان لتعميم أهداف  ،من خالل عملها يف اإلقليم ،األمم املتحدة اإلمنائية واملبادرات اجلديدة. وستوفّر املنظمة

التنمية املستدامة يف االسرتاتيجيات والسياسات والّبامج واخلطط االستثمارية القطرية؛ وتعزيز دعم البلدان يف تصميم 
السياسات وتنفيذها واحلوار بني القطاعني العام واخلاص وبناء قدرات التنفيذ؛ والرتكيز على حنو أكّب على التدخالت 

الغذائية املستدامة؛ وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني والتغذية الزراعية و ة قطاعات من أجل تعزيز تنمية النظم دّ الشاملة لع

 أفريقيا
 2025التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام 

 التكثيف املستدام لإلنتاج وتطوير سالسل القيمة يف أفريقيا
 بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا

 آسيا واحمليط اهلادئ
 القضاء التام على اجلوع من خالل النهوض ابلتحّول املستدام لنظم األغذية والزراعة للقضاء على الفقر وسوء التغذية

 تغرّي املناخ وحتسني إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام
 هنج "صحة واحدة" ومكافحة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود

ف التكيّ  لدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن األمن الغذائي والتغذية والقدرة علىلمكون اخلاص إبقليم احمليط اهلادئ من بني ااملبادرة األقاليمية ل
  املناخمع تغرّي 

 وآسيا الوسطى أورواب
 متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية والشباب، وتيسري سبل العيش الريفية واحلد من الفقر

 حتويل النظم الغذائية وتيسري الوصول إىل األسواق وتكاملها
  املناخإدارة املوارد الطبيعية بشكل مستدام وصون التنوع البيولوجي يف ظّل تغرّي 

 لبحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة ا
 نظم غذائية مستدامة لتوفري أمناط غذائية صحية للجميع

 العمل يًدا بيد حنو جمتمعات ريفية مزدهرة وشاملة للجميع
 الزراعة املستدامة والقادرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا
 ندرة املياه

 الزراعة األسرية الصغرية النطاق
 بناء القدرة على الصمود لتحسني األمن الغذائي والتغذية
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 املناخ؛ وتشجيع توظيف الشباب، واملشاريع الزراعية الغذائية الصغرية واملتوسطة احلجم، وسالمة األغذية واالبتكارات وتغرّي 
 ات مع مؤسسات متويل التنمية؛ وتعزيز إدارة املعارف واالتصاالت.والتكنولوجيات الرقمية، والشراك

ع العدد اإلمجايل للمبادرات اإلقليمية يف اإلقليمية ضمن أربع مبادرات على سيجري جتميآسيا واحمليط اهلادئ:  -83
ة للموارد الطبيعية مبا ، مع احلرص على توسيع نطاقها ملعاجلة جماالت هامة مثل اإلدارة املستدام10اجلدول النحو املبني يف 

وسوف ُتدرج املبادرة اإلقليمية السابقة بشأن يف ذلك إزالة الغاابت وإدارة املياه واستخدامها على حنو مستدام يف اإلقليم. 
ر النمو األزرق ضمن املبادرة اإلقليمية املوّسعة بشأن تغري املناخ. وستوفر املبادرة اإلقليمية املوّسعة دعًما إضافًيا لإلطا

 االسرتاتيجي للمنظمة وللبلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
سيجري تنقيح املبادرات اإلقليمية استناًدا إىل األولوايت الرئيسية لعمل املنظمة يف مجيع  أورواب وآسيا الوسطى:  -84

الدعم للبلدان يف جمال صياغة السياسات الفّعالة، وتشجيع  ،من خالل عملها يف اإلقليم ،أحناء اإلقليم. وستوفر املنظمة
االبتكار الرقمي، وتيسري كسب سبل العيش يف الريف، مع الرتكيز على أصحاب احليازات الصغرية والنساء والشباب؛ 

ألغذية، ستكشاف أسواق جديدة من خالل مواءمة التجارة، وسالمة االوتقدمي الدعم  ةالغذائيالزراعية و وحتويل النظم 
؛ وتعزيز سلسلة القيمة تطويرمنظمة التجارة العاملية وتشّجع كي تفي اباللتزامات إزاء لوسياسات الصحة والصحة النباتية 

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وتيسري بناء قدرة قطاعات الزراعة والغاابت واستخدام األراضي على الصمود، مبا يشمل 
 خ والتخفيف من حدة آاثره؛ ومعاجلة انعدام األمن الغذائي واحلد من مجيع أشكال سوء التغذية. املنا ف مع تغرّي التكيّ 
من أجل  10اجلدول يف ستعاد صياغة املبادرات اإلقليمية على النحو املبني  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: -85

لغذائية، وتيسري اإلمكاانت الكفيلة ابحلصول على األغذية الغذائية املستدامة، وزايدة اإلمدادات االزراعية و الرتكيز على النظم 
الصحية وأمناط االستهالك الصحية من الناحيتني املادية واالقتصادية؛ والقضاء على اجلوع والفقر املدقع، واستحداث فرص 

رة على الصمود؛ وحتسني قدرة جديدة للتنمية يف املناطق الريفية، وتشجيع النظم اإليكولوجية الّبية والبحرية املستدامة والقاد
 املزارعني واجملتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية على الصمود.

الزراعية اإلطار الشامل "لتحويل النظم  ضمنسُيعاد ترتيب املبادرات اإلقليمية  الشرق األدىن ومشال أفريقيا:  -86
الغذائية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة". وسيجري تنفيذ عمل املنظمة يف سياق أربعة جماالت عمل إقليمية و 

الغذائية من أجل حتقيق األمن الزراعية و ذات أولوية وهي: حتويل املناطق الريفية من أجل عمالة الشباب؛ وتنمية النظم 
 املناخ سار أتثري التدهور البيئي والتصدي ملشكلة ندرة املياه يف ظل تغرّي الغذائي واألمناط الغذائية الصحية؛ وعكس م

 السريع؛ وتعزيز قدرة سبل العيش الريفية على الصمود.
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 حتسني التنفيذ –ابء 

إن املدير العام ملتزم إبنشاء منظمة شاملة ومرنة تتسم ابلكفاءة والشفافية واالنفتاح واالبتكار والفاعلية، وختدم  -87
املعروض يف الذي يفي ابلغرض منه و . وتعتّب هذه اجلوانب رئيسية لنموذج العمل املتجدد الفضائل األربعها لتحقيق أعضاء

والذي يدعم نظرية التغيري اجلديدة وأطر النتائج. ويهدف منوذج العمل املتجدد إىل أن يكون حتويلًيا  14اإلطار االسرتاتيجي
وشاماًل، وال يعاجل فقط ما جيب تغيريه من حيث األساليب والنظم والعمليات، بل أيًضا من خالل تقدمي طرق مبتكرة 

 . للتعاون داخلًيا ومع الشركاء اخلارجيني، وإدارة هذا التغيري
وجيري حالًيا تقييم داخلي شامل للمنظمة ليشمل جمموعة من اإلجراءات واملبادرات املنسقة واملتزامنة واملتسلسلة  -88

 بشكل جيد لتحقيق التغيريات املرغوبة، وسيتم تطويرها بشكل أكّب يف اسرتاتيجية إدارة التغيري يف املنظمة. 
  التنفيذ يف املنظمة مبوجب اإلطار االسرتاتيجي.ويرد أدانه وصف للعناصر الرئيسية اليت تدعم حتسني -89

 اهليكل التنظيمي واإلداري

 اهليكل التنظيمي
جمموعة أوىل من املبادرات لتعزيز األطر املؤسسية، يف شكل تعديالت  2021-2020قدم املدير العام يف الفرتة  -90

ومرنة، مع احلفاظ على قدرهتا الفنية من أجل براجمية وإدارية وهيكلية لضمان وجود منظمة مالئمة للغرض وحديثة وشاملة 
ابلرتكيز على املنظمة يف دورته الرابعة والستني بعد املائة االضطالع ابملهام احلافلة ابلتحدايت املاثلة أمامنا. ورّحب جملس 

 15اع هُنج مبتكرة.زايدة الكفاءة وكسر التقوقعات وزايدة املرونة لالستجابة لالحتياجات واألولوايت الناشئة عن طريق اتب
 الرئيسية. ويعد اهليكل التنظيمي النمطي واملرن اجلديد من إحدى املبادرات

اليت تؤدي وظيفة شاملة  املكاتب( 1العناصر الثالثة اليت يتألف منها هيكل املقر الرئيسي كاًل من: )وتشمل  -91
 اليت تتعاون بشكل وثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى أو مع املؤسسات املالية الدولية؛  املراكز( و2داخل املنظمة؛ )

اليت جتمع اخلّبات الفنية واالقتصادية واالجتماعية احملددة للمنظمة أو اليت توفر الدعم التشغيلي واللوجسيت  الُشعب( و3)
 .لتهيئة البيئة التمكينية الالزمة

يق واليت تساعد يف متهيد الطر  2021-2020الرئيسية اليت مت استحداثها خالل الفرتة  وتشمل املكاتب اجلديدة -92
، مكتب االبتكار، ومكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منًوا والبلدان النامية قدًما ضمن اإلطار االسرتاتيجي

 الساحلية، ومكتب أهداف التنمية املستدامة. غري
التعديالت اإلضافية لّبانمج العمل وامليزانية للفرتة امليزانية املعتمدة يف اإلضافية يف خصصات املومت اإلبقاء على  -93

ماليني دوالر أمريكي ملركز  8للوحدات يف اهليكل اجلديد، مبا يف ذلك على سبيل املثال زايدة قدرها  2020-2021
العامة واخلاصة يف البلدان األعضاء من خالل منوذج عمل فريد من نوعه  االستثمار يف املنظمة، الذي يدعم االستثمارات

تريليون  2.5يشمل احلكومات واملؤسسات املالية الدولية. ونظرًا إىل الكلفة املقدرة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة البالغة 
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اإلمنائية الرمسية، فمن الواضح أن اجلزء  مليار دوالر أمريكي سنواًي للمساعدة 153حوايل  دوالر أمريكي سنواًي، وتوافر
األكّب من املوارد املالية الالزمة جيب أن أييت من استثمارات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك تلك اليت يضطلع هبا املزارعون 

 واجلهات اإلمنائية األخرى نفسها، ومن خالل االستثمارات املالية العامة واخلاصة.
 اقرتاح ثالثة تغيريات يف أمساء الوحدات ( يف حني مت9امللحق ) ى اهليكل التنظيميوال توجد تغيريات مقرتحة عل -94

التالية بغية الوضوح والتبسيط )مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، وشعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات 
 الريفية، وشعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات(.

للمكاتب امليدانية آخذة يف التحول تدرجيًيا لتعكس بشكل أكّب الطريقة اليت يتم هبا تنظيم وإن اهلياكل الداخلية  -95
 املقّر الرئيسي، وهناك استعراض شامل جيري حالًيا، على النحو املوصوف مبزيد من التفاصيل أدانه.

 اهليكل اإلداري
ساعد من هيكل اإلشراف، تسلسل إبالغ الذي أزال طبقة املدير العام املاحلايل يوفر اهليكل التنظيمي النمطي  -96

أكثر انسيابية من الشعب واملكاتب واملراكز مباشرة إىل أحد مكوانت فريق القيادة األساسي، مما يسهل تدفق املعلومات 
 ورؤية اإلدارة العليا يف العمليات.

اإلبالغ مبرونة بناًء ويؤدي إنشاء خط إشراف وإبالغ مشرتك بديل "ألف" أو "ابء"، وإمكانية تعديل ترتيبات  -97
املهارات احملددة للمدير األعلى املعين أو مراعاة تغيريات عبء العمل واألولوايت، إىل زايدة قدرة اإلشراف لكبار  على

وسيلة لتعزيز الرقابة الداخلية وجتنب وجود ثغرات على مستوى الرقابة. ويتبىن ذلك قيادة مجاعية يف يتيح املديرين، وهو 
 ها ومراكزها ومكاتبها يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية.املنظمة وشعب

ويعمل فريق القيادة الرئيسي املوحد مع نواب املدير العام الثالثة، ورئيس العلماء، ورئيس اخلّباء االقتصاديني،  -98
تبادل الشفاف، والقرار ومدير الديوان من أجل تقدمي الدعم الالزم للمدير العام، من خالل إنشاء منصة للتواصل الوثيق، وال

اجلماعي بشأن القضااي واملبادرات اليت هتّم املنظمة، مما يتيح للجميع االستفادة من تدفق املعلومات يف مجيع أحناء املنظمة 
ذلك ما يتعلق ابلرقابة الداخلية وإدارة املخاطر. ويتيح ذلك اختاذ قرارات مستنرية بشكل  يف بشأن اجلوانب املختلفة، مبا

 . 19-واالستجابة السريعة إلدارة القضااي واملخاطر الناشئة، وهو أمر أثبت فعاليته ابلفعل أثناء إدارة أزمة كوفيد أفضل
وظّل إطار الرقابة الداخلية يف الغالب على حاله ولكن مت تنقيحه ليعكس التغيريات املذكورة أعاله حسب  -99

 االقتضاء.
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 حملة عامة عن الوظائف

اجملاالت ذات األولوية العالية، كما إعادة ختصيص املوارد حبسب التغيريات يف الوظائف بشكل رئيسي جراء تنشأ  -100
، 11 اجلدول. ويرد موجز عن تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية واملقسمة حبسب املوقع والفئة يف 58يف الفقرة هو موضح 

  عدد الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية. 8امللحق ويظهر 
 : تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية حبسب املوقع والفئة11اجلدول 

برانمج العمل وامليزانية 
 2023-2022للفرتة 

التعديالت اإلضافية على برانمج العمل  التغيري
 2021-2020وامليزانية للفرتة 

 (ترتيبه)املعاد  

 فئة الرتبة

 املقّر الرئيسي    
 فئة مدير والفئات العليا 80 2 82

 الفئة الفنية 856 14 870
 فئة اخلدمات العامة 534 (2) 532

 اجملموع للمقرّ الرئيسي 470 1 14 484 1
 املكاتب امليدانية   
 فئة مدير والفئات العليا 51 0 51

 الفئة الفنية 605 1 606
 فئة اخلدمات العامة 826 0 826

 اجملموع للمكاتب امليدانية 482 1 1 483 1
 مجيع املواقع   
 فئة مدير والفئات العليا 131 2 133

 الفئة الفنية 461 1 15 476 1
 فئة اخلدمات العامة 360 1 (2) 358 1
 اجملموع جلميع املواقع 952 2 15 967 2

يف جمال  موظف 21موظف اتصال،  1من املقر الرئيسي:  مت انتداهبمموظًفا  32، امليدانيةلدى املكاتب  موظفي الفئة الفنيةمالحظة: يبلغ عدد 
وظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف  25لألمن امليداين. وترد  موظفني 3وموظفني ماليني، موظفان اثنان للشؤون القانونية  5ستثمار، اال

 لدى املقر الرئيسي.

من املخصصات اإلضافية للمجاالت ذات األولوية العالية، مبا يف ذلك وظيفيت  وتنبغ غالبية التغيريات يف الوظائف -101
من الفئة الفنية يف كل من شعبة تعبئة املوارد والشراكات  وظيفتني جديدتنيحتقيق جديدتني يف مكتب املفتش العام، و 

القطاع اخلاص وشعبة املوارد البشرية، ووظيفتني من الفئة الفنية يف كل من املكتب القانوين وشعبة خدمات األجهزة  مع
عض عمليات إعادة الرائسية، ووظيفة واحدة من الفئة الفنية يف كل من مكتب الشؤون األخالقية ومكتب االتصال. وتنبع ب

التنظيم اإلضافية بني الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة من عمليات إعادة اهليكلة من دون أن ترتتب عنها تكاليف داخل 
 الوحدات. 
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لعكس أدوارمها ومستوى مسؤولياهتما بشكل أفضل، ومها  1-إىل فئة مد 5-ومتت ترقية وظيفتني من فئة ف -102
تنظيم إىل التغيري يف املواقع امليدانية  يهدفة لوقاية النبااتت ووظيفة رئيس الوحدات األمنية. و وظيفة منسق االتفاقية الدولي

وظيفة املسؤول اإلقليمي عن قضااي املساواة بني اجلنسني يف املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى، املمولة من املوارد 
 املكاتب اإلقليمية األخرى.  احلالية، ملواءمتها مع
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 ويشمل نقل الوظائف بني الوحدات التنظيمية لتحسني املواءمة بني املهام واملوارد ما يلي:  -103
من أجل زايدة تعزيز إدارة جماالت العمل املرتابطة بشكل وثيق، يتم نقل املسؤولية عن سياسات منع الغش  (أ)

من انئب املدير العام )وظيفة واحدة من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة( وخماطر الغش 
لية واملساءلة ابلفعل سياسات املنظمة بشأن الرقابة الداخ وامليزانية الذي يدير والّبانمجاالسرتاتيجية  مكتبإىل 

. ويظل اإلشراف على السياسات ذات الصلة، مبا يف ذلك منع الغش، من اختصاص جملس وإدارة املخاطر
 .Thomasالرقابة الداخلية برائسة انئب املدير العام 

مت نقل فريق العناية الواجبة، الذي  16،وبناًء على توصيات التقييم األخري لشراكات املنظمة مع القطاع اخلاص (ب)
 ، من شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة إىل شعبة دعم املشاريع.يةتألف من وظيفتني من الفئة الفني

ولتنسيق العمل بشكل أفضل عّب املنظمة وحتسني التنسيق، مت نقل فريق حيازة األراضي يف منظمة األغذية  (ج)
والزراعة، الذي يتألف من مخس وظائف من الفئة الفنية ووظيفتني من فئة اخلدمات العامة، من شعبة 

  17بني اجلنسني. ة التحول الريفي الشامل واإلنصافلشراكات والتعاون مع األمم املتحدة ومت إدماجه يف شعبا
شعبة  يف 1-ومن أجل مواءمة الوظائف الرفيعة املستوى بشكل أفضل، يتم نقل إحدى الوظيفتني من رتبة مد (د)

للعمل كنائب كات مع القطاع اخلاص تعبئة املوارد والشرا الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة إىل شعبة 
 مدير. لل

، يتم نقل وظيفتني من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة مزيد من املوارد املتعلقة ابلسفرولدمج  (ه)
 . إىل شعبة اخلدمات اللوجستية من شعبة الشؤون املاليةتعنيان ابلسفر 
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 الالمركزية

يف أعقاب جتديد هيكل املقّر الرئيسي، تركز املنظمة اآلن على ضمان مالءمة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  -104
لغرض دعم املكاتب القطرية، ويتم دجمها مع هيكل املقر الرئيسي لضمان حتقيق املنظمة لنتائج ملموسة ومؤثرة وواضحة 

القطرية اخلمسة للمنظمة، واملكاتب اإلقليمية الفرعية العشرة، مكاتب  ألعضائها بصفتهم منظمة واحدة. وتشكل املكاتب
 ، شبكة قوية لتوفري اخلدمات األساسية لألعضاء. 144االتصال الستة، واملكاتب القطرية الـ 

ا ويف إطار اجلهود اليت تبذهلا املنظمة من أجل إقامة شبكة المركزية تتسم ابلكفاءة واحلداثة، اتبعت املنظمة هنجً  -105
 وحتويل منوذج أعمال املنظمة للمكاتب القطرية.  (2( استعراض اهلياكل اإلقليمية؛ )1ذا شقني يركز على ما يلي: )

ومن املرتقب أن يعكس استعراض اهلياكل اإلقليمية التغيريات اليت أُدخلت يف املقر الرئيسي. ومن املتوقع زايدة  -106
ملمثليات املنظمة، وتعزيز التعاون وكسر التقوقعات بني الفرق والوحدات جودة العمل اإلقليمي وفرصه وفعاليته ودعمه 

وجيري تشجيع التعاون املتني عّب خمتلف القارات من خالل نظام ممثليات املنظمة  اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والوطنية.
 لضمان تشاطر التجارب بني األعضاء.

)من املقر الرئيسي أو على املستويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي( وسيتم إنشاء فرق عمل مكونة من خّباء داخليني  -107
وخّباء خارجيني لالستجابة لالحتياجات احملددة على املستوى القطري بطريقة شاملة، مع منسقني لفرق العمل على 

 ابراجميً  اجً ألقاليم هناملستوى اإلقليمي ودعم تنسيقي شامل لفرق العمل مقّدم من املستوايت اإلقليمية الفرعية. وستعتمد ا
جمموعات تقنية متعددة التخصصات  وجيمع بنيا الدعم املعياري والتقين والتشغيلي واالستثماري والسياسايت، يدمج معً 

 .وضمان التنسيق مع الّبامج واملؤسسات الوطنية البلدانلتحسني جودة وكفاءة وفعالية املساعدة التقنية املقّدمة إىل 
 اإلقليمي املمثل وانئيب اإلقليمي، املساعد/املمثل العام املدير من تتألف إقليمية، رئيسية يادةق فرق إنشاء وسيتم -108
 واألولوايت الّباجمية األولوية جماالت إطار يف اإلقليمية الّبامج يدعمون الذين املوظفني وكبار األدوار( تصميم إعادة )مع

 جمال يف االبتكار ابلطبع ذلك يف مبا االبتكار، على الرئيسي زالرتكي وسينصب االسرتاتيجي. لإلطار األخرى الرئيسية
 واحلوكمة. السياسات صنع جمال يف التعاون من جديدة أشكال ويف الذهنية يف االبتكار أيًضا ولكن الرقمية، التكنولوجيات

، جيى النجاح ضمن اإلطار االسرتاتيوسريكز استعراض املكتب القطري على ضمان قدرة هذه املكاتب عل -109
ووضعها بشكل اسرتاتيجي داخل منظومة األمم املتحدة لالستجابة بشكل مجاعي لتطلعات البلدان يف حتقيق أهداف 

على  التنمية املستدامة، واملراعاة الكاملة للمعايري الدولية بشأن املساءلة والرقابة الداخلية واإلدارة اجليدة لرتكيز املوارد احملدودة
 واقرتاح هيكل متجدد لشبكة املكاتب القطرية لتحسني بروز املنظمة على املستوايت الوطنية.  إجناز الوظائف احليوية،

ا ملبدأ تفرّع السلطات، تسعى املنظمة إىل متكني مكاتبها امليدانية على املستوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ووفقً  -110
فني من خالل جتديد السياسات لتلبية احتياجات اهلياكل والقطرية من اختاذ القرارات بشأن املوارد ومزيج مهارات املوظ

الالمركزية والتنفيذ على املستوى امليداين، من أجل حتويل املنظمة من هنج مركزي حنو اخلارج إىل هنج مدفوع ابملطالب 
 املستويني القطري واإلقليمي. على
وسيتم تنفيذ التغيريات املقرتحة يف عمليات وهنج األعمال الالمركزية ابلتزامن مع اإلطار االسرتاتيجي وسيتم  -111

اإلبالغ عنها من خالل العملية العادية. وسيتم اإلبالغ عن تغيريات مقرتحة ذات طبيعة هيكلية أو متعلقة ابمليزانية 
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، 2021لكي ينظر فيها اجمللس يف ديسمّب/كانون األول  2023-2022ة التعديالت على برانمج العمل وامليزانية للفرت  يف
  18مبا يتماشى مع عملية وضع الّبانمج وامليزانية املعمول هبا.

 تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج يف املنظمة

، وهي تشمل، سيتم حتديد وتنفيذ مبادرات حمددة ضمن ذهنية إدارة التغيري لتعزيز اإلدارة من أجل حتقيق النتائج -112
( نظام رصد وتقييم معزز يؤكد على أمهية التعلم التنظيمي ويتضمن جمموعة من التدابري 1بني أمور أخرى، ما يلي: ) من

( وإطار مساءلة حمّسن ميّكن املديرين واملوظفني وحيمّلهم املسؤولية عن 2الكمية والنوعية القوية لتوجيه األداء وحتسينه؛ )
 ذلك البيئة التمكينية وإدارة املوارد املالية يف إطار الرقابة املباشرة للمنظمة، مع حتفيز إدارة للمخاطر حتقيق النتائج، مبا يف

( وإجراء تقييم لالحتياجات وزايدة الوعي ومبادرات تنمية القدرات لضمان أن ينظر 3أكثر نشاطًا وتصحيح املسار؛ )
ائج على أهنا جزء ال يتجزأ من مسؤولياهتم وأن يكونوا قادرين على وضعها أجل حتقيق النت املديرون واملوظفون إىل اإلدارة من

 موضع التنفيذ بشكل فعال وكفء بقدر أكّب يف عملهم الّباجمي.
 اجملاالت الرئيسية األخرى للكفاءة والتحديث يف البيئة التمكينية ملنظمة األغذية والزراعة

وات العشر القادمة، ستحظى اجملاالت التالية أيًضا بعناية من أجل ضمان كفاءة وحداثة املنظمة على مدى السن -113
 :، فيما جرى وضع اسرتاتيجيات حمددةكّبى

االنتقال حنو منظمة األغذية والزراعة كمؤسسة اتبعة لألمم املتحدة فعلية، مبا يتماشى  –إدارة األعمال  (أ)
أداء قوي للمسؤوليات نتائج التقييمات اخلارجية )مثل شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف(:  مع

مع االستفادة من  املؤسسيةاالئتمانية، وصكوك للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر؛ وحتديث نظام ختطيط املوارد 
التحسني التكنولوجي الذي توفره النظم القائمة على السحابة، وضمان اإلدارة املتكاملة للمعلومات واملوارد 
يف إطار مسارات العمل اإلدارية الرئيسية )مثل امليزانية، والشؤون املالية، واملوارد البشرية، وإدارة املشاريع، 

واملخزوانت، وما إىل ذلك( مدعومة بلوحات معلومات وأدوات سهلة االستخدام  واملشرتايت، واالجتماعات،
متكاملة  لخدمات اللوجستيةلوعمليات إدارية مبسَّطة مدعومة ابألمتتة والرقمنة؛ وشعبة يف مجيع املقار؛  ومتاحة
واصلة تعزيز وم ؛19-لدعم املؤسسي، مبا يف ذلك إدارة املباين ما بعد كوفيدا وموجهة حنو خدمات جديدة

 . مركز اخلدمات املشرتكة
ابعتبارهم أصوهلا الرئيسية:  العاملني فيهامنظمة معرفية تقّدر مواصلة حتويل املنظمة إىل   - املوارد البشرية (ب)

موظفني مؤهلني ومتحمسني؛ وحتسني اسرتاتيجيات التعلم؛ وزايدة نسبة املوظفني الفنيني ملوظفي وجود ضمان 
الكفاءات القيادية للمديرين؛ وثقافة تنظيمية جديدة مع الرتكيز بشكل كبري على الشباب الدعم؛ وزايدة 

 . والتنوّع؛ واملساءلة وعدم التسامح مع سوء السلوك

                                                      
 الثاين، واو، من النصوص األساسيةاجلزء   18
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: ركائز ثالث متعّددة املراحل تستند إىلعشرية التحّول الرقمي من خالل خارطة طريق  -رقمية  منظمة  (ج)
 ؛ لعمل املوضوعي للمنظمةمباشرة يف تنفيذ ا حلول تستخدم – الزراعة الرقمية (1)
أدوات جديدة لتوحيد املنظمة، واالبتعاد عن طرق العمل القدمية القائمة على  – رقمي ومكان عمل (2)

 واألدوات اجلديدة. التكنولوجياتملساعدة القوى العاملة يف املنظمة على تبين  – وثقافة رقمية (3؛ )املكاتب
حوار مستمر ما بني عقد وحتديث اجتماعات األجهزة الرائسية، مع  الشفافية واملساءلة.مزيد من  - احلوكمة (د)

اخلاصة بوابة الوتعزيز التواصل مع األعضاء، ودمج منصات التواصل املبتكرة، على سبيل املثال  الدورات.
 .ناية لتعدد اللغاتمع مواصلة إيالء الع ، وتطبيقات اهلاتف احملموللمنظمةاإللكرتوين لوقع املألعضاء، و اب

اسرتاتيجية جديدة تطابق احتياجات التواصل يف العصر احلديث، مع وسائط متعددة  –االتصاالت  (ه)
املشاركة البسيطة ابملعلومات، والرتكيز بشكل خاص على وسائل التواصل االجتماعي. وإن موقع  تتعدى

FAO.org  جعي للجمهور العام بشأن مسائل موجود يف صميم التغيريات كمنصة شراكة وموقع إلكرتوين مر
 األغذية والزراعة. وتعزيز قدرات االتصاالت على املستويني اإلقليمي والقطري.

الرتمجة لضمان ترمجة مجيع منتجات املنظمة املهمة وذات األولوية إىل خدمات تعزيز تقدمي  – تعدد اللغات (و)
واالستمرار يف السماح بدعم وزايدة ترمجة املنتجات ؛ وإاتحتها يف الوقت املناسب مجيع اللغات الرمسية للمنظمة

؛ واملساعدة يف اإلبقاء على لغات الواجبة اإلقليمية والقطرية املفيدة إىل اللغات احمللية عند الطلب ومع الرعاية
واالرتقاء خبدمات الرتمجة  السكان األصليني حية من خالل توفري الدعم الالزم لرتمجة املنتجات الرئيسية.

 ورية واالبتكار فيها وحتسني التواصل مع أعضاء املنظمة. الف
املنظمة يف مجيع املقار من خالل توفري اخلدمات  العاملني يفمت دعم  –السالمة واألمن والصحة  خدمات (ز)

 الالزمة لتأدية املهام أبمان، مبا يف ذلك يف البيئات الصعبة، مع مراعاة الوفاء بواجب العناية.
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 ملالية واملتعلقة ابمليزانية األبعاد ا –جيم 

هذا اجلزء االحتياجات لتمويل برانمج العمل بشكل كامل، مبا يف ذلك الزايدات املتوقعة يف التكاليف، يعرض  -114
كذلك االحتياجات الالزمة لتوفري االلتزامات الطويلة األجل والصناديق االحتياطية. ويُعرض مشروع قرار للمؤمتر  وحيّدد

 .االشرتاكات املقررةللموافقة على برانمج العمل واعتمادات امليزانية لفرتة السنتني املمولة من 
 حملة عامة عن الزايدات املتوقعة يف التكاليف

دة يف التكاليف إعادة حساب تكاليف مدخالت الّبانمج العادي من املستوى الذي كانت تقديرات الزايتغطي  -115
لتنفيذ برانمج العمل، ال سيما  2023-2022إىل املستوى الذي ستكون عليه يف الفرتة  2021-2020عليه يف الفرتة 

املنهجية على شبكة اإلنرتنت  10امللحق يتعلق بشؤون املوظفني والسلع واخلدمات وعنصر انقضاء الوقت. وترد يف  ما يف
 واالفرتاضات والتوزيع التفصيلي للتكاليف.

 من خالل تسوايت التكاليف الفعلية اليت جتريتقديرات الزايدات يف التكاليف على أساس كل سنتني وتوضع  -116
فرتة  اليف الوحدة اليت ستسري يف( والتسوايت املتوقعة يف تكالتكاليف على فرتة السنتني توزيعيف فرتة السنتني احلالية )

 (.التضخمالسنتني التالية )

 املوظفون والسلع واخلدمات
يف صندوق املعاشات  واالشرتاكاتمجيع تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك املرتبات، خدمات املوظفني  تشمل -117

التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضمان االجتماعي، واالستحقاقات األخرى املتعلقة ابملوظفني، واستحقاقات ما بعد انتهاء 
اخلدمة سواء لفئة املوظفني الفنيني أو فئة موظفي اخلدمات العامة. وأتيت التغيريات يف تكاليف خدمات املوظفني من 

اجلمعية العامة و جلنة اخلدمة املدنية الدولية  على النحو الذي استعرضته وقررتهلنظام املوحد لألمم املتحدة، القرارات املتعلقة اب
 . املستقل ومن عوامل خارجية أخرى لألمم املتحدة عليه، والتدقيق

، والنفقات )على غرار االستشاريني(، والسفر غري املوظّفنيمن املوارد البشريّة األخرى  السلع واخلدماتتشمل  -118
 اللوازم واملعّدات(. التشغيلّية العامة، والعقود، وغريها )مثالً 

دوالر أمريكي أي  ماليني 15.5حبدود  2023-2022الزايدات اإلمجالية يف خدمات املوظفني خالل الفرتة تقّدر  -119
وزايدة  السنتني فرتة علىماليني دوالر أمريكي  1.4وتتألف من  يف املائة خالل فرتة السنتني، 2ما يعادل زايدة نسبتها 

 .التضّخممليون دوالر أمريكي نتيجة  14.1قدرها 
ماليني دوالر أمريكي على افرتاض وجود نفس  4.6حبدود  ابلسلع واخلدمات اإلمجاليةويقدر التضّخم اخلاص  -120

فرتة السنتني املاضية. وسيتم استيعاب هذه التكاليف ضمن االعتمادات الصافية املقرتحة من خالل  يف منط اإلنفاق كما
 اجلهود اجلارية خلفض التكاليف بناًء على الكفاءة السابقة واحلالية والنهج املبتكرة.

 فيجري تلخيصه حسب فئة املدخالت ، 2023-2022رية يف التكاليف للفرتة تطّور الزايدات التقديأّما  -121
  ا.، ويرد تفسريه الحقً 12 اجلدوليف 
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)مباليني الدوالرات  2023-2022للفرتة الصافية : ملخص الزايدات يف التكاليف يف إطار االعتمادات 12اجلدول  
 األمريكية(

نسبة الزايدات 
يف الكلفة )على 

 فرتة السنتني(

الصافية االعتمادات 
املقرتحة بتكاليف الفرتة 

2022-2023  

الزايدات اإلمجالية 
 التكاليف يف

التضخم يف 
زايدات ال
 التكاليف   يف

توزيع الزايدات يف 
 التكاليف 

 على فرتة السنتني

 الصافية االعتمادات
املقرتحة بتكاليف 

  2021-2020الفرتة 
 

 خدمات املوظفني      

1.5% 707.6 10.3 14.1 (3.8) 697.3 
املرتبات واشرتاكات صندوق 
 املعاشات التقاعدية والبدالت

7.9% 72.0 5.3 0.0 5.3 66.8 
استحقاقات ما بعد انتهاء 

 اخلدمة
 جمموع خدمات املوظفني 764.1 1.4 14.1 15.5 779.6 2.0%
 جمموع السلع واخلدمات 430.1 0.0 0.0 0.0 430.1 0.0%

0.0% (204.1) 0.0 0.0 0.0 (204.1) 
إيرادات املنظمة وإيرادات 

 أخرى

1.6% 1 005.6 15.5 14.1 1.4 990.1 
مستوى امليزانية لالعتمادات 

 الصافية

 
الزايدة دون  تعكس دوالر أمريكي، ماليني 1.4زايدة معتدلة قدرها إىل  السنتني فرتة على التكاليف توزيع ويؤدي  -122

وأتجيل الدراسات االستقصائية لكلفة املعيشة من مكان ما هو ملحوظ يف امليزانية يف املرتبات الصافية ملوظفي الفئة الفنية 
التخفيضات يف املستحقات األخرى وإعادة ، وحتسن سعر الدوالر األمريكي، و 19-إىل آخر واملرتبات بسبب جائحة كوفيد

 2016.19النظر يف جمموعة عناصر األجر منذ عام 
 يف صندوق املعاشات التقاعدية والبدالت واالشرتاكاتاملتعلقة ابملرتبات  التضخمتقديرات  بلغت وقد -123

التابعة جمللة من توقعات وحدة املعلومات اهلامش األدىن إىل  دوالر أمريكي. وتستند تقديرات التضخم مليون 14.1
 كّبى.مكاتب   للمنظمةملؤشرات أسعار االستهالك األخرية يف اإلقليم أو البلد حيث اإليكونوميست 

 رغم حتّسن نظمأُبلغت أجهزة منظمة األغذية والزراعة الرائسية أبنه من الصعب التكّهن بتكاليف املوظفني وقد  -124
ا، وأن هذا يفضي إىل اختالفات عن ا كميً ليل أمناط التكاليف احلالية وحتديد االجتاهات حتديدً ستخدم لتحتُ  يتاملعلومات ال

وإّن اجلهود املبذولة من قبل منظومة األمم املتحدة يف سبيل خفض  20قبل تنفيذ امليزانية. يتم إعدادهاتقديرات امليزانية اليت 
وهو ما يتيح  2021-2020تساهم يف كون تكاليف املوظفني أقّل من التوقعات خالل الفرتة  2015التكاليف منذ سنة 

 .2023-2022تسجيل تضّخم معتدل يف تكاليف املوظفني يف الفرتة 

                                                      
 ؛FC 170/8؛ والوثيقة FC 169/10؛ والوثيقة FC 164/8من الوثيقة  2و 1والفقراتن ؛ FC 161/9والوثيقة ؛ FC 160/10الوثيقة   19
  FC 173/12 والوثيقة 

  FC 113/10الوثيقة   20

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/010/j7542e.pdf
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 عامل انقضاء الوقت
 من الفئة الفنيةيف املائة لتكاليف املوظفني  1.75هو  2023-2022انقضاء الوقت لفرتة السنتني عامل  -125

 . ومقارنًة ابلنسب املئوية املستخدمة يف فرتة السنتنيعلى التوايل اخلدمات العامةفئة يف املائة لتكاليف موظفي  1.78و
 يف املائة 1.52من  يت املوظفني الفنيني واخلدمات العامةلفئبشكل طفيف عامل انقضاء الوقت  ارتفع، 2020-2021

ا الطفيف الشامل الذي حدث، يرتك عنصر انقضاء الوقت اجلديد أتثريً ري يلتغإىل اا ونظرً يف املائة على التوايل.  1.92و
 .21دوالر أمريكي عند تطبيقه على مجيع املواقع( 1) مليونتكاليف املوظفني بقيمة  ا علىهامشيً 

وطلبت جلنة املالية يف دورهتا اخلامسة والسبعني بعد املائة من األمانة أن تستعرض جدوى حتديث املنهجية القائمة  -126
وترد منهجية عامل انقضاء الوقت يف  22لى عامل انقضاء الوقت، مع مراعاة أحدث البياانت اخلاصة ابملوارد البشرية.ع
 .وتقديراهتا : منهجية زايدة التكاليفعلى الويب 10لحق امل

 السالمة املالية للمنظمة والسيولة واالحتياطي فيهاعناصر حتسني 

 واحلساابت ذات الصلةحملة عامة عن أرصدة احلساب العام 

ما يتعلق بثالثة مكوانت للحساب العام واحلساابت ذات الصلة على  ميكن تقدير السالمة املالية للمنظمة يف -127
 النحو التايل:

على األعضــــــــاء املقررة يّبز هذا احلســــــــاب النتائج التارخيية املرتاكمة جلميع االشــــــــرتاكات  - احلساااااااب العام (أ)
 من اإليرادات واليت تقابلها املصروفات الرتاكمية لتنفيذ برانمج العمل؛واإليرادات املتنوعة وغريها 

يف  من الالئحة املالية 2-6 للمادةا وفقً  الصــندوق،يتمثل الغرض الرئيســي هلذا  -رأس املال العامل صاندوق (ب)
ة. وميكن لف مالية للحساب العام لتمويل املصروفات إىل أن يتم حتصيل االشرتاكات املقررة للميزانيتقدمي سُ 

 الطوارئ غري املنظورة يف امليزانية؛  يف متويل أنشطة حاالت صندوقأيضا استخدام هذا ال
وجرى توسيعه  1977يف عام  27/77أنشئ هذا احلساب مبقتضى قرار املؤمتر  - حساب االحتياطي اخلاص (ج)

، ويقوم هذا 200523املؤمتر يف عام صــــــــــــــادرة عن ، وتوجيهات أخرى 17/89و 13/81مبوجب قراري املؤمتر 
احلســــاب حبماية برانمج العمل وامليزانية من أتثريات التكاليف اإلضــــافية غري املدرجة يف امليزانية والناشــــئة عن 
التقلبات املعاكسة يف أسعار الصرف واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانية. كما ميكن هلذا احلساب 

 ما بعد.  أساس اسرتدادها يفتقدمي سلف مالية إىل احلساب العام على 
 920124ديسمّب/كانون األول  31ألرصدة يف احلساب العام واحلساابت ذات الصلة يف عن ايرد موجز    -128
 .13اجلدول يف 

                                                      
 على إزالة تعديل عامل انقضاء الوقت. 2009ابلنسبة إىل املكاتب القطرية ومكاتب االتصال، وافق املؤمتر عام   21
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 2019ديسمرب/كانون األول  31: أرصدة احلساب العام واحلساابت ذات الصلة حىت 13اجلدول 
 مباليني الدوالرات األمريكية 

 (937.6) )العجز(احلساب العام 
 25.7 رأس املال العامل صندوق

 31.5 حساب االحتياطي اخلاص
 (880.4) 2019ديسمرب/كانون األول  31جمموع احلساب العام واحلساابت ذات الصلة )العجز( يف 

 
 يف العجز يف احلساب العام واحلساابت ذات الصلة سامهتلعوامل الرئيسية اليت عن اويرد أدانه موجز  -129

  .2019ديسمّب/كانون األول  31 يف
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 تكاليف اخلدمة السابقة غري املمولة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة

خبطة التغطية الطبية بعد انتهاء  لةصتزايد قيمة التزامات اخلدمة السابقة املت 1997سجلت املنظمة ابطراد منذ عام  -130
اخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة على النحو الذي حدده التقييم االكتواري اخلارجي. وبلغ جمموع االلتزامات غري 

مليون  866.0دوالر أمريكي منه مبلغ  ماليني 928.5 قدرها مبلغً  2019ديسمّب/كانون األول  31عنها يف  اليت أفيداملمولة 
دوالر أمريكي متعلق بصندوق مدفوعات انتهاء  ماليني 62.5دوالر أمريكي متصل ابلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ومبلغ 

 اخلدمة. 

 املصروفات غري املدرجة يف امليزانية

، كانت هناك مصروفات غري مدرجة يف امليزانية بلغ جمموعها 1998خالل الفرتة منذ عام  -131
يف تدهور جمموع العجز يف احلساب العام واحلساابت ذات  سامهتدون متويل مقابل و من أمريكي  دوالر ماليني 59.3

 الصلة:
ن عللمدير العام تغطية تكاليف إعادة توزيع املوظفني وانتهاء اخلدمة مبا يزيد  3/99و 7/97أجاز قرارا املؤمتر  (أ)

على التوايل. وقيدت التكاليف  2001-2000و 1999-1998االعتمادات الصــــــــافية للميزانية املعتمدة للفرتتني 
 احلساب العام؛ يف 26دوالر أمريكي ماليني 8.4و 25دوالر أمريكي ماليني 10.6ذات الصلة البالغة 

 املدفوعات الزائدة عن املبالغ اليت حددها التقييم االكتواريمن دون متويل مقابل،  ،احلســــــــــــــاب العام يفدت قيّ  (ب)
؛ 2003-2002يف الفرتة  27دوالر أمريكي ماليني 9.4مـــدفوعـــات انتهـــاء اخلـــدمـــة واليت بلغـــت  لصــــــــــــــنـــدوق

 ؛200729-2006مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  8.2؛ و200528-2004دوالر أمريكي يف الفرتة  ماليني 2.9و

 دوالر أمريكي ماليني 13.4احلســــــــــــــاب العام تكاليف اخلدمة اجلارية غري املدرجة يف امليزانية والبالغة  يفدت قيّ  (ج)
دون متويل مقابل يف من خبصــــــــــــوص التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  (C 2009/5A يف الوثيقة 6 احلاشــــــــــــية)

 ؛2007-2006الفرتة 

حســـاب االحتياطي اخلاص  يف (C 2009/5A يف الوثيقة 6)احلاشـــية  مليون دوالر أمريكي 6.4د مبلغ قدره قيّ  (د)
 اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي. فئة لتغطية جزء من الزايدة غري املنتظرة يف مرتبات 2007-2006يف الفرتة 

 العجز يف احلساب العام لتثبيتاالحتياجات 
مل تتخذ  ماكما جاء يف تقارير الفرتات املالية السابقة، فإن العجز املرتاكم يف احلساب العام سيواصل تدهوره  -132

 األجهزة الرائسية إجراءات ملموسة ملعاجلة االلتزامات غري املمولة.

                                                      
 C 5/2001يف الوثيقة  11املالحظة   25
 C 5/2003يف الوثيقة  10املالحظة   26
 A5/2007 C يف الوثيقة  10املالحظة   27
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 متويل االلتزامات اخلاصة ابخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 
متثل االلتزامات اخلاصة ابخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة حصة املنظمة يف تكاليف مطالبات  -133

ا إىل خدماهتم السابقة مع الصحي اليت يتعني أن تسددها نيابة عن املتقاعدين طوال فرتة العمر املتوقعة هلم استنادً  التأمني
، اليت هي مكون أساسي يف تكاليف املوظفني، وتغطيها يف 30وبني تكاليف اخلدمة اجلارية املنظمة. وينبغي التمييز بينها

عنها  اليت أفيدبلغ جمموع التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة قد و الّبانمج العادي. كل فرتة مالية اعتمادات ميزانية 
 مليون دوالر أمريكي. 866.0مبلغ  2019ديسمّب/كانون الثاين  31يف 

مل حيدث قط أن سددت التزامات تكاليف اخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة من اعتمادات و  -134
أو من برانمج العمل. ففي الوقت الذي يوفر فيه برانمج العمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة اجلارية )أي  امليزانية

املبالغ اليت سيحصل عليها املوظفون أثناء فرتة السنتني اجلارية(، هناك آلية متويل جزئية لتمويل هذا اجلزء من االلتزامات اليت 
وطوال فرتة  2005-2004ا من فرتة السنتني ات سابقة )أي التزامات اخلدمة السابقة(. واعتبارً حصل عليها املوظفون يف فرت 

على اشرتاكات إضافية منفصلة على األعضاء بغرض متويل التزامات اخلدمة السابقة  املؤمتروافق  ،2017-2016السنتني 
 2019-2018ومل يوافق املؤمتر على أّي اشرتاكات مقدرة إضافية منفصلة لفرتيت السنتني للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 

 .2021-2020و
سّلطت الضوء ابستمرار على أّن عدم كفاية  املسألة، خالل االستعراض املنتظم الذي أجرته جلنة املالية هلذهو  -135

ي مسألة تواجه مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة التمويل لتغطية التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة إمنا ه
 31املوحد ملعاجلة هذه املسألة. املتحدة األمم نظام يف األعضاء مشرتك بني هنج اعتماد وقد شددت على أمهية

ويف ضوء ما جيري من استعراض ومناقشة بشأن هذه املسألة من قبل كل من إدارة املنظمة والنظام املوحد لألمم  -136
مليون دوالر أمريكي لاللتزامات  14.1 بقيمةاملتمثل يف توفري متويل جزئي و ا سابقً  املتبعالنهج  ابلعودة إىلاملتحدة، يوصى 

 د انتهاء اخلدمة كاشرتاكات إضافية منفصلة لفرتة السنتني.اخلاصة ابخلدمة السابقة للتغطية الطبية بع
 متويل التزامات اخلدمة السابقة لصندوق مدفوعات هناية اخلدمة

مدفوعات انتهاء اخلدمة هي املدفوعات اليت تقدم مع انتهاء اخلدمة، مبا يف ذلك اإلجازات السنوية املستحقة  -137
وتكاليف السفر إىل الوطن اليت تنشأ عندما تنتهي خدمة املوظفني يف املنظمة. ومنحة العودة للوطن وتعويضات هناية اخلدمة 

 للمبالغ اليت يكتسبها املوظفون احلاليون. وبلغ إمجايل التزامات صندوق ا اكتوارايً وتّبز االلتزامات يف أي نقطة زمنية تقديرً 
 دوالر أمريكي. ماليني 62.5 قدرها مبلغً  2019ديسمّب/كانون األول  31عنها يف  اليت أفيدمدفوعات هناية اخلدمة 

يف حني يوفر برانمج العمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة احلالية )أي املبالغ اليت سيكسبها املوظفون و  -138
رتات خالل فرتة السنتني اجلارية(، ال تتوافر أي آلية متويل لتمويل ذلك اجلزء من االلتزامات الذي كسبه املوظفون يف الف

السابقة )أي التزامات اخلدمة السابقة(. فهذه االلتزامات غري املمولة من اخلدمة السابقة، مل تسدد قط من اعتمادات امليزانية 
 أو برانمج العمل. 

                                                      
 ترتفع تكاليف اخلدمة اجلارية كل سنة نظرا إىل أن املوظفني احلاليني يقدمون خدماهتم مقابل هذه اخلدمات اليت ستدفع يف املستقبل.  30
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الرتكيز حىت اآلن على حتديد التدابري الكفيلة مبعاجلة التزامات اخلدمة السابقة الكبرية غري املمولة توجيه ا إىل ونظرً  -139
إضايف ملعاجلة  املتعلقة ابلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وما جيري من استعراض ومناقشات هبذا الشأن، ال يطلب أي متويل

 .2021-2020التزامات صندوق مدفوعات هناية اخلدمة غري املمولة يف فرتة السنتني 
 السيولةيف نقص ال متطلبات معاجلة

ملنظمة إىل االقرتاض ا أن جلأت، وقد سبق الكّبى توقيت تسديد االشرتاكاتسريعة التأثر بلت املنظمة اال ز  -140
، استخدامها لصندوق رأس املال العامل 2007و 2006و 2005عوام خالل األالسيولة يف نقص الالتجاري اخلارجي لتغطية 

الغ الالزمة لتجديد صندوق ابلكامل ابإلضافة إىل أي أرصدة متوافرة يف حساب االحتياطي اخلاص. وحيدد هذا اجلزء املب
 .رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص ملرة واحدة

 جتديد موارد صندوق رأس املال العامل
تقريًبا ا ا واحدً عندما كان ميثل شهرً  1991ا لصندوق رأس املال العامل يف عام حتديد املستوى املرخص به حاليً  مت -141

ا لتغطية حىت شهر دوالر أمريكي ليس كافيً  ماليني 25.7من التدفقات النقدية يف الّبانمج العادي. وهذا املستوى البالغ 
(. وإن ترك صندوق رأس املال العامل عند مستواه احلايل ينطوي أمريكي تقريًبا مليون دوالر 45واحد من التدفقات النقدية )

 لتنفيذ برانمج العمل املعتمد.  على خطر االقرتاض التجاري اخلارجي
دوالر أمريكي إىل  ماليني 25.7ا لصندوق رأس املال العامل والبالغ ومن شأن زايدة املستوى املرخص به حاليً  -142

( أن خيفف من ضعف املنظمة أمريكيمليون دوالر  45من التدفقات النقدية يف الّبانمج العادي )على األقّل شهر واحد 
من التدفقات اثنني ا به يغطي شهرين . كما أن مستوى مرخصً متسديد األعضاء الشرتاكاهتيف  لتأخريخيص ا ما احملتمل يف

استمرار ضعف املنظمة أمام التأخر يف ونظرًا إىل ( من شأنه أن يوفر شبكة أمان عالية. أمريكي مليون دوالر 90) النقدية
مليون  19.2 بقيمة دفع األعضاء اشرتاكات ملرة واحدةيأبن احلايل مدفوعات األعضاء، يوصى يف برانمج العمل وامليزانية 

 مليون دوالر أمريكي. 45لرفع رصيد صندوق رأس املال العامل إىل  أمريكي دوالر
 حساب االحتياطي اخلاصموارد جتديد 

يف املائة من ميزانية فرتة السنتني التالية مبوجب  5املستوى املرّخص به حلساب االحتياطي اخلاص عند  جرى حتديد -143
. 1991 جتديده منذ عام عدم( رغم 2021-2020دوالر أمريكي يف فرتة السنتني  ماليني 50.3)ما يعادل  13/81قرار املؤمتر 

 .2019ديسمّب/كانون األّول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 31.5الرصيد الفعلي  بلغو 
، وعلى وجه اخلصوص 201432يف عام  تارخيي للنفقات احململة على حساب االحتياطي اخلاصالتحليل الا إىل واستنادً  -144

ا لتغطية خماطر التكاليف غري املدرجة يف امليزانية منذ تنفيذ االشرتاكات اجملزأة، يعتّب الرصيد احلايل حلساب االحتياطي اخلاص كافيً 
قة بسعر الصرف واليت هلا أتثري نقدي على احتياطيات املنظمة. ولذلك، بسبب عوامل التضخم ولتغطية األرابح واخلسارات املتعل

 ال يرد يف برانمج العمل وامليزانية هذا أي طلب للتمويل لزايدة حساب رصيد االحتياطي اخلاص.
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 موجز عن االحتياجات

من مجيع مصادر  2023-2022عامة عن احتياجات التمويل لتنفيذ برانمج العمل للفرتة املالية  حملةاجلزء يقدم هذا  -145
التمويل؛ واحتياجات التمويل ابلنسبة إىل السالمة املالية وحالة السيولة واالحتياطيات؛ وكيف ستؤثر احتياجات التمويل 

 .لّبانمج العمل على االلتزام املايل لألعضاء يف املستقبل
 احتياجات التمويل لربانمج العمل

شكل  لة لالحتياجات اإلمجالية من املوارد الالزمة لتنفيذ برانمج العمل، يفبرانمج العمل وامليزانية نظرة متكاميعطي  -146
لتمويل االعتمادات الصافية يف امليزانية، واملوارد املقّدرة من خارج امليزانية من املسامهات الطوعية، كما  اشرتاكات مقررة

 .14 اجلدوليوجزها 
دوالر  ماليني 1 005.6هي  2021-2020نقطة البداية للفرتة  فإنّ  ،االعتمادات الصافية يف امليزانيةوابلنسبة إىل  -147

على ميزانية إمسية اثبتة، من  2023-2022حيافظ برانمج العمل وامليزانية للفرتة  ألف، القسمأمريكي. وكما هو مبنّي يف 
. وقد 2021-2020واالعتمادات الصافية يف امليزانية مقارنًة بفرتة السنتني  االشرتاكات املقررةمستوى  دون أي تغيري يف

أمكن هذا نتيجة إعادة استثمار الوفورات احملددة لتغطية التكاليف اإلضافية. وقد أعيد على وجه التحديد استثمار الوفورات 
وخفض  دوالر أمريكي( ماليني 26.3امليزانية ) الناشئة عن اسرتداد مبالغ إضافية من التكاليف يف املشاريع املمولة من خارج

 تالتحتية والنظم اخلاصة بتكنولوجيا املعلوما البىناالحتياجات إلجراء استثمارات يف اإلنفاق الرأمسايل يف املستقبل يف 
دوالر  ماليني 1.4كلفة الوظائف اجلديدة جلزء فقط من فرتة السنتني )خفض  ماليني دوالر أمريكي(، و  2.9واالتصاالت )

، وإعادة الكلفة ماليني دوالر أمريكي( 15.5) 2023-2022للفرتة العاملني تكاليف  أمريكي( لتغطية الزايدات املقّدرة يف
مليون دوالر أمريكي( وغري ذلك من  2) 2021-2020الكاملة للوظائف املدرجة يف امليزانية اليت مت إنشاؤها يف الفرتة 

 أمريكي(. دوالر مليون 13.1)عالية الولوية األ ذاتاجملاالت 
يف الفرتة  االشرتاكات املقررةفإن املبلغ اإلمجايل املقرتح ملستوى اعتمادات امليزانية الصافية اليت ستمول من لذا،  -148

يف اعتمادات امليزانية الصافية يف  صفر يف املائةدوالر أمريكي، مع زايدة  ماليني 1 005.6 سيكون 2023-2022املالية 
 .2021-2020 الفرتة
دوالر أمريكي  مليون 2.25تقديرات تنفيذ املسامهات الطوعية بقيمة  املوارد من خارج امليزانيةمستوى ويعكس  -149

. ويشمل هذا املبلغ املسامهات الطوعية املقدمة من األعضاء وشركاء آخرين من خالل الدعم 2023-2022الفرتة املالية  يف
أمانة لتوفري املساعدة الفنية والطارئة للحكومات ألغراض حمّددة بوضوح ومرتبطة املباشر للمنظمة، أو من خالل حساابت 

 بّبانمج العمل.



59  C 2021/3 

 

 لربانمج العمل  2023-2022: احتياجات التمويل الرتاكمية للفرتة 14اجلدول 
)ماليني الدوالرات 

 برانمج العمل األمريكية(

 االحتياجات مبوجب االعتمادات الصافية 
 2021-2020متطلبات امليزانية مبستوايت كلفة فرتة السنتني  005.6 1

 االحتياجات اإلضافية 
 الزايدات يف التكاليف )املوظفني( 15.5
 2021-2020التكلفة الكاملة للوظائف اجلديدة اليت مت إنشاؤها يف الفرتة  2.0

 اجملاالت ذات األولوية العالية 13.1
 مصادر التمويل 

 تكاليف الدعم اإلضايفاسرتداد  (26.3)
 ختفيض ميزانية مرفق اإلنفاق الرأمسايل (2.9)
 ختفيض عدد أشهر العمل للوظائف اجلديدة (1.4)

1 005.6 
مبستوايت كلفة الفرتة  2023-2022االعتمادات الصافية يف ميزانية برانمج العمل للفرتة 

2022-2023 
 الصافيةالنسبة املئوية للتغيري يف االعتمادات  0%

 االحتياجات اإلمجالية مبوجب املسامهات الطوعية 250.1 2
 2023-2022جمموع برانمج العمل املتكامل للفرتة  255.8 3

 
 حتسني السالمة املالية والسيولة واالحتياطيات

 الحتياجات لتحسني السالمة املالية والسيولة واالحتياطات يف املنظمة تلخَّص على النحو التايل:ا -150
لالستحقاقات املاضية املتعلقة  أمريكيمليون دوالر  14.1ا للتمويل اجلزئي بقيمة سابقً  املتبعالنهج إعادة  (أ)

ضوء املناقشات اجلارية  يفابلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة كتقييم إضايف منفصل لفرتة السنتني 
 ملوظفني؛االحتياجات الرتاكمية املتكررة لتسديد االستحقاقات املتعلقة اب بشأن

إلعادة رأس املال العامل  أمريكيمليون دوالر  19.2ملرة واحدة على األعضاء مببلغ  فرض اشرتاكاتو  (ب)
 (.أمريكيمليون دوالر  45دفق النقدي يف الّبانمج العادي )تمستوى شهر واحد على األقل من ال إىل

 احتياجات التمويل يف إطار برانمج العمل عمليات تقييمالتأثري على 
إىل االعتمادات  2023-2022للفرتة  االشرتاكات املقررةهو احلال يف الفرتات املالية السابقة، سوف تستند كما  -151

 الصافية لفرتة السنتني ابإلضافة إىل أي متويل آخر متفق عليه الستعادة السالمة املالية للمنظمة. ويرد أدانه عرض للتأثري 
 مويل الصافية لّبانمج العمل وامليزانية.على التقديرات من احتياجات اعتمادات الت
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)أ( من الالئحة املالية على ضرورة خصم اإليرادات 2-5، تنص املادة ألعضاءاملقررة لشرتاكات االاحتساب وعند  -152
بنفس املستوى الذي  2023-2022املتنوعة التقديرية عند حتديد اعتمادات امليزانية. وتقدر اإليرادات املتنوعة يف الفرتة 

 ماليني دوالر أمريكي. 5.0، وهو 2021-2020الفرتة  كانت عليه يف
بعد خصم  االشرتاكات املقررةمليزانية املمّولة من إىل اابلنسبة  2023-2022إمجايل احتياجات التمويل للفرتة ويبلغ  -153

دوالر أمريكي، وهو ما ميثل زايدة بنسبة صفر يف املائة يف مستوى تقديرات  ماليني 1 000.6اإليرادات املتنوعة اليت بلغت 
 االعتمادات الصافية مقارنة بفرتة السنتني املالية احلالية.

االشرتاكات جزء من دفع يُ ، 11/200333القرار  مبوجباجملزأة اليت أقرها املؤمتر  االشرتاكاتإطار منهجية ويف  -154
ا للمصروفات املقدرة بكل من هاتني العملتني. وقد ُوضعت منهجية ليورو، وفقً جزء آخر ابابلدوالر األمريكي و  املقررة

ابلعملتني الرئيسيتني  االشرتاكاتاجملزأة للحّد من خماطر العملة التشغيلية ابلنسبة إىل املنظمة من خالل مقابلة  االشرتاكات
  لصرف. للمصروفات، مبا حيمي املنظمة من التقلبات يف معدالت أسعار ا

أمناط املصروفات املاضية واملتوقعة، فقد قّدرت املنظمة أن املصروفات املتوقعة ابلدوالر األمريكي وابالستناد إىل  -155
يف  االشرتاكات. كما أن املنظمة تتلقى وتنفق 2021-2020لن تتغري مقارنًة بفرتة السنتني  2023-2022واليورو للفرتة 

 التحّوط إلدارة االختالفات اهلامشية واملصروفات ابلعمالت غري املرتبطة ابلدوالر واليورو.، ابستخدام تقنيات العملتنيهاتني 
 ابالشرتاكاتة مقارنً  2023-2022يف امليزانية املقرتحة للفرتة  االشرتاكاتالتأثري العام على  15اجلدول ويبني  -156

 وهذا يبنّي أنه مل حيصل أي تغيري يف االشرتاكات.. 2021-2020املوافق عليها ابلدوالر األمريكي واليورو لفرتة السنتني 
  

                                                      
 من الالئحة املالية 6-5املادة   33
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 2023-2022و 2021-2020لألعضاء يف الفرتتني املاليتني  االشرتاكات املقررة: 15اجلدول 
االشرتاكات املستحقة 

 )مباليني اليورو(
االشرتاكات املستحقة 

 ية(األمريك اتالدوالر اليني مب)
األمريكية  الدوالرات مباليني

دوالرًا  1.22يورو =  1عند 
 أمريكًيا

 فرتة السنتني مستوى التمويل من أجل

376.4 546.4 1 005.6 
تنفيذ مستوى برانمج العمل املمّول من 

 االشرتاكات املقررة
2020-2021 

  خمصوًما منها اإليرادات املتنوعة - (5.0) (5.0) 0

376.4 541.4 1 000.6 
إمجايل االشرتاكات املقررة اليت دفعها األعضاء يف الفرتة 

2020-2021 

376.4 546.4 1 005.6 
تنفيذ مستوى برانمج العمل املمّول من 

 االشرتاكات املقررة
2022-2023 

  خمصوًما منها اإليرادات املتنوعة - (5.0) (5.0) 0

376.4 541.4 1 000.6 
إمجايل االشرتاكات املقررة اليت دفعها األعضاء يف الفرتة 

2022-2023 

 2021-2020  النسبة املئوية للفرق عن الفرتة 0% 0% 0%

 
 اأمريكيً  ادوالرً  1.22يورو =  1، أي 2023-2022معدل سعر الصرف يف امليزانية لفرتة السنتني واسُتخدم  -157

، ويُقرتح احلفاظ على هذا املعدل 34ابلدوالر األمريكي كعملة وظيفية للمنظمةإلعادة بيان تقييم اليورو 15 اجلدول يف
ابلدوالر األمريكي  االشرتاكات املقررة. وال يؤثر مستوى سعر الصرف املطبق يف امليزانية على مستوى 2023-2022 للفرتة

ابلدوالر األمريكي  االشرتاكاتواليورو، أو على عمليات املنظمة. فهو يؤثر فقط على إعادة البيان اإلمسي للجزء ابليورو من 
الستخالص مستوى االعتمادات الصافية املبّينة ابلدوالر األمريكي. كما أن استخدام معدل صرف اثبت يف امليزانية يسّهل 

الذي حيافظ على  2023-2022وخباصة يف ما يتعلق ابقرتاح برانمج العمل وامليزانية للفرتة  35دات امليزانية،مقارنة اعتما
 .ميزانية إمسية اثبتة

  

                                                      
 الالئحة املالية.من  4-11و 2-3املاداتن   34

من أجل تيسري مقارنة امليزانية  1996اعتمدت اليونسكو مثالً استخدام معدالت صرف مستمرة أو اثبتة للدوالر األمريكي مقابل اليورو منذ عام   35
 وأخرى.  فرتة ماليةالعادية بني 
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 املؤمتر قبل من العتماده قرار مشروع
 2021ــــ/ القرار

 2023-2022 اعتمادات ميزانية الفرتةمشروع 

 املؤمتر، إنّ 
  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برانمج يف نظر أن بعد

  فرتةلل أمريكي دوالر 1 050 635 000 البـــــــالغـــــــة املقرتحـــــــة الصــــــــــــــــــــافيـــــــة اإلمجـــــــاليـــــــة االعتمـــــــادات يف نظر أن وبعااااااد
 تعادل أن يُفرتض واليت اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره 2021-2020 الفرتة يف الصـــــــــــــرف بســـــــــــــعر 2023-2022 املالية

 يورو؛ 637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي ابلدوالر املصروفات مبوجبها
 نفســه الصــرف بســعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أعاله الواردة الصــافية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 ابليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 2023-2022 للفرتة حدد الذي اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املستخدم
 التايل: النحو على 2023-2022 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برانمج على يوافق -1

 التالية: لألغراض اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  (أ)
 األمريكي ابلدوالر  

 559 157 إنتاج أفضل :1 الباب
 597 131 تغذية أفضل :2 الباب
 187 97 بيئة أفضل :3 الباب
 175 142 حياة أفضل :4 الباب
 312 70 والعوامل املسّرعة املشرتكةواإلحصاءات واملواضيع  الفنيةاجلودة  :6 الباب
 788 140 برانمج التعاون التقين :7 الباب
 348 71 التواصل :8 الباب
 696 35 واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات :9 الباب
 398 59 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10 الباب
 553 62 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 الباب
 600 املصروفات الطارئة :12 الباب
 000 14 اإلنفاق الرأمسايل :13 الباب
 421 22 األميناإلنفاق  :14 الباب
 000 635 005 1 )الصافية( االعتمادات جمموع
 000 422 117 التحويالت إىل صندوق التسوايت الضريبية :15 الباب
 1 123 057 000 )الكلية( االعتمادات جمموع
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 املقدرة املتنوعة اإليرادات اانقصً  أعاله )أ( الفقرة يف عليها التصويت جرى اليت )الصافية( االعتمادات متّول (ب)
  األعضاء الدول على املستحقة املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر 5 000 000 مببلغ

 األمريكي ابلدوالر االشرتاكات هذه وحتدد العمل. برانمج لتنفيذ أمريكي دوالر 1 000 356 000 والبالغة
 التقسيم االعتبار يف ذلك وأيخذ .يورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتتألف واليورو،

 املائة يف 100 وبنسبة )الصافية( لالعتمادات ابليورو املائة يف 46 وبنسبة األمريكي ابلدوالر املائة يف 54 بنسبة
 املتنوعة. لإليرادات

 التزامات لتمويل األعضاء الدول من املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر xxx قدره إضايف مبلغ أيضا سيمول (ج)
 االعتبار يف األخذ مع ليوروابو  األمريكي ابلدوالر االشرتاكات هذه وستحدد اخلدمة. انتهاء بعد الطبية التغطية
 أمريكي دوالر xxx بذلك بلغسيو  لليورو املائة يف 67 وبنسبة األمريكي للدوالر املائة يف 33 بنسبة التقسيم

 يورو. yyyو

 الطبية التغطية اهتالك ولتمويل املعتمد العمل برانمج لتنفيذ األعضاء الدول نم املستحقة االشرتاكات جمموع يبلغ (د)
 يف األعضاء الدول على املستحقة االشرتاكات هذه وتسدد يورو. yyyو أمريكي دوالر xxx اخلدمة انتهاء بعد

 .واألربعني الثانية دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشرتاكات جلدول اوفقً  2023و 2022 عامي

 خالل من إضايف مبلغ سُيحسب األعضاء، الدول من كلّ  يسددها اليت لالشرتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى (ه)
 يتلقاها اليت والتعويضات واملكافآت املرتبات على ضرائب تفرض عضو دولة ألي الضريبية التسوايت صندوق
  يقّدر مبلغ حُلظ وقد للموظفني. دفعها املنظمة تعاود واليت املنظمة من املوظفون

 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 8 000 000 بنحو
 املتكامل. العمل برانمج خالل من االسرتاتيجي اإلطار لتنفيذ دعًما طوعية مسامهات تقدمي على األعضاء يشّجع -2

 (2120 ـــــــــــــــــــــ يف )اعُتمد
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 2025-2022: إطار النتائج للفرتة 1امللحق 

 أفضل: إنتاج 1الباب 

 إنتاج أفضل

 ضاااااامان وجود أمناط اسااااااتهالد وإنتاج مسااااااتدامة من خالل سااااااالساااااال إمداد غذائية وزراعية شاااااااملة
 على الصاااامود زراعية وغذائية قادرةنظم وجود على املسااااتوايت احمللية واإلقليمية والعاملية مبا يضاااامن 

 تغري املناخ والبيئة يف ظلّ  ومستدامة
 : االبتكار األخضر1 إنتاج أفضل

   
 : التحّول األزرق2إنتاج أفضل 

  
    : صحة واحدة3إنتاج أفضل 
 لى املواردعصول صغار املنتجني على حنو منصف ح: 4إنتاج أفضل 

   
 : الزراعة الرقمية5إنتاج أفضل 

      
 

 : االبتكار األخضر1إنتاج أفضل  العنوان

 الفجوة

، بواسطة موارد 2050يف املائة على األقل حبلول عام  40جيب أن يزيد اإلنتاج الزراعي العاملي بنسبة 
حمدودة لتغطية االحتياجات الغذائية املتوقعة؛ بيد أّن نظم اإلنتاج الزراعي احلالية تفتقر إىل التكامل 

دخالت الزراعية واملوارد والتحسني والتنويع واالبتكار، فيما تعتمد على االستخدام املكثف للم
وابلتايل، فإن النظم احلالية تسلك مسارًا غري مستدام لتلبية االحتياجات املستقبلية من الغذاء  الطبيعية.

وصون املوارد الطبيعية من جهة أخرى، وهي يف الوقت نفسه ما دون  ،واأللياف والوقود من جهة
 صعيد االقتصاد وسبل كسب العيش لىإمكاانهتا الكاملة بكثري من حيث توليد الفرص، ع

 الناتج
استحداث فرص متكاملة على مستوى املشاريع واألعمال التجارية اخلضراء تشمل صغار املنتجني 
واملنتجني الضعفاء، عّب خمتلف نظم اإلنتاج املستدام للمحاصيل والثروة احليوانية والغاابت، ومدعومة 

 التمكينيةابالبتكار والتكنولوجيات والسياسات 

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية  2-3
واملزارعني األسريني والرعاة والصيادين، مبا يف ذلك عّب ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى 

الت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم موارد اإلنتاج األخرى واملدخ
 2030على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
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ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية  2-4

فاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغرّي املناخ واحملاصيل، وتساعد على احل
ن  وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث، وحتسّر

 2030تدرجيًيا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام 
زايدة كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات زايدة كبرية وضمان سحب املياه العذبة وإمداداهتا  6-4

على حنو مستدام من أجل معاجلة شح املياه، واحلد بدرجة كبرية من عدد األشخاص الذين يعانون من 
 2030ندرة املياه، حبلول عام 

الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع  15-2
 2020وحتقيق زايدة كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي، حبلول عام 

مؤشرات 
أهداف التنمية 

 املستدامة

 الزراعية/الرعوية/احلرجيةسب فئات حجم املؤسسة حب)وكالة راعية( اإلنتاج لكل وحدة عمل  2-3-1
متوسط إيرادات صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس ومكانتهم كأفراد من  -)وكالة راعية( 2-3-2

 الشعوب األصلية
 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة -)وكالة راعية( 2-4-1
 على مدى فرتة من الزمن يف كفاءة استخدام املياه )وكالة راعية( التغرّي  6-4-1
من موارد املياه  )وكالة راعية( حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة 6-4-2

 العذبة املتاحة
 التقدم ابجتاه حتقيق اإلدارة احلرجية املستدامة)وكالة راعية(  15-2-1

 
عوامل ال
 ةعسرّ امل

الرامية إىل االرتقاء ابستخدام االبتكارات اخلضراء املعززة االبتكارات التكنولوجية  التكنولوجيا: 
لإلنتاجية )مثل البذور العالية اجلودة، والسالالت، واألعالف، واألمسدة البيئية، والطاقة، واملياه، 

ا، ونظم  عن زراعة احملاصيل الذكية مناخيً وصحة الثروة احليوانية(، فضاًل  ،واحملاصيل القادرة على الصمود
 ة احليوانية والغاابت، وتكنولوجيات احلماية املستدامة وأدوات التنفيذالثرو 
تعظيم نظم إنتاج احملاصيل، وحتسني كفاءة استخدام املوارد، من قبيل احملاصيل والثروة  االبتكار: 

 ةيالزراع احلراجةالنظم احلرجية و الرتبة واملياه و احليوانية، وتعزيز إدارة 
وهي مجع البياانت/املعلومات ذات الصلة وحتليلها ونشرها على املستوى اإلقليمي  البياانت: 

اإلقليم على مستوى احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة، وربطها ابملنصة  حبسب مصّنفةبياانت/معلومات 
 التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد املكانية اجلغرافية

القائم على األدلة يف جمال السياسات العامة، وحتليل احلوكمة تشجيع احلوار  :العناصر املكّملة 
مستوى االقتصاد املؤسسي والسياسي( مبا حيّفز استيعاب االبتكارات اخلضراء، وحتديد معايري  )على

وتطوير أسواق للمنتجات املستدامة؛ ويشمل ذلك حتسني فرص وصول املبتكرين إىل  ،لالستدامة
 مضافة قيمة لتحقيقإىل املعارف واخلدمات املالية واألسواق والفرص البيئات التمكينية للنفاذ 

واالستثمارات؛ واالستفادة من منصة مبادرة العمل يًدا بيد، واستخدام أدوات لتحليل التفاعالت 
 واملقايضات يف جمال السياسات
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العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 نتاج األخضر، واملدخالت الزراعية اخلضراء، االبتكار يف جمال اإلنتاج األخضر: نظم وممارسات اإل
 والعمليات األكثر مراعاة للبيئة واألكثر إنتاجية

  ّل األخضر من خالل إدماجه وتقدمي الّباهني بشأنه وتعميمهدعم التحو 
 اتية لتنفيذ و السياسات اخلضراء ألجل بيئة متكينية: صياغة سياسات عامة خضراء وهتيئة بيئات م

 االبتكار األخضر
  يف األراضي املدارية اجلافة والزراعة احلضرية/شبه احلضرية( تعزيز نظم إنتاج احملاصيل ومحايتها )مثاًل 

 والتنوع بواسطة اإلشارات اجلغرافيةوالكفاءة مع حتقيق اجلودة العالية واإلنتاجية 
  )وصحتها، من حتسني كفاءة استخدام املوارد يف جمال إنتاج الثروة احليوانية )مبا يف ذلك احلشرات

 خالل اإلشارات اجلغرافية
 سني االستخدام املستدام للغاابت من أجل حتقيق اإلنتاجية الزراعية وتوليد الدخلحت 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 غذية والزراعةألخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية ل 
  اجلافةالّبانمج العاملي بشأن الزراعة املستدامة يف األراضي 
  النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام

 معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 العمل العاملي ملكافحة دودة احلشد اخلريفية 
 يوانية يف األمن الغذائي، والنظم الزراعية والغذائية املستدامة والتغذية التقييم العاملي ملسامهة الثروة احل

 واألمناط الغذائية الصحية
 أمانة اللجنة االستشارية املعنية ابلصناعات املستدامة القائمة على الغاابت 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  اإلحصاءات ومجع البياانت املتعلقة حتويل البياانت ونظم املعلومات االستقصائية، مبا يف ذلك
ابإلنتاج الزراعي واستخدام األراضي وحيازهتا واستخدام املوارد وخصائص سبل معيشة األسر 

 عن ارتباطها مبنصة مبادرة العمل يًدا بيد للنمذجة والتحاليل األرضية الريفية/احلضرية، فضاًل 
 الفضائية املتقدمة

 افل احلكومية الدولية )على سبيل املثال جلنة األمن الغذائي وضع القواعد واملعايري من خالل احمل
 العاملي، وجلنة الزراعة، وجلنتها الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية(

  سوف يضطلع احلوار بشأن احلوكمة والسياسات العامة بدور مركزي بشأن هتيئة بيئة متكينية وتعزيز
 اإلشارات اجلغرافية

  تعزيز ممارسات اإلنتاج األخضر والنهج املتكاملةتنمية القدرات من أجل 
  عقد الشراكات والتحالفات التحفيزية من أجل التطبيق العملي لإلشارات اجلغرافية واالسرتاتيجيات

 هبدف حتسني اإلنتاجية واالستدامة
  املمارسات والتقنيات املصممة خصيًصا حبسب احتياجات أصحاب احليازات الصغرية مبا يف ذلك

 ات الرقميةاألدو 
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 املقايضات

 الزراعة املدارية، والزراعة يف األراضي اجلافة، والزراعة اعتماًدا على النظام اإليكولوجي املستهدف )مثاًل 
احلضرية/شبه احلضرية(، وعلى نظم اإلنتاج )احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة( واجلغرافيا، توجد 

 االقتصادية القصرية األجل واالستدامة البيئيةمقايضات حمتملة بني الرحبية 

 
 سبلاملخاطر/
 األثر ختفيف

 املخاطر: 
عدم كفاية املوارد وضعف استيعاب التكنولوجيات واالبتكارات املناسبة بسبب حمدودية الوصول  -1

 إليها وضعف القدرة التنظيمية واحلوافز االقتصادية
يف السوق بسبب احلوافز واإلعاانت الغذائية والزراعية الطلب احملدود على التكنولوجيات اخلضراء و  -2

 املتعارضة، من بني أمور أخرى
 األثر ختفيف سبل 

حتديد أصحاب املصلحة املعنيني وإشراكهم يف مجيع املراحل، من أجل ضمان استمالتهم وتنمية  -1
 القدرات ودعم إدارة خماطر األعمال التجارية

 اآلخرين لتطوير الدعم املناسب للسياسات واملخططات التحفيزيةالعمل مع احلكومات والشركاء و  -2
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 الفجوة

القادرة وسبل العيش ة ياملغذّ  غذيةوفر للبشرية نسبة كبرية من األيلنظم الغذائية الزرقاء أن لتحويل اميكن 
هذه النظم  إمكانيات بيد أن، 2030خطة التنمية املستدامة لعام من أجل حتقيق  الالزمة على الصمود

ما بعد احلصاد( أو مهددة عمليات تربية األحياء املائية و  ،)على سبيل املثال انقصة التنميةإما هي 
 مصايد األمساك املستدامة(مثل )

 الناتج

ستدامة من خالل سياسات او  األكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمودزرقاء الغذائية الم نظالتعزيز 
إلدارة املتكاملة القائمة على العلم واالبتكار التكنولوجي ومشاركة القطاع من أجل انة وبرامج حمسّ 

 اخلاص

 أهداف مقاصد
 املستدامة التنمية

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
شأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية ا بعليها دوليً 

 2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
ب حدوث إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتنّ  14-2

آاثر سلبية كبرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرهتا على الصمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 
 2020حتقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، حبلول عام 

غ عنه وغري تنظيم الصيد على حنو فعال، وإهناء الصيد املفرط والصيد غري القانوين وغري املبلّ  14-4
ت الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية املنظم وممارسا

إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستوايت اليت ميكن أن تتيح إنتاج 
 2020ا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام ة مستدامة وفقً أقصى غلّ 

هم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف ااإلعاانت املقدمة ملصائد األمساك اليت تسحظر أشكال  14-6
غ عنه وغري املنظم، صيد األمساك، وإلغاء اإلعاانت اليت تساهم يف صيد األمساك غري املشروع وغري املبلّ 

لية واإلحجام عن استحداث إعاانت جديدة من هذا القبيل، مع التسليم أبن املعاملة اخلاصة والتفضي
ا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة ا ينبغي أن تكون جزءً املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منوً 

 2020التجارة العاملية بشأن اإلعاانت ملصائد األمساك، حبلول عام 
ن ا مزايدة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوً  14-7

االستخدام املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك، وتربية 
 2030األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام 

 فيني إىل املوارد البحرية واألسواقتوفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلر  ب -14
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ا عن طريق تنفيذ القانون الدويل ا مستدامً واستخدامها استخدامً تعزيز حفظ احمليطات ومواردها ج -14
بصيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت تضع اإلطار القانوين حلفظ احمليطات ومواردها 

 "املستقبل الذي نصبو إليه" من وثيقة 158الفقرة  إليهواستخدامها على حنو مستدام، كما تشري 

أهداف مؤشرات 
 التنمية املستدامة

 معدل انتشار نقص التغذية)املنظمة هي الوكالة الراعية(  1-1-2
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط )املنظمة هي الوكالة الراعية(  2-1-2

 ا إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائيالسكان، استنادً 
 التغذيةمعدل انتشار سوء  2-2-2

جي من أجل إدارة املناطق عدد البلدان اليت تستخدم الُنهج القائمة على النظام اإليكولو  1-2-14
 البحرية

نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن املستوايت املستدامة )املنظمة هي الوكالة الراعية(  1-4-14
 ابيولوجيً 

الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة صيد األمساك مدى تنفيذ )املنظمة هي الوكالة الراعية(  1-6-14
 غ عنه وغري املنظمغري املشروع وغري املبلّ 

مصائد األمساك املستدامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف )املنظمة هي الوكالة الراعية(  1-7-14
 االدول اجلزرية الصغرية النامية، وأقل البلدان منوً 

يف  حبقوق مصائد األمساك الصغرية األطر القانونية اليت تعرتف)املنظمة هي الوكالة الراعية(  1-ب-14
 ملوارد البحرية وحتمي هذه احلقوقالوصول إىل ا

ا يف التصديق على صكوك متعلقة عدد البلدان اليت حترز تقدمً )الذي تساهم املنظمة فيه(  1-ج-14
ذ القانون الدويل، ويف قبول تلك الصكوك وتنفيذها مبوجب أطر قانونية وسياساتية ابحمليطات تنفّ 

ومؤسسية، على النحو الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل حفظ احمليطات 
 ومواردها، واستخدامها على حنو مستدام

 
 العوامل املسّرعة

سالسل  لى طولإلنتاجية ومحاية النظام اإليكولوجي عاب اخلاصة الفنيةاالبتكارات  :التكنولوجيا 
 األغذية وجتهيزالقيمة، مبا يف ذلك الصيد واإلنتاج 

 يف شفافيةالو  ،السياسات واملمارسات املبتكرة، مبا يف ذلك احللول الرقمية لإلنتاج :االبتكار 
 والتخطيط املتكامل لالقتصاد األزرق ،لمستهلكلعلومات توفري املوتعزيز نظم  سواق،األ
املتعلقة مبصايد األمساك و تعددة األبعاد املالبياانت ابستخدام حتسني مجع البياانت املصنفة  البياانت: 

ا بيد واملصادر البديلة يدً  العمل بادرةملنصة اجلغرافية املكانية املاملتاحة من خالل و وتربية األحياء املائية 
 القائمةظم البياانت ناألخرى و 

البياانت، مبا يف ذلك  اليت تفتقر إىل دارةاإلظم ابلنسبة إىل ن: تنمية القدرات لةاملكمّ  العناصر 
الفجوة التكنولوجية من خالل خدمات اإلرشاد والتعاون بني بلدان  دسو  املناخ؛ ف مع تغرّي التكيّ 

 اتساق السياسات ودعم القدراتتعزيز سالسل القيمة من خالل و ؛ والتعاون الثالثي اجلنوب
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العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  الغذائية املستدامة و لرتبية األحياء املائية يف النظم الزراعية  ناميةضمان مسامهة مت: 1العنصر
 حدة الفقر وتوليد الدخل للمزارعني، مبا يف ذلك الشبابمن تخفيف الو 

  وتعزيز  واملهدرالفاقد من تقليل من أجل ال وتطويرها سالسل القيمة السمكيةتغيري  :2العنصر
 األغذيةوتوزيع  نافعالشفافية وحتفيز االستدامة وزايدة امل

  اإليكولوجية يفحتويلية ومبتكرة إلدارة مصايد األمساك من خالل هنج النظم  بناء نظم: 3العنصر 
 اليت تفتقر إىل البياانتصايد األمساك، ال سيما يف املناطق م

 
 اجلوانب املعيارية

  ذات الصلة اخلطوط التوجيهيةمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد و 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت 

 يف سياق األمن الغذائي  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق
 والقضاء على الفقر

 اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  االتفاق بشأن التدابري
 متثالاالاتفاقية األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية، و اتفاق ، و وردعه والقضاء عليه

  بية األحياء املائيةهنج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتر 

 اســرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــّب القطاعات الزراعية 

  جمال التغذيةمنظمة األغذية والزراعة للعمل يف اسرتاتيجّية ورؤية 

 معاجلة تغرّي املناخ وعالقته ابلفقر 

 السنة ، و املتحدة لعلوم احمليطاتعقد األمم ، و عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية
 فيةالدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلر  

 اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  :إلنتاج واالستهالك والتجارة لعة واملفصلة بياانت اجملمّ المجع ومعاجلة وحتليل اخلدمات اإلحصائية
على اجملتمعات  اثراآلتقييم وحتليل األمن الغذائي واجتاهات التغذية و و ظم الزرقاء؛ يف ما يتعلق ابلن

 واألسر

  نظمة واملنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص املمع أعضاء  يةالسياسات والعمليات واراتاحلقيادة و
الصكوك املعيارية، ال سيما مدونة السلوك بشأن الصيد  إعداد تنفيذ أومن أجل واجملتمع املدين 

اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  االتفاق بشأن التدابري الرشيد والصكوك املرتبطة هبا، مبا يف ذلك
اخلطوط التوجيهية الطوعية ، و الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

، اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد، و صغرية النطاقلضمان استدامة مصايد األمساك 
، اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابتو 

 وغريها

  مجع البياانت، وممارسات  ونظم البياانت اليت تفتقر إىل دارةاإل ابلنسبة إىل هُنجتنمية القدرات و
القتصاد األزرق، واخلدمات لتخطيط ال، و يكولوجيةهج القائمة على النظم اإلديدة، والنُ اإلدارة اجل

 صنع القرارعملية ، ومشاركة أصحاب املصلحة يف ارفاإلرشادية لتسهيل نقل التكنولوجيا واملع



71  C 2021/3 

 

 ل األزرق: التحوّ 2إنتاج أفضل  العنوان

 شراكات وحتفيز التحالفات، مبا يف ذلك مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وشركاء  وإرساء
 لالتحوّ  من أجل زايدةر االستثما

  لألغذيةاإلنتاج املستدام الناجتة من لفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ل وترّوجالدعوة اليت تّبز و 
 من النظم الزرقاءاملستمدة 

 
 قايضاتامل

على تركيز الّبانمج يف كل بلد أو يف جمال اإلدارة تتوقف  مقايضات لألغذيةيتطلب اإلنتاج املستدام 
والقطاعات االقتصادية الزرقاء  األغذيةإنتاج قطاعات ت بني اضياقت املتوقعة املاضياقتشمل املو . إقليم

 النتائج)مثل الزراعة(، وبني  ّبيةاملائية وال والغذائيةنظم الزراعية الاألخرى )مثل الطاقة والسياحة(، وبني 
تحديد األولوايت تشاركية لل الّبانمج عمليات يسهّ و . اإلمجاليةواالجتماعية واالقتصادية  يكولوجيةاإل

 وتقييمها قايضاتامل ليلحتمن أجل تراعي أحدث العلوم واملعارف التقليدية والنهج االحرتازي 

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر: 

ال و  ،يف تقدير اإلمكاانت تغايلمنو تربية األحياء املائية على الصعيد العاملي  بشأن توقعاتإن ال -1
واكب الطلب على اإلنتاج ما قد يؤدي إىل عدم كفاية األمن البيولوجي للمدخالت أن ت ميكن

 ومكافحة األمراض

 املناخ من آاثر تغرّي د ّ حتكما وتدهور النظام اإليكولوجي القدرة اإلنتاجية.    املناختغرّي  آاثرد قيّ ت -2
واحلماية املستهدفة يف حتسني حالة  يكولوجيةالنظم اإل إصالح وال ينجحاستدامة األرصدة؛ 

 اإليكولوجيالنظام 

 بل ختفيف األثر:س 

 ات اجملديةالتكنولوجييف جمال  تنمية القدراتإىل  إضافة ،دعم األطر التنظيمية وبرامج الرصد -1
 ةالقطري قائعاخلاصة ابلو 

املرنة  يةرتتيبات اإلدار ال واملتمحورة حول املناخ فة مع تغرّي تطبيق هُنج النظم اإليكولوجية املكيّ  -2
 على الصمود اإليكولوجية والبيئيةو االجتماعية القدرة واالستباقية اليت تعزز 

 
  



72  C 2021/3 

 

 : صحة واحدة3إنتاج أفضل  العنوان

 الفجوة

ازدايد اخلسائر يف اإلنتاج والتأثريات السلبية على الصحة بسبب انتشار التهديدات البيولوجية، مبا يف 
ومقاومة مضادات امليكروابت ذلك حاالت العدوى احليوانية املصدر اليت ميكن أن تتحول إىل جائحة 

 يف قطاعات احملاصيل واحليواانت وتربية األحياء املائية

 الناتج

 الصحة الواحدة الوطنية والدولية وحتسني أدائها من أجل صحة اإلنسان واحليوان والنباتتعزيز نظم 
من خالل حتسني الوقاية من اآلفات واألمراض واإلنذار املبكر وإدارة املخاطر الصحية  وسالمة البيئة

 الوطنية والعاملية، مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروابت

أهداف  مقاصد
التنمية 

 امةاملستد

ضها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة املتصلة بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرّ  1-5
 2030ابملناخ وغريها من اهلزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 

اإلنذار املبكر واحلد من املخاطر تعزيز قدرات مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جمال د -3
 وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية

اختاذ تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألراضي واملياه وتقليل أثر  15-8
 2020ذلك إىل حد كبري، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، حبلول عام 

مؤشرات 
أهداف التنمية 

 املستدامة

 ذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارثعدد البلدان اليت تعتمد وتنفّ  1-5-3
 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، واجلاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية 1-د-3

موارد كافية ملنع إدخال األنواع نسبة البلدان اليت تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وختصص  15-8-1
 الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية أو مراقبتها

 ]+ مؤشر مقاومة مضادات امليكروابت[

 
العوامل 
 املسّرعة

وإرشادات األمن البيولوجي للحد من اخلسائر  الفنيةتسريع االستفادة من االبتكارات  :التكنولوجيا 
 النامجة عن اآلفات واألمراض

اعتماد حلول رقمية مبتكرة لتوسيع نطاق املشاركة، ومعاجلة أوجه انعدام املساواة يف النظم : االبتكار 
 الصحية من خالل هنج الصحة الواحدة املتكامل

إدماج نظم معلومات املراقبة املتعددة املصادر على املستوى اإلقليمي، إىل جانب املنصة  البياانت: 
بادرة العمل يًدا بيد، من أجل استهداف اإلجراءات بشكل أفضل ودعم اختاذ اخلاصة مباجلغرافية املكانية 

 القرارات على مستوى املستخدم
من أجل حتسني حوكمة الصحة ( االقتصاد املؤسسي والسياسي): حتليل احلوكمة لةاملكمّ  العناصر 

الواحدة، ابتداًء من املستوى العاملي وصواًل إىل املستوى الوطين؛ وحتسني رصد السلسلة الغذائية من 
أجل الصحة والسالمة؛ والتدريب القائم على النظم وتنمية القدرات املركزة؛ وحتسني الواجهة العلمية 

 والسياساتية
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العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 معلومات متكاملة )بشأن اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية( نظم 

 رأس املال البشري وبناء القدرة على الصمود يف جمايل األمن البيولوجي والصحة الواحدة 

 الوقاية من اجلائحة املقبلة من خالل هنج الصحة الواحدة 

 لحدودعمليات الطوارئ ضد اآلفات النباتية واألمراض احليوانية العابرة ل 

 حتويل الوصول إىل إرشادات األمن البيولوجي وأفضل املمارسات 

 أداء النظم الصحية يف معايري تدابري الصحة والصحة النباتية من أجل حتسني التجارة واألمن الغذائي 

  مقاومة مضادات امليكروابت: التصدي ملقاومة مضادات امليكروابت يف قطاعات الزراعة ومصايد
 األمساك والبيئة

 
اجلوانب 
 املعيارية

 واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة  والزراعة النظام العاملي املشرتك بني منظمة األغذية
العاملية لإلنذار املبكر واالستجابة لألمراض احليوانية الرئيسية، مبا يف ذلك األمراض احليوانية املنشأ، 
ودائرة معلومات اجلراد الصحراوي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، والشبكة الدولية للسلطات املعنية 

 املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةبسالمة األغذية 

 اتفاقية روتردام 

 )االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وهيئة الدستور الغذائي )"مدونة األغذية" من أجل سالمة األغذية 

  وانية ياحلخطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، والدليل الثالثي ملواجهة األمراض
 املصدر يف البلدان

  اإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود املشرتك بني منظمة األغذية
 والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان

  يف املنظمة الطوارئ حاالت يف اجليدةدارة اإلممارسات 

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  ألغراض اختاذ القرارات املتعلقة ابلصحة الواحدة: نظم البياانت العاملية لآلفات خدمات البياانت
واألمراض والصحة بشأن اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية من أجل إدارة األوبئة وقرارات 

 االستثمار يف النظم الصحية الوطنية

 البيولوجي ونظم األمن الصحي  وضع القواعد واملعايري يف جماالت الصحة والصحة النباتية واألمن
 (ت)إضافة إىل أداء الصحة والصحة النباتية، مبا يف ذلك صحة النباات

  )احلوكمة )مبا يف ذلك الرتتيبات مع منظومة األمم املتحدة، والشراكات غري التابعة لألمم املتحدة
ما  يف املنظمة يف يف نظام خدمات الصحة الواحدة/النظام البيئي والتنوع البيولوجي، ومع األعضاء

يتعلق بقياس أداء النظم الصحية والتقدم احملرز يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، ومع 
 االتفاقيات الدولية لوقاية النبااتت ومعايري سالمة األغذية )هيئة الدستور الغذائي(

  كات الرقمية، تنمية القدرات لتنفيذ الصحة الواحدة واألمن البيولوجي، من خالل األدوات والشرا
 م الكبار من أجل تنمية رأس املال البشري الوطينإضافة إىل اإلرشاد املبتكر وتعلّ 

 السياسات: تنفيذ االسرتاتيجيات العاملية لآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الرئيسية، مبا يف  رسم
فية، وإدارة اجلراد، واإلطار ذلك طاعون اجملرتات الصغرية، ومحى اخلنازير األفريقية، ودودة احلشد اخلري
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العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود، وخطة العمل العاملية بشأن مقاومة 
 مضادات امليكروابت

  قيادة احلوارات والعمليات السياساتية مع األعضاء يف املنظمة ومع املنظمات اإلقليمية والقطاع
 اخلاص واجملتمع املدين

 
 قايضاتامل

ع املقايضات تشكل إدارة املقايضات أمرًا أساسًيا ابلنسبة إىل االستخدام املستدام للموارد، وميكن توقّ 
بناًء على السياق واجملموعات املستهدفة اليت تشكل حمور تركيز الّبانمج. وعلى وجه اخلصوص، قد 

على التجارة ألسباب صحية؛  حتدث املقايضات بني زايدة املعلومات عن األمراض والقيود املفروضة
وصرامة األمن البيولوجي يف احلركات الدولية للتجارة مقابل وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل 

 األسواق ومشاركتهم فيها؛ ويف صيد احليواانت الّبية واألمن الصحي

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر: 

على امليزانيات واألولوايت،  19-بسبب أثر كوفيدقد يؤدي خفض اإلنفاق العام على الوقاية،  -1
 إىل تقليل إمكانية اإلدارة وزايدة أتثري اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية

 ال تشمل أولوايت الّبجمة الوطنية ملنظومة األمم املتحدة األمن البيولوجي الزراعي -2

 :األثر بل ختفيفس 

إطار برامج املنظمة، ودعم بناء القدرة على الصمود الرتكيز على هنج شامل جلميع األخطار يف  -1
 على مستوى صغار املزارعني واملنتجني من خالل الدعوة وتغيري السياسات

توسيع نطاق هنج الصحة الواحدة ليشمل مجيع القطاعات )اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية  -2
 ومقاومة مضادات امليكروابت يف إطار برامج األمن البيولوجي(
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 حنو منصف على املوارد: حصول صغار املنتجني على 4إنتاج أفضل  العنوان

 الفجوة

املوارد الطبيعية والتنوع إدارة  القيمون علىوهم األغذية  كبرية من إنتاج  نسبةصغار املنتجني مسؤولون عن 
يف عمليات صنع  املشاركةإىل و بشكل عادل املوارد احلصول على ومع ذلك فهم يفتقرون إىل  ،البيولوجي

 القرار والسياسات

 الناتج

وصوهلم ، و بشكل عادل املوارد االقتصادية والطبيعيةعلى صغار املنتجني واملزارعني األسريني  حصولتعزيز 
من خالل حتسني السياسات واالسرتاتيجيات  ،واملعلومات والتعليم والتكنولوجيات األسواق واخلدماتإىل 

 والّبامج

 أهداف مقاصد
 التنمية

 املستدامة

ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على  1-4
املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف فيها 

رياث، وابحلصول على املوارد الطبيعية، وغريه من احلقوق املتعّلقة أبشكال امللكية األخرى، وابمل
 2030والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية  2-3
ة والصيادين، مبا يف ذلك من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي واملزارعني األسريني والرعا

وعلى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق 
 2030وحصوهلم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

ظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية ضمان وجود ن 2-4
 املناخ وعلى واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغرّي 
ن ت ا نوعية درجييً مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث، وحتسّر

 2030األراضي والرتبة، حبلول عام 
زايدة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسائر املشاريع، وال سيما يف البلدان النامية،  9-3

 لفة، وإدماجها يف سالسل القيمة واألسواقكاانت امليسورة العلى اخلدمات املالية، مبا يف ذلك االئتم

مؤشرات 
التنمية أهداف 

 املستدامة

 نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها احلصول على اخلدمات األساسية 1-4-1
نسبة جمموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق مضمونة حليازة )الذي تساهم املنظمة فيه(  2-4-1
األرض مضمونة، حبسب يعتّبون حقوقهم يف ؛ )ب( و لديهم مستندات معرتف هبا قانوانً )أ( و  ؛األرض

 اجلنس ونوع احليازة
سب فئات حجم املؤسسة حبحجم اإلنتاج لكل وحدة عمل )الذي تتوىل املنظمة رعايته(  1-3-2

 الزراعية/الرعوية/احلرجية
متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس والوضع من )الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-3-2

 صليةحيث االنتماء إىل الشعوب األ
 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة)الذي تتوىل املنظمة رعايته(  1-4-2
 سبة الصناعات الصغرية احلجم اليت هلا قرض أو خط ائتمانن 2-3-9
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العوامل 
 املسّرعة

إلنتاجية من خالل أفضل املمارسات وكفاءة اخلاصة ابتزداد االبتكارات التكنولوجية  :التكنولوجيا 
 وجتهيزهاالعمل ودعم ختزين األغذية 

اإلنتاج املستدام  ابلنسبة إىل رقمنةالمبا يف ذلك  ،التكنولوجيات املبتكرة الشاملة واملتكيفة :االبتكار 
 تنمية القدرات الرقميةو  ؛وحتسني الوصول إىل األسواق

بيد بياانت  ايدً  العمل بادرةمل التابعة نصة اجلغرافية املكانيةاملنظمة و امليف قاعدة بياانت  تُتاح البياانت: 
 الغذائيةنظم يف شىت السب نوع اجلنس حبمنتجي األغذية مصنفة صغار  عن أكثر مشواًل 

الصعوابت حتديد من أجل احلوكمة خاص ابملستوى والسياق  بشأن حتليلإجراء : لةاملكمّ  العناصر 
يف حصوهلم صغار املنتجني اليت تواجه رأس املال البشري واالقتصاد السياسي املؤسسية واخلاصة ب البالغة
للتغيريات السرتاتيجيات البديلة من أجل احتليل قائم على السيناريو  وإعداداملوارد اإلنتاجية؛ على 

 السياساتية واملؤسسية

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  وتعزيز أفضل املمارسات ؛املوارد االقتصادية والبنية التحتية واملوارد الطبيعيةالوصول إىل 

  رعيأراضي الالغاابت و و املائية  والكتليازة األراضي اآلمنة حلقوق احلضمان 

 واالبتكارات والرقمنة كنولوجياتاإلرشاد واملعلومات واخلدمات والتدريب والت على خدمات صولاحل 

 إدارة يف دعم صغار املنتجني ؛ و زايدة اإلنتاجيةما خيص  االجتماعية وتعزيزها يفحلماية االرتقاء اب
 املخاطر بشكل أفضل

  األغذيةالرتكيز على نظم اإلنتاج املتكاملة وتنويع و الغذائية احمللية و تعزيز النظم الزراعية 

  هاللشعوب األصلية وتعزيز  والغذائيةنظم الزراعية الاحرتام 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامةغذية حتويل األ 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت 

 سني حوكمة األراضي الرعويّةحت 

 يف سياق األمن الغذائي  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق
 والقضاء على الفقر

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني 

 إطار منظمة األغذية والزراعة ؛ و إطار منظمة األغذية والزراعة للقضاء على الفقر املدقع يف الريف
 للحماية االجتماعية

  ات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار 

 جلة تغرّي املناخ وعالقته ابلفقرمعا 
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 مع الرتكيز على زايدة ، ف مع الظروف احملليةصغار املنتجني اليت تتكيّ  كنولوجياتتعزيز ممارسات وت
 ملةاعيد الرة للواآلالت الرقمية واملوفّ اإلنتاجية والكفاءة واالستدامة، مبا يف ذلك احللول واألدوات 

 هاوحالة دخل ،اجلنس والفئة العمرية(نوع وتكوينها )أي  ،مجع وحتليل اإلحصاءات عن األسر الريفية ،
، هاالغذائي والتغذوي، وأمناط استهالك هاوأمن ها،إنتاجوجماالت  ،يف النمو االقتصادي تهاومسامه

 نيسب اجلنسحباملصنف فيها وعبء العمل 

  لتعزيز إنتاج األغذية الشباب والشاابت يف املناطق الريفية غار املنتجني مع الرتكيز على صتنمية قدرات
 وجتهيزها وتسويقها واستهالكها على حنو أكثر استدامة

 لالتفاق يشراكات وحتالفات حتفيزية، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث إرساء ،
 على رؤية مشرتكة

 االستثمار يف برامج صغار املنتجني شدمع بنوك التنمية والقطاع اخلاص حل العمل 

  زاايلنظر يف املمن أجل اعزز الروابط بني الوزارات يعمليات السياسات و بشأن الحوار شامل إجراء 
 احلضرية ودعم تنفيذ العمل املعياري ووضع املعايري-، مبا يف ذلك الروابط الريفيةقايضاتوامل

 حوكمةللمناذج وسياسات شاملة  ، والدعوة إىلوة إىل إشراك صغار املنتجني يف صنع القرارالدع 

 
 قايضاتامل

قد يؤدي و حمور تركيز الّبانمج. تشكل على السياق واجملموعات املستهدفة اليت  قايضات بناءً ع املميكن توقّ 
برانمج  يفمقايضة  حالة االقتصادي( إىلاجملال الرتكيز األكّب على توليد الدخل يف جمال معني )مثل 

 إلدارة املوارد الطبيعية )مثل البيئة(

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر: 

بسبب االضطراب  الذي يتفاقم، أصاًل زايدة الضغط على املوارد الطبيعية واالقتصادية الشحيحة  -1
 غري املتوقعةاملستمرة والصدمات اجلديدة  19-كوفيدجائحة   الناجم عناحلايل 

 اضعفً  الفئاتأشد و األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع استبعاد  -2

 بل ختفيف األثر:س 

 نظم اإلنتاج وسالسل القيمة قدرةتنسيق األنشطة داخل املنظمة ومع الشركاء اخلارجيني لزايدة  -1
 على الصمود

، ودعم املقايضة على قدرةصغار املنتجني من خالل بناء تعاونيات لضمان تفاوض أفضل و  تقوية -2
واألشخاص دعم صغار املنتجني من أجل ّبامج احلماية االجتماعية وتكوينها لالئم املع توسّ ال

 ، واإلدماج املناسب للنساء والشباب والشعوب األصليةالريفيني الذين يعيشون يف فقر مدقع
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 الفجوة

من أجل ابلغ األمهية  رًاإىل الشبكات الرقمية والسلع العامة الرقمية أمالكلفة الوصول امليسور يشكل 
خطة حتقيق إطالق العنان إلمكاانت اجملتمعات الريفية وجين مثار االقتصاد الرقمي، وابلتايل املسامهة يف 

 2030عام 

 الناتج

تعزيز فرص السوق واإلنتاجية والقدرة امليّسرة الرامية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية إدماج 
، مع الرتكيز بشكل خاص على ضمان لغذائيةاو نظم الزراعية السياسات وبرامج ضمن على الصمود 

 لمجتمعات الريفية الفقرية والضعيفةلميسور الكلفة و  منصف وصول

 أهداف مقاصد
 التنمية

 املستدامة

ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على  1-4
املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف فيها 

وارد الطبيعية، وغريه من احلقوق املتعّلقة أبشكال امللكية األخرى، وابملرياث، وابحلصول على امل
 2030والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز ب -5
 متكني املرأة

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري  حتقيق زايدة كبرية يف فرص احلصولج -9
 افرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوً 

 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار 17-8
  سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال

مؤشرات 
أهداف التنمية 

 املستدامة

 نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها احلصول على اخلدمات األساسية 1-4-1
 سب نوع اجلنسحبنسبة األفراد الذين ميلكون اهلاتف احملمول،  1-ب-5
 احملمول، حبسب التكنولوجيانسبة السكان املشمولني بشبكة اهلاتف  1-ج-9

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت 1-8-17

 
العوامل 
 املسّرعة

االبتكارات الرقمية لتحسني اإلنتاج وعمليات ما بعد احلصاد والتكامل يف سالسل  :التكنولوجيا 
 ة والعامليةزلالقيمة املخت

شفافية السياسات املبتكرة وأفضل املمارسات، مبا يف ذلك احللول الرقمية لزايدة اإلنتاج و  :االبتكار 
 سالسل القيمة

الرقمية يف  كنولوجياتاستيعاب الت (أجلمن و ) بشأنتعزيز مجع البياانت املصنفة ونشرها  البياانت: 
بيد  ايدً  العمل بادرةاخلاصة مب املكانيةنصة اجلغرافية املنظمة و املمن خالل قاعدة بياانت ، املتاحة الزراعة

 منظمةلواخلدمات الرقمية ل
رأس املال اخلاصة بو  يةقيود املؤسساتال: حتديد وتطوير اسرتاتيجيات للتغلب على لةاملكمّ  العناصر 

معايري مناسبة للملكية  واستحداثالزراعة الرقمية الشاملة؛ اليت تواجهها البشري واالقتصاد السياسي 
 احلياد والنفاذمسائل معاجلة و ؛ هلا واخلصوصية واألمن وبناء الدعم
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العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 مقدارها وحسن توقيتها وجودهتا )البياانت زايدة و  ،زايدة الوصول إىل احللول الرقمية املتاحة للفقراء
 والتكنولوجيا( ارفواملعلومات واملع

  ّاملزارعني يف صفوفالتكنولوجيا  اعتمادم الرقمي الذي بدوره يعزز تعزيز التعل 

 تسهيل الوصول إىل اخلدمات من أجل الرقمية  كنولوجياتزايدة االستخدام التحويلي واملبتكر للت
 القدرة على الصموداملالية وزايدة 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 

 أخالقيات الذكاء االصطناعي نداء روما حول 

 مبادئ التنمية الرقمية 

  ألمني العام لألمم املتحدةلخارطة الطريق للتعاون الرقمي 

 دليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  ّاألمن اجتاهات  تقييم وحتليل؛ و عة واملفصلةاخلدمات اإلحصائية: مجع ومعاجلة وحتليل البياانت اجملم
 (على اجملتمعات واألسر )مثل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائيواآلاثر التغذية و الغذائي 

  املنظمات الدولية والقطاع اخلاص مع و  يف املنظمة،عضاء األمع  يةوارات والعمليات السياساتاحلقيادة
بشأن وأفضل املمارسات، وإنشاء سياسات شاملة  ارفلتنفيذ أو تطوير املع ،واجملتمع املدين

)مبا يف ذلك توسيم املنتجات حلماية املستهلك والتوعية(  سلسلة الكتلالبياانت واستخدام  خصوصية
وابلتعاون الوثيق مع  ،نظمةامليف إطار توجيهات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية اليت تقودها 

 املستدامة ونداء روما حول أخالقيات الذكاء االصطناعي جلنة النطاق العريض للتنمية

  مجع البياانت ونشرها من خالل اخلدمات الرقمية، وزايدة املتعلقة ابالبتكار يف تنمية القدرات
عملية ، ومشاركة أصحاب املصلحة يف ارفتسهيل نقل التكنولوجيا واملعمن أجل خدمات اإلرشاد 

 صنع القرار

 مبا يف ذلك مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وشركاء االستثماريةحتفيز  حتالفاتو شراكات  إرساء ،، 
 ل الرقمي يف األغذية والزراعةتصعيد التحوّ من أجل 

  االستخدام األفضل للموارد املتأتية عن االجتماعية واالقتصادية والبيئية  املنافعالدعوة اليت تّبز وتعزز
القابلة لالستخدام واملفيدة  ارفياانت واملعلومات واملعالبو النادرة من خالل الزراعة الرقمية؛ 

إىل محاية احلقوق الرقمية للمزارعني واملساواة بني اجلنسني ودور الشباب  نظمةامل ودعوةواملستخدمة؛ 
 واملنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية من خالل نداء روما

 
 قايضاتامل

ألغذية والزراعة، ولكنها تنطوي أيًضا على ابلنسبة إىل اكبرية   منافعالرقمية  كنولوجياتميكن أن حتقق الت
والوصول إىل املكاسب الرقمية  هاعة واستخداماملتعلقة مبلكية البياانت اجملمّ  سائلامل مثلخماطر وحتدايت، 

زراعة ميكن مناقشة هذه التدابري التخفيفية املقرتحة يف املنصة الدولية لألغذية والو وخماوف اخلصوصية. 
 الرقمية
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 املخاطر/

سبل ختفيف 
 األثر

 املخاطر: 

اليت املشوهة  آلاثرالقضااي املتعلقة ابلتكنولوجيات الرقمية، مبا يف ذلك ملكية البياانت واستخدامها، واإن 
 واألثر الذي حتدثهالتكنولوجيا الرقمية  اعتمادتؤثر على ، لفجوة الرقميةل احملتمل تساعاألسواق واال تطال

 بل ختفيف األثر:س 

التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة واملسامهة يف زايدة تطوير اإلطار التنظيمي للتكنولوجيا الرقمية  توطيد
تطبيق  مول يفوالش يةواقرتاح احللول لضمان الشفاف العوائقحتديد و ألغذية والزراعة. اخلاصة اب

 الرقميةكنولوجيات لتا
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 : تغذية أفضل2الباب 

 أفضلتغذية 

جلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتساااااني التغذية أميع أشاااااكاهلا )مبا يف ذلغ تشاااااجيع األغذية القضااااااء على ا
 على أمناط غذائية صحية( املغذية وزايدة احلصول

      : أمناط غذائية صحية للجميع1تغذية أفضل 
    : التغذية للفئات األضعف2تغذية أفضل 
   آمنة للجميع : أغذية3تغذية أفضل 
 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل 

  
 : شفافية األسواق والتجارة5تغذية أفضل 

    
 

 
 : أمناط غذائية صحية للجميع1تغذية أفضل  العنوان

 الفجوة

يدفعان إىل اجلوع ومجيع كني ليها حمّر عصول سعار معقولة وعدم إمكانية احلأبل عدم توافر األغذية املغّذية ميثّ 
أشكال سوء التغذية، اليت تؤثر حالًيا على فرد من كل ثالثة أفراد وكل بلد يف العامل؛ وإضافة إىل ذلك، ال 

 يتم يف غالب األحيان إرشاد املستهلكني أو متكينهم أو حتفيزهم على اتباع أمناط غذائية صحية

 الناتج
االنتقال حنو أمناط غذائية صحية يف بيئات السكان من  ومتكنيلحق يف الغذاء الكايف إسناد األولوية ل

 زهامؤسسية وسياسية وقانونية متكاملة تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع اخلاص وحتفّ 

 مقاصد
أهداف 
التنمية 
 املستدامة

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا،  1-3
 2030وحتقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، على  2-1
 2030ء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام ما يكفيهم من الغذا

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
دولًيا بشأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

 2025رضعات وكبار السن حبلول عام والنساء احلوامل وامل
مولود حي حبلول  100 000حالة وفاة لكل  70خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من  3-1

 2030عام 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
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، بسعي 2030وضع هناية لوفيات املواليد واألطفال دون سن اخلامسة اليت ميكن تفاديها حبلول عام  3-2

 حالة وفاة يف  12مجيع البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات املواليد على األقل إىل 
حالة وفاة يف كل  25مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة على األقل إىل  1 000كل 
 مولود حي 1 000

خالل الوقاية والعالج وتعزيز  ختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية مبقدار الثلث من 3-4
 2030الصحة والسالمة العقليتني حبلول عام 

ضمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي ابلتنمية املستدامة حبلول عام  12-8
2030 

 فيني إىل املوارد البحرية واألسواقب توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلر  -14

مؤشرات 
أهداف 
التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حبسب اجلنس، كاألطفال،  1-3-1
والعاطلني عن العمل، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضحااي 

 إصاابت العمل، والفقراء، والضعفاء
 معدل انتشار نقص التغذية)الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-1-1
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان، )الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-1-2

 استناًدا إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي
 معدل انتشار توّقف النمو 2-2-1
سب النوع )اهلزال وزايدة حبمعدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني  2-2-2

 الوزن(
 49إىل  15مدى انتشار فقر الدم عند النساء يف سن  2-2-3
 نسبة الوفيات النفاسية 3-1-1
 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 3-2-1
 معدل وفيات املواليد 3-2-2
ت النامجة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية معدل الوفيا 3-4-1

 املزمنة
لتعليم من أجل التنمية املستدامة يف وا( 2) ؛تعليم املواطنة العاملية( 1)مدى تعميم مراعاة  12-8-1
 تقييم الطالبو تدريب املعلمني )د( و املناهج الدراسية )ج( و السياسات الرتبوية الوطنية، )ب(  )أ(
مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسي يعرتف حبقوق )الذي تتوىل املنظمة رعايته(  1-ب-14

 د األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي تلك احلقوقيمصا



83  C 2021/3 

 

 : أمناط غذائية صحية للجميع1تغذية أفضل  العنوان

 
العوامل 
 املسّرعة

استخدام أحدث التكنولوجيا املتوفرة من أجل حتسني مجع البياانت وحتليلها، واستدامة النظم  :التكنولوجيا 
 ل تكاليفهاالزراعية والغذائية، والوصول إىل األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتمّ 

ىل األمناط االبتكار يف تبادل املعارف، وأدوات السياسات، واملشورة، من أجل زايدة الوصول إ :االبتكار 
 ل تكاليفهاالغذائية الصحية والنظم الزراعية والغذائية املستدامة، والقدرة على حتمّ 

 مواءمة بياانت األمناط الغذائية املستمدة من مسوحات االستهالك الفردي لألغذية، ومسوحات البياانت: 
استهالك األسر املعيشية، وحساابت استخدام اإلمدادات، إىل جانب مؤشر عاملي جلودة النمط الغذائي 

 النساء( لدى)مثل احلد األدىن للتنوع الغذائي 
: حتسني حتليل حوكمة األغذية والتغذية وتقويتها هبدف حتديد االختناقات واحلوافز لةاملكمّ  العناصر 

والسياسية؛ وزايدة استخدام التحليالت احملددة جغرافًيا القائمة على األدلة من أجل االقتصادية املؤسسية 
حتديد وإدارة مقايضات أثر السياسات؛ واسرتاتيجيات بناء التحالفات من أجل حتقيق تغيري حتويلي لضمان 

 أمناط غذائية صحية للجميع

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  والغذائية من أجل حتسني الوصول إىل أمناط غذائية صحية والقدرة على دعم إصالحات النظم الزراعية
 ل تكاليفها من خالل نظم زراعية وغذائية مستدامةحتمّ 

 يف اتباع أمناط غذائية صحية وإشراك اجلهات الفاعلة يف السالسل الغذائية  نيالتأثري على رغبة املستهلك
 هاية وتوسيمها وتسويقمن أجل إنتاج األغذية املغذّ 

  صياغة السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات، ودعم التنسيق املؤسسي والّبامج املؤسسية لتعميم
 التغذية يف شىت السياسات القطاعية

 دعم التعليم واملعلومات والقدرات ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة واملستهلكني 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 ائي والتغذية يف حالة األمن الغذ تقرير حالة األغذية والزراعة وتقريرو  تقرير حالة أسواق السلع الزراعية
 العامل

  ،وجلنة مصايد األمساك، وجلنة الغاابتوجلنة الزراعة، وجلنة مشكالت السلع، جلنة األمن الغذائي العاملي 

 السياسية والقانونيةو  منتجات التحليالت االقتصادية واالجتماعية 

  العاملي الفردي لألغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة أداة بياانت االستهالك
 العاملية، واخلطوط التوجيهية واملعايري الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  مواصلة إعداد ونشر وتنفيذ اخلطوط التوجيهية واملعايري اخلاصة ابلتغذية واألمناط الغذائية، وتوفري
التوجيهات السياساتية والدعم السياسايت لتنفيذ الصكوك احلكومية الدولية على املستوى الوطين، من 

الغذائي العاملي(، واخلطوط  قبيل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية )جلنة األمن
التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن 
الغذائي الوطين )جلنة األمن الغذائي العاملي(، واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق 

، وعملية املتابعة اخلاصة مبؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم يف سياق األمن الغذائي الوطين يف غذاء كافٍ 
 الغذائية
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  حتسني توافر البياانت وحتليلها لربط اإلجراءات السياساتية والتشريعية ابلتغيريات يف عمليات النظم

م الزراعية والغذائية ومتكينها واستدامتها، من أجل حتسني القرارات القائمة على األدلة هبدف حتويل النظ
 الغذائية

  إعداد السياسات وإسداء املشورة القانونية، اليت تقوم على األدلة، من أجل حتقيق نظم زراعية وغذائية و
أكثر استدامة، بدًءا من اإلنتاج والتجهيز والتسويق ووصواًل إىل االستهالك، وحتسني التثقيف والتوعية 

 ة الصحية أيسر كلفةكي تصبح األغذيلالتغذويني والتدابري املتعلقة ابألسعار 

  تعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة هبدف جتميع األدلة، وتنسيق
الدعوة وزايدة الوعي، وتعزيز االستثمارات، من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية لتوفري أغذية صحية 

 وميسورة الكلفة للجميع

 
 قايضاتامل

يؤدي الرتكيز على األغذية الصحية إىل مقايضات تتعلق ابالستدامة وكلفة األمناط الغذائية؛ ومع ميكن أن 
ض التكاليف على املدى الطويل. ومن خالل ذلك، فإن منافع احلد من األمراض غري املعدية ميكن أن تعوّ 

تقليلها إىل احلد األدىن، مع حتسني توافر البياانت وحتليلها، خيطط هذا اجملال الّباجمي لتحديد املقايضات و 
الرتكيز على السياسات واحلوكمة القائمة على األدلة، واتساق السياسات، وإجراء احلوار للتفاوض على 

 املقايضات

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر: 

تقاوم احلكومات واملستهلكون والشركات التغيري، أو يدعمون التغيري الضروري بشكل جزئي فقط،  -1
 فضاًل عن االفتقار إىل تنسيق اإلجراءات وتكاملها بني أصحاب املصلحة املعنيني

 :األثر بل ختفيفس 

االخنراط يف بناء القدرات واملشاركة والتعاون املستمرين بني أصحاب املصلحة املعنيني من املؤسسات  -1
والتوعية بشأن منافع  وغري املؤسسات من أجل استدامة حتويل النظم الزراعية والغذائية. ودعم الدعوة

األمناط الغذائية الصحية والسياسات الداعمة من أجل دفع التغيري السلوكي من جانب املستهلكني 
 والقطاع اخلاص من خالل أدلة قوية
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 الفجوة

يف املائة تقريًبا من جممل حاالت الوفيات لدى األطفال يف حني  45يعّد نقص التغذية ســــــــــــبًبا كامًنا وراء 
وحده طفل واحد من أصــــــــل أربعة أطفال يعانون من نقص التغذية  -رغم االنطباع الســــــــائد عادة  -أنه 

يعاين أيًضا من أزمة إنسانية. وعالوة على ذلك، يكون األطفال والنساء والشعوب األصلية واألقليات يف 
أكثر عرضـــــــة خلطر اجلوع ومجيع أشـــــــكال ســـــــوء التغذية. لكن هناك افتقار إىل البياانت مجيع الســـــــياقات 

  تلبية احتياجاهتم واالستجابة هلاوحتديد األهداف والسياسات والّبامج املثلى من أجل 
 الناتج
 

ات حتديد انعدام األمن الغذائي وســـــوء التغذية ووضـــــع حدٍّ هلما ابلنســـــبة إىل األفراد األضـــــعف يف الســـــياق
ة واليت وضــعتها كافة هو حمور تركيز الســياســات واالســرتاتيجيات والّبامج املوجهة حنو حتقيق أهداف معّين

  ونّفذهتا البلدان

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

تنفيــذ نظم وطنيــة مالئمــة للحمــايــة االجتمــاعيــة وتــدابري للجميع ووضــــــــــــــع حــدود دنيــا هلــا، وحبلول  1-3
 تغطية واسعة للفقراء والضعفاء، حتقيق 2030 عام

ع،  2-1 القضـــاء على اجلوع وكفالة حصـــول اجلميع، وال ســـيما الفقراء والفئات الضـــعيفة، مبن فيهم الرضـــّ
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املتفق عليها دولًيا 2030إهناء مجيع أشــكال ســوء التغذية، حبلول عام  2-2
بشـــــأن توقف النمو واهلزال لدى األطفال دون ســـــن اخلامســـــة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

  2025واحلوامل واملرضعات وكبار السّن، حبلول عام 
من املواليد األحياء،  100 000حالة لكل  70خفض النســـــبة العاملية للوفيات النفاســـــّية إىل أقل من  3-1

  2030حبلول عام 
، بسعي مجيع 2030إهناء وفيات املواليد واألطفال دون سن اخلامسة اليت ميكن تفاديها، حبلول عام  3-2

مولود حّي،  1 000حالة وفاة يف كل  12البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات املواليد على األقل إىل 
 مولود حيّ  1 000حالة وفاة على األقل يف كل  25وخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل 

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

نســــبة الســــكان الذين تشــــملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حبســــب اجلنس، وحبســــب  1-3-1
واملســـــــــنني، واألشـــــــــخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل، الفئات الســـــــــكانية، كاألطفال، والعاطلني عن العمل، 

 واألطفال حديثي الوالدة، وضحااي إصاابت العمل، والفقراء والضعفاء
 )راع( معدل انتشار نقص التغذية  2-1-1
)راع( معدل انتشـــــار انعدام األمن الغذائي املتوســـــط أو احلاد لدى الســـــكان اســـــتناًدا إىل مقياس  2-1-2

 من الغذائياملعاانة من انعدام األ
 معدل انتشار توقف النمو 2-2-1
 معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة )اهلزال وزايدة الوزن( 2-2-2
 49و 15معدل انتشار فقر الدم لدى النساء بني سن  2-2-3
 نسبة الوفيات النفاسّية 3-1-1
 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 3-2-1
 معدل وفيات املواليد  3-2-2
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 العوامل املسّرعة

نظم املعلومات اجلغرافية والتكنولوجيات اجلوالة لرســــم خرائط الفئات الضــــعيفة ورصــــدها  التكنولوجيا: 
 والوصول إىل املناطق النائية لغرض مجيع البياانت واختاذ اإلجراءات 

االبتكار مصــــــــــــحواًب ابلتكنولوجيا من أجل حلول خالقة ومرنة لتحديد الفئات األضــــــــــــعف  االبتكار: 
 واحتياجاهتا و"عدم ترك أي أحد خلف الركب"

ســـــوف ُتســـــتخدم التكنولوجيا الرقمية والقائمة على حتديد املواقع لتحديد الفئات الســـــكانية  البياانت: 
 ن اجملموعات اليت ال تتوافر عنها بياانت. الضعيفة ورسم اخلرائط ذات الصلة ومجع البياانت ع

بناء القدرات التحليلية واملؤســــــــــــــســــــــــــــية الوطنية، مبا يف ذلك نظم البياانت وأطر  العناصااااااااااار املكّملة: 
الســــياســــات لتعّقب اإلجراءات ودعمها بغرض الوقاية من انعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية مع الرتكيز 

 على الفقراء والضعفاء

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  بيئة مشـــــــــّجعة لضـــــــــمان األمن الغذائي والتغذية مبا يشـــــــــمل اســـــــــتهداف العوامل الكامنة وراء ازدايد
 املخاطر ابلنسبة إىل األفراد األشد أتثرًا ابجلوع وسوء التغذية يف السياقات كافة 

 م عملية دمج رصـــــــــد تصـــــــــميم نظم لرصـــــــــد األغذية واألمناط الغذائية والتغذية وتطويرها وتعزيزها ودع
 البياانت ضمن نظم املراقبة 

  تعميم األساليب والتكنولوجيات اجلديدة جلمع البياانت وإدارهتا ونشرها 
  إدماج االحتياجات من األغذية والتغذية ضمن برامج احلماية االجتماعية / شبكات احلماية وحتسني

 األهداف اليت تتوخاها 
  دعم الســـــــــياســـــــــات إلدماج األمن الغذائي والتغذية ضـــــــــمن عمليات رصـــــــــد خماطر الكوارث واملراقبة

 واإلنذار املبكر ووضع برامج للتعايف بغرض جتّنب أعباء سوء التغذية يف املستقبل 
  دعم املساعدة املتمحورة حول الوقاية من اجلوع وسوء التغذية للتخفيف من وطأة خماطر سوء التغذية

ستقبل ومعاجلة احتياجات الفئات األضعف على صعيدي األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك يف امل
 من خالل تنفيذ خطة العمل العاملية بشأن هزال األطفال

 
 اجلوانب املعيارية

 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 
 2020لعام  التقرير العاملي عن األزمات الغذائية 
  الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائيتقرير عن أثر 
  العمل املّتصل ابلتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي 
  اخلطوط التوجيهية هليئة الدستور الغذائي ومواصفاهتا 
 تقارير )وتوجيهات( أخرى عن الدول اهلشة واملتأثرة ابلنزاعات والكوارث 
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 يعد رصد البياانت وحتسني الوصول إليها وظيفة رئيسية حامسة من أجل: 
  ضـــمان حتديد األفراد األضـــعف واحتياجاهتم واملخاطر املعرضـــني هلا والعوامل الكامنة واحللول املمكنة

 لضمان األمن الغذائي والتغذية 
  اإلبالغ عن كيفية بناء الشــــــراكات والتحالفات للعمل اجلماعي من أجل الوصــــــول إىل أشــــــد األفراد

 ضعًفا 
  تركيز العمـل املعيـاري على إعطـاء توجيهـات لدعم االحتيـاجات احملّددة للفئـات األضــــــــــــــعف يف أي

 سياق من السياقات 
  الدعوة لتلبية هذه االحتياجات واستخدام املنتجات املعيارية 
  بناء القدرات وتعزيزها للتوصل إىل استجاابت مستنرية ابألدلّة 

 

 املقايضات 

سيتناول الّبانمج أيًضا احتياجات األفراد ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية ضمن حمور الفقر والكوارث 
وضع حلول  وتغري املناخ، وسوف تنتج عنه مقايضات ممكنة ابلنسبة إىل االستدامة االقتصادية وسيتطّلب

متكاملة توّفق بني املقايضــــات )برامج احلماية االجتماعية واملســــاواة بني اجلنســــني والشــــباب والقدرة على 
 الصمود/االستجابة للصدمات( 

 

ساااااابل املخاطر / 
 ختفيف األثر 

 املخاطر: 
تتوزّع االســـــتجابة على اجلهات الفاعلة الوطنية، مبا يف ذلك ضـــــمن منظومة األمم املتحدة، مع متويل  -1

 غري منظور لتضمني برامج للوقاية من اجلوع وسوء التغذية، خاصة يف السياقات اهلّشة 
 فيف األثر: سبل خت 

اجلماعية ألصـــــــــــحاب الســـــــــــعي إىل تعاون منهجي ومتكامل بقدر أكّب لالســـــــــــتفادة من نقاط القوة  -1
مبا يف ذلك احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، ومبا  -املصــلحة كافة 

 يشمل آليات متويل مرنة ومبتكرة تسّهل ختطي الفجوة اإلنسانية واإلمنائية
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 الفجوة
مليون حالة من األمراض املنقولة  600يف حدوث على املستوى العاملي، تتسبب األغذية غري السليمة سنواًي 

 طفل دون سن اخلامسة( 143 000حالة وفاة )منها  420 000ابألغذية و

 الناتج
اعتماد احلكومات وتنفيذها لسياسات وتشريعات متكاملة ومتعددة القطاعات بشأن سالمة األغذية يف 

 وتعزيز قدرات املشغلني واملستهلكني يف سالسل القيمة وتوعيتهم هبا شىت النظم الزراعية والغذائية الوطنية

أهداف  مقاصد
 التنمية املستدامة

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
شأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات ا بدوليً 

 2025والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
، بسعي 2030وضع هناية لوفيات املواليد واألطفال دون سن اخلامسة اليت ميكن تفاديها حبلول عام  3-2

 حالة وفاة يف  12هدف خفض وفيات املواليد على األقل إىل  مجيع البلدان إىل بلوغ
حالة وفاة يف كل  25مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة على األقل إىل  1 000كل 
 مولود حي 1 000

مؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

 )الذي تتوىل املنظمة رعايته( معدل انتشار نقص التغذية 2-2-1
)الذي تتوىل املنظمة رعايته( معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد بني السكان،  2-1-2

 ا إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائياستنادً 
نقطة من االحنراف املعياري عن متوسط  - 2معدل انتشار توّقف النمو )الطول ابلنسبة للعمر > 2-2-1

 ة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسةمعايري منو الطفل ملنظم
نقطة من االحنراف املعياري  - 2أو > + 2معدل انتشار سوء التغذية )الوزن ابلنسبة للطول < 2-2-2

عن متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني حسب 
 النوع )اهلزال وزايدة الوزن(

 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 3-2-1
 معدل وفيات املواليد 3-2-2

 
 العوامل املسّرعة

الزراعية ما خيص النظم  تتسم احللول التكنولوجية والتحسني القائم على البياانت يف :التكنولوجيا 
 الغذائية أبمهية حامسة يف متكني حصول اجلميع على أغذية أكثر سالمةو 

سيؤدي االبتكار يف اختبار األغذية وجتهيزها، ويف اإلنتاج الزراعي، إىل حتفيز النظم الغذائية  :االبتكار 
 من أجل إنتاج أغذية أكثر سالمة وبكميات كافية

بياانت بشأن املواءمة التنظيمية واألداء التنظيمي واملراقبة والقدرة على إجراء استجاابت قائمة  البياانت: 
ع مؤشرات سالمة األغذية الوطنية املوثوقة واملناسبة من حيث على املخاطر لسالمة األغذية، وكذلك تتبّ 

 التوقيت
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غذية على طول مجيع سالسل القيمة : تعزيز احلوافز والقدرات الوطنية لسالمة األلةاملكمّ  العناصر 
الزراعية والغذائية من أجل حتسني الصحة، وضمان الوصول الشامل إىل األسواق، ومحاية الدخل. وحتسني 

 الشفافية والوعي العام لزايدة الثقة بني املستهلكني والشركاء التجاريني العامني والعامليني

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 اخلاصة بسالمة األغذية األطر التنظيمية 

 نظم حوكمة سالمة األغذية ونظم مراقبة األغذية 

  ّما خيص سالمة األغذية لي سالسل القيمة يفتعزيز قدرة مشغ 

  األغذيةزايدة وعي املستهلكني بسالمة 

 زايدة االستشراف والقدرة على الصمود والقدرة على االستجابة حلاالت الطوارئ 

  من أجل سالمة األغذيةها وتوسيع نطاقتقوية الشراكات 

 
 اجلوانب املعيارية

  العمل الذي تقوده منظمة األغذية والزراعة، أو تشارك يف قيادته، بشأن تقييمات املخاطر الكيميائية
)جلنة اخلّباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  وامليكروبيولوجية والتغذوية

ىل األغذية، واجتماعات اخلّباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة إواملعنية ابملواد املضافة 
ية والزراعة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماع املشرتك بني منظمة األغذ

فات املبيدات، واجتماعات اخلّباء املشرتكة بني منظمة األغذية ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملّ 
 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن التغذية(

 هيئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  متلك املنظمة شبكة واسعة جلمع البياانت واملعلومات عن األغذية والزراعة من أجل تقييم احلاجة إىل
 العلم واملعايري

  تتمتع املنظمة، ابالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية، ابخلّبة يف علوم سالمة األغذية وتقييم املخاطر
واملشورة العلمية )من خالل جلنة اخلّباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  ىل األغذية، واجتماعات اخلّباء املشرتكةإواملعنية ابملواد املضافة 
الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة 

فات املبيدات، واجتماعات اخلّباء املشرتكة بني منظمة األغذية ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملّ 
 التغذية( من أجل حتديد املعايري القائمة على األدلة والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن

  مت قبول املنظمة، إىل جانب منظمة الصحة العاملية، كمنصة حمايدة وجهة للتنظيم والتيسري، وقد
 أنشأت املنظمة اجلهة املعيارية الرئيسية إلدارة املخاطر، وهي هيئة الدستور الغذائي

 من أجل توفري تنمية القدرات وتقدمي املشورة والدعم إىل  إن املنظمة موجودة على املستوى العاملي
األعضاء لتقييم احتياجاهتم ومساعدهتم يف تنفيذ الُنهج القائمة على األدلة لضمان سالمة األغذية 

 للجميع

 
 قايضاتامل

حد قد تؤثر املخاطر الناشئة عن جهود الّبامج األخرى على سالمة األغذية، فعلى سبيل املثال، ميكن لل
زة ابحلد األدىن كجزء من النظم الغذائية الصحية من الفاقد واملهدر من األغذية أو الرتويج لألغذية اجملهَّ 

 ا بشكل مناسبمتم إدارهتتمل  ماأن يزيدا من املخاطر على سالمة األغذية 



90  C 2021/3 

 

 للجميع آمنة: أغذية 3تغذية أفضل  العنوان

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر: 

يف عمليات السلسلة الغذائية وتزيد من  ميكن أن تسبب تدابري مكافحة اجلائحة حاالت تعطيل -1
 خطر انعدام األمن الغذائي

ميكن أن يؤدي انعدام اإلرادة السياسية العتماد النهج القائم على النظم الالزم لضمان األغذية  -2
 السليمة للجميع إىل أتخري أو منع اختاذ التدابري الالزمة

سيئة والقاسية، خماطر جديدة على سالمة  املناخ، مبا يف ذلك األحداث املناخية السيشكل تغرّي  -3
 األغذية

 :األثر بل ختفيفس 

تطوير ونشر توزيع املوارد القائم على أساس املخاطر واألدوات اإللكرتونية املبتكرة )مثل التفتيش عن  -1
 عد(بُ 

تنظيم أحداث عامة رفيعة املستوى ومتعددة القطاعات بشأن سالمة األغذية مع صانعي القرار من  -2
 حتفيز االلتزامات املستدامةأجل 

ستحتاج السياسات والّبامج والشراكات إىل التكامل بشكل مرن من أجل االستجابة للتحدايت  -3
 اجلديدة
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 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل  العنوان

 الفجوة

مرحلة البيع ابلتجزئة، ولكن  جة حىت وصوهلا إىلتُفقد نسبة أربعة عشرة يف املائة من مجيع األغذية املنت  
ستهان هبا جراء البيع ابلتجزئة؛ ويؤثر الفاقد واملهدر من ابستثناء هذه املرحلة، وهُتدر نسبة أخرى ال يُ 

األغذية بشكل غري متناسب على األغذية القابلة للتلف والعالية القيمة الالزمة من أجل اتباع منط غذائي 
غذية الذي يؤثر على شخص من كل ثالثة أشخاص على املستوى صحي، ما يساهم ابلتايل يف سوء الت

 العاملي

 الناتج

خرائط طريق واضحة وحمددة ومناسبة للسياق من أجل حتفيز ومتكني مجيع اجلهات الفاعلة يف سلسلة 
اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مستوى املستهلك من احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، 

 نفذها احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليةتو  ضعهات

أهداف  مقاصد
التنمية 
 املستدامة

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
دولًيا بشأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

 2025والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
الفرد من النفاايت الغذائية العاملية على صعيد أماكن البيع ابلتجزئة واملستهلكني ختفيض نصيب  12-3

مبقدار النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما 
 2030بعد احلصاد، حبلول عام 

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

 معدل انتشار نقص التغذية)الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-1-1
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط )الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-1-2

 ا إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائيالسكان، استنادً 
نقطة من االحنراف املعياري عن متوسط  - 2معدل انتشار توّقف النمو )الطول ابلنسبة للعمر > 2-2-1

 معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة
نقطة من االحنراف املعياري  - 2أو > + 2معدل انتشار سوء التغذية )الوزن ابلنسبة للطول < 2-2-2

ن سن اخلامسة، مصنفني حسب عن متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دو 
 النوع )اهلزال وزايدة الوزن(

 )ب( ومؤشر املهدر من األغذية ؛)الذي تتوىل املنظمة رعايته( )أ( مؤشر الفواقد الغذائية 12-3-1
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 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل  العنوان

 
 العوامل املسّرعة

على  تُفقد أو هُتدرع األغذية اليت هُنج سالسل الكتل والذكاء االصطناعي من أجل تتبّ  :التكنولوجيا 
 ةطول سالسل اإلمدادات، واستخدام هذه املعلومات للعثور على استخدامات بديلة هلذه األغذي

ستكون احللول املبتكرة الرامية إىل حل أسباب الفاقد واملهدر من األغذية، واالبتكار يف هُنج  :االبتكار 
مجع البياانت والقنوات اإلعالمية للوصول إىل املستهلكني من مجيع األعمار، يف صميم اسرتاتيجيات 

 املنظمة اليت هتدف إىل تسريع احلد من الفاقد واملهدر من األغذية

جلميع مراحل سالسل القيمة داخل البلدان من أجل  الفاقد واملهدر من األغذيةع بياانت مج البياانت: 
 الفاقد واملهدر من األغذيةإرشاد السياسات والّبامج والقرارات الفردية املتعلقة ابحلد من 

: تنمية القدرات والتدريب من أجل توسيع نطاق اإلجراءات من خالل حتسني رأس لةاملكمّ  العناصر 
؛ وتتخذ معارف املنظمة أيًضا شكل الفاقد واملهدر من األغذيةاملال البشري واملؤسسات اليت تتعامل مع 

 توجيهات معيارية لدعم السياسات والّبامج والقرارات الشخصية

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  3-12التغلب على العجز يف البياانت من أجل دعم حتقيق مقصد أهداف التنمية املستدامة 

  الفاقد واملهدر من األغذيةحتديد حاالت جتارية بسيطة للحد من 

  الفاقد واملهدر من األغذيةاملسامهة يف األطر التنظيمية بشأن 

 الكفاءة والقدرة على الصمود يف  حتسني الوصول إىل التكنولوجيات ودعم االبتكارات من أجل زايدة
 ةاحلصاد التخزين والتجهيز والتعبئة والعمليات اللوجستي

 االستثمار يف رأس املال البشري من خالل التعليم والتدريب 

  الفاقد واملهدر من األغذيةمتكني تنفيذ مدوانت السلوك الطوعية للحد من 

  املستهلك ومتكينهتوعية 

  يعها أبمان وفعاليةاستعادة األغذية وإعادة توز 

 
 اجلوانب املعيارية

 مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية 

  السري قدًما ابجتاه احلد من الفاقد واملهدر من األغذية - 2019تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 

  واحلد منهمااملنصة الفنية التابعة للمنظمة بشأن قياس الفاقد واملهدر من األغذية 

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  توفري بياانت بشأن الفاقد واملهدر من األغذية من من خالل إرشاد السياسات وعملية صنع القرار
 1-3-12خالل رعاية املنظمة ملؤشر أهداف التنمية املستدامة ذي الصلة 

 ت إدارة البياانت ونظم مجعها يف ما يتعلق مبنهجيا تنمية قدرات املؤسسات اليت تقودها البلدان يف
 إطار الفاقد واملهدر من األغذية

  إرساء شراكات وحتالفات مع املؤسسات اليت تقودها البلدان من أجل دعم جهود األعضاء يف احلد
 من الفاقد واملهدر من األغذية

  تقدمي توجيهات معيارية بشأن األطر التنظيمية من خالل حتليل اسرتاتيجيات احلد من الفاقد واملهدر
كي يتمكن األعضاء من حتقيق مقصد أهداف التنمية املستدامة لمن األغذية وطرق استهداف املوارد 

12-3 
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 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل  العنوان
 مبا يف ذلك إعداد املواد الدعوة والتواصل اللذان يّبزان ويعززان احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ،

 للحمالت اإلعالمية والتعليم والتدريب

 
 قايضاتامل

هناك خطر على سالمة األغذية يف اجلهود املبذولة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية نتيجة حماوالت 
الفاقد واملهدر احلفاظ على األغذية يف اإلمدادات الغذائية. وابلتايل، جيب تنسيق اجلهود املبذولة للحد من 

من األغذية ابستخدام الوسائل املناسبة من أجل ضمان سالمة األغذية. ومن احملتمل أن تؤدي معاجلة 
األغذية للحد من الفاقد واملهدر منها إىل اخنفاض جودهتا )أي من خالل إضافة امللح أو مواد أخرى(، 

 ابلتايل أن جُتهز األغذية بطريقة تراعي التغذيةد القدرة على ضمان أمناط غذائية صحية، وينبغي ما قد يهدّ 

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر: 

يصعب حتديد طرق التصدي للفاقد واملهدر من األغذية إذ ختتلف األسباب الرئيسية بشكل كبري  -1
للبلد؛ ومستوى التنظيم يف سالسل اإلمدادات الغذائية ومراحلها وموقعها  اإلمنائيةحبسب احلالة 

 اجلغرايف

ال جيري توجيه أوجه احلد من الفاقد واملهدر من األغذية بشكل مناسب حنو األمن الغذائي والتغذية و  -2
 كبريةأو األهداف البيئية املنشودة، ما يؤدي إىل القليل من املنافع اإلضافية أو حدوث مقايضات  

 :األثر بل ختفيفس 

حلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف ظل وجود من أجل احوافز  إلعطاءحتديد هُنج مبتكرة  -1
 معلومات حمدودة عن األسباب

توليد البياانت بشأن الفاقد من األغذية والبياانت الناشئة بشأن املهدر منها، وزايدة الوعي أبماكن  -2
من أجل ضمان اتساق تدابري احلد  وحجمها،والطريقة اليت يتم هبا  وقوع الفاقد واملهدر من األغذية

 من الفاقد واملهدر من األغذية مع املنافع على مستوى البيئة واألمن الغذائي والتغذية لصاحل اجملتمع
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 : شفافية األسواق والتجارة5تغذية أفضل  العنوان

 الفجوة

تؤدي إىل تفاقم  سياساتوضع السوق يف  عن الوقت املناسبيف و يساهم االفتقار إىل معلومات موثوقة 
ضعف و سلبية على األمن الغذائي والتغذية؛ آاثر  إضافة إىل ب األسعار،السوق وتقلّ  اتآاثر صدم

إجياد ابلتجارة و  متصلة سياساتيةلتفاوض بشأن االتفاقات التجارية ووضع تدابري على االقدرات املؤسسية 
 ة النطاقصغري الملستهلكني واجلهات الفاعلة ابلنسبة إىل االتجارة  ومنافعشمولية من ال حلول رقمية حتدّ 

 الناتج
اليت تتحقق  ،حتسني شفافية السوق واملشاركة العادلة يف األسواق وسالسل القيمة العاملية والتجارة الدولية

 على األدلة ةالقرار القائمصنع من أجل عملية القدرات البشرية واملؤسسية و من خالل تنسيق السياسات 

 أهداف مقاصد
 التنمية

 املستدامة

منع القيود املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات يف األسواق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك عن  ب-2
طريق اإللغاء املوازي جلميع أشكال إعاانت الصادرات الزراعية، ومجيع تدابري التصدير ذات األثر املماثل، 

 ا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائيةوفقً 
اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاهتا وتيسري احلصول على املعلومات ج -2

عن األسواق يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على احلد 
 ب أسعارهامن شدة تقلّ 

ا، مبا يتماشى مع املة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوً تنفيذ مبدأ املع أ-10
 اتفاقات منظمة التجارة العاملية

ا من زايدة صادرات البلدان النامية زايدة كبرية، وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان منوً  17-11
 2020الصادرات العاملية حبلول عام 

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

 إعاانت الصادرات الزراعية 1-ب-2
 مؤشر مفارقات أسعار األغذية)املنظمة هي الوكالة الراعية(  1-ج-2

ا والبلدان النامية املتمتعة قة على الواردات من أقل البلدان منوً نسبة بنود التعريفات اجلمركية املطبّ  1-أ-10
 ابإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية

 ا من الصادرات العامليةحصة البلدان النامية وأقل البلدان منوً  17-11-1
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 : شفافية األسواق والتجارة5تغذية أفضل  العنوان

 
 العوامل املسّرعة

 تواسع لنظم املنظمة وأدواهتا من خالل االستفادة من التكنولوجياالستيعاب االتشجيع  :التكنولوجيا 
 واالبتكارات اجلديدة

، وتعزيز التأهب يةمبتكرة لدعم الرقمنة يف األسواق الزراعية والتجار  حلول تقنية وسياساتية :االبتكار 
 تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجلالرقمي للبلدان واعتماد أفضل املمارسات 

 ابملكافئات موحدة يةار جت بياانتو يف الوقت املناسب عن األسواق واألسعار؛ و بياانت موثوقة  البياانت: 
 سل القيمةسب اجلنس عن املشاركة يف سالحببياانت مصنفة و ؛ التغذوية

 :لةاملكمّ  العناصر 

  واجلماعات  ،وجلنة مشكالت السلع ،من نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعيةاالستفادة
شفافية السوق  لتحسنيتوفري آليات ومنتدايت حمايدة من أجل  التابعة للمنظمة، احلكومية الدولية

 التجارية اتوتعزيز استجاابت السياس

 زايدة رأس املال البشري والقدرة املؤسسية على املستويني من أجل األدوات والتدريب اإللكرتوين  وإعداد
 القطري واإلقليمي

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  مجع وحتليل من أجل علومات السوق واإلنذار املبكر على املستويني القطري واإلقليمي ملإنشاء نظم
 بياانت السوق والتجارة

  تنمية رأس املال البشري والقدرات املؤسسية لصياغة االتفاقات التجارية املتعددة  علىمساعدة البلدان
 والتفاوض بشأهنا وتنفيذها ،األطراف واإلقليمية

  ُاجلهات الفاعلة  إدماج يّسراملبتكرة ومناذج األعمال اجلديدة اليت تعزز وتاساتية والفنية السيهج دعم الن
 يف األسواق وسالسل القيمةالنطاق الصغرية 

  تعددة أصحاب املصلحة لتعزيز التعاون التنظيمي بشأن تدابري تيسري املتعزيز الشبكات اإلقليمية
 ري الصحة والصحة النباتيةتدابباملتعلقة  ملسائلالتجارة، مبا يف ذلك ا

  التشجيع على اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول الرقمية لتبسيط العمليات التجارية
من  املنافعجلين  ة النطاقصغري التكامل السوق وزايدة إمكاانت املستهلكني واجلهات الفاعلة  يسريوت

 التجارة

 
 اجلوانب املعيارية

 وتقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، وتقرير أسواق السلع الزراعية تقرير حالة ،
 العامل حالة الغاابت يف

  ةنذار املبكر عن األغذية والزراععالم واإللإل يالنظام العاملأدوات من 

 ي ومنظمة األغذية والزراعةالتوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد 
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 : شفافية األسواق والتجارة5تغذية أفضل  العنوان

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  تعزيز الوصول إىل املعلومات من أجل  أسواق املنتجات الزراعية وجتارهتامجع ورصد ونشر بياانت
على  ةالقائم على مستوى السياساتصنع القرار عملية ، ومتكني واملناسبة من حيث التوقيتاملوثوقة 

 األدلة

  واألدلة بشأن السياسات اليت تؤثر على األسواق والتجارة واملفاوضات الزراعية من أجل ارفاملعتوليد 
 رفاقائمة على األدلة وتعزيز تبادل املع يةتوصيات سياسات وضع

  تنمية القدرات واملساعدة الفنية: تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية للتفاوض وتنفيذ االتفاقات التجارية
ل ط العمليات التجارية وتسهّ حتسني اعتماد احللول الرقمية اليت تبسّ ؛ و األطراف تعددةواملاإلقليمية 

 ة النطاقصغري الالتجارية للمستهلكني واجلهات الفاعلة  واملنافعتكامل السوق وتعزز الشمولية 

 صغار املزارعني واجلهات  إدماجل اعتماد مناذج أعمال مبتكرة تسهّ  لتعزيز تنمية القدرات اإلنتاجية
 يف األسواق وسالسل القيمة الصغرية النطاق الفاعلة

 تعزيز تنسيق من أجل أصحاب املصلحة متعددة حوارات بشأن السياسات وآليات حوكمة  عقد
 متعدد األطرافو لتعاون التنظيمي، والدعوة إىل نظام جتاري عادل ومنصف اب والنهوضالسياسات، 

 
 قايضاتامل

األسواق والتجارة يف األمن الغذائي العاملي والتغذية من خالل تعزيز زايدة مسامهة يهدف الّبانمج إىل 
تؤدي وميكن أن  للمنافعالتوزيع العادل تضمن ال ميكن لألسواق والتجارة وحدها أن و الشفافية والشمولية. 

سيتم و إطار حياة أفضل وبيئة أفضل. امج يف الّب  مع قايضاتتنتج م أن ميكنأيًضا إىل التكثيف، وابلتايل 
 التوزيع بشأن آاثراملقايضات من تقليل الرامية إىل السياسات التقييم وتنفيذ 

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر: 

 زايدة مشاركة البلدان النامية يف األسواقعدم  -1

 صحيحهة وتعمل بشكل أسواق غري مشوّ حتقيق إىل  تفضيعدم تنفيذ السياسات اليت  -2

 املبتكرة والُنهجاجلديدة  تكنولوجياتعدم اعتماد ال -3

 بل ختفيف األثر:س 

التغذية، والربط بني و ألمن الغذائي لالقطاعات  ةتعددامل احلوكمة ودعم ،األولوية للشراكات إسناد -1
 أوجه التآزر تنميةمنظمة من أجل على املستوى الداخلي للالّبامج 

إنشاء التحالفات الدولية، وتيسري احلوارات بني أصحاب املصلحة تعزيز التعاون اإلقليمي، ودعم  -2
 الوطين والدويل املستويني على املتعددة املتعددين والقطاعات

جتميع املوارد وذلك هبدف مماثلة،  فنيةمع منظمات أخرى تعمل يف جماالت إقامة شراكات  -3
 نافعاملعلى نطاق واسع واحلفاظ على  آاثرحتقيق من أجل واالستثمارات 
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 : بيئة أفضل3الباب 

 بيئة أفضل
محاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة وترميمها وتعزيز اساااااااااااتخدامها املساااااااااااتدام، ومكافحة تغرّي املناخ 
)خفض املخلفااات، وإعااادة االساااااااااااتخاادام، والتاادوير، وإدارة املخّلفااات( من خالل نظم زراعيااة وغااذائيااة 

 الصمودمستدامة وشاملة وقادرة على 
مع تغرّي املناخ وختفف من حدة  مكّيفةغذائية و : نظم زراعية 1بيئة أفضاااااال 

    آاثره 
  مةأغذية وزراعة مستدامن أجل األحيائي : االقتصاد 2بيئة أفضل 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل : 3بيئة أفضااااااااااال 
 األغذية والزراعة
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؛ ما مل نتصـــــــــدَّ لتغرّي املناخ الغذائية غري مســـــــــتدامة وضـــــــــعيفة أمام أتثريات تغرّي املناخالزراعية و تبقى النظم  الفجوة
ولكّن اإلجراءات العاملية املتخذة حالًيا للتصــــــــــّدي لتغري املناخ غري كافية، وال تتلقى البلدان الدعم الكايف 

غذائية تعاجل التكّيف مع تغرّي املناخ و يف طموحاهتا وإجراءاهتا حنو إجياد حلول مبتكرة إلرســـاء نظم زراعية 
 آاثره والقدرة على الصمود أمامه والتخفيف من حدة

حتويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيز قدرهتا على الصـــــــــــــمود من أجل حتقيق االســـــــــــــتدامة وأهداف اتفاق  ناتجال
 زراعية الذكية مناخًيا، وتنفيذهاابريس، عن طريق وضع املمارسات والسياسات والّبامج ال

مقاصااااااااد أهداف 
 التنمية املستدامة

ضــــمان وجود نظم إنتاج غذائي مســــتدامة، وتنفيذ ممارســــات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية  2-4
واحملاصــــــــــــيل، وتســــــــــــاعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ 

ن  وعلى مواجهة أحوال الطقس الشـــــــــديدة وحاالت اجلفاف والفيضـــــــــاانت وغريها من الكوارث، وحتســـــــــّر
 2030ا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام تدرجييً 

تعزيز املرونة والقدرة على الصــمود يف مواجهة األخطار املرتبطة ابملناخ والكوارث الطبيعية يف مجيع  13-1
 لقدرة على التكيف مع تلك األخطارالبلدان، وتعزيز ا

 إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطين 13-2
ب تشجيع آليات زايدة القدرات مبا يضمن فعالية التخطيط واإلدارة املتصلني بتغري املناخ يف البلدان -13

النســــــــاء والشــــــــباب واجملتمعات احمللية  األقّل منًوا والدول اجلزرية الصــــــــغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على
 واملهّمشة

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
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تقليل حتمض احمليطات إىل أدىن حد ومعاجلة آاثره، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي  14-3

 على مجيع املستوايت

مؤشااارات أهداف 
 التنمية املستدامة

 )الوكالة الراعية( نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة 2-4-1
عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ اســـــرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارث مبا يتماشـــــى مع  13-1-2

 2030-2015إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 
ددة وطنًيا، واســـرتاتيجيات طويلة األجل، وخطط تكيف عدد البلدان اليت لديها مســـامهات حم 13-2-1

 وطنية، واسرتاتيجيات على النحو املبني يف البالغات املتعلقة ابلتكيف واالتصاالت الوطنية
 إمجايل انبعااثت غازات االحتباس احلراري سنوايً  13-2-2
ا وحجم  1-ب-13 عدد البلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصــــــــغرية النامية اليت تتلقى دعًما متخصــــــــصــــــــً

الدعم، مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات تعزيز القدرات من أجل ضـــــــــــمان فعالية 
اب واجملتمعات احمللية التخطيط واإلدارة املتصـــــــــلتني بتغري املناخ، مبا يف ذلك الرتكيز على النســـــــــاء والشـــــــــب

 واملهّمشة
 قياس متوسط احلموضة البحريــة يف جمموعة متفق عليها من حمطات متثيلية ألخد العينات 14-3-1
 

 

 العوامل املسّرعة:

تشجيع التكنولوجيات األنسب مناخًيا واملعارف احمللية اليت تساهم يف زايدة كفاءة النظم  التكنولوجيا: 
، مبا يف ذلك للمســـاعدة على حتديد املخاطر على الغذائية وقدرهتا على الصـــمود أمام تغري املناخو الزراعية 

 غرار ندرة املياه وتشجيع الري الكفء
املمــارســـــــــــــــات املبتكرة، واألدوات واالبتكــارات الرقميــة يف النظم الزراعيــة الغــذائيــة من أجــل  االبتكار: 

 وتعزيز القدرة على الصمود أمامه ة آاثرهالتكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من حدّ 
بياانت إضــــــافية مصــــــّنفة متصــــــلة ابملناخ على املســــــتوى الوطين، مع ربطها مبنصــــــة البياانت  البياانت: 

اجلغرافية املكانية لدعم اســــــــــــتخدام التكنولوجيات والســــــــــــياســــــــــــات املبتكرة الذكية مناخًيا؛ ومجع البياانت 
املتصـــــلة ابملناخ على الزراعة والتغريات يف املمارســـــات الزراعية من أجل ونشـــــرها بشـــــأن أتثريات الكوارث 

 حتسني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آاثره
تعزيز القدرات الوطنية واملؤســــــــــــســــــــــــية على بلورة املقايضــــــــــــات وتقييمها، وتنفيذ  :املكّملةالعناصااااااااار  

ابملناخ وإدامتها. تعزيز الدعم القطري للتمويل الســــياســــات واالســــرتاتيجيات اخلاصــــة ابإلجراءات املتصــــلة 
املتعلق ابملناخ من مرفق البيئة العاملية والصــــــــــندوق األخضــــــــــر للمناخ وصــــــــــندوق التكيف واجلهات املاحنة 

 الثنائية
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 العناصر
املواضيعية 

 الرئيسية

  التكّيف مع تغري تعزيز قدرات األعضــــاء على توليد االســــتجاابت املتعلقة ابألغذية والزراعة من أجل
 املناخ والتخفيف من حدة آاثره

  الغذائية يف النقاش الدويل املتعلق ابملناخ، مبا يف ذلك تنفيذ اتفاق و إدماج االســــــــــــــتجاابت الزراعية
 ابريس وعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة

 والتخفيف من  تعزيز تنســــــــــــــيق وإجناز عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التكّيف مع تغري املناخ
 حدة آاثره، مبا يشمل زايدة فرص احلصول على التمويل املتعلق ابملناخ

  ،تعزيز الفرص املتاحة للشــــــباب والنســــــاء للمشــــــاركة يف أنشــــــطة التكيف، مثل الزراعة الذكية مناخًيا
 والفعالّيات الرامية إىل تشارك املعارف املتصلة ابملناخ

 

 اجلوانب املعيارية

  املشرتك بشأن الزراعةعمل كورونيفيا 
 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ 
  مبادرة منظمة األغذية والزراعة لبناء القدرات من أجل الشفافية 
 )معاجلة العالقة بني تغري املناخ والفقر )مطبوع 
 عمل منظمة األغذية والزراعة مبوجب اتفاق ابريس 

  لإلدارة املستدامة للرتبة يف إطار الشراكة العاملية من أجل الرتبةاخلطوط التوجيهية للمنظمة 
  الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت 

 

اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

إّن معظم الوظائف األســــــــــــــاســــــــــــــية اليت تضــــــــــــــطلع هبا منظمة األغذية والزراعة هي وظائف قابلة للتطبيق 
وتشـــــــمل جمموعة الوظائف الرامية إىل حتقيق أفضـــــــل أثر حتفيزي وســـــــيجري النظر فيها يف إطار الّبانمج؛ 

 وتعزيز التأثري ما يلي:
  ضمان بروز املنظمة ودورها القيادي على الصعيد العاملي يف جمال العمل املناخي، مبا يشمل املشاركة

 يف احلوار بشأن السياسات والدعم القطري
  وخطط  19-االســـــــــــــتجابة يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيدالربط بني برانمج العمل املتعلق ابملناخ وبني

 التعايف اخلضراء
  دعم إمكانية احلصــــــول على البياانت املتعلقة ابملناخ، والتمويل، واألدوات الالزمة لتعزيز قدرات البلدان

 وإجراءاهتا
  توسـيع نطاق الشـراكات واالرتقاء مبسـتوى التواصـل واالتصـاالت من أجل نشـر املعارف على مجهور

 وزايدة األثر أوسع

 املقايضات

ســـينظر الّبانمج يف املقايضـــات وأوجه التآزر النامجة عن اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف اتفاق ابريس 
 ات. وعلى سبيل املثال، سيتم النظر يف املقايضالفضائل األربعوأهداف التنمية املستدامة مع املسامهة يف 

بني تكاليف األمناط الغذائية الصــــــــــــحية، واملياه، والرتبة، والتنوع البيولوجي، وأوجه التآزر والروابط القائمة 
بني اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ واجلوع والفقر، وكذلك مع ســـــائر الّبامج املقرتحة، لضـــــمان أن تكّمل 

 ا البعض وأال تشّكل خماطر إضافيةهذه اإلجراءات بعضه
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سبل املخاطر/ 
 األثر ختفيف

 املخاطر: 
تراجع األولوية املســـندة إىل اإلجراءات املتصـــلة ابملناخ يف الّبامج القطرية وبرامج التعايف نتيجة األزمة  -1

 االقتصادية وعدم إدراك احلاجة امللّحة إىل هذه اإلجراءات
خالل الدورة الســادســة  2021لن يتم متديد عمل كورونيفيا املشــرتك بشــأن الزراعة أو متابعته يف عام  -2

والعشـــــــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــأن تغري املناخ، كما أّن أمهية النظم 
 املتعلق ابملناخ آخذة يف الرتاجعالزراعية الغذائية يف جدول األعمال 

ايت دة برجمة متويل اإلجراءات اخلاصــــة ابملناخ للنظم الزراعية الغذائية ملواضــــيع أخرى يف إطار أولو إعا -3
 التمويل والسياسات ذات الصلة

 :األثرفيف سبل خت 
الدعوة بشأن أزمة املناخ واحلاجة امللّحة إىل اختاذ إجراءات من أجل جتّنب التغرّيات السلبية يف النظم  -1

اليت قد يتعّذر التعويض عنها، والعمل مع الشــــــــــــــركاء اخلارجيني على وضــــــــــــــع تدابري الزراعية الغذائية 
 ملموسة

املشــــاركة على حنو فاعل يف عمليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغري املناخ واتفاق ابريس،  -2
والزراعة، ومواصــــلة املشــــاركة يف املناقشــــات الفنية والســــياســــية للتعبري عن الشــــواغل املتصــــلة ابألغذية 

 ابلتعاون مع البلدان وسائر أصحاب املصلحة الرئيسيني
االخنراط مع اجلهات املاحنة الثنائية واملستثمرين من أجل إبراز أمهية األمن الغذائي والزراعة مع معاجلة  -3

 املسائل املتصلة ابالستدامة
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ما يتســـــــــــّبب يف ارتفاع معدالت فقدان التنوع البيولوجي، وتغرّي املناخ، وتلّوث  ،"معتّلةإّن النظم الغذائية " الفجوة
 املياه واهلواء، ويؤدي إىل استخدام غري مستدام للموارد البيولوجية

 الناتج
واالســـــــــتدامة البيئية من خالل اقتصـــــــــاد بيولوجي حيقق التوازن بني القيمة االقتصـــــــــادية والرفاه االجتماعي 

صياغة سياسات وممارسات متكاملة قائمة على األدلة وتنفيذها يف خمتلف البيئات على املستويني اجلزئي 
 والكلي، ابستخدام االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية واالجتماعية

مقاصاااااااااااد أهداف 
 التنمية املستدامة

 2030حتقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، حبلول عام  12-2
ا لألطر الدولية ا للمواد الكيميائية والنفاايت طوال دورة عمرها، وفقً حتقيق اإلدارة الســــــــــــــليمة بيئيً  12-4

إىل أدىن حــد من املتفق عليهــا، واحلــد بــدرجــة كبرية من إطالقهــا يف اهلواء واملــاء والرتبــة من أجــل التقليــل 
 2020آاثرها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

احلــــد بــــدرجــــة كبرية من إنتــــاج النفــــاايت، من خالل املنع والتخفيض وإعــــادة التــــدوير وإعــــادة  12-5
 2030االستعمال، حبلول عام 

مؤشااااارات أهداف 
 التنمية املستدامة

 دية حبسب الناتج احمللي اإلمجايلصمة املاالبصمة املادية ونصيب الفرد منها والب 12-2-1
االســـــــتهالك املادي احملّلي ونصـــــــيب الفرد منه واالســـــــتهالك املادي احمللي حبســـــــب الناتج احمللي  12-2-2

 اإلمجايل
ة، حبسب نوع املعاجلة 12-4-2  نصيب الفرد من توليد النفاايت اخلطرة ونسبة النفاايت اخلطرة املعاجل 
 التدوير على الصعيد الوطين، وعدد أطنان املواد املعاد تدويرهامعدل إعادة  12-5-1

 
 العوامل املسّرعة:

إجياد حلول بيولوجية ورقمية وهندســــــــــية مصــــــــــادق عليها علمًيا من أجل تعزيز قدرة نظم  التكنولوجيا: 
اإلنتاج واإلمدادات الغذائية احمللية واإلقليمية على الصــمود مبا يســهم يف دورة املوارد الطبيعية واســتخدامها 

 املستدام
ي إىل زايدة اإلنتــاجيــة ومعــاجلــة من املهم أن تؤدي االبتكــارات القــائمــة على التنوع البيولوج االبتكااار: 

 املسائل املتصلة ابلصحة، واحلفاظ على النظم اإليكولوجية الطبيعية
نســقة املرصــد االقتصــادات األحيائية املســتدامة ابســتخدام جمموعة من املؤشــرات واألســاليب البياانت:  

ابملوارد الطبيعيـة يف جمـال الزراعـة عـامليًـا، مبـا يف ذلـك عن طريق التنفيـذ الكـامـل إلطـار احملـاســــــــــــــبـة املتعلقـة 
والغاابت ومصايد األمساك واالقتصاد األوسع نطاقًا، كأداة لقياس التغرّيات يف أرصدة املوارد الطبيعية على 

 خمتلف املستوايت اإلقليمية وحساب قيمة خدمات النظم اإليكولوجية
أثريات واملقايضـــــــات بني القرارات تعزيز املؤســـــــســـــــات والقدرات من أجل حتليل الت :املكّملةالعناصاااااار  

املتعلقة ابلســـياســـات واالســـتثمارات، وزايدة االســـتثمارات العامة والشـــراكات يف جمال البحوث واالبتكار، 
 وتعزيز البىن التحتية الشاملة والتثقيف ألغراض االقتصاد األحيائي
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 العناصر
املواضيعية 

 الرئيسية

  الزراعية احلصـــــــول على البياانت واملعلومات واملعارف املتعلقة ابلتكاليف البيئية واالجتماعية يف النظم
 والغذائية

  إدماج منافع االســــــتدامة واملقايضــــــات يف الســــــياســــــات واالســــــرتاتيجيات والصــــــكوك املعيارية ووضــــــع
 املواصفات املتصلة ابالقتصاد األحيائي الدائري املستدام

  الغذائيةو  والتطوير ابلصناعات الزراعيةربط البحث 
  إقامة الشـــــــــــــراكات وتبادل املعارف بني احلكومات والشـــــــــــــركاء يف التنمية واجملتمع املدين والقطاع

اخلاص على املســــــــتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية، واالتصــــــــاالت بشــــــــأن االقتصــــــــاد األحيائي 
 الدائري املستدام لألغذية والزراعة

 كني ابحلوافز يف األسواق املتصلة ابالقتصاد األحيائيتوعية املستهل 
  الغذائية وتشـــــــــــــجيع إدارهتا على حنو و احلد من التلوث الناجم عن املهدر من األغذية يف النظم الزراعية

 مستدام

 اجلوانب املعيارية

 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع البيولوجي 
  السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفاتمدونة 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 مدونة السلوك الدولّية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام 
 اتفاقيات ابزل وروتردام وستوكهومل وعالقاهتا ابستدامة النظم الزراعية والغذائية 
  جي املستداماملبادئ واملعايري الطموحة لالقتصاد البيولو 

اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  جتميع البياانت واملعلومات عن املنافع واملخاطر وحتليلها ورصدها وحتسني إمكانية احلصول عليها من
أجل االســــرتشــــاد هبا يف وضــــع ســــياســــات واســــرتاتيجيات وخطط لالقتصــــاد البيولوجي ورصــــد أدائه 

 ابلنسبة إىل مبادئ االستدامة ومعايريها الطموحة 
  على املســــتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية وتشــــجيعها تيســــري احلوار بشــــأن الســــياســــات وصــــياغتها

ودعمها، من أجل إقامة شراكات بشأن االقتصاد األحيائي املستدام والدائري لتحقيق األمن الغذائي 
والتغذية، مع احلكومات والشــــــركاء يف التنمية واجملتمع املدين/ واملســــــتهلكني ومع القطاع اخلاص على 

ة العمل الدولية املعنية ابالقتصـــــاد األحيائي املســـــتدام، اجمللس االســـــتشـــــاري املســـــتوى العاملي )جمموع
الدويل لالقتصـــــــــاد البيولوجي العاملي( وعلى املســـــــــتوى اإلقليمي )االتفاق األخضـــــــــر لالحتاد األورويب 

 واملنتدى الدويل لالقتصاد البيولوجي( واملستوايت الوطنية
 ت الســـــــــلوك واملعايري الفنية الرامية إىل منع مصـــــــــادر تيســـــــــري وضـــــــــع وتنفيذ االتفاقات الدولية ومدوان

التلوث يف اهلواء والرتبة واملياه الســـــــــطحية واحمليطات واحلد منها، ودعم البلدان يف وضـــــــــعها وتنفيذها 
ابعتبارها جزًءا ال يتجزأ من أولوايت السـياسـات واالسـرتاتيجيات وخطط االقتصـاد األحيائي لإلنتاج 

 واالستهالك املستدامني
 نمية القدرات على املســــــــتويني القطري واإلقليمي للمشــــــــاركة يف برامج البحث والتطوير العاملية يف ت

عدد قليل من اجملاالت اليت حتقق تقدًما ابرزًا )مثل األغذية املســـــتحدثة والزراعة احلضـــــرية اخلضـــــراء 
 وتربية األحياء املائية املستدامة(
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 جليدة املتصلة ابالقتصادات األحيائية الدائرية املستدامة، جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات ا

الغذائية من خالل دعم البلدان يف هتيئة و ونشرها وحتسني استخدامها، مع الرتكيز على النظم الزراعية 
ربركةبيئة مواتية لنقل التكنولوجيات 

ُ
 امل

 ي والتغذية والزراعة والتنمية تيســــــــري إقامة الشــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص ألغراض األمن الغذائ
الريفية مع الرتكيز على االقتصـــــــاد األحيائي، ملنع امللواثت البيئية وإدارهتا مبا يشـــــــمل املواد البالســـــــتيكية 

 الزراعية
  ل إىل فهم مشـــــــــرتك الدعوة والتواصـــــــــل على املســـــــــتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية من أجل التوصـــــــــّ

 األحيائي لدى املستهلكنيوأهداف مشرتكة حول االقتصاد 

 املقايضات

يســــــــــــــعى مفهوم االقتصــــــــــــــاد األحيائي إىل تطبيق املعارف البيولوجية والعلوم واالبتكارات والتكنولوجيات 
من أجل إنتاج واســــــــــــــتهالك  النظم الزراعية والغذائيةهبدف تعزيز أوجه التآزر واحلد من املقايضــــــــــــــات يف 

وأوجه التآزر احملتملة اليت يهدف االقتصــــــــــــاد األحيائي إىل  مســــــــــــتدامني على حنو أكّب. أما املقايضــــــــــــات
معاجلتها، فهي متعددة اجلوانب والســـــــــــياقات، مبا يشـــــــــــمل اإلنتاجية الزراعية مقابل اإلجراءات املتصـــــــــــلة 
ابملناخ، واإلنتاجية الزراعية مقابل العمالة، واســـــــــرتداد املغذايت من املياه العادمة مقابل صـــــــــحة اإلنســـــــــان 

 ة، واستخدام األراضي مقابل خدمات النظم اإليكولوجيةوجودة الرتب

سبل املخاطر/ 
 األثرختفيف 

 املخاطر: 
يؤدي االفتقار إىل القرائن املســــــــــتندة إىل التجربة بشــــــــــأن التأثريات االقتصــــــــــادية والبيئية واالجتماعية  -1

األحيائي ومقايضــــــــات االقتصــــــــاد األحيائي إىل صــــــــعوابت يف تعميم منافع ســــــــياســــــــات االقتصــــــــاد 
 واملقايضات ذات الصلة، وتطبيقها يف االسرتاتيجيات والّبامج

ومن شــــــأن ضــــــعف التطبيق يف األســــــواق، واخنفاض مســــــتوى وعي املســــــتهلكني، وعدم كفاية نشــــــر  -2
 البحوث واالبتكارات وشفافيتها أن يعيق تطوير االقتصاد األحيائي الدائري

من دون إيالء االعتبار الواجب ملصاحل اجملموعات  وضع ممارسات مبتكرة يف جمال االقتصاد األحيائي -3
 ليت تعاين احلرمان أكثر من سواهاالسكانية األشّد فقرًا وضعًفا ا

 :األثرفيف سبل خت 
إعداد أســـاس حتليلي متني وتنظيم أنشـــطة حمددة يف جمال التوعية واالتصـــاالت تســـتهدف حكومات  -1

 البلدان املشاركة من أجل نشرها
الدروس املســــتفادة من البلدان واألعمال التجارية من أجل  على تشــــاطر مع صــــانعي القرارات العمل -2

 تشجيع النماذج احملتملة
ضمان التوسع والتشكيل املالئمني لّبامج احلماية االجتماعية يف جمال البحث والتطوير وتقدمي الدعم  -3

 للنساء والشباب لرايدة األعمال يف جمال االقتصاد األحيائي
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 الفجوة

وتنّوعها البيولوجي عاماًل أســاســًيا إلنتاج األغذية وســبل العيش يف الريف؛  الســليمةمتّثل النظم اإليكولوجية 
ومع ذلـك فـإّن فقـدان التنوع البيولوجي وتـدهور النظم اإليكولوجيـة النـاجم عن القطـاعـات الزراعيـة مـا زاال 

واألهداف العاملية لألعضـاء يف منظمة األغذية  2030يهّددان حتقيق هدف القضـاء على اجلوع وخطة عام 
 والزراعة 

 الناتج
واســــــــــــتخدامه على حنو مســــــــــــتدام وصــــــــــــون النظم من أجل األغذية والزراعة احلفاظ على التنوع البيولوجي 

اإليكولوجية البحرية والّبية ويف املياه العذبة وإصــــــــــالحها، وتعزيز خدماهتا من خالل اعتماد ســــــــــياســــــــــات 
 وممارسات هادفة

مقاصد أهداف 
 التنمية املستدامة

احلفاظ على التنوع اجليين للبذور والنبااتت املزروعة وحيواانت املزارع واحليواانت املدّجنة وما يتصـــــــــــل  2-5
هبا من األنواع الّبية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنبااتت املتنّوعة اليت ُتدار إدارة ســــــــــــــليمة على 

قليمية والدولية، وضـــمان الوصـــول إليها وتقاســـم املنافع الناشـــئة عن اســـتخدام املوارد املســـتوايت الوطنية واإل
 2020ا، حبلول عام وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليً  الوراثية وما يّتصل هبا من معارف تقليدية بعدلٍ 

تنظيم الصـــيد على حنو فّعال، وإهناء الصـــيد املفرط والصـــيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم  14-4
وممارســـات الصـــيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصـــدة الســـمكية إىل ما 

أن تتيح إنتاج أقصـــــى غلة  كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصـــــل على األقل إىل املســـــتوايت اليت ميكن
 2020ا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام مستدامة وفقً 

ضـــمان حفظ وترميم الُنظم اإليكولوجية الّبية والُنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماهتا،  15-1
على حنو مستدام، وذلك  سيما الغاابت واألراضي الرطبة واجلبال واألراضي اجلافة، وضمان استخدامها وال

 2020وفًقا لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية، حبلول عام 
مكافحة التصـــــحر، وترميم األراضـــــي والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك األراضـــــي املتضـــــررة من التصـــــحر  15-3

 2030من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام  واجلفاف والفيضاانت، والسعي إىل حتقيق عامل خالٍ 
ضـــمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرهتا على  15-4

 2030توفري املنافع اليت ال غىن عنها لتحقيق التنمية املستدامة، حبلول عام 
تعزيز التقاســم العادل واملنصــف للمنافع الناشــئة عن اســتخدام املوارد اجلينية وتعزيز إمكانية احلصــول  15-6

 ب، على النحو املتفق عليه دولًياعلى هذه املوارد على النحو املناس
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مؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

)وكالة راعية( عدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املضــــمونة يف مرافق حفظ على  2-5-1
 املدى املتوسط أو الطويل

 )وكالة راعية( نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أهنا معرضة خلطر انقراضها 2-5-2
 )وكالة راعية( نسبة األرصدة السمكية داخل مستوايت مستدامة بيولوجًيا 14-4-1
 )وكالة راعية( مساحة الغاابت كنسبة من جمموع مساحة اليابسة 15-1-1
 )وكالة مسامهة( نسبة األراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة اليابسة 15-3-1
 )وكالة راعية( مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي 15-4-2
ا تشــــريعية وإدارية وســــياســــاتية لضــــمان التقاســــم )وكالة مســــامهة( عدد البلدان اليت اعتمدت أطرً  15-6-1

 العادل واملنصف للمنافع

 
العوامل 
 املسّرعة:

تسريع وترية استخدام املعلومات اجلغرافية املكانية استناًدا إىل أحدث التكنولوجيات لرصد  التكنولوجيا: 
 التقدم احملرز واملنصات التفاعلية لنشر املعارف

 االبتكار القائم على املمارسات الزراعية املكيفة حمّلًيا واملراعية للتنوع البيولوجي االبتكار: 
مجع البيــاانت ونشــــــــــــــرهــا عن طريق قواعــد بيــاانت املنظمــة، واملنصـــــــــــــــات اجلغرافيــة املكــانيــة،  البياااانت: 

 واملطبوعات الرئيسية؛ واإلطار اجلديد للتنوع البيولوجي وإصالح النظم اإليكولوجية
 توفري البياانت والتحاليل والتوجيهات يف جمال الســياســات والصــكوك املعيارية الالزمة :املكّملةالعناصاار  

لالرتقاء مبســــــــــتوى التوعية ابإلجراءات املتكاملة على مجيع املســــــــــتوايت؛ وبناء القدرات الفردية واجلماعية، 
واالســـتفادة من املدارس احلقلية للمزارعني التابعة للمنظمة، والشـــراكات املتعددة أصـــحاب املصـــلحة، وغري 

 ذلك من هنج العمل اجلماعي

 العناصر
املواضيعية 

 الرئيسية

  على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنّوعها البيولوجياحلفاظ 
  من أجل األمن الغذائي وسبل العيشضمان صون املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام 
 حتويل النظم الزراعية الغذائية ملنع فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية 
  والّبية املتدهورة من أجل زايدة اإلنتاجية الزراعية والغذائية من أجل إصالح النظم اإليكولوجية البحرية

 تعزيز سبل العيش يف املناطق الريفية
  دعم جهود البلــــدان الراميــــة إىل تعبئــــة األموال من أجــــل تعميم التنوع البيولوجي وإصــــــــــــــالح النظم

 اإليكولوجية يف التخطيط والتنفيذ على املستوى الوطين



106  C 2021/3 

 

 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة -3 بيئة أفضل العنوان

 
 املعياريةاجلوانب 

  اســــــــــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــأن تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية وخطة
 العمل ذات الصلة

 خطط العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 بشـــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؛ والغاابت ومصـــــــايد األمساك  تقارير احلالة/األوضـــــــاع العاملية

 وتربية األحياء املائية؛ وموارد األراضي واملياه، وموارد الرتبة؛ واألغذية والزراعة
 تقييم املوارد احلرجية يف العامل 
 مدوانت السلوك، مثاًل بشأن مبيدات اآلفات واألمسدة ومصايد األمساك املستدامة 
  اخلطوط التوجيهية بشـــأن االدارة املســـتدامة للغاابت والزراعة ومصـــايد األمساك والرتبة واملياه، وإصـــالح

 األراضي اجلافة
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
  15املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ االتفاقات املّبمة مبوجب املادة 

 
اتيجية اسرت 

الوظائف 
 األساسية

 عن املنــافع االجتمــاعيــة واالقتصـــــــــــــــاديــة للتنوع البيولوجي وإصــــــــــــــالح النظم  توفري بيــاانت ومعلومــات
 اإليكولوجية

  واملؤمتر احلكومي الدويل بشأنالبيولوجي وضع املعايري واملواصفات: مواصلة املشاركة مع اتفاقية التنوع 
 التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

  :مواصــلة تعزيز اإلرادة الســياســية وااللتزامات لتحســني البيئة املواتية لتحويل النظم احلوكمة والســياســات
الغــذائيــة من أجــل احلفــاظ على التنوع البيولوجي، ومنع تــدهور النظم اإليكولوجيــة وعكس و الزراعيــة 
 مسارها

 :لتوسيع نطاق اإلجراءات على أرض الواقع ةتوفري املعارف الفنية والتوجيهات الالزم تنمية القدرات 
  والتحالفات: االســــــتفادة من أوجه التآزر بني عقود األمم املتحدة الثالثة بشــــــأن إصــــــالح الشــــــراكات

 األسريةالنظم اإليكولوجية، وعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة، والزراعة 
 واالتصـــــاالت: وضـــــع وتنفيذ اســـــرتاتيجية ألنشـــــطة االتصـــــال والتواصـــــل بشـــــأن خدمات النظم  الدعوة

 اإليــــكــــولــــوجــــيـــــــة لــــألغـــــــذيـــــــة والــــزراعـــــــة وتــــنــــوعــــهـــــــا الــــبــــيــــولــــوجــــي وإنشــــــــــــــــــــاء حــــركـــــــة عـــــــاملــــيـــــــة 

 (GenerationRestoration)#جيل_اإلصالح #

 
 املقايضات

قد حتدث مقايضــات بني احلاجة إىل زايدة اإلنتاجية الزراعية ومحاية البيئة. وســتبذل اجلهود من أجل تعميم 
؛ وإصـــــــــــــالح إنتاجية النظم اإليكولوجية الّبية والبحرية ويف املياه من أجل األغذية والزراعةالتنوع البيولوجي 

 الغذائيةو اتم يف عملية حتويل النظم الزراعية العذبة املتدهورة؛ ومن أجل إدماج املسائل البيئية على حنو 
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سبل املخاطر/ 
 األثرختفيف 

 :املخاطر 
-االفتقار إىل االلتزام الســياســي على املســتوى الوطين، وتفاقم األزمة االقتصــادية املتصــلة جبائحة كوفيد -1

الغاابت بشــكل غري ، ومشــاركة الشــركات اخلاصــة واملزارعني والرعاة وصــيادي األمساك والعاملني يف 19
 كافٍ 

 االفتقار إىل احليازة اآلمنة واحلوكمة الرشيدة -2
 االفتقار إىل احلصول على التمويل واالستثمارات واحلوافز والنفاذ إىل األسواق -3

 :األثرفيف سبل خت 
مجع األدّلة والتوعية وتســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء على احلاجة امللّحة إىل اختاذ االجراءات الالزمة من خالل  -1

اسرتاتيجية لالتصال والتوعية ابملنافع االقتصادية إلصالح النظم اإليكولوجية واإلدارة املستدامة للتنوع 
 البيولوجي

مواصــلة العمل الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة لتعزيز اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــأن احلوكمة  -2
اق األمن الغذائي الوطين، وســالســل القيمة املســؤولة حليازة األراضــي ومصــايد األمساك والغاابت يف ســي

 الزراعية املستدامة والقانونية
 لتبادل األفكار معهموابإلضـــــــــافة إىل اإلجراءات املذكورة أعاله، مواصـــــــــلة االخنراط مع الشـــــــــركاء  -3

املؤمتر الثــامن لتجــديــد موارد مرفق البيئــة العــامليــة، واالتفــاق األخضــــــــــــــر األورويب( والقطــاع  )مثــل
 ومصارف االستثماراخلاص، 
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 حياة أفضل
 تشاااجيع النمو االقتصاااادي الشاااامل من خالل احلد من أوجه عدم املسااااواة )بني املناطق احلضااارية والريفية

 وبني الرجال والنساء( رية والغنيةقوبني البلدان الف
   الريفية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: 1حياة أفضل 
     : التحول الريفي الشامل2حياة أفضل 
     نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية إقامة: 3حياة أفضل 
    حاالت الطوارئ الزراعية والغذائية: 4حياة أفضل 
 غذائية قادرة على الصمودو : نظم زراعية 5حياة أفضل 

  
 : مبادرة العمل يًدا بيد6حياة أفضل 

   
 االستثمارات تعزيز: 7حياة أفضل 

    
 

 : املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة1حياة أفضل  العنوان

 الفجوة

تضـــــــــطلع املرأة الريفية بدور حاســـــــــم يف الزراعة والتحّول الريفي وبناء القدرة على الصـــــــــمود، ولكّنها تواجه 
موارد اإلنتــاج، واألصــــــــــــــول، واخلــدمــات، عقبــات أكّب من تلــك اليت يواجههــا الرجــل يف احلصــــــــــــــول على 

والتكنولوجيات، والنفاذ إىل األســـــــــواق، واحلصـــــــــول على فرص العمل الالئق واحلماية االجتماعية واالنتفاع 
هبا؛ وأعباء العمل املفرطة النامجة عن األدوار اإلنتاجية واألســــــــــــــرية واجملتمعية املتعددة؛ والقواعد االجتماعية 

 مشاركتها يف احلياة العامة وحرية االختيار والتنقلالتمييزية اليت حتد من 

 الناتج
ضـــمان التســـاوي يف احلقوق للمرأة، وضـــمان حصـــوهلا على املوارد واخلدمات والتكنولوجيات واملؤســـســـات 

ا، وإلغاء القوانني واملمارســــــــات التمييزية عن طريق وضــــــــع هبوالفرص االقتصــــــــادية واختاذ القرارات والتحكم 
 واسرتاتيجيات وبرامج وأطر قانونية مراعية للمساواة بني اجلنسنيسياسات 

مقاصد أهداف 
 التنمية املستدامة

ال ســـيما النســـاء وأفراد الشـــعوب األصـــلية راعية ودخل صـــغار منتجي األغذية، مضـــاعفة اإلنتاجية الز  2-3
يف حصـــوهلم على األراضـــي واملزارعني األســـريني والرعاة والصـــيادين، مبا يف ذلك من خالل ضـــمان املســـاواة 

وعلى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم 
 2030على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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االقتصـــــادية، وكذلك إمكانية حصـــــوهلا القيام إبصـــــالحات لتخويل املرأة حقوًقا متســـــاوية يف املوارد أ -5

على حق امللكية والتصـــــّرف يف األراضـــــي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية، واملرياث واملوارد 
 الطبيعية، وفًقا للقوانني الوطنية

ج اعتماد ســـياســـات ســـليمة وتشـــريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز الســـياســـات والتشـــريعات القائمة من هذا -5
 ساء والفتيات على مجيع املستوايتل للنهوض ابملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النالقبي

االعرتاف أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل وتقديرها من خالل توفري اخلدمات العامة  5-4
ملعيشـية والعائلة، والبىن التحتية ووضـع سـياسـات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاسـم املسـؤولية داخل األسـرة ا

 ن ذلك مناسًبا على الصعيد الوطينحسبما يكو 

مؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

)وكالة راعية( متوســـــــــــط إيرادات صـــــــــــغار منتجي األغذية، حبســـــــــــب اجلنس ومكانتهم كأفراد من  2-3-2
 الشعوب األصلية

زراعية أو لديهم حقوق مضـــمونة وكالة راعية( )أ( نســـبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضـــي ) 1-أ-5
يف األراضـــــي الزراعية، حبســـــب اجلنس؛ )ب( وحصـــــة املرأة بني املالك أو أصـــــحاب احلقوق يف األراضـــــي 

 احليازة الزراعية، وحبسب نوع
)وكالة راعية( نســــــبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( للمرأة  2-ألف-5

 املساواة يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها
نســـــبة البلدان اليت لديها نظم لتخصـــــيص وتتبع املخصـــــصـــــات العامة املرصـــــودة للمســـــاواة بني  1-ج-5

 املرأة اجلنسني ومتكني
نسبة الوقت املخصص لألعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، حبسب اجلنس والعمر  5-4-1

 واملكان

 
العوامل 
 املسّرعة:

تعزيز التكنولوجيات الرقمية وســائر تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت لتمكني املرأة من  التكنولوجيا: 
 االقتصادية والسياسية واالجتماعية النواحي

: االبتكارات املؤســــســــية واالجتماعية اليت تعزز املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة، مع مراعاة االبتكار 
 االحتياجات واألولوايت اخلاصة هبا

زايدة توافر اإلحصــاءات املتعلقة ابملســاواة بني اجلنســني لوضــع الســياســات القائمة على األدلة  البياانت: 
يف جماالت مثل حصــــــــــــــول املرأة على املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحكم هبا، ومتكني املرأة، وأوجه التباين 

 ام الوقتالقائمة على نوع اجلنس يف العمالة الريفية، واحلصول على اخلدمات، واستخد
تعزيز حتليل احلوكمة من أجل حتديد العقبات على مســــتوى املؤســــســــات واالقتصــــاد  :العناصااار املكّملة 

السياسي، فضاًل عن اإلصالحات املتعلقة ابلسياسات واسرتاتيجيات بناء التحالفات لتعزيز وإدامة التحّول 
 الريفي الشامل املنصف واملراعي للمساواة بني اجلنسني
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 العناصر
املواضيعية 

 الرئيسية

 تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة الريفية من خالل توفري فرص العمل الالئق والنفاذ إىل األسواق 
 تعزيز صوت املرأة وقيادهتا وقدرهتا على صنع القرارات يف املؤسسات واملنظمات الريفية 
  واإلنتاجية والتحّكم فيهاتعزيز التساوي يف احلقوق وإمكانية احلصول على املوارد الطبيعية 
 تقليص عبء العمل امللقى على عاتق النساء 
  الغذائية يف املناطق و تشــجيع تطبيق النهج التحويلية املراعية للمســاواة بني اجلنســني يف النظم الزراعية

 الريفية وشبه احلضرية واحلضرية

 
 اجلوانب املعيارية

  املســـــــؤولة حليازة األراضـــــــي ومصـــــــايد األمساك والغاابت يف اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن احلوكمة
 سياق األمن الغذائي الوطين

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 
  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك صـــغرية النطاق يف ســـياق األمن الغذائي

 والقضاء على الفقر
 اإلطار التوجيهي )مطبوع منظمة األغذية والزراعة،  -وضع سالسل قيمة مراعية للمساواة بني اجلنسني

2016) 
  سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني؛ إطار منظمة األغذية والزراعة املؤسسي اخلاص ابلفقر

 املدقع يف الريف
  بشأن حقوق املرأة يف الريف 34التوصية العامة : التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال   
 خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
  اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  توفري األدلة واملعارف والبياانت املصــــــــــــــنفة حبســــــــــــــب نوع اجلنس لتحديد الفجوات يف املســــــــــــــاواة بني
 اجلنسني، واالسرتشاد هبا يف اإلجراءات املتعلقة ابلسياسات والّبامج وقياس النتائج

  املراعية توفري الدعم الفين واملتعلق ابلســـــــياســـــــات لوضـــــــع الســـــــياســـــــات واألطر القانونية واالســـــــتثمارية
 للمساواة بني اجلنسني لتنظيم قطاع الزراعة

  تنميـــة القـــدرات من أجـــل تعزيز مهـــارات املرأة الفنيـــة والتجـــاريـــة ويف رايدة املشــــــــــــــــاريع؛ وتشــــــــــــــجيع
التكنولوجيات واملمارســــــــــــــات الزراعية املراعية حلقوق املرأة واملوفّرة للجهد يف العمل؛ وتعزيز قيادة املرأة 

 حتسني قدرات املؤسسات واملنظمات على العمل املراعي للمساواة بني اجلنسنيالريفية ومشاركتها؛ و 
  إقامة شـــــــراكات مع أصـــــــحاب املصـــــــلحة الوطنيني وســـــــائر اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية لتعزيز أثر

 الّبامج وتشجيع تطبيق هنج التمكني االجتماعي واالقتصادي للمرأة الريفية
 ة بني اجلنســني ومتكني املرأة، والتأثري يف املناقشــات بشــأن دور املرأة يف الدعوة واالتصــال لتعزيز املســاوا

 الزراعة املستدامة والتحول الريفي

 
 املقايضات

ميكن توقع حدوث مقايضـــات اســـتناًدا إىل الســـياق، مثاًل بني الوقت الذي ختصـــصـــه املرأة الريفية لألنشـــطة 
وما ينجم عن ذلك من خطر يف زايدة عبء العمل امللقى االقتصــادية مقابل أدوارها ومســؤولياهتا األخرى، 

 على عاتق املرأة. وسوف تنفذ سياسات وتدخالت لتقليص هذه املقايضات إىل أدىن حد ممكن
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سبل املخاطر/ 
 االثرختفيف 

 املخاطر: 
 .اجملال االفتقار إىل االلتزام السياسي ابملساواة بني اجلنسني وضعف القدرات واخلّبات الوطنية يف هذا -1
 قد يؤدي التمكني االقتصادي للمرأة إىل أعمال العنف القائمة على التمييز بني اجلنسني.  -2
هتميش النساء على حنو أكّب بسبب الصدمات املتصلة ابلتقلبات االقتصادية، وتغري املناخ، والكوارث  -3

 الطبيعية، واجلوائح والنزاعات.
 :األثرفيف سبل خت 

الدعوة إىل حتقيق املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني ابلتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وتعزيز  -1
صــــياغة الســــياســــات والّبامج املراعية للمســــاواة بني اجلنســــني على املســــتوى القطري  يف جمالالقدرات 

 وتنفيذها ورصدها وتقييمها
اجلنسني وإشراك الرجال والفتيان وواضعي املعايري من أجل تعزيز النهج التحويلية املراعية للمساواة بني  -2

 التخفيف من العنف القائم على التمييز بني اجلنسني، ووضع آليات لرفع التعقيبات والشكوى
تعزيز قدرات صــــــــانعي القرارات على التصــــــــدي للمخاطر اليت تواجهها املرأة والقائمة على التمييز بني  -3

واملمارســـات الذكية مناخًيا، وتعزيز مشـــاركة املرأة يف برامج ومشـــاريع  اجلنســـني، وإدخال التكنولوجيات
 التعايف

 
  



112  C 2021/3 

 

 : التحّول الريفي الشامل2حياة أفضل  العنوان

 الفجوة
يعتمد ســـــــكان األرايف على النظم الزراعية الغذائية لكســـــــب ســـــــبل عيشـــــــهم، ولكّنهم يواجهون أشـــــــكااًل 

والعمل؛ ويف احلصول على األصول واملوارد واخلدمات؛ واملشاركة صارخة من عدم املساواة يف فرص التعليم 
 والتمتع أبصوات على قدم املساواة يف عمليات رسم السياسات واختاذ القرارات

 الناتج
حتقيق حتول شــــــــامل يف املناطق الريفية وإعادة تنشــــــــيطها، مع ضــــــــمان مشــــــــاركة الفئات الســــــــكانية الفقرية 

 ياسات واسرتاتيجيات وبرامج هادفةاملساواة من خالل تنفيذ سوالضعيفة واملهمشة على قدم 

مقاصد أهداف 
 التنمية املستدامة

ا بعــدد 2030القضـــــــــــــــاء على الفقر املــدقع للنــاس أمجعني أينمــا كــانوا حبلول عــام  1-1 ، وهو يُقــاس حــاليــً
 يف اليوم ا أمريكًيادوالرً  1.25األشخاص الذين يعيشون أبقل من 

تعزيز الســـياســـات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشـــطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشـــرة  8-3
األعمال احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشـــجع على إضـــفاء الطابع الرمسي على املشـــاريع املتناهية 

 ل على اخلدمات املاليةالصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصو 
حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النســــــــــــــاء والرجال، مبن فيهم الشــــــــــــــباب  8-5

 2030واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، حبلول عام 
يف املائة من الســــــكان  40ألدىن  ا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اســــــتمرار ذلك النموالتوصــــــل تدرجييً  10-1

  2030مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 
متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصـــــــادي والســـــــياســـــــي للجميع، بغض النظر عن الســـــــن أو  10-2

اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو األصـــــــل أو الدين أو الوضـــــــع االقتصـــــــادي أو غري ذلك، 
 2030حبلول عام 

ملســــؤولية، مبا يف ذلك من تيســــري اهلجرة وتنقل األشــــخاص على حنو منظم وآمن ومنتظم ومتســــم اب 10-7
 خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارة

 ب توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق-14

مؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

ــون دون خط الفقر الدويل، 1-1-1 ـ ــكان الذين يعيشـ ـ ـبة السـ ـ ـ ــع  نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اجلنس، والعمر، والوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حبسـ
 )حضري/ريفي( الوظيفي، واملوقع اجلغرايف

 نســبة العمالة غري الرمسية يف غري العمالة الزراعية، حبســب نوع اجلنس 8-3-1
ـاء والرجال العاملني، حبسب الوظيفة والعمر واألشخاص  8-5-1 ـ ـ ـ ـاعة للنسـ ـ ـ ـ ــط الدخل يف السـ ـ ـ ذوي متوسـ

 اإلعاقة
 معـدل البطـالـة، حبســــــــب اجلنس والعمر واألشــــــــخـاص ذوي اإلعاقة 8-5-2

يف املائة من  40معدالت منو نصـــــــيب الفرد من إنفاق األســـــــر املعيشـــــــية أو إيرادات ضمن أدىن  10-1-1
 السكان وجمموع السكان

يف املائة من متوسط الدخل، حبسب نوع اجلنس  50نســــــــــــــــبة الســــــــــــــــكان الذين يعيشــــــــــــــــون دون  10-2-1
 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
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 عدد البلدان اليت نفذت سياسات هجرة متسمة حبسن اإلدارة 10-7-2
)وكالة راعية( التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسي  1-ب-14

 ملوارد البحرية وحيمي تلك احلقوقيف الوصول إىل ا يعرتف حبقوق مصايد األمساك الصغرية

 
العوامل 
 املسّرعة:

ميكن أن يؤدي التصـــــــدي للقيود اليت يواجهها الفقراء واملهمشـــــــون والضـــــــعفاء واليت حتول  التكنولوجيا: 
 دون حصوهلم على التكنولوجيات واعتمادها إىل حتفيز التحّول الريفي الشامل

األدوات والّبامج وتنمية القدرات يف جمال االبتكار املؤســـــســـــي واالجتماعي لتعزيز الشـــــمولية  االبتكار: 
والتمكني؛ وحصــول الفئات الســكانية الفقرية والضــعيفة على االبتكارات؛ واالبتكار كمصــدر إهلام ملشــاركة 

 الشباب يف األغذية والزراعة
بيئية واالقتصادية والدميغرافية، ذات الصلة ابملناطق الريفية، إنتاج البياانت الزراعية املناخية، والالبياانت:  

 وحتليلها من أجل حتديد القيود واحلواجز والنواتج لتعزيز التنمية الريفية الشاملة
حتســني حتليل احلوكمة والشــفافية )يف املؤســســات وعلى مســتوى االقتصــاد الســياســي( : املكّملةالعناصر  

املؤسسية اليت من شأهنا متكني الوكاالت، وإيصال أصوات الفقراء واملهمشني من أجل حتديد اإلصالحات 
ومتكني مشــــــــــــاركتهم من خالل العمل الفردي واجلماعي؛ واالســــــــــــتثمار يف رأس املال البشــــــــــــري واملهارات؛ 

 وضمان احلصول على املوارد اإلنتاجية

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 لشباباة واملناطق الريفية على استقطاب تعزيز قدرة النظم الزراعية الغذائي 
  تعزيز النهج املتعددة القطاعات واألراضـــــــي يف الســـــــياســـــــات والّبامج الرامية إىل مكافحة الفقر واجلوع

 وحتسني التنمية الريفية
 تعزيز العمل اجلماعي ومشاركة املؤسسات واملنظمات ومشوليتها 
 الصـــغرى والصـــغرية واملتوســـطة احلجم، واالســـتثمارات  دعم رايدة املشـــاريع الزراعية، واملنشـــآت الزراعية

 املسؤولة، وتنمية سلسلة القيمة الزراعية الغذائية الشاملة
 تيسري تنويع مصادر الدخل وتوفري فرص العمل الالئق على طول سالسل القيمة الزراعية 
 حتسني إمكانية االنتفاع بّبامج احلماية االجتماعية وتوسيع نطاقها 

 
 املعياريةاجلوانب 

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 
  اخلطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة )بشـــأن احلوكمة املســـؤولة حليازة األراضـــي ومصـــايد

الســـلوك بشـــأن الصـــيد  األمساك والغاابت؛ لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك صـــغرية النطاق(؛ مدونة
 الرشيد الصادرة عن املنظمة

  أطر املنظمــة املتعلقــة ابهلجرة؛ والقضـــــــــــــــاء على عمــالــة األطفــال يف الزراعــة؛ والفقر املــدقع يف الريف؛
 واحلماية االجتماعية؛ ومتكني الشباب لالخنراط يف استثمارات مسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

  ابملساواة بني اجلنسني؛ والشعوب األصلية والقبليةسياسات املنظمة اخلاصة 
 هنج املنظمة اخلاص ابلتنمية اإلقليمية التشاركية واملتفاوض عليها 
  2028-2019خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة 
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 طاعات ملكافحة الفقر واجلوع وتعزيز التنمية تصــــــــميم ســــــــياســــــــات واســــــــرتاتيجيات وبرامج متعددة الق
عدد أصــــــحاب املصــــــلحة املســــــتدامة بيئًيا وهياكل للحوكمة، وتنفيذها، وضــــــمان احلوار التشــــــاركي واملت

 بشأن السياسات
  توافر البياانت واإلحصـــــــاءات واســـــــتخدامها لتحســـــــني فهم ســـــــبل عيش الفئات الســـــــكانية الفقرية يف

 الضعف اليت تواجهها، وأداء أسواق العمل وسالسل القيمة الريف، والقيود والعوائق وأوجه
  تنمية قدرات سـكاّن الريف، ال سـيما الشـاابت والشـبان، من أجل حتسـني مهاراهتم وتيسـري مشـاركتهم

 على حنو أفضل يف النظم الزراعية الغذائية املستدامة واالنتفاع هبا
  ا، أجل حتقيق التحول الريفي الشامل معً اجلمع بني أصحاب املصلحة عن طريق إقامة الشراكات، من

 استناًدا إىل السياقات واالحتياجات اخلاصة هبذه املناطق

 
 املقايضات

ســيتطلب قياس املقايضــات النامجة عن تنفيذ الســياســات واالســتثمارات حتقيق التوازن بني إضــفاء الطابع 
اليت تتســـــــم بكثافة اليد العاملة، النظامي على األعمال التجارية، وتوحيدها وختصـــــــّصـــــــها؛ واملمارســـــــات 

وبتوفري اجلهد يف العمل، وبتحســـــــــني اإلنتاجية، مثل الرقمنة والتشـــــــــغيل اآليل، مع اإلدماج االقتصـــــــــادي 
 للفئات السكانية الفقرية والضعيفة

 
سبل املخاطر/ 

 ختفيف األثر

 املخاطر: 
امليزانية، والقيود املالية، وضـــعف التغرّيات غري املواتية يف أولوايت الســـياســـات احلكومية، وخمصـــصـــات  -1

 البيئة املواتية للفرص يف سالسل القيمة الزراعية الغذائية
 بطء انضمام أصحاب املصلحة واملستثمرين إىل سلسلة القيمة -2
 انتشار اجلوائح الصحية، والنزاعات، وتدهور النظم اإليكولوجية، والكوارث الطبيعية/ وتغري املناخ -3

 :األثرختفيف سبل  
اإلبالغ عن جدوى برامج احلماية االجتماعية وفرص العمل الالئق واالســــــتثمارات املســــــؤولة من أجل  -1

احلد من الفقر وحتقيق االستقرار االجتماعي والسياسي والنمو املستدام؛ والدعوة إىل التزام احلكومات 
وإشـــــــراك القطاع اخلاص  بتوفري البىن التحتية واخلدمات واحلوكمة واآلليات املؤســـــــســـــــية الريفية الالزمة؛
 ومنظمات املنتجني من أجل تشجيع األعمال التجارية والتوجه إىل األسواق

تعزيز النهج اجملدية جتاراًي واملوّجهة حنو الســــــــوق، وتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص؛ وتيســــــــري  -2
ولة تقّلص من خماطر تبادل أفضـــــــل املمارســـــــات اليت تنقل رســـــــالة مفادها أّن األعمال التجارية املســـــــؤ 

 الشركات
اعتماد خطط للحد من املخاطر والتخفيف منها، تدمج تدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  -3

 حدة آاثره، مبا يشمل اخلطط ذات الصلة ابحلماية االجتماعية
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 نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية إقامة: 3حياة أفضل  العنوان

 الفجوة

من املتوقع و  2050 يف املائة حبلول عام 68 بنسبة تصل إىل املناطق احلضريةمن املتوقع أن يرتفع عدد سكان 
واخلدمات األغذية يتزايد الطلب على و يف املائة من هذه الزايدة يف البلدان النامية.  90أكثر من أن حتصل 

على املوارد الوطنية؛  اتلتغذية والضغوطاألساسية يف املناطق احلضرية، إىل جانب ارتفاع مستوايت سوء ا
ومع ذلك، فإن احلكومات احمللية واجلهات الفاعلة احمللية األخرى يف النظم الزراعية والغذائية غري معرتف هبا 

وشاملة ومستدامة يف املناطق نظم زراعية وغذائية متينة ل حنو كجهات فاعلة رئيسية يف التحوّ   بشكل كافٍ 
 احمليطة هبااملناطق احلضرية و 

 الناتج

واملناطق يف املناطق احلضرية أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة نظم زراعية وغذائية ل حنو التحوّ 
ّكن من حتقيق ومت عاجل الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق احلضرية،حبيث ت احمليطة هبا

اعتماد سياسات أمناط غذائية صحية، وحيّفز التحّول الريفي الشامل واملستدام الذي يتم تعزيزه عن طريق 
اإلجراءات واالستثمارات من قبل أصحاب املصلحة الوطنيني يف الشروع والتوسع إضافة إىل وبرامج داعمة، 

 واحملليني

أهداف مقاصد 
التنمية 
 املستدامة

ا بعدد األشخاص ، وهو يُقاس حاليً 2030القضاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول عام  1-1
 ميف اليو أمريكًيا  ادوالرً  1.25الذين يعيشون أبقل من 

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

طق اإلجيابية بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة ابملنااالقتصادية واالجتماعية والبيئية عم الروابط أ د-11
 احلضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية

تنفيذ اإلطار العشري لّبامج االستهالك واإلنتاج املستدامني، مع قيام مجيع البلدان ابختاذ إجراءات  12-1
 وقدراهتا البلدان املتقدمة دور الرايدة، مع مراعاة مستوى التنمية يف البلدان النامية وتويّل 

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، حبسب اجلنس، والعمر، والوضع الوظيفي،  1-1-1
 واملوقع اجلغرايف )حضري/ريفي(

 التغذية نقص انتشار )الذي تتوىل املنظمة رعايته( معدل 2-1-1
 السكان، وسط الشديد أو املتوسط الغذائي األمن انعدام انتشار )الذي تتوىل املنظمة رعايته( معدل 2-1-2

 غذائيال األمن انعدام من املعاانة مقياس إىل استناًدا
تستجيب  عدد البلدان اليت لديها سياسات وطنية للمناطق احلضرية أو خطط تنمية إقليمية )أ( 1-أ-11

 )ج( وتزيد احلّيز املايل احمللي املتوازنة؛لديناميكيات السكان؛ )ب( وتضمن التنمية اإلقليمية 
و االستهالك تضع وتنّفذ وتعتمد أدوات سياساتية هتدف إىل دعم التحّول حنعدد البلدان اليت  12-1-1

 واإلنتاج املستدامني
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 العوامل املسّرعة

واملهدر من الفاقد  احلد مناإلمداد و  سلسلة تبسيط أو/و لتقصري التقنية االبتكارات :التكنولوجيا 
 من أجل حتليل النظم الزراعية والغذائية يف املناطق احلضرية. تكنولوجيا نظام املعلومات اجلغرافيةو  األغذية؛

 القدرات وتنمية االفرتاضي والتعّلم املدن؛ بني والتبادل املدن من شبكة لبناء املؤسسي االبتكار :االبتكار 
 االبتكار لتعزيز انطالق كنقطة  ومشاركتهم املصلحة أصحاب وإشراك الرقمية؛

من مشاريع  املنصة املكانية اجلغرافية التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد اليت تزخر ببياانت املسوحات البياانت: 
النظم الزراعية والغذائية، وكذلك البياانت اإلدارية املستمدة من مشاريع النظم الغذائية اليت تضطلع هبا 

 ية املستمدة من احلكومات احملليةاحلكومات احمللية، والبياانت اإلدار 
 أجل من اطق احلضريةالغذائية يف املن النظم حلوكمة األدلة على وقائمة مبتكرة آليات: لةاملكمّ  العناصر 

 املدن على مساعدة فنية وقدرة قرار؛صنع شاملة ل وعمليات قطاعاتال متعدد وتنسيق شفاف رصد حتقيق
 واحملفزّات األبعاد املتعددة املخاطر وحتديد الغذائيةالزراعية و  للنظم التخطيط يف الوطنية واحلكومات

 املؤسسية، ومعاجلتها واالستجاابت

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 املساواة انعدام ذلك يف مبا والغذائية يف املناطق احلضرية، الزراعية النظم وهيكل للدوافع أفضل فهم دعم 
 بني املناطق الريفية والروابط اإلمدادات الغذائية؛ وسلسلة الغذائية والبيئة األغذية؛ على احلصول يف

 والضغوطات أمام الصدمات الضعف ونقاط واملخاطر اإلقليمية؛ واألبعاد واحلضرية

 يف املناطق  والغذائية الزراعية النظم التغذية وتطوير على تعميم والوطنية احمللية احلكومات قدرات وتعزيز
 والتخطيطية والتنظيمية الوطنية واحمللية التشريعية واألطر احلضرية السياسات ضمن احلضرية

  (الغذائية السياسات جمالس مثل) وتنسيقها والتغذية األغذية حلوكمة آليات إنشاء تسهيلو 

 اإلمدادات سلسلة على طول املراعية للبيئة واالستثمارات والتكنولوجيات االبتكار لتعزيز الفين والدعم 
 واملشرتايت الغذائية، والبيئات واملناطق احمليطة هبا، احلضرية الزراعة يف املناطق ذلك يف مبا الغذائية،

 تراعي اجلنسني حتويلية هُنج وتطبيق ،وإدارته املهدر من األغذية من واحلد لألغذية، العامة

 والتخطيط هلا احلضرية سياسات األغذية يف املناطق بني املدن يف ما خيص أوجه التبادل ودعم 
 الثالثي والتعاون بلدان اجلنوب بني التعاون ذلك يف واإلجراءات املتخذة بشأهنا، مبا

 
 املعياريةاجلوانب 

 احلضرية الغذائية اإلجراءات خطة العمل للغذاء يف املناطق احلضرية ومنصة 

 احلضرية املناطق يف الغذاء حول املنظمة عمل خطة إطار 

 املدن يف الغذائية السياسات بشأن ميالنو ميثاق مؤشر إطار 

 36يف املناطق احلضرية الغذائية السريعة اخلاصة ابلنظم التقييم أداة 

 مناطق املدن النظم الغذائية يف أدوات جمموعة 

 37احلضري التخطيط للتدريب بشأن إدماج األغذية يف منوذج املنظمة 

 19-وجائحة كوفيد الغذائية يف املناطق احلضرية النظم: سياساتية إحاطات 

                                                      
 .قريًبا ستصدر 36
 .قيد اإلعداد 37



117  C 2021/3 

 

 نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية إقامة: 3حياة أفضل  العنوان

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 والتحليل اإلنتاج) املناطق احلضرية والغذائية يف الزراعية النظم بشأن واملعلومات واملؤشرات البياانت 
 (املناسب والتصنيف والنشر

 الوطين  احلوكمة على املستويني فجوات وسدّ  احمللية احلكومات إلمساع صوت شامل سياسايت حوار
 واحمللي

 يف املستدامة والغذائية الزراعية النظم لتعميم الوطين دون املستوى على املصلحة أصحاب قدرات تنمية 
 احمللية واإلجراءات واخلطط والّبامج السياسات

 وشبكات البشرية، للمستوطنات املتحدة األمم برانمج ذلك يف مبا حتفيزية، وحتالفات شراكات إقامة 
 الغذائية يف املدن السياسات بشأن ميالنو وميثاق الدولية، املدن

 للنظم الزراعية والغذائية يف  املكانية اجلغرافية املنصة مثل) املالئمة للحكومات التكنولوجيات احمللية
 (املناطق احلضرية

 من أجل حشد االستثمارات اخلاص والقطاع التنمية بنوك مع العمل 

 متنوعة جمموعة خالل من احمللية احلكومات يف املناطق احلضرية وقدرة والغذائية الزراعية النظم وتعزيز 
 التواصل منتجات من

 
 املقايضات

 الغذائي وأهداف األمن البيئية األهداف بني( املقايضات املتزامنة ذلك يف مبا)حدوث مقايضات  ميكن توقع
واستحداث  القدرات وتعزيز االجتماعية احلماية تدابري وال بّد من. املستهدفة واجملموعات حبسب السياق

 املقايضات حلّ  من أجل ضمان للسياسات متكامل إطار

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر: 

 احمللية، الفاعلة اجلهات مشاركة إدارة على احمللية احلكومات قدرة وانعدام السياسي االستقرار انعدام -1
 حوكمة األغذية آلية يف ما خيص إنشاء املدين، اجملتمع ومنظمات اخلاص القطاع مثل

 ختفيف األثر:سبل   

 احملليني املعنيني املصلحة أصحاب بني يف اآلراء التوافق وبناء واحلوار اإلبكار يف اإلدماج ضمان -1
 حتالفات وتشكيل األبطال االسرتاتيجي واختيار التواصل ابستخدام الّبانمج إطار تصميم يف والوطنيني

 متعددة فاعلة جهات مع

 متعددة فاعلة جهات مع حتالفات وتشكيل املناصرين وحتديد االسرتاتيجي التواصل يف واالخنراط -2
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 الفجوة

 وحوايل احلاد، الغذائي األمن انعدام من بلًدا يعانون 55 يف شخص مليون 135هناك  كان  ،2019 عام يف
 يعانون الذين السكان وحيتاج ذلك. من أسوأ هو ما أو الوقوع يف أزمات خلطر معرضني مليون شخص 183

 والتغذية نتيجة العيش عاجلة على مستوى األغذية وسبل مساعدات إىل احلاد الغذائي األمن انعدام من
 والصدمات ،اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدودالقصوى، و  املناخية والظروف للنزاعات،

 الدوافع هذه من جمموعة أو االقتصادية،

 الناتج

عاجلة من حيث  مبساعداتخلطر الوقوع فيه  املعرضة أو احلاد الغذائي األمن انعدام تواجه اليت تزويد البلدان
، وأتمني ومسامهته يف بناء السالماإلنسانية واإلمنائية  املسائل بني الرتابط وابعتماد هنج سبل العيش والتغذية،

 أفضل. بشكل املستقبلية واملخاطر الصدمات وإدارة القدرات املناسبة لسكان هذه البلدان من أجل حتّمل

أهداف مقاصد 
التنمية 
 املستدامة

 املتصلة املتطرفة ابلظواهر وأتثرها تعّرضها من واحلد الصمود على الضعيفة والفئات الفقراء قدرة بناء 1-5
 2030 عام حبلول والبيئية واالجتماعية االقتصادية والكوارث اهلزّات من وغريها ابملناخ

 على الرّضع، فيهم مبن الضعيفة، والفئات الفقراء سيما وال اجلميع، حصول وضمان اجلوع على القضاء 2-1
 2030 عام حبلول العام طوال واملغّذي املأمون الغذاء من يكفيهم ما
 عليها املّتفق األهداف حتقيق ذلك يف مبا ،2030 عام حبلول التغذية، سوء أشكال جلميع هناية وضع 2-2

 للمراهقات التغذوية االحتياجات ومعاجلة اخلامسة، سن دون األطفال لدى واهلزال النمو توّقف بشأن دولًيا
 2025 عام حبلول السن وكبار واملرضعات احلوامل والنساء

 األصلية الشعوب وأفراد النساء سيما وال األغذية، منتجي صغار ودخل الزراعية اإلنتاجية مضاعفة 2-3
 األراضي على حصوهلم يف املساواة ضمان خالل من ذلك يف مبا والصيادين، والرعاة األسريني واملزارعني

 وحصوهلم األسواق إىل وصوهلم وإمكانية املالية واخلدمات واملعارف واملدخالت األخرى اإلنتاج موارد وعلى
 2030 عام حبلول زراعية، غري عمل فرص على وحصوهلم مضافة قيمة لتحقيق الفرص على
 مكان كل  يف الوفيات معدالت من به يتصل وما العنف أشكال مجيع من كبرية  بدرجة احلد 16-1

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

 عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بني  1-5-1

 شخص 100 000كل 
اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل الناتج احمللي )الذي تساهم املنظمة فيه(  1-5-2

 اإلمجايل العاملي
 ذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارثعدد البلدان اليت تعتمد وتنفّ  1-5-3
 ذ اسرتاتيجيات حملية للحد من خماطر الكوارثنسبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفّ  1-5-4
 معدل انتشار نقص التغذية)الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-1-1
 معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد)الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-1-2
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 معدل انتشار توّقف النمو 2-2-1
سب النوع )اهلزال وزايدة حبفني بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنّ  معدل انتشار سوء التغذية 2-2-2

 الوزن(
منتجي األغذية، حبسب اجلنس والوضع من  متوسط دخل صغار)الذي تتوىل املنظمة رعايته(  2-3-2

 حيث االنتماء إىل الشعوب األصلية
 والسبب نسمة، حبسب العمر واجلنس 100 000الوفيات املتصلة ابلنـزاعات لكل  16-1-2

 
 العوامل املسّرعة

التكنولوجيات حتسني سرعة االستجابة وجودهتا يف السياقات اإلنسانية ابستخدام أحدث  :التكنولوجيا 
 قميةالر 

االبتكار لدى اجلمع بني املعلومات عن املخاطر والتعايف األخضر وأدوات التعميم، من أجل  :االبتكار 
 لتعايف واملناسبة من حيث التوقيتدعم االستجابة اخلاصة اب

من أجل إرشاد  والغذائية الزراعية النظم طول على املناسب الوقت يف وحتليلها توليد البياانت البياانت: 
 حلاالت الطوارئ واالستجابة االستباقي والعمل املبكر واإلنذار التأهب

 خالل من الطوارئ حلاالت املناسب الوقت ويف واملستدامة الفعالة االستجابة تعزيز: لةاملكمّ  العناصر 
 والتعزيز البشري املال رأس عن طريق تنمية املوقع حتديد على رةالقد وتعزيز احلالية القدرات وبناء حتديد

 احمللية التنفيذ آلليات املؤسسي

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 وقوع املخاطر واألخطار احملتملة قبل للتأهب اختاذ تدابري 

 املسبق ابملعلومات والتخطيط التنبؤ بناًء على ومنصفة شاملة استباقية اختاذ إجراءات 

 املتضررين السكان من أجل مساعدة ،حلاالت الطوارئ فعالةالدولية الوطنية و اللية و ة احملستجاباال 

 اإلنسانية السياقات يف احمللي املستوى على نزاعات ومنع حدوث الدائم السالمملسامهة يف ا 

 الصدمات من أجل حتّمل اإلنسانية األنشطة ضمن الطويل املدى على الصمود على القدرة بناء ترسيخ 
 اإلمنائية املكاسب املستقبل ومحاية يف املخاطر واحلد من املستقبلية

 
 اجلوانب املعيارية

  2020الشبكة العاملية لألزمات الغذائية: التقرير العاملي عن األزمات الغذائية لعام 

  آاثر الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائيالتقرير عن 

  منظمة األغذية  مطبوعاإلنذار املبكر )حتليل انعدام األمن الغذائي احلاد يف املناطق الساخنة ألغراض
 (2020برانمج األغذية العاملي، و  والزراعة

 ( 2020منظمة األغذية والزراعة،  مطبوعتطبيق هنج شامل ومنصف حيال العمل االستباقي) 

 ( 2019منظمة األغذية والزراعة،  مطبوعالعيادة الّباجمية: تصميم تدخالت تراعي النزاعات) 

 (2015منظمة األغذية والزراعة،  مطبوعأن تقييم أمن البذور )دليل املمارسني بش 

 ( مطبوعتوجيهات بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائّية 
 (2014منظمة األغذية والزراعة، 
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 ( ظمة األغذية والزراعة، من مطبوعاخلطوط التوجيهية واملعايري حلاالت الطوارئ املتعلقة ابلثروة احليوانية
2015) 

  احلماية االجتماعية والقدرة على الصمود: دعم سبل العيش يف األزمات املمتدة ويف السياقات اهلشة
 (2017نظمة األغذية والزراعة، وثيقة حتديث مواقف ملواإلنسانية )

  منظمة األغذية والزراعة وبرانمج+Cash -  ( منظمة األغذية  مطبوعكيفية تعظيم آاثر التحويالت النقدية
 (2018والزراعة، 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 املمارسات أو التكنولوجيات أو املعارف أحدث من ابالستفادة الطوارئ حاالت يف التدخالت تنفيذ 
 اجليدة

 حلاالت الطوارئ  االستجاابت من أجل دعم وآاثرها األزمات بشأن سياقات واملعلومات البياانت توليد
 األدلة اليت تقوم على

 الغذائي األمن جمموعة ضمن سياق والزراعية الغذائية ابالحتياجات واالتصال يف ما يتعلق الدعوة 
 املنظمة حلاالت الطوارئ واستجابة اإلنسانية النداءات عمليات لدعم العاملي

 حتديد  دلة، وتعزيزاالستجابة، اليت تقوم على األ وتدخالت الطوارئ التأهب حلاالت على القدرة تطوير
 املرأة لتمكني خاص اهتمام إيالء مع والشمولية، املواقع

 الرتابط بني املسائل اإلنسانية  هنج وتعزيز الطوارئ، حلاالت فعالة استجابة لتنفيذ الشراكات تسهيل إقامة
 ومسامهته يف بناء السالمواإلمنائية 

 والقطرية، على النحو الذي جيري واإلقليمية العاملية األصعدة على على مستوى السياسات احلوار تعزيز 
 الغذائية األزمات ملكافحة العاملية الشبكة خالل من

 حلاالت الطوارئ الفعالة االستجابة وبلورهتا بقدر أكّب لضمان الرئيسية التقارير أو الفنية املعايري تشجيع 
 والزراعية الغذائية

  دعم االستجابة اإلنسانية الفعالة من خالل القيادة التشاركية )مع برانمج األغذية العاملي( للمجموعة
 العاملية املعنية ابألامن الغذائية التابعة للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

 
 املقايضات

يعتمدان  لالستجابة ودرجة ابالقرتان مع مستوى االحتياجات، لزايدة نتيجة حدوث مقايضات توقع ميكن
 األدىن، احلد املقايضات إىل وبغية تقليل .املناسب الوقت واملوثوق واملتعدد السنوات ويف املرن التمويل على

 األبعاد يف شىت والعمل التحويلي التغيري خالل من األساسية أسباب الضعف الّبانمج وسيتناول سيعاجل
 وحتتاج. ومنصفة شاملة بطريقة املستدامة والتنمية اإلنسانية لإلغاثة والبيئية واالقتصادية االجتماعية
 العميقة املعرفة ذات احمللية واملؤسسات اجملتمعات مشاركة ضمان إىل الطوارئ حاالت يف التدخالت
 أوجه التآزر وحتسني املقايضات حجم لفهم احملددة ابلسياقات
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 حاالت الطوارئ الزراعية والغذائية: 4حياة أفضل  العنوان

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر: 

 توسيع على القدرة من يقلل والطويل املديني املتوسط على املناسب الوقت ويف املستقر التمويل نقص -1
 االستجابة نطاق

 بلوغها يصعب اليت املناطق إىل الوصول على القدرة وعدم -2

 مثل الّبامج، تنفيذ يف للخطر واملعرضني ضعًفا األكثر والنساء الرجال من الكافية غري واملشاركة -3
 اإلعاقة ذوي واألشخاص واملسنني األصليني السكان

 سبل ختفيف األثر: 

 من أجل ضمان السنوات ومتعدد وموثوق مرن متويل إىل أتمني للدعوة الشركاء مع النشطة املشاركة -1
 القدرة على الصمود بناء حنو املستدام التأثري

 للسياق عميق فهم على احلصول من املنظمة ميّكن ما األجل، الطويل القطري الوجود على واحلفاظ -2
 الفاعلة اجلهات مجيع مع والتفاعل

 بطريقة املستدامة والتنمية اإلنسانية لإلغاثة والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعاد على شىت والعمل -3
 دةحمد بسياقات اليت تتمتع ابملعارف املتعلقة احمللية واملؤسسات اجملتمعات وإشراك ومنصفة، شاملة
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 قادرة على الصمود : نظم زراعية وغذائية5 حياة أفضل العنوان

 الفجوة

شخص تقريًبا على النظم الزراعية والغذائية  اتمليار  4.5تعتمد سبل عيش األسر اليت يبلغ عدد أفرداها 
يف املائة من سكان العام،  8.9، عاىن من اجلوع 2019ويف عام  ؛ضة لصدمات وضغوطات متعددةاملعرّ 

 مليون شخص انعدام األمن الغذائي، وقد تضيف جائحة  135وواجه حوايل 

 يف عام عاملالمليون نسمة إىل العدد اإلمجايل لناقصي التغذية يف  132و 83عدًدا يرتاوح بني  19-كوفيد
2020 

 الناتج

تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل العيش على الصمود أمام الصدمات والضغوطات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية من خالل حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات احلوكمة الفعالة من أجل تنفيذ تدابري 

 احلد من الضعف

أهداف مقاصد 
التنمية 
 املستدامة

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا،  1-3
 2030عة للفقراء والضعفاء حبلول عام وحتقيق تغطية صحية واس

ضها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة املتصلة بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرّ  1-5
 2030ابملناخ وغريها من اهلزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 

وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة،  2-4
 املناخ وعلى واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغرّي 

ن تدرجييً  ا نوعية مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث، وحتسّر
 2030لرتبة، حبلول عام األراضي وا

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم احلدود الدنيا/النظم اخلاصة ابحلماية االجتماعية، مصنفني  1-3-1
 حبسب اجلنس، مع التمييز بني األطفال والعاطلني عن العمل واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واحلوامل

 حديثي الوالدة وضحااي إصاابت العمل والفقراء والضعفاءاألطفال و 
 عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بني  1-5-1

 شخص 100 000كل 
اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل الناتج احمللي )الذي تساهم املنظمة فيه(  1-5-2

 (2-5-11العاملي )اإلمجايل 
 ذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارثعدد البلدان اليت تعتمد وتنفّ  3-5-1
 ذ اسرتاتيجيات حملية للحد من خماطر الكوارثنسبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفّ  4-5-1
 واملستدامة جة)الذي تتوىل املنظمة رعايته( نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنت 1-4-2
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 قادرة على الصمود : نظم زراعية وغذائية5 حياة أفضل العنوان

 
 العوامل املسّرعة

تطبيق التكنولوجيا يف سياق القدرة على الصمود، ابلنسبة إىل املنتجني األوليني ولكن أيًضا  :التكنولوجيا 
خماطر الصدمات والضغوطات؛ وسُتستخدم  احلد منعلى طول سالسل القيمة الغذائية، من أجل 

 التكنولوجيا اخلاصة أبدوات قياس املخاطر وعدم اليقني
االبتكار يف تفعيل مفهوم القدرة على الصمود ابعتماد منظور النظم الزراعية والغذائية، وتقدمي  :االبتكار 

 مواطن الضعفمعلومات عالية اجلودة يف الوقت املناسب من أجل إدارة املخاطر واحلد من 
حتليل انعدام األمن الغذائي احلاد واملزمن، ووضع مؤشرات من أجل قياس الضعف/القدرة على  البياانت: 

الصمود على مستوى الشبكة احمللية، ومن أجل األداء العام للنظم الزراعية والغذائية على املستوى الوطين 
 إلرشاد السياسات وعملية صنع القرارات

: حتسني رأس املال البشري والقدرة املؤسسية على حتديد املخاطر ووضع السياسات لةاملكمّ  ناصرالع 
واالسرتاتيجيات واخلطط إلدارة املخاطر على نطاق األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للنظم الزراعية 

 والغذائية

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

  ( املنتجون الفرديون 1ويقصد بذلك ) -إن العمل عّب شىت مستوايت النظم الزراعية والغذائية املرتابطة
( والعمال داخل 3) ؛( واألعمال التجارية2والعاملون يف جمال األغذية الزراعية داخل املزارع وخارجها؛ )

( واملستهلكون 6األغذية احمللية؛ )( وشبكات 5وسالسل اإلمدادات الغذائية؛ ) (4املزرعة وخارجها؛ )
ومبا يتماشى مع النظم  -( والنظم الزراعية 7لى األمناط الغذائية الصحية(؛ )عصول )مع الرتكيز على احل

الغذائية اإلنسانية والنظام اإليكولوجي، اليت تدعم تلك النظم، ينطوي على تعزيز فهم املخاطر املتعددة 
ا ينطوي كذلك على تعزيز القدرة على الصمود يف النظم الزراعية على هذه املستوايت املختلفة، كم

دعم تلك األنظمة، إلرشاد حوكمة املخاطر املتعددة وصنع الذي ي والغذائية والنظام اإليكولوجي
 القرارات لتنفيذ تدابري احلد من الضعف

 
 اجلوانب املعيارية

  2020و 2018حالة األغذية والزراعة لعامي 

  2018و 2017حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعامي 

 2020لعام  التقرير العاملي عن األزمات الغذائية 

 تقرير آاثر الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائي 

  احلد من الفقر يف الريف وبناء سبل معيشة قادرة  -إدارة خماطر املناخ من خالل احلماية االجتماعية
مركز املناخ للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل و  منظمة األغذية والزراعة طبوعالصمود )معلى 

 (2019األمحر، 

 للتيسري من إعداد منظمة األغذية والزراعة،  طبوعالعيادة الّباجمية: تصميم تدخالت تراعي النزاعات )م
2019) 

  دليل  -طاق إىل خدمات التأمني يف آسيا صغرية النالخطوط توجيهية بشأن زايدة نفاذ مصايد األمساك
 (2019منظمة األغذية والزراعة،  طبوعبشأن التأمني وأصحاب املصلحة يف قطاع مصايد األمساك )م

 احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية 

 2030ستدام يف سياق خطة عام طار املؤسسي للمنظمة من أجل دعم السالم املاإل 
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 قادرة على الصمود : نظم زراعية وغذائية5 حياة أفضل العنوان

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  مجع البياانت ابلتعاون مع املؤسسات اليت تقودها البلدان من أجل تعزيز فهم املخاطر املتعددة واحلد
من مواطن الضعف يف النظم الزراعية والغذائية، واملسامهة يف حتسني قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على 

 الصمود

  تركيز تنمية القدرات على االنتقال من إدارة الصدمات القائمة على رد الفعل إىل هنج استباقي قائم
 على تعزيز فهم مواطن الضعف واملخاطر يف النظم الزراعية والغذائية

  جتمع أبعاد الشراكة والتحالف بني خمتلف اجلهات الفاعلة على طول النظم والقطاعات الزراعية
عزز احلوار يف جمال السياسات على مجيع املستوايت ويدعم اإلقبال على املعارف والغذائية، ما ي

 والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة

  توجيهات معيارية بشأن األطر التنظيمية واسرتاتيجيات االستثمار وطرق توجيه املوارد من أجل إعطاء
 وطين ابلنسبة إىل األعضاءعلى املستوى ال 4-2و 5-1حتقيق مقصدي أهداف التنمية املستدامة 

  تساهم الدعوة واالتصال يف تعزيز أفكار القدرة على الصمود من حيث "القدرة على الصمود أمام
 لمخاطرلتحديد أطر واضحة لماذا، ويف ماذا، وملاذا" كطريقة 

 
 املقايضات

واملنافع  اتاالستثمار  مقابلالدعوة إىل اختاذ إجراءات هادفة تستند إىل أدلة شاملة بشأن حتليالت اإليرادات 
تعدد املمقابل الكلفة وقياس املقايضات الناجتة عن االستثمارات. وسيجري تناوهلا من خالل العمل 

التخصصات واحلوار مع أصحاب املصلحة وضمان اجلودة والسياسات/اللوائح التنظيمية اخلاصة ابحلماية 
 سب االقتضاءحبالقائمة على عمل املنظمة املعياري، 
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املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر: 

االفتقار إىل التمويل املرن والقابل للتنبؤ به واملناسب من حيث التوقيت يف األجلني املتوسط والطويل  -1
من أجل معاجلة مواطن الضعف الكامنة يف النظم الزراعية والغذائية، واحتياجات أشد اجملتمعات 

 ضعًفا

السياسية، فضاًل عن التزام أصحاب املصلحة املتعددين، ليست مضمونة عّب اتية واإلرادة و البيئة املو  -2
 خمتلف مستوايت النظام الزراعي والغذائي

 اجملتمعات واملؤسسات واملنظمات احمللية بشكل مناسبوعدم إشراك  -3

 :األثر بل ختفيفس 

السنوات من أجل ضمان املشاركة النشطة مع الشركاء للدعوة إىل أتمني متويل مرن وموثوق ومتعدد  -1
التأثري املستدام حنو بناء القدرة على الصمود وختصيص املوارد للبلدان واجملتمعات األكثر عرضة للخطر 

 بناًء على األدلة

" بني نقاط الدخول اليت تؤثر بدرجة كبرية على قدرة الفئات الضعيفة على االختناقاتحتديد "و  -2
مواجهة الصدمات والضغوطات، والدعوة إىل اختاذ إجراءات هادفة بناًء على أدلة شاملة بشأن 

 واملنافع مقابل الكلفة اتاالستثمار  مقابلحتليالت اإليرادات 

قيق فهم عميق للسياق والتفاعل مع مجيع حت من احلفاظ على وجود قطري طويل األجل، ما ميّكن -3
اجلهات الفاعلة، ويسّهل احلصول على التمويل على املستوى احمللي ألغراض بناء القدرة على الصمود 

 بقيادة اجملتمع
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 : مبادرة العمل يًدا بيد6 حياة أفضل العنوان

 الفجوة

دة بسبب غذائية، تكون سبل العيش مقيّ نخفضة الدخل وتلك اليت تعاين من أزمات امليف معظم البلدان 
استمرار تدين مستوايت اإلنتاجية يف نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي والوصول إىل األسواق، وضعف القدرات 

على التعامل مع أسواق معقدة ومتطورة، احملدودة ل الزراعي والريفي والقدرة على إدارة العمليات املعقدة للتحوّ 
  املناخوتسارع تغرّي 

 الناتج

والتمييز  واجلياعل الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف أشد األشخاص فقرًا تسريع التحوّ 
بني األقاليم واالسرتاتيجيات، واجلمع بني كل األبعاد املعنية يف النظم الزراعية والغذائية من خالل إجراء 

 التحليل وإرساء الشراكات

أهداف مقاصد 
التنمية 

 ستدامةامل

، وهو يُقاس حالًيا بعدد األشخاص 2030القضاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول عام  1-1
 يف اليومأمريكًيا  ادوالرً  1.25الذين يعيشون أبقل من 

ختفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمار الذين يعانون الفقر جبميع أبعاده وفًقا  1-2
 2030للتعاريف الوطنية مبقدار النصف على األقل حبلول عام 

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030ذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام على ما يكفيهم من الغ

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
دولًيا بشأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

 2025املرضعات وكبار السن حبلول عام والنساء احلوامل و 
ألف زايدة االستثمار، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعّزز، يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث -2

الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية من أجل تعزيز 
 الزراعية يف البلدان النامية، وال سيما يف البلدان األقّل منًوا القدرة اإلنتاجية

يف املائة من السكان  40التوصل تدرجيًيا إىل حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن  10-1
 2030مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 

لسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو اجلنس متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي وا 10-2
 2030أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك، حبلول عام 

مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، حبسب اجلنس، والعمر، والوضع الوظيفي،  1-1-1
 واملوقع اجلغرايف )حضري/ريفي(

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين، حبسب اجلنس والعمر 1-2-1
 )الذي تتوىل املنظمة رعايته( معدل انتشار نقص التغذية 1-1-2
نقطة من االحنراف املعياري عن متوسط  - 2ر توّقف النمو )الطول ابلنسبة للعمر >معدل انتشا 1-2-2

 معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة
 )الذي تتوىل املنظمة رعايته( مؤشر التوجه يف اجملال الزراعي للنفقات احلكومية 1-أ-2
ساعدة اإلمنائية الرمسية مضافًا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل القطاع جمموع التدفقات الرمسية )امل 2-أ-2

 الزراعي
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يف املائة من  40معدالت منو نصيب الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو إيراداهتا ضمن أدىن  1-1-10
 السكان وجمموع السكان

يف املائة من متوسط الدخل، حبسب اجلنس والعمر  50نسبة السكان الذين يعيشون دون  1-2-10
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 
 العوامل املسّرعة

توفري تكنولوجيات جديدة وتكييف التكنولوجيات احلالية مع احتياجات وقدرات أصحاب  :التكنولوجيا 
 املصلحة احملليني؛ وضمان مراقبة اجلودة ورصد األثر من خالل مجع البياانت وحتليلها

حتفيز التغيري، مثل مناذج األعمال اجلديدة، والتطوير املؤسسي ودخول أسواق جديدة، من  :االبتكار 
 خالل االستفادة من التوفيق بني الشركاء املبتكرين

تعزيز استخدام علوم البياانت، والبياانت اجلغرافية املكانية، واملصادر غري التقليدية )مثل  البياانت: 
(، من أجل سد الفجوات يف البياانت على املستوايت دون الوطنية املصنفة؛ وتقدمي الضخمةالبياانت 

 يف اإلنتاجية الثغراتاليت حتدد  الدوافعحتليالت قائمة على النماذج بشأن 
: تعزيز املعارف الفردية واملؤسسية لتحديد ومعاجلة الثغرات يف القدرات من أجل حتسني لةاملكمّ  ناصرالع 

واجلماعي، وضمان املشاركة الشاملة واملفيدة يف مجيع مراحل نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي  العمل الفردي
 واألسواق

العناصر 
املواضيعية 

 الرئيسية

 حتليل حدود الرحبية العشوائية والتحليل الفين للحوكمة 

  ّم وحتسني الشفافيةحتديد اجلهات املاحنة/الشركاء من أجل تسريع وترية التعل 

  ؛موائد مستديرة تقودها البلدان للمدراء التنفيذيني من أجل حتسني عملية صنع القرارات الشاملةعقد 

  أجل تعزيز االبتكار املوجه حنو التنميةمن التوفيق بني الشركاء 

  تعدد الشركاءاملاعتماد خطة استثمار شاملة لّبانمج مبادرة العمل يًدا بيد من أجل توجيه التعاون 

 ّكم متينة يف برامج مبادرة العمل يًدا بيد من أجل تسهيل التنسيق والتواصل مع الشركاءإعداد لوحات حت 

 املنظمة أبسرها" كوسيلة لتحسني تكامل الّبامج طاقات حشد" 

 
 اجلوانب املعيارية

  مت التفاوض عليها حتت رعاية املنظمة أو يف حمافل رمسية أخرىأاملعاهدات الدولية، سواء 

  التوجيهية الطوعية والتوجيهات السياساتية اليت أقرهتا جلنة األمن الغذائي العاملي واألجهزة اخلطوط
 الرائسية يف املنظمة

 القرارات السياساتية الرمسية هليئات أصحاب املصلحة املتعددين مثل هيئة الدستور الغذائي 

 االلتزامات القائمة على احلقوق اليت أقرهتا األمم املتحدة 

 حالة األمن الغذائي حالة أسواق السلع الزراعية، وحالة األغذية والزراعة، و الرئيسية مثل  تاملطبوعا
وحالة والتغذية يف العامل، وحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، وحالة الغاابت يف العامل، 

 لوجي لألغذية والزراعة يف العاملتنوع البيو وحالة ال، املوارد من األراضي واملياه يف العامل لألغذية والزراعة
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اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

 لتمييز بني اإلمكاانت الزراعية واالقتصادية على من أجل ا إعداد منصة لتوفري البياانت والتحليالت
 ؛املستوى اإلقليمي، وقاعدة أدلة ملشاورات أصحاب املصلحة وحتسني عملية صنع القرارات وتقييم األثر

 ما خيص استخدام األدوات املعيارية  تسهيل وتقدمي الدعم للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني يف
 ل الزراعي والريفي املستدام والشاملللمنظمة من أجل تعزيز التحوّ 

  تعزيز احلوار السياسايت بني أصحاب املصلحة املتعددين وبني القطاعات من خالل موائد مستديرة
 ني يقودها األعضاء، من أجل وضع خطط استثمار براجمية شاملةالتنفيذي للمديرين

  دعم تنمية القدرات املؤسسية، مبا يف ذلك ما يتعلق ابستخدام منصة مبادرة العمل يًدا بيد ولوحات
 التحكم التابعة هلا من أجل حتسني تطوير السياسات القائمة على األدلة وتنفيذها وتنسيقها

  التنفيذ" احليوية للتنمية املستدامة من خالل هنج التوفيق ملبادرة العمل يًدا تيسري الوصول إىل "وسائل
 بيد املبتكر والذي يركز على املتطلبات من أجل تطوير الشراكات

  حتسني الشفافية وتسهيل الدعوة والتواصل بني الشركاء وأصحاب املصلحة من خالل نشر لوحات
 التحكم املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات

 
 قايضاتامل

تستخدم مبادرة العمل يًدا بيد منذجة متقدمة ومنصة مفتوحة للبياانت من أجل حتديد ومعاجلة التفاعالت 
املنهجية واملقايضات بني التدابري السياساتية هبدف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية ذات 

قياس املقايضات وأوجه التآزر يف مجيع تدخالت مبادرة العمل يًدا بيد حىت يتم  األولوية. وستتيح النمذجة
 إجراء التعديالت و/أو تنفيذ سياسات تكميلية من أجل التقليل إىل أدىن حد من العوامل اخلارجية السلبية

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر: 

والضعيفة يف البلدان املشاركة يف مبادرة العمل يًدا بيد تشكل البيئات الطبيعية واالجتماعية املعقدة  -1
 حتداًي أمام استدامة التقدم

جناز حتسينات مستدامة يف النظم من التعقيدات إلأزمة املناخ وديناميكيات السوق املفتوحة  زيدتو  -2
 الزراعية والغذائية يف البلدان املشاركة يف مبادرة العمل يًدا بيد

عضاؤها حشد املوارد ابملستوى الالزم من أجل تلبية االحتياجات الّباجمية ال تستطيع املنظمة وأو  -3
 احملددة يف كل خطة استثمار

تؤدي التغيريات يف احلكومات إىل تغيري األولوايت وابلتايل إىل إلغاء ترتيب األولوايت سياسًيا ومالًيا و  -4
 داخل البلد

 :األثر سبل ختفيف 

ع خماطر بيئية حمددة من خالل منصة مبادرة العمل يًدا بيد؛ وتوقّ تعزيز القدرة على حتديد وتقييم  -1
وحتسني تدفق املعلومات والتنسيق بني أصحاب املصلحة؛ واملراقبة املنتظمة واملستمرة للرصد والتواصل 

 اآلنيني؛ واملرونة يف الّبانمج؛ وتعزيز القدرات الوطنية والفعالية والشمول والشرعية يف املؤسسات

ابستخدام البياانت والنمذجة والتحليالت ملعاجلة وإدارة التعقيد التقين، مع إدخال النهوض و  -2
استخدامات مبتكرة على نظم املعلومات من أجل تسهيل وضمان امللكية الوطنية لرتتيبات الشراكة 

 األكثر تعقيًدا
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إدخال التعديالت  التواصل والدعوة املستمرين يف مجيع مراحل الّبانمج للحفاظ على االلتزام ومتكنيو  -3
 الالزمة استجابة للتطورات غري املتوقعة

واسع التنفيذ عملية املشاركة يف إطار مبادرة العمل يًدا بيد، مبا يف ذلك التحليل الفين والتشاور  -4
نطاق مع الشركاء من أجل حتقيق االستقرار يف الدعم املقدم إىل الّبانمج، وهو دعم يتسم ابملرونة ال

 سب الضرورةحبتعديله وتوسيع نطاقه ف وميكن والتكيّ 
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 يقتضي حتقيق أهداف التنمية املستدامة استثمارات أكثر وأفضل من جانب القطاعني العام واخلاص الفجوة

 الناتج
احلد من أوجه انعدام تســـــريع التحّول إىل نظم زراعية غذائية مســـــتدامة هلا أتثريات واســـــعة النطاق من أجل 

املسـاواة والقضـاء على الفقر واجلوع، من خالل زايدة االسـتثمارات العامة واخلاصـة، وحتسـني القدرات على 
 تعزيز االستثمارات يف املستقبل

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

وضــــع أطر ســــياســــاتية ســــليمة على الصــــعيد الوطين واإلقليمي والدويل، اســــتناًدا إىل اســــرتاتيجيات ب -1
إمنائية مراعية ملصـــاحل الفقراء ومراعية للمنظور اجلنســـاين، من أجل تســـريع وترية االســـتثمار يف اإلجراءات 

 الرامية إىل القضاء على الفقر
تعاون الدويل املعّزز، يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث أ زايدة االســـتثمارات، مبا يف ذلك عن طريق ال-2

الزراعية وخدمات اإلرشـــــــاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية من أجل تعزيز 
 القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منًوا

ل تدرجييً  10-1 يف املائة من الســـــــكان  40ا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اســـــــتمرار ذلك النمو ألدىن التوصـــــــّ
 2030مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو اجلنس  10-2
أو األصـل أو الدين أو الوضـع االقتصـادي أو غري ذلك، حبلول عام  أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثين

2030 
ب تشـــــجيع املســـــاعدة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية، مبا يف ذلك االســـــتثمار األجنيب املباشـــــر، إىل -10

اجلزرية الصــــغرية الدول اليت تشــــتد احلاجة فيها إليها، وال ســــيما أقل البلدان منوا، والبلدان األفريقية، والدول 
 ا خلططها وبراجمها الوطنيةالنامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وفقً 

 اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان منًوا وتنفيذها 17-5

مؤشرات 
أهداف التنمية 

 املستدامة

 نســـبة اإلنفاق االجتماعي العام لصاحل الفقراء 1-ب-1
 )وكالة راعية( مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية 1-أ-2
ــــــافًا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل القطاع  2-أ-2 ــــــاعدة اإلمنائية الرمسية مضـ جمموع التدفقات الرمسية )املسـ

 الزراعي
يف املائة من  40معدالت منو نصــــــــيب الفرد من إنفاق األســــــــر املعيشــــــــية أو إيرادات ضمن أدىن  10-1-1

 سكان وجمموع السكانال
يف املائة من متوسط الدخل، حبسب نوع اجلنس والعمر  50نســــبة الســــكان الذين يعيشــــون دون  10-2-1

 واألشخاص ذوي اإلعاقة
ـــب البلدان املستفيدة والبلدان املاحنة وأنواع  1-ب-10 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة للتنمية، حبسـ ــــ ــــ ــــ جمموع تدفقات املوارد املخصصـ

ــــــة، واالستثمارات األجنبية املباشرة، والتدفقات التدفقات )على  ـــــــ ــــــة الرمسيـ ـــــــ ــــــائيـ ـــــــ سبيل املثال املساعدة اإلمنـ
 األخرى(
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 عـــدد البلـــدان اليت تعتمـــد وتنفـــذ نظمـــًا لتشجيع االستثمار لصاحل أقل البلدان منًوا 17-5-1

 
العوامل 
 املسّرعة:

ة اختاذ القرارات؛ واألدوات املتاحة إلجناز العمليات املصـــرفية احللول الرقمية لتحســـني عملي التكنولوجيا: 
 واألدوات املالية املستندة إىل البياانت اجلغرافية إلدارة املخاطر؛ واملمارسات الزراعية والغذائية املستدامة

التمويل الرقمي املبتكر؛ والتمويل املختلط؛ والشـراكات واملنصـات الواسـعة النطاق؛ واملسـاعدة  االبتكار: 
 التقنية املسرتدة التكاليف؛ واحللول الزراعية والغذائية املستدامة والقائمة على الطبيعة

ت املتاحة لصـــــغار مجع البياانت لرصـــــد أتثري االســـــتثمارات واحللول الرقمية القائمة على البياان البياانت: 
 املزارعني واملنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم، وتقييمه

تطوير أدوات لدعم اختاذ القرارات املســـــــتندة إىل البياانت، وتنمية قدرات املنظمات  :املكّملةالعناصاااااار  
واملؤســـــــســـــــات دون الوطنية / والوطنية / واإلقليمية / والدولية من أجل حتســـــــني اســـــــتهداف االســـــــتثمارات 

 للفئات السكانية الفقرية 

 العناصر
املواضيعية 

 الرئيسية

  لالســــــــتثمارات يف عملية التحّول إىل نظم زراعية غذائية مســــــــتدامة، ويف دعم التخطيط االســــــــرتاتيجي
 تعزيز السياسات التمكينية

  الغذائية املستدامة، مبا يشمل االستثمارات و زايدة الدعم لالستثمارات العامة واخلاصة يف النظم الزراعية
 "اخلضراء"

 تكارات وحتسني القدرة على االستثماروضع املزيد من احللول االستثمارية القائمة على املعارف واالب 
 تبادل املعلومات واملعارف املتصلة ابالستثمارات، من خالل االتصاالت الفعالة 

 
 اجلوانب املعيارية

  مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة ابالســـتثمارات املســـؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، واخلطوط
التوجيهية الطوعية بشــأن احلوكمة املســؤولة حليازة األراضــي ومصــايد األمساك والغاابت يف ســياق األمن 

يف الكربون، ومنوذج احملاســـــــبة الغذائي الوطين، واملدارس احلقلية للمزارعني، وأداة التقدير املســـــــبق لصـــــــا
ومجع  RuralInvestالبيئية للثروة احليوانية العاملية، ونظام حتديد قطع األراضــــــــــــــي، جمموعات أدوات 

 AquaCrop، ومنوذجا Earth Mapالبياانت ابستخدام التطبيقات اهلاتفية، وأداة البياانت الضخمة 
 CropWatو

 بياانت اجلغرافّية، واالستثمارات الرامية إىل جتميع املياهعمل املنظمة يف جمال احلياد الكربوين، وال 
  حالة األغذية والزراعة، وحالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، وحالة املوارد من األراضــــــــــــــي واملياه يف

 العامل لألغذية والزراعة

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  التنمية والقطاع اخلاصالدعوة واالتصال حلشد االستثمارات من مصارف 
  إقامة الشـــــــــــــراكات الرامية إىل حشـــــــــــــد املوارد وتقدمي الدعم الفين الرفيع املســـــــــــــتوى الذي يســـــــــــــتجيب

 الحتياجات البلدان
  إجراء حوار شامل بشأن السياسات لتهيئة بيئة مواتية لالستثمارات العامة واخلاصة املتسمة ابلشمولية

 ة القادرة على الصمودالغذائيو واملسؤولية يف النظم الزراعية 
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 ابالستثمارات تعزيز: 7حياة أفضل  العنوان
  تنمية القدرات على املســــــــتوى الوطين من أجل تصــــــــميم وتنفيذ وتقييم مشــــــــاريع االســــــــتثمارات العامة

 وحتفيز االستثمارات اخلاصة من أجل حتقيق أتثريات مستدامة وواسعة النطاق لتحسني حياة السكاّن
 ئمــة على البيــاانت وإاتحتهــا لصــــــــــــــغــار مجع البيــاانت وحتليلهــا من أجــل تقييم أتثري احللول الرقميــة القــا

املزارعني واملشــــــــاريع الصــــــــغرية واملتوســــــــطة احلجم من أجل حتســــــــني إدارة املوارد الطبيعية وتتبعها وإدارة 
 التمويل واملخاطر

 
 املقايضات

حيظى الّبانمج برتكيز قطري قوّي على النــاحيتني الوظيفيــة والتشــــــــــــــغيليــة، مع مقــايضـــــــــــــــات بني األهــداف 
واالجتماعية والبيئية نتيجة توســيع نطاق األنشــطة. وســيتم قياس هذه املقايضــات ومعاجلتها من  االقتصــادية

خالل العمل املتعدد التخصـــصـــات، واحلوار بني أصـــحاب املصـــلحة، وضـــمان اجلودة، وصـــيانة الســـياســـات 
 واألنظمة استناًدا إىل العمل املعياري الذي تقوم به املنظمة، حسب االقتضاء

 
سبل املخاطر/ 
 األثرختفيف 

 املخاطر: 
 عدم قدرة املنظمة وشركائها على تلبية طلب احلصول على الدعم االستثماري اجليد -1
 عدم حتديدها بشكل صحيحأو األولوية لتنمية قدرات البلدان يف جمال االستثمارات  إسنادعدم  -2
أو حـــاالت الطوارئ اجلـــديـــدة )واألزمـــات  19-قـــد تؤدي االختالالت النـــامجـــة عن جـــائحـــة كوفيـــد -3

النظم الزراعية االقتصـــــادية الالحقة( إىل حتويل أولوايت الســـــياســـــات والقرارات االســـــتثمارية بعيًدا عن 
 والغذائية

 :األثرختفيف سبل  
توســــيع نطاق ترتيبات الشــــراكات اليت تتيح تنمية القدرات. وضــــع خطة اســــرتاتيجية لبناء القدرات يف  -1

ال ابجلامعات ومراكز االســـــــــــــتثمارات على مجيع املســـــــــــــتوايت عن طريق ربطها على حنو فعّ جمال دعم 
 البحوث

الدعوة إىل تنمية القدرات من أجل دعم االســــــتثمارات هبدف تعزيز االلتزام على املســــــتوى الوطين ويف  -2
 ما بني اجلهات املاحنة، وتوفري اخلدمات ذات الصلة

قطري ابملنافع االقتصــادية واالجتماعية والبيئية لالســتثمارات توعية أصــحاب املصــلحة على املســتوى ال -3
يف النظم الزراعيـــة والغـــذائيـــة املرتتبـــة على احلكومـــات واجملتمعـــات احملليـــة واملســــــــــــــتثمرين. احلفـــاظ على 
شـــــبكات وشـــــراكات قوية مع املؤســـــســـــات املالية الدولية والشـــــركاء يف املوارد لزايدة قدرة النظم الزراعية 

 لى الصمودالغذائية عو 
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 : اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل املسّرعة6اهلدف 
 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 نطاق العمل

ضمان وقياس تنفيذ وجودة العمل الفين واملعياري للمنظمة، واملعرفة واخلدمات؛ وضمان جودة 
وبنشرها؛ وتوفري اخلدمات احلامسة  بصورة مكتملةالبياانت واإلحصاءات اليت تقوم املنظمة إبعدادها 

شباب، والشمول ، والابملساواة بني اجلنسنياملشرتكة للّبانمج، وجماالت العمل ذات األولوية املتصلة 
التقدم وتعظيم اجلهود على صعيد حتقيق أهداف التنمية وترية ؛ وتسريع 2030 لعام خلطة التنمية ادعمً 

 .عناصر املكّملةالتكنولوجيا واالبتكار والبياانت وال هي أربعة عوامل مسّرعةاملستدامة من خالل 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية النتيجة

املنظمة الفين جودة عمل  -1-6النتيجة 
 اكتمالهواملعياري و 

 ألف: جودة القيادة الفنية )ينبغي وضع منهجية القياس(-6-1

ويتحقق  على حنو فعال. .إلطار االسرتاتيجيالتنفيذ  تنيأساسيللمنظمة واكتماله عتّب جودة العمل الفين واملعياري تُ  -158
عب الفنية؛ واحلوار الفين والسياسي على املستوى العاملي هذا الناتج من خالل القيادة الفنية ومراقبة اجلودة من قبل الشُ 

واإلقليمي والوطين؛ وتعزيز القدرة على االستجابة للقضااي الناشئة مبا يف ذلك من خالل صندوق متعدد التخصصات؛ 
صكوك الوحتقيق التقّدم على صعيد التحدايت يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية؛ ودعم إعداد وتنفيذ 

وإعداد أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة املعيارية والصكوك لوضع املعايري من أجل قيام نظم زراعية وغذائية 
 .املطبوعات الرئيسية للمنظمة ذات اجلودة العالية

 2023-2022األولوايت للفرتة 

إعداد سرد أمنت مدعوًما ابلقرائن حول املسارات اليت  2023-2022سوف تشمل األولوايت الرئيسية للفرتة  -159
توسيع نطاق و يساهم من خالهلا عمل املنظمة املعياري ويف جمال وضع املعايري يف إعطاء دفع ألهداف التنمية املستدامة؛ 

 رفية األخرى؛يث ال يقتصر على املطبوعات الرئيسية للمنظمة بل يشمل أيًضا املنتجات املعاستعراض األقران املنهجي حب
وتعزيز املوقع االسرتاتيجي لقطاعي األغذية والزراعة من خالل مسامهة األجهزة الرائسية للمنظمة يف عملية الرصد واملتابعة 

وتعزيز حمور تركيز سياسات اللجان الفنية 2030واملراجعة خلطة عام 
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 مؤشرات األداء الرئيسية النتيجة

 جودة إحصاءاتحتسني  :2-6النتيجة 
املنظمة واستخدامها لدعم عملية صنع 

 القرارات ابالستناد إىل األدلة

 رعايةنسبة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة حتت  ألف -6-2
املنظمة، واليت مّت اإلبالغ عنها على املستوى الوطين 

  متشًيا مع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

 (1-18-17)أُنظر هدف التنمية املستدامة 

نسبة العمليات اإلحصائية العالية اجلودة يف املنظمة على  ابء  -6-2 
 أساس إطار املنظمة لضمان اجلودة اإلحصائية

إن اإلحصاءات العالية اجلودة ضرورية إلرشاد وتصميم سياسات هادفة إىل احلد من اجلوع وسوء التغذية والفقر  -160
ويتم حتقيق هذا الناتج من خالل وضع أساليب يف الريف وإىل النهوض ابالستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإدارهتا. 

رية القابلة للمقارنة ومعاجلتها ونشرها على املستوى العاملي؛ وتدعيم ومعايري إحصائية دولية جديدة؛ ومجع البياانت القط
مؤسسات اإلحصاء الوطنية من أجل مجع اإلحصاءات الغذائية والزراعية وحتليلها ونشرها واستخدامها لغرض رصد إجنازات 

 على املستوى القطري.أهداف التنمية املستدامة واالسرتشاد هبا يف القرارات املتعلقة ابلسياسات واالستثمارات 

 2023-2022األولوايت للفرتة 

 إلبرازحتسني التصنيفات الدولية واألطر املنهجية للعمل يف  2023-2022سوف تتمثل األولوايت الرئيسية للفرتة  -161
قيادة دور املنظمة بوصفها الوكالة الراعية ملؤشرات أهداف اإلحصاءات؛ و يف جمال  األنشطة املنفذة يف قطاع األغذية والزراعة

مؤشرًا؛ وتنسيق مجع البياانت ورفع التقارير العاملية عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  21التنمية املستدامة وعددها 
وتعزيز  اعرتف هبا دوليً ذات الصلة؛ وتوفري الدعم ملؤسسات اإلحصاء الوطنية العتماد التعاريف واملفاهيم والتصنيفات امل

  .قدرهتا على وضع خمططات عامة لإلحصاءات الوطنية تتواءم مع أهداف التنمية املستدامة

  

 مؤشرات األداء الرئيسية النتيجة

املساواة اجملاالت املشرتكة:  :3-6النتيجة 
 والشباب والشمول بني اجلنسني

طبقة عدد املعايري الدنيا لتعميم املساواة بني ألف  -6-3
ُ
 .اجلنسني امل

عدد معايري األداء يف النسخة املنقحة من خطة العمل  ابء  -6-3 
على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني 

 .املرأة اليت استوفتها املنظمة أو ختطتها

 ]ينبغي وضع مؤشرات أداء رئيسية أخرى خالل عملية ختطيط العمل[  

االعتبار يف مجيع أعمال املنظمة  بعنياليت جيب أن تؤخذ تساعد اجملاالت املشرتكة يف الرتكيز على اجملاالت احلامسة  -162
من أجل ضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وفًقا للسردية االسرتاتيجية للمنظمة ومبدأ الّبجمة لألمم املتحدة.  الّباجمية،

إىل حد كبري على احلصول على فرص  واستئصال الفقر واحلد من أوجه عدم املساواة يتوقف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةو 
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وإمساع صوهتم ومتكينهم وتعزيز قدرهتم والشباب والفقراء واجملموعات الضعيفة واملهّمشة وحقوق متكافئة للنساء والرجال 
 .38ن فيهاجهات فاعلة يف السياقات االجتماعية واالقتصادية اليت يتواجدو من املشاركة ك

وتدرك منظمة األغذية والزراعة أن القطاع الزراعي ال يزال يعاين من قصور يف األداء يف معظم البلدان النامية ألن  -163
ا كبرية يف التعبري عن قيودً  حىت اآلن غري مدعومات بشكل كاف ويواجهن -اللوايت يشكلن نصف مزارعيه  -النساء 

وستقوم سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني  دمات الالزمة لتحقيق اإلنتاجية.احتياجاهتن ويف احلصول على املوارد واخل
وخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة لتعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، إبرشاد  ،2030-2020للفرتة 

، مستكملًة هاواإلبالغ عن هاورصد تنفيذ األنشطة اليت تركز على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع جماالت األولوية
 .2012اإلجنازات والدروس املستفادة منذ 

جية و الشباب، بوصفهم املدراء املستقبليني لنظمنا اإليكول استهدافمة األغذية والزراعة أبنه ال بد من وتقر منظ -164
والزراعية والغذائية، استهدافًا صرحًيا لضمان التنمية االقتصادية الشاملة القادرة على الصمود مبواجهة األزمات والصدمات 

وستعمل خطة عمل منظمة األغذية والزراعة للشباب يف  ية املستدامة.يف املستقبل، واليت تساهم يف حتقيق أهداف التنم
 .الريف اليت أقرها أعضاء جلنة الزراعة، على توجيه تنفيذ األنشطة اخلاصة ابلشباب واملراعية هلم، ورصدها واإلبالغ عنها

ل لتحويل النظم الزراعية خلف الركب يدعو إىل تبين هنج شام أحد وإن التزام منظمة األغذية والزراعة بعدم ترك أي -165
ويتناول اإلدماج  والغذائية من أجل احلد من الفقر بشكل فّعال، والقضاء على اجلوع، وتعزيز التنمية املستدامة واملتواصلة.

ويستوجب معاجلة أوجه عدم املساواة اهليكلية اليت  ،ركات املرتابطة واملتعددة األبعاد لالستبعاد االجتماعي واالقتصادياحمل
متنع السكان، وال سيما الفقراء يف املناطق الريفية والفئات الشديدة الفقر والفئات األكثر انكشافًا، من املسامهة يف التنمية 

والرصد واإلبالغ استناًدا وستعمل منظمة األغذية والزراعة على تيسري التنفيذ  واالستفادة منها، مع دعم حقوقهم األساسية.
 إىل إطار عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن الفقر املدقع يف املناطق الريفية واألطر القطاعية ذات الصلة.

 2023-2022األولوايت للفرتة 

تعزيز االليات املؤسسية القائمة لتعميم املنظور اجلنساين،  (1) ما يلي: يف 2023 -2022وتتمثل أولوايت الفرتة  -166
بعاد املتعلقة ابلشأن اجلنساين ألوزايدة تيسري إدماج اوضمان تنفيذها املنهجي  (2) ؛طر التوجيهيةألعلى النحو احملدد يف ا

ليات والرتتيبات الداخلية للمنظمة لضمان قدرهتا على إدراج ومعاجلة آلوتعزيز ا( 3) يف العمل الّباجمي واملعياري للمنظمة؛ 
ليات الداخلية وقدرة املوظفني على أن آلوتعزيز ا( 4)ملراعية للشباب يف براجمها ومبادراهتا؛ العناصر اخلاصة ابلشباب وا

دعم مجع البياانت واملعلومات املصنفة حسب نوع اجلنس و ( 5) عّب جممل العمل الّباجمي للمنظمة؛ موهعمييدرجوا اإلدماج و 
وتنفيذ سياسات وبرامج مستنرية تستجيب الحتياجات والسن والفقر واستعماهلا لتوسيع قاعدة االدلة من أجل وضع 

جل إدراج اجلوانب املتعلقة بنوع أوتوفري التوجيهات الفنية جلميع جماالت أولوايت الّبانمج من  (6) اجلنسني والسن والفقر؛
 اجلنس والشباب واإلدماج، بشكل كامل يف صياغة الّبامج

                                                      
 يف برانمج العمل وامليزانية  أمريكي دوالر ماليني 21.8مت اإلبقاء على التمويل اخلاص ابلعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني عند مستوى   38

 . 2023-2022 للفرتة
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 مؤشرات األداء الرئيسية النتيجة

عوامل مسّرعة هي  :4-6النتيجة 
عناصر التكنولوجيا واالبتكار والبياانت وال

)احلوكمة ورأس املال البشري املكّملة 
 واملؤسسات(

 ]ينبغي وضع مؤشرات أداء رئيسية أخرى خالل عملية ختطيط العمل[ 
 

التعجيل من أجل تقوم العوامل املسّرعة املشرتكة األربعة ابلرتكيز على اجلهود يف مجيع التدخالت الّباجمية للمنظمة  -167
تقليل العمل يف الوقت عينه على مع  الفضائل األربعأهداف التنمية املستدامة، وحتقيق  لبلوغابلتقدم وتعظيم اجلهود 

 األدىن. حّدهااملقايضات إىل 

 2023-2022لفرتة األولوايت ل

يف تطبيق العوامل املسّرعة يف مجيع تدخالت املنظمة، كما  2023-2022سوف تتمثل األولوايت الرئيسية للفرتة  -168
السياق، مع إدارة املقايضات يف الوقت ذاته؛ وضمان أن تكون العوامل املسّرعة شاملة ومراعية للمساواة بني  يتطّلبه

اجلنسني؛ ودعم جماالت األولوية يف الّبانمج لتعزيز العوامل املسّرعة من أجل التعجيل ابلتقدم ابجتاه نظم غذائية أكثر كفاءة 
إبعداد وإطالق إطار لتعميم  2023-2022وتقضي إحدى األولوايت الرئيسية للفرتة قدرًة على الصمود واستدامًة. مشوالً و و 

االبتكار يف املنظمة هبدف تشجيع هنٍج أكثر مشواًل وتنظيمًا واتساقًا من أجل االبتكار داخل املنظمة، واالرتقاء بتوليد 
السياسات، واملساعدة يف إقامة الشراكات املعارف واألدلّة، وحتفيز عملية أقوى لصنع القرارات وتقدمي املشورة بشأن 

 التحّولية وتوطيدها.
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 برانمج التعاون التقين: 7الباب 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 الناتجبيان 

يّتسق على حنو اتم مع أهداف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد  أجنزت مشاريع برانمج التعاون التقين مبا
 .واألولوايت اإلقليمية واخلاصة ابلبلدانملنظمة األغذية والزراعة 

 نطاق العمل

األعضــــــاء إىل معارف املنظمة وخّبهتا البلدان بتيســــــري وصــــــول  يســــــمح برانمج التعاون التقين للمنظمة
التقنيــة يف مجيع اجملــاالت ذات األولويــة اليت يغطيهــا اإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمــة، اســــــــــــــتنــاًدا إىل 

احملــددة لــدى كــل من البلــدان. وتعتّب األولوايت احملــددة يف أطر الّبجمــة االحتيــاجــات ذات األولويــة 
برانمج التعاون التقين، من أجل تقدمي املســـــــــاعدة موارد الســـــــــتخدام  القطرية واملؤمترات اإلقليمية دلياًل 

التقنية االســــــــرتاتيجية هبدف االســــــــتجابة الحتياجات احلكومات واملســــــــاعدة يف تســــــــريع وترية التغيري 
ة التأثريات احلافزة وتعزيز تنمية القدرات واملســـــــــــــاعدة يف تعبئة املوارد يف إطار اجلهود املبذولة بواســـــــــــــط

. ويتم تصـــــــــميم مشـــــــــاريع برانمج التعاون التقين 2030لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة وخطة عام 
 ل التنمية.كلفة ولتحفيز التغيريات من أجالة من حيث اللتحقيق نتائج ملموســــــــــــــة وفورية بطريقة فعّ 

ويشــمل برانمج التعاون التقين مكونني اثنني مها: إدارة الّبانمج والدعم له املشــرتكني بني املقر الرئيســي 
 واملكاتب امليدانية؛ ومشاريع الّبانمج اليت توفر مساعدة مباشرة للبلدان األعضاء. 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية الناتج

إدارة برانمج التعاون التقين : 7-1
 ودعمه

معـــــدل املوافقـــــة على موارد برانمج التعـــــاون التقين نســــــــــــــبـــــة إىل  ألف-7-1
 2025-2023/2024-2022 االعتمادات للفرتة

معدل إجناز مشـــــــاريع برانمج التعاون التقين نســـــــبة إىل االعتمادات  ابء-7-1
 2019-2017/2018-2016 للفرتة

 لفرتةا نســــــــــــــبـــــة املشـــــــــــــــــــاريع املوافق عليهـــــا مقـــــابـــــل اعتمـــــادات جيم-7-1

 املـــــراعـــــيـــــــة لـــــلـــــمســــــــــــــــــــاواة بـــــني  2022-2023/2024-2025  

 .اجلنسني/ أو تساهم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني

 
 2023-2022األولوايت للفرتة 

الزخم والرتكيز على حتسني دقة توقيت استجابة املنظمة لطلبات احلصول على املساعدة  ستتم احملافظة على -169
االسرتاتيجية، مبا يف ذلك مع اجلهود املتصلة بعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، املواءمة ابإلضافة إىل كفالة 

حتقيق غاايت املساواة بني اجلنسني. وسيتم تصميم مشاريع ومواصلة السعي إىل  وتوفري تنمية القدرات والدعم لتعبئة املوارد
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بصورة جمدية من حيث الكلفة، بغرض ضمان جدوى املساعدة املتاحة  برانمج التعاون التقين لتحّقق نتائج ملموسة وفورية
 مبتكرة. واستدامتها. وسيجري رصد نتائج املشاريع الّباجمية وفرادى املشاريع على حنو أفضل وعرضها بطرق

اح برانمج يف املائة من اعتمادات امليزانية الصافية يف اقرت  14لقد مت اإلبقاء على حصة برانمج التعاون التقين عند  -170
وابلتوصية الواردة يف قرار املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني  9/89عماًل بقرار املؤمتر  2023-2022العمل وامليزانية للفرتة 

 .201939يف عام 
، والتوجيهات 40ملعاجلة نتائج وتوصيات عملييت تقييم برانمج التعاون التقين ومراجعته بذل اجلهودوستواصل املنظمة  -171

املنعقدة يف الفرتة املمتدة بني نوفمّب/ تشرين الثاين وديسمّب/ كانون  دوراهتاذات الصلة الصادرة عن األجهزة الرائسية خالل 
طرق أخرى لتبسيط طرق عمل املنظمة )السياسات العامة ( 1): ، ال سيما من خالل استكشاف202041األول 

أكثر من برانمج التعاون التقين  منهجي ملبتكرة مبا يف ذلك طرق االستفادة بشكلوالنهج ا( 2) ؛واإلجراءات( وحتسينها
ومواصلة ( 3)بوصفه حسااًب حتفيزاًي، مبا يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة واستقطاب متويل إضايف من خارج امليزانية؛ 

التعاون التقين ونتائجها.  مشاريع برانمجفيذ الشفافية واالتصاالت ورفع التقارير يف ما يتعلق بتن على مستوىالتحسينات 
نتائج  أكثر عن نظميةوسرتّكز اجلهود على حتسني نتائج الرصد ورفع التقارير عنها، على وجه التحديد هبدف تقدمي نظرة 

إبراز بيد و مواءمتها مع املبادرات ذات األولوية مثل مبادرة العمل يًدا إظهار مشاريع برانمج التعاون التقين، مبا يشمل 
 االبتكار واالستدامة، وأتثرياهتا احلافزة ومسامهتها يف حتقيق املساواة بني اجلنسني. 

  

                                                      
 .C 2019/REP)ه( من الوثيقة  70الفقرة   39
 .PC 129/2الوثيقة   40
 . REPCL/165و CL 165/10و CL 165/9و M 2020.2/2Jالواثئق   41
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 التواصل :8اهلدف الوظيفي 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

حيظى حتقيق أهداف املنظمة بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى  بيان الناتج
 .املعارف وإدارة للقدرات،من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية معّززة 

 نطاق العمل

الذي تتوىل مسؤوليته وحدات األعمال يف مسار الشراكات  8يوفّر اهلدف الوظيفي 
هلذه  املواتيةوالتواصل، األساس لقياس وظائف التواصل يف املنظمة والدعم للبيئة التمكينية 

وتدعم وظائف التواصل هذه حتقيق األهداف اليت تنشدها املنظمة  الوظائف ولتنفيذ املشاريع.
عة، مبا فيها الشراكات من أجل التعاون بني بلدان من خالل الشراكات املتنوعة واملوسّ 

الشمال واجلنوب والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وأنشطة الدعوة، 
ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي، وتعبئة املوارد، والتنمية املعززة للقدرات، وإدارة 

ات عمل وخطوط توجيهية مؤسسية تفي ابلغرض املعارف وتبادهلا، املستكملني بُنهج وتدفق
منها لوضع املشاريع وتنفيذها. ويشمل ذلك وظيفة "العناية الواجبة" دعًما لتنفيذ اسرتاتيجية 

 .2025-2021املنظمة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة 

 
 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج

الشراكات، والدعوة، وتنمية  :8-1
التعاون يف ما بني القدرات مبا يف ذلغ 

 بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

عدد الشراكات االسرتاتيجية والتحالفات والشبكات واملنصات  ألف -8-1
اليت مّت إبرامها وإنشاؤها ومواصلة العمل هبا مع اجلهات الفاعلة 

 احلكومية وغري احلكومية
املبادرات عدد مبادرات الدعوة الرامية إىل النهوض أبهداف  ابء -8-1 

 املتعددة أصحاب املصلحة
عدد مبادرات وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، مبا يف   جيم-8-1 

 ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، اليت مت تنفيذها
 عدد األدوات اخلاصة بتنمية القدرات اليت مت تطويرها وتطبيقها  دال-8-1 

 اجلنوب والتعاون الثالثيالتعاون يف ما بني بلدان 

تتوىل شعبة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مسؤولية تنسيق برامج ومبادرات التعاون يف ما بني  -172
وتقّدم  بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف املنظمة ودعم تعميم هذا التعاون بوصفه آلية رئيسية لتنفيذ اإلطـار االسرتاتيجـي.

لدعم الفين يف جمال التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي جلميع الوحدات يف املنظمة وتساعدها على الشعبة ا
حتديد الشركاء احملتملني وفرص التمويل احملتملة يف هذا اجملال مبوازاة تعزيز تبادل احللول اإلمنائية وتشاطرها وإذكاء الوعي 

 وب والتعاون الثالثي وإبرازه على حنو أكّب.حول التعاون يف ما بني بلدان اجلن
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 2023-2022األولوايت للفرتة 

تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة للتعاون يف ما بني بلدان  2023-2022ستشمل األولوايت الرئيسية للفرتة  -173
املنظمة ومبادراهتا الرئيسية  اجلنوب والتعاون الثالثي؛ وإدماج التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف برامج

ذات األولية ومواءمتهما معها؛ وتعزيز الشراكات والتحالفات االسرتاتيجية يف جمال التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
الثالثي وتوسيع نطاقها من خالل مذكرات التفاهم واالتفاقات؛ وتطوير منصات لتبادل املعارف )بوابة التعاون بني بلدان 
اجلنوب والتعاون الثالثي( وتوسيع نطاقها للربط بني عرض احللول واخلّبات والطلب عليها؛ وتعزيز التعاون بني بلدان 

 اجلنوب والتعاون الثالثي مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظومة األمم املتحدة.
 الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة

مع األمم املتحدة مسؤولية التنسيق واإلشراف على حتديد الشراكات االسرتاتيجية  تتوىّل شعبة الشراكات والتعاون -174
مع وكاالت األمم املتحدة واجلهات الفاعلة غري احلكومية وتقويتها ورعايتها دعًما لتحقيق أهداف املنظمة وأهداف التنمية 

اط األكادميية، واملؤسسات البحثية، ومنظمات املستدامة، مبا يف ذلك مع الّبملانيني، ومنظمات اجملتمع املدين، واألوس
من خالل تنمية القدرات وتشجيع احلوارات وتوسيع نطاق الّبامج والدعوة . ويتم ذلك املزارعني األسريني والسكان األصليني

ايت وحترص الشعبة على أن تشّكل العمليات وااللتزامات املتعددة أصحاب املصلحة على املستو  لتحقيق أهداف املنظمة.
العاملية واإلقليمية والقطرية جزًءا ال يتجزأ من عمل املنظمة، وتقّدم الدعم املستهدف لضمان أن تساهم تنمية القدرات يف 

وتتوىّل شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة املسؤولية الرئيسية عن الرتويج ملبادئ  حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
املي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية وتنفيذ التحالف من أجل الغذاء، جلنة األمن الغذائي الع

وميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن، وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية، وسياسة املنظمة بشأن السكان 
ذات الصلة، تقوم الشعبة بتعزيز وتيسري تبادل املعارف املتعّلقة وابإلضافة إىل تيسري برامج التعّلم اإللكرتوين  األصليني.

 ابألمن الغذائي والتغذية املستدامني بني املؤسسات البحثية واألوساط األكادميية.
 2023-2022األولوايت للفرتة 

تشجيع الشراكات مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية وكياانت األمم املتحدة  2023-2022تشمل األولوايت للفرتة  -175
وتقويتها وتطويرها لضمان حتقيق األثر املتواصل والطويل األمد؛ ودعم هتيئة بيئات متكينية وأطر قانونية ذات صلة لتحقيق 

تغذية؛ وتشجيع االلتزام السياسي لبلوغ أهداف التنمية املستدامة من خالل تعزيز التحالفات الّبملانية ضد اجلوع وسوء ال
من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل التحالف من أجل الغذاء؛ والرتويج لقضااي السكان األصليني  2اهلدف 

 ا عن الركب؛ وبناء القدرات وتعزيز األثر، مبا يف ذلك من خاللابعتبارها عنصرًا أساسًيا من مبدأ عدم ترك أحد متخلفً 
م اإللكرتوين؛ ودعم تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية لتطبيق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛ وتعزيز أكادميية التعلّ 

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية.
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 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
زايدة احلضور على وسائل اإلعالم )املعّّب عنه بعدد زايرات املوقع(  ألف -2-8 االتصاالت :8-2

مقاًسا بواسطة خدمة الرصد اإلعالمي املركزي وأدوات الرصد 
 األخرى

  FAO.orgزايدة حركة املستخدمني على موقع املنظمة   ابء-8-2 
 )استناًدا إىل عدد اجللسات على صفحات متثيلية(

العدد اإلمجايل ملتابعي حساابت املنظمة على مواقع التواصل زايدة  جيم -8-2 
 االجتماعي )كلها جمتمعة(

توسيع نطاق محالت االتصال الرئيسية للمنظمة مقاًسا بعدد اللغات  دال -8-2 
 اليت يتم فيها الرتويج للرسائل

 االتصاالت

أهداف التنمية املستدامة عّب تسليط الضوء يقوم مكتب االتصال ابلرتويج لوالية املنظمة ومسامهتها يف حتقيق  -176
ويرّكز املكتب على  على عمل املنظمة أمام مجاهري مستهدفة وكسب االعرتاف مبسامهة املنظمة الفريدة على مستوى العامل.

ومواقع  واجلماهري األكثر ختصًصا من خالل إصدارات جديدة، الرأي العاماالرتقاء بصورة املنظمة وتعزيز التوعية عّب إعالم 
احلضور بتأمني ويقوم املكتب أيًضا بتطوير وإدارة املنصات الرقمية و  الصوتية.ية و نتجات الفيديو املالتواصل االجتماعي، و 

لمشاركة الرقمية ابلتعاون الوثيق مع املكاتب املعنية يف لاسرتاتيجيات ومحالت  بوضععلى مواقع التواصل االجتماعي و 
ن الوظائف املهمة املتعّلقة إبدارة املعارف لدعم إنتاج مطبوعات املنظمة ونشرها عن طريق ويضطلع كذلك بعدد م .املنظمة

 منصات متخصصة.
 2023-2022األولوايت للفرتة 

واالرتقاء يف تقوية شبكة االتصاالت يف املكاتب امليدانية؛  2023-2022ستتمثل األولوايت الرئيسية للفرتة  -177
وعالقة املنظمة أبهداف التنمية املستدامة من خالل تبادل املعارف وإطالق احلمالت  "التجاريةلعالمة التوعية "اب مبستوى

 النقل وسائل يف يةاخلارج واإلعالانتواحملطات التلفزيونية،  املدناملبتكرة مع  الشراكاتالناجحة، مبا يف ذلك من خالل 
وتنفيذ اسرتاتيجية للنشر  من اللغات؛عدد أكّب بمة أن عمل املنظومن خالل التواصل بش ،ومع شركات البيع ابلتجزئة

الرقمي وزايدة عدد املطبوعات اليت يتم إنتاجها بصيغة إلكرتونية يسهل الوصول إليها يف مجيع أحناء العامل مع الرتكيز على 
ل الدعوة من األدوات اجلديدة لقياس مستوى االستيعاب؛ وجتديد التزام مكتب االتصال واسرتاتيجية الشراكات يف جما

وسفراء النوااي  املؤثرة الشخصياتأجل زايدة أتثري الرسائل اليت توجهها املنظمة وحشد الدعم عّب االستفادة بقدر أكّب من 
 احلسنة وشركاء خارجيني آخرين للوصول إىل مجاهري أكثر تنوًعا وأوسع نطاقًا.
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 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
وتوسيع قاعدة زايدة تعبئة املوارد  :8-3

 الشراكات مع القطاع اخلاص
مستوى املسامهات الطوعية اليت جرت تعبئتها وضمان   ألف-8-3

 استمرارها يف فرتة السنتني
 عدد الشراكات املتنوعة اخلاصة ابملوارد  ابء-8-3 
 عدد املشاركات االسرتاتيجية مع كياانت القطاع اخلاص جيم -8-3 
املنظمة الذين يتمّتعون بقدرات أكّب على العمل عدد موظفي   دال-8-3 

 على الشراكات مع القطاع اخلاص
 إدارية إجراءاتاملشاريع اليت هي يف حالة تتطلب  نسبة  هاء-8-3 

 تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص

املسامهات الطوعية دعًما تقوم شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص بقيادة وتنسيق عملية تعبئة  -178
 الشعبة أيًضا مسؤولية إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص وستؤدي دورًا رئيسًيا يف وتتوىّل  لألولوايت االسرتاتيجية للمنظمة.

 .2025-2021للفرتة  اخلاصالتنفيذ الناجح السرتاتيجية املنظمة إلشراك القطاع 
 2023-2022األولوايت للفرتة 

يف زايدة مستوى املسامهات وتوسيع نطاق الشراكات واألثر من  2023-2022لفرتة خالل استتمثل األولوايت  -179
مجيع املصادر، مع التشديد بصورة خاصة على املوارد من الصناديق العمودية مثل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر 

األقل ختصيًصا  اجملّمع التمويل وطرق، وآليات ةاألمانة األحادي تحسااب أساليبللمناخ، والتمويل الذايت القطري من خالل 
الصندوق مثل اآللية املرنة املتعددة الشركاء وحساب األمانة للتضامن مع أفريقيا، وأدوات التمويل الّباجمي األخرى )مثل 

بشأن أتثري   ومنظمة األغذية والزراعةاخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، والّبانمج املشرتك بني االحتاد األورويب
(، لتحقيق وغري ذلك، 19-ل، والّبانمج الشامل اخلاص جبائحة كوفيداألمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحوّ 

ية وسيتطلب ذلك العمل مبزيد من الفعال يف سياق اتفاق التمويل لألمم املتحدة. 2030أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 
مع الشركاء يف املوارد احلاليني واملستقبليني من خالل احلوارات االسرتاتيجية واملشاورات واالجتماعات غري الرمسية؛ ودعم 

 املالية اجلدوى ذات ليةيالتحو  والتأثريات التحفيزية اآلاثر نطاق وتوسيعالوحدات الفنية من أجل التنفيذ والتبليغ الفعالني؛ 
إبرازها على  ذلك يف مبا، احلسنة اجلودة ؛ وإنتاج املنتجات والواثئقعرضهاوتسريعها و  الشركاء املتعددة تاملبادرا عن املرتتبة

بشأهنا وتسويقها وجعل حاالت األعمال تستحق التوقف عندها جلذب مسامهات جديدة من  والتواصلحنو أكّب 
 احلكومات والقطاع اخلاص.

 خدمات دعم املشاريع

دعم املشاريع، كجزء من البيئة التمكينية، املسؤولية الرئيسية يف ضمان أن تفي دورة املشاريع  شعبة خدمات تتوىّل  -180
والطرق التشغيلية اجلديدة يف املنظمة والعناية الواجبة، ابلغرض منها وأن تكون مكّيفة مع االحتياجات الناشئة عن وظائف 

وتسّهل تطورها مع ضمان يف الوقت نفسه نوعية املشاركة، التواصل والشراكات اجلديدة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص، 
 واإلدارة املالئمة للمخاطر على مستوى املنظمة، والرقابة.
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 2023-2022األولوايت للفرتة 

الّبامج  إعدادالشركاء اجلدد و  أ( وضع هُنج جديدة لدعم)على:  2023-2022سيتمحور الرتكيز يف الفرتة  -181
على املستويني القطري والعاملي؛  عمليات املشاركةتشغيلية جديدة وتيسري  أساليبواملشاريع وتنفيذها، مبا يف ذلك بواسطة 

ج( ودعم )ب( وتعزيز الدعم املقدم للمكاتب اإلقليمية والقطرية من أجل حتسني الرقابة على تنفيذ املشاريع والّبامج؛ )
د( وتعزيز الدعم املقدم للمكاتب القطرية واإلقليمية )؛ 2025-2021القطاع اخلاص للفرتة  إلشراك تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة

القطاع اخلاص، يف ما يتعّلق ابلعناية الواجبة، مبا يف ذلك لتحسني رصد إطار العناية الواجبة لتقييم املخاطر وإدارة إشراك 
الّبامج وإدارهتا ورصدها املشاريع/ إعدادمرن ومبّسط لتحسني ه( ودعم تطوير نظام معلومات متكامل و )عنه؛  واإلبالغ
 التنفيذ اجلديدة.يشمل أساليب عنها يف نطاق هنج براجمي بقدر أكّب، مبا  واإلبالغ

  



144  C 2021/3 

 

 : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت9اهلدف الوظيفي 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 الناتجبيان 
خالل إنشــــاء بيئة رقمية عاملية جتمع الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا تســــريع أتدية عمل املنظمة من 

 وتوفر إمكاانت رقمية قادرة على إحداث حتّول.

 نطاق العمل

بتحويل منظمة األغذية والزراعة إىل منظمة رقمية من خالل توفري ســـــلع  9يســـــمح اهلدف الوظيفي 
عامة رقمية وتكنولوجيات مبتكرة وخدمات فعالة وذات مردودية تكاليفية على صــــــــــــعيد تكنولوجيا 

الرقمنة  األعمال املسؤولة هي شعبة وحدةاملعلومات واالتصاالت لدعم العمليات العاملية للمنظمة. 
 .واملعلوماتية

 
 مؤشرات األداء الرئيسية الناتج

احللول واخلدمات اخلاصة : 9-1
  بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عدد املنصــــــــــــات االســــــــــــرتاتيجية اليت جرى تنفيذها لتوفري  ألف-9-1
 السلع العامة العاملية 

النسبة املئوية من األصول الرقمية اليت جتري إدارهتا بشكل  ابء-9-1 
 األمن املعلومايت املوجودةفعال من خالل أطر 

النسـبة املئوية من االتفاقات بشـأن مسـتوى اخلدمات اليت  جيم-9-1 
 مت استيفاؤها كما جاء يف التصنيف الصادر للخدمات 

  2023-2022 األولوايت للفرتة
حتويل منظمة يف تسريع استخدام التكنولوجيات املبتكرة مبا ميّكن من  2023-2022سوف تتمثل األولوايت للفرتة  -182

ميّكن  األغذية والزراعة إىل منظمة رقمية ومواصلة حتسني حافظة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدواهتا مبا
 موظفي املنظمة من أتدية عملهم على حنو فعال يف أي مكان وجدوا فيه ويف أي وقت من األوقات. 

البياانت وتبادل املعلومات من خالل املنصة اجلغرافية املكانية ا يلي: تيسري وتشجيع مجع ملسوف توىل عناية خاصة و  -183
اخلاصة مببادرة العمل يًدا بيد؛ وتقييم ومتكني اإلمكاانت الالزمة لتكريس االبتكارات الرقمية يف برامج املنظمة؛ ومواصلة تقدمي 

يف ذلك التحول  فري خدمات البىن التحتية، مباالدعم للمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية؛ والرتويج لنموذج ديناميكي لتو 
إىل وجود عاملي على شبكة الويب؛ وإرساء إطار لألمن  fao.orgبقدر أكّب إىل اخلدمات واألدوات السحابية؛ ونقل موقع 

 املعلومايت من أجل ضمان األمن املستدام لبيئة املنظمة الرقمية ضمن مستوى حمدد مقبول من املخاطر.

ن املتوقع حتقيق مزيد من املكاسب نتيجة زايدة الكفاءة يف املنظمة بفضل الرقمنة وأمتتة اإلجراءات يف حني أنه م -184
اإلدارية، مبا يف ذلك التقدم احملرز ابلنسبة إىل الذكاء االصطناعي واتساع االستخدام املنهجي حللول السحابة اليت ختّفض 

ليف الرتاخيص والتكاليف التشغيلية املتصلة هبذه احللول الرقمية واليت تكاليف االستثمارات، هناك مبوازاة ذلك زايدة يف تكا
 ينبغي حساهبا يف خمصصات امليزانية. 
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 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10اهلدف الوظيفي 

 
 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 بيان الناتج
والتعاون مع الدول األعضاء، واإلدارة التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زايدة االلتزام السياسي 

 االسرتاتيجية واإلشراف.

 نطاق العمل

ووحدات  الوظائف املتصلة ابحلوكمة واإلشراف والتوجيه يف املنظمة. 10يشمل اهلدف الوظيفي 
العمل املسؤولة هي شعبة خدمات األجهزة الرائسية، ومكتب التقييم، ومكتب املفتش العام، ومكتب 

الشؤون  ، ومكتبوامليزانيةالّبانمج االسرتاتيجية و  مكتبالشؤون القانونية، و املدير العام، ومكتب 
 األخالقية، ومكتب أمني املظامل، ومكتب أهداف التنمية املستدامة.

ذه الوظائف إىل توجيه املنظمة بشكل فّعال من خالل اإلدارة واإلشراف االسرتاتيجيني، وهتدف ه
وينطوي ذلك على إقامة الرتتيبات والعمليات  وتعزيز االلتزام السياسي والتعاون مع الدول األعضاء.

ىل دعم عملية املؤسسية لتقييم النتائج الّباجمية واختاذ إجراءات بشأهنا وبشأن سالمة املنظمة؛ إضافة إ
احلوكمة الفّعالة من خالل ضمان االمتثال للنصوص األساسية وللسياسات اليت تعتمدها األجهزة 

 الرائسية.
 

 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
وفًقا واثئق األجهزة الرائسية اليت تقدم يف حينها و  ألف-1-10 حوكمة املنظمة :10-1

 حتياجات اللغاتال
 قرارات األجهزة الرائسية يف املواعيد احملددةتنفيذ  ابء-10-1 

 حوكمة املنظمة

وتنفيذ القرارات الصادرة  ،تدعم شعبة خدمات األجهزة الرائسية تقدمي اخلدمات إىل األجهزة الرائسية والدستورية -185
ري خدمات عنها بطريقة شفافة وتستجيب لالحتياجات، وترمجة الواثئق حسب معايري دقيقة ويف الوقت املناسب، وتوف

كما أهنا تكفل التنسيق بني مجيع األماانت والتقّيد ابلقواعد املعمول هبا إلصدار الواثئق  الرتمجة الفورية الدقيقة واملوثوق هبا.
 يف الوقت املناسب جبميع لغات املنظمة ابلنسبة إىل اجتماعات األجهزة الرائسية.

 2023-2022األولوايت للفرتة 

مدفوًعا ابجلهود الرامية إىل إقامة بيئة متكينية حمّسنة يف املنظمة ودمج  2023-2022سيكون الرتكيز يف الفرتة  -186
إجراءات وعمليات  بلورةوعليه، سيتواصل السعي إىل  يف منوذج طبيعي جديد. 19-االبتكار الناجم عن جائحة كوفيد

؛ وسيتم إضفاء بلغات متعددةجري تعزيز توفري السلع واخلدمات مبتكرة لزايدة كفاءة اجتماعات األجهزة الرائسية؛ وسي
 عضاء يف املنظمة.ألتوفري أدوات تواصل حمّسنة ومتكاملة لمن أجل الطابع الرقمي 
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 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
لتغطية اخلاصة بعمليات املراجعة اليت مت بة املئوية لالنس ألف-2-10 اإلشراف :10-2

 ذلك تلك ذات اخلطورة العالية تنفيذها، مبا يف
عدد البلدان اليت مت فيها تقييم األمهية االسرتاتيجية  ابء-10-2 

للمنظمة وفعالية براجمها من خالل عمليات التقييم 
 املتعّلقة ابلّبامج القطرية وغريها من الّبامج الرئيسية

 النسبة املئوية للمراجعات املنجزة ضمن املهلة الزمنية جيم-10-2 
 اإلشراف

 لعمل املنظمة على مستوى مجيع مصادر التمويل. ةوموضوعي ةمعّمق عمليات تقييميتوىّل مكتب التقييم إجراء  -187

تقييم مسامهات املنظمة واملنظومة بكاملها يف حتقيق النتائج اإلمنائية على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية، من خالل و 
 ّكنها من دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة.املنظمة يف موقع أفضل مي ستكون

ويقوم مكتب املفتش العام بتقييم حوكمة املنظمة وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة فيها وابملسامهة يف حتسينها،  -188
املصممة ويزّود املدير العام والوظائف والّبامج اخلاضعة للمراجعة ابلضماانت املوضوعية املستقلة واخلدمات االستشارية 

يف ادعاءات سوء السلوك اليت ختص موظفي املنظمة  اوحيقق املكتب أيضً  حبيث تضيف قيمة إىل عمليات املنظمة وحتّسنها.
 اثلثة ويرّوج للسياسات وأفضل املمارسات الرامية إىل تعزيز النزاهة يف عمليات املنظمة.ا وأطرافً 

 2023-2022األولوايت للفرتة 
على وضع سياسة جديدة لوظيفة التقييم تشمل األدوار واملسؤوليات املتعّلقة بعمليات التقييم سريّكز مكتب التقييم  -189

  امليدانية وعلى نطاق املنظومة.
 والتحقيقوسريّكز مكتب املفتش العام جهوده على مواصلة حتسني كفاءة وفعالية ممارسات العمل يف جمال املراجعة  -190

الكامنة وراء وسيتم إيالء عناية خاصة لتحديد األسباب  م التكنولوجيا والبياانت.واالبتكار، مبا يف ذلك من خالل استخدا
مع أصحاب  بفعاليةعلى التواصل  والرتكيز بشكل أكّبأوجه القصور النظمية ومواطن الضعف يف عمليات املنظمة، 

 املصلحة الداخليني واخلارجيني.
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 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
ابالستناد إىل إطار  تنّقحنسبة الغاايت اليت مت حتقيقها ]  ألف-3-10 التوجيه :10-3

 النتائج اجلديد[
نسبة توصيات عمليات التقييم االسرتاتيجية اليت  ابء-10-3 

 استكمل فيها رّد اإلدارة املتفق عليه يف املوعد املقرر
 تعزيز التنسيق والرصدالرامية إىل عدد املبادرات/األدوات   جيم-10-3 

  االسرتاتيجيني لشبكة املكاتب امليدانية
نسبة توصيات املراجعة العالية املخاطر اليت استكملت  دال-10-3 

 اإلجراءات اخلاصة هبا واملتفق عليها يف املوعد املقرر
نسبة توصيات املراجعة اليت مل تنفذ بعد منذ وقت طويل   هاء-10-3 

 شهرًا وأكثر( 24)أي 
املوظفني الذين أكملوا دورات تعّلم عن بُعد بشأن نسبة  واو-10-3 

الوقاية من التحرش، والتحرش اجلنسي، وسوء استعمال 
 السلطة، واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

نسبة املوظفني الذين يوافقون على أّن للمنظمة سياسات  زاي-10-3 
وعمليات وإجراءات فعالة ملعاجلة التحّرش وغريه من 

 أنواع السلوك غري املقبولة
 التوجيه

يضّم التوجيه الوظائف اليت توفرها القيادة التنفيذية للمنظمة، وعلى األخص مكتب املدير العام وفريق القيادة  -191
، ومكتب الشؤون األخالقية، ومكتب وامليزانية الّبانمجو وكذلك مكتب املستشار القانوين، ومكتب االسرتاتيجية  ،الرئيسي

 املظامل، ومكتب أهداف التنمية املستدامة.أمني 

 2023-2022األولوايت للفرتة 

، األولوية لدعم تطوير األطر والعمليات القانونية الداخلية 2023-2022سند مكتب الشؤون القانونية يف الفرتة سيُ  -192
مل ذلك معاجلة جوانب وسيش العمل وحتقيق النتائج اجلديدة. أساليبيدعم يحّسن الكفاءة و اليت تفي ابلغرض منها وس

العالقات القانونية اليت تقيمها املنظمة مع الشركاء، وال سيما القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية، والقضااي القانونية 
 .وسيشكل دعم تنفيذ خطة العمل اجلديدة اخلاصة ابملوارد البشرية أولوية أخرى .والتقنيةالناشئة املتعلقة ابالبتكارات الرقمية 

وسرتّكز املشورة القانونية الفنية على االستجابة لطلبات األعضاء للحصول على املساعدة يف وضع األطر القانونية والتنظيمية 
 طوارئ أخرى.حاالت اليت تدعم تعافيهم من آاثر اجلائحة وتبين قدرهتم على الصمود يف وجه 

 الرتكيز على تنفيذ اإلطـار االسرتاتيجـي  مج وامليزانيةانوالّب وسيواصل مكتب االسرتاتيجية  -193

، وإعداد امليزانية والرصد؛ وإدماج يف املنظمة ، والتحسينات املتعلقة بتخطيط العمل القائم على النتائج2031-2022للفرتة 
القطرية  نظم البياانت ذات الصلة؛ والسياسات واخلطوط التوجيهية إلعداد أطر الّبجمة القطرية ورصدها مبوجب الرتتيبات
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تنظر كي الرئيسية ل والتقاريراملنّفذة يف سياق عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛ وإعداد واثئق التخطيط 
وسيستمر الرتكيز على تعزيز الرقابة الداخلية واإلدارة الفعالة للغش واملخاطر، مع ضمان وجود  فيها األجهزة الرائسية.

  عنها. ورفع التقاريرالعمليات املناسبة على مستوى املنظمة لتقييم هذه اجملاالت ومناقشتها 
كاتب امليدانية شبكة امل أن يكون أداءحسني اإلشراف وضمان توسيستمر العمل يف إطار هذا اهلدف الوظيفي ل -194

 ، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ نظام رصد حديث خيضع إلشراف مكتب انئب املدير العام متسًقا ومتكاماًل ومتوائًما

عاجلة املخاطر والفجوات يف الضوابط الداخلية اليت كشفتها ملوسيستمر اإلشراف على التقدم احملرز  .Thomas السيد
 لعمل على تعزيز األدوات والعمليات ذات الصلة.، وااملقارأجهزة الرقابة يف مجيع 

مكتب الشؤون األخالقية دعم إقامة ثقافة أخالقية دائمة يف املنظمة، مبا يف ذلك من خالل أنشطة  واصلوسي -195
اإلشراف على تنفيذ السياسات والعمليات واإلجراءات للتصدي للتحّرش وغريه من أنواع فضاًل عن التواصل والتوعية، 

 املقبولة، ابلتعاون الوثيق مع مجيع الوحدات املعنية. السلوك غري
جهود املنظمة الرامية  مؤازرةمكتب أمني املظامل املساعدة على تسوية املشاكل املتصلة مبكان العمل، و  واصلوسي -196

 هواجسكون لديه تألي شخص يف املنظمة قد  غري املتحّيزةمن خالل تقدمي التوجيهات السرية و لتوفري مكان عمل متناغم 
  متعّلقة ابلعمل.

واستعراضها من  2030وسيقوم مكتب أهداف التنمية املستدامة بتنسيق مشاركة املنظمة يف متابعة خطة عام  -197
وسيحرص املكتب على حتقيق االتساق يف الرسائل واملعلومات  خالل العمل عن كثب مع الوحدات املعنية يف املنظمة.

بشأن األولوايت الرئيسية املتعّلقة ابألغذية والزراعة لتحقيق التنمية املستدامة؛ وسيوفّر املعلومات لألعضاء والشركاء 
وينشرها وسيقدم  ؛ وسيجمع الدروس املستفادة2030وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن مشاركة املنظمة يف تنفيذ خطة عام 

  .زمةالال لتحسيناتاب اقرتاحات
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 : اإلدارة الكفؤة والفّعالة11اهلدف الوظيفي 
 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة
تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضـــــــــــمان القيمة مقابل املال يف إجناز الوظائف االئتمانية، ووضـــــــــــع  بيان الناتج

 السياسات، والرصد واملراقبة
األســـــــــاس لقياس اإلدارة والتنظيم الفعالني والكفؤين للموارد البشـــــــــرية  11يشـــــــــّكل اهلدف الوظيفي  العملنطاق 

حمددة لفرتة  غاايتمع  الرئيسيةواملالية وغريها من املوارد واألصول املادية من خالل مؤشرات األداء 
الداخليني واخلارجيني  تزويد العمالء ســـــــــنتني، ابالســـــــــتفادة من اإلجنازات اليت حتققت والرتكيز على

ابلدعم والتوجيهات واخلدمات العالية اجلودة. ووحدات العمل املســــؤولة هي شــــعبة املوارد البشــــرية، 
 .وشعبة الشؤون املالية، وشعبة اخلدمات اللوجستية

 

 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد  :11-1

 البشرية
 املطلوب لتعيني موظفنيالوقت  ألف-11-1

  متساواًي  النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة متثياًل  ابء-11-1 
املســاواة بني اجلنســني يف الوظائف الفنية ووظائف الفئات  جيم-11-1 

 العليا
 املوارد البشرية

 العنصر البشري اليت تتمحور حول ملوارد البشريةاستواصل شعبة املوارد البشرية تعزيز اسرتاتيجيات وسياسات  -198
اجلهود املتضافرة واملسامهة يف حتقيق  تكثيفتعطي دفًعا لثقافة قوامها النزاهة واالبتكار والتعاون والتميُّز، كما ستواصل و 

 .2030أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

 2023-2022 األولوايت للفرتة
البشرية على مواصلة تعيني موظفني من ذوي املؤهالت الرفيعة  ، سرتّكز شعبة املوارد2023-2022خالل الفرتة  -199

البشرية واالحتياجات  ومتكني وضع خطط للقوة العاملة وخ ل فها على حنو فّعال من أجل حتسني املواءمة بني إدارة املوارد
 ال سيما يف املناصب العليا، فضاًل االسرتاتيجية والّباجمية يف املنظمة، وحتقيق التمثيل اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني

عن مواصلة السعي إىل زايدة الكفاءة وختفيض تكاليف املعامالت من خالل مواصلة تبسيط العمليات واإلجراءات اخلاصة 
 ابملوارد البشرية، وتبسيط القواعد، وزايدة استخدام التكنولوجيا واألمتتة واالبتكار.
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 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد : 11-2

 املالية
تتلقى املنظمـــة رأاًي غري مشــــــــــــــفوع بتحفظـــات بشــــــــــــــــأن  ألف-11-2

كشــــــــــــــوفاهتا املالية، مبا يف ذلك بشــــــــــــــأن بياانت الرقابة 
 الداخلية

 املوارد املالية
ستواصل شعبة املوارد املالية تنفيذ مهمتها األساسية املتمثلة يف إعداد كشوفات مالية متتثل للمعايري احملاسبية الدولية  -200

 مشفوع بتحفظ للمراجع اخلارجي للمنظمة. غريللقطاع العام، مرفقة برأي 

 2023-2022 األولوايت للفرتة
ستتواصل اجلهود يف جمال املوارد املالية من خالل الرصد الدقيق جلودة البياانت، وضمان التقيد ابلضوابط الداخلية،  -201

وتوفري التدريب والدعم الالزمني للمكاتب امليدانية. وسيوىل اهتمام خاص لتعزيز رفع التقارير عن بعض املهام وأمتتتها من 
مجلة أمور من بينها تبسيط  ضمنا عمليات الدفع والتسوايت املصرفية، واملسامهة أجل تبسيط العمليات املالية، ال سيم

 العمليات اإلدارية والتشغيلية يف امليدان.

 

 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج
خدمات إدارية ووظائف متكينية  :11-3

 يتم إجنازها بصورة كفؤة وفعالة 
والتوجيهات  مســــــتوى رضــــــا العمالء إزاء جودة اخلدمات ألف-11-3

اليت يقدمها املســـــــــــــؤولون عن أعمال شـــــــــــــعبة اخلدمات 
اللوجســــــتية وواضــــــعو ســــــياســــــاهتا، إىل مجيع الوحدات يف 
ـــاس بواســـــــــــــطـــة دراســــــــــــــــة  ـــة والزراعـــة )يُق منظمـــة األغـــذي

 استقصائية(
طًنا  1985النســـــــــــــبة املئوية ملعدل خفض االنبعااثت )أو  ابء-11-3 

مت تســـــــــــجيلها انبعااثت اثين أكســـــــــــيد الكربون( اليت من 
 رمسية سنواًي يف املرافق ورحالت السفر يف مهام

النســـبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تســـتخدم على حنو  جيم-11-3 
 In-Tendفعال منصة املناقصة اإللكرتونية 

عدد املكاتب القطرية اليت تنفذ بفعالية زايدة مســــــــــــــتوى  دال-11-3 
 تفويض السلطات

املئويــة ملوظفي املنظمــة الــذين اســــــــــــــتفــادوا من النســــــــــــــبــة  هاء-11-3 
 خدمات الرعاية الصحية اجليدة

عدد الّبامج الصـــــــــــــادرة ملوظفي املنظمة بشـــــــــــــأن أماكن  واو-11-3 
 العمل اآلمنة بيئًيا واملالئمة للصحة

النســـــــــبة املئوية للمكاتب القطرية اليت لديها خطة حمّدثة  زاي-11-3 
 الستمرارية األعمالومت اختبارها ومعمول هبا 
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 اخلدمات اللوجستية واإلدارية
هم شعبة اخلدمات اللوجستية واإلدارية يف حتقيق نتائج عالية اجلودة، وتعزيز االمتثال، وتوفري خدمات تتسم اتس -202

االعتبار الواجب ابلكفاءة لدعم تنفيذ برامج املنظمة يف مجيع أحناء العامل، وتُقاس ابتباع هنج موجه حنو العمالء، مع إيالء 
 لقضااي االستدامة البيئية.

 2023-2022 األولوايت للفرتة

سينصّب الرتكيز يف املقام األول على احلفاظ على خدمات تّتسم ابلكفاءة واجلودة من خالل عمليات مبتكرة  -203
خدمات تتسم ابلفعالية واالمتثال واالستدامة البيئية، واحلفاظ على  وفريالتوجيهات بشأن السياسات، وت لألعمال وحتسني

املشاركة واملسامهة على حنو فاعل يف برانمج األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة ومبادرات التعاون بني الوكاالت الثالث اليت 
 توجد مقارها يف روما.

ل رقمنة العمليات بقدر أكّب؛ وتعزيز عمليات توفري وسيشمل ذلك حتّواًل اسرتاتيجًيا يف وظيفة املشرتايت، مبا يشم -204
اخلدمات اإلدارية املتعلقة ابملوارد البشرية واألجور واملوارد املالية والسفر من خالل تبسيط العمليات وتوحيدها وأمتتتها، 

، وتعزيز التغري السلوكي 2030-2020وقدرات اخلدمة الذاتية؛ وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة املتعلقة ابملسؤولية البيئية للفرتة 
املستدام بيئًيا؛ ووضع الصيغة النهائية للمشاريع الواسعة النطاق اخلاصة ابلسالمة وأعمال الرتميم املراعية للبيئة ملباين املقر 

ستفادة الرئيسي للمنظمة؛ وتعزيز اخلدمات الصحية لضمان رفاه القوة العاملة يف املنظمة وإنتاجيتها استناًدا إىل الدروس امل
خالل اجلائحة؛ وضمان توافر توجيهات عالية اجلودة واستعراض السياسات واملمارسات اخلاصة ابلسفر سعًيا إىل حتقيق 

 مزيد من الكفاءة يف برانمج املنظمة العاملي اخلاص ابلسفر.

 
 املصروفات الطارئة

 .1981-1980لعمل وامليزانية للفرتة يبقى االعتماد املرصود للمصروفات الطارئة بدون أي تغيري منذ برانمج ا  -205

 التحويل اىل صندوق التسوايت الضريبية
 .1972الثاين/يناير  كانون 1مت انشاء صندوق التسوايت الضريبية يف  -206

على أساس إمجايل إبضافة اعتماد  2023-2022تقدم ميزانية الفرتة  1973-1972ومتاشيا مع املمارسة املتبعة منذ  -207
ولن يكون لذلك أتثري على االشرتاكات اليت يسددها األعضاء  إىل جمموع ميزانية العمل الفعلية.بشأن ضرائب املوظفني 

اليت ال تفرض ضرائب على مستحقات املوظفني، ويعاد اسرتجاع نصيبها الكامل من اعتماد ضرائب املوظفني حبفظها من 
 االشرتاكات املستحقة الدفع.

ات املوظفني فستحصل على حصتها من االعتماد اخلاص بضرائب أما األعضاء اليت تفرض ضرائب على مستحق -208
  لتلبية مطالبات موظفي املنظمة املعنيني ابسرتداد الضرائب.املوظفني خبفضها حبسب املبلغ املقدر أن يكون ضرورايً 
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الفرق بني تكاليف املرتبات اإلمجالية  2023-2022يون دوالر أمريكي املدرج يف الفرتة مل 117.4وميثل املبلغ  -209
والصافية يف ما يتعلق ابملوظفني الفنيني والفئات العليا استناًدا إىل جدول اشرتاكات األمم املتحدة يف أول يناير/كانون 

 .2021الثاين 

ؤمتر بعد أن يتخذ امل ،وسوف يقدم تطبيق القروض الناشئة عن خطة ضرائب املوظفني مقابل اشرتاكات األعضاء -210
  .2023-2022قرارًا بشأن جدول االشرتاكات الذي سيطبق يف الفرتة 
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 : اإلنفاق الرأمسايل13الباب 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 بيان الناتج
حتقق اســــــــــتثمارات املنظمة الرأمسالية أرابًحا من خالل إرســــــــــاء بنية حتتية وبيئة عمل معززة القدرات 

 أعمال املنظمة إلجناز برانمج عملها. والفعالية مبا خيدم احتياجات

 نطاق العمل

ــــة مبوجــــب قرار املؤمتر  ــــاب من أبواب برانمج العمــــل وامليزاني أُنشــــــــــــــئ مرفق اإلنفــــاق الرأمســــايل كب
. وحيّدد املرفق وأيذن ابملصــــــــــــروفات على أصــــــــــــول مادية وغري مادية تتجاوز مدة حياهتا 10/2003

مســـــتوى من املوارد يتعذر متويله يف إطار  ااملنظمة واليت تتطلب عمومً ية يف النافعة فرتة الســـــنتني املال
من الالئحة املالية حتويل أي رصــــــــيد يف حســــــــاب  11-6اعتمادات فرتة مالية واحدة. وختّول املادة 

 يف الفرتة املالية التالية. هاإلنفاق الرأمسايل الستخدام
ظ على املنتجات وخدمات املنظمة وحتســـينها ويوفر مرفق التمويل هذا االســـتثمارات املطلوبة للحفا

يف ما يتعلق بكل من: )أ( املنصــــــات اخلاصــــــة ابملعلومات والبياانت الفنية؛ )ب( والنظم التشــــــغيلية 
واإلدارية؛ )ج( والبنية التحتية واخلدمات. ويتوىل جملس إدارة اإلنفاق الرأمسايل، الذي يرتأســـــه انئب 

رات ورصــــد تنفيذ مشــــاريع اإلنفاق الرأمسايل يف ما يتعلق أبمهيتها املدير العام، تقييم جودة االســــتثما
 ابلنسبة إىل املنظمة، واملنافع والتكاليف القابلة للقياس، واجلداول الزمنية واملخاطر.

 
 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج

ص ألف-1-13 تكنولوجيا املعلومات :13-1 للمبادرات  النســــبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخصــــَّ
اليت ُأجري هلا حتليل التكلفة واملنافع وخطة حتقيق العائد، 

 وجيري قياسها من خالل استعراض سنوي
النسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أجنزت يف  ابء-13-1 

موعدها وجبودة رفيعة وضـــمن امليزانية، وجيري قياســـها من 
 خالل حافظة املشاريع

 2023-2022 للفرتةاألولوايت 
، سرتكز االستثمارات املندرجة يف إطار اإلنفاق الرأمسايل على مخسة جماالت رئيسية 2023-2022خالل الفرتة  -211

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتشمل توفري خوادم وشبكات ختزين واتصاالت لضمان توفري  التحتيةالبنية  يف هي: )أ(
فّعالة وكفؤة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستويف أفضل املمارسات املعيارية يف القطاع وتدعم احتياجات  حتتيةبنية 

نظم ختطيط املوارد يف املنظمة يف تلبية املتطلبات  تواصلأعمال املنظمة؛ )ب( ويف النظم اإلدارية املؤسسية لضمان أن 
ل، يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛ )ج( ويف التطبيقات الفنية الدينامية، التشغيلية منها واملتعلقة ابألعما

املؤسسية لتحسني وتعزيز إدارة البياانت واملعلومات الفنية يف املنظمة؛ )د( ويف نظم املعلومات اإلدارية ملعاجلة متطلبات 
واملرافق لضمان االمتثال  التحتيةويف إرساء البنية إعداد التقارير التشغيلية وحتليل البياانت ودعم صنع القرار اإلداري؛ )ه( 

  .واألهداف البيئية للوائح الصحة والسالمة وختفيض تكاليف الصيانة والتشغيل
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 : اإلنفاق األمين14الباب 
 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

مهـــامهم على حنو آمن ومــأمون يف مجيع املواقع اليت تعمـــل فيهــا  يــةأتدمن املنظمـــة  يموظفمتكني  بيان الناتج
 املنظمة.

 نطاق العمل

الباب اخلاص ابإلنفاق األمين على اعتباره مرفًقا لإلنفاق  5/2005أنشــــــــــــــأ املؤمتر مبوجب قراره رقم 
املوظفني املتصـلة بشـكل مباشـر أبمن وسـالمة  وغري املوظفنيأجل أتمني تغطية شـاملة لتكاليف  من

 موظفي املنظمة وأصوهلا.
ومن خالل التعاون الوثيق مع ســـــلطات احلكومات املضـــــيفة، وإنشـــــاء نظم إلدارة األمن، يتم توفري 

مهامهم على حنو آمن ومأمون  ةبيئة مواتية من شــأهنا ضــمان متّتع موظفي املنظمة ابلقدرة على أتدي
 اليت تعمل فيها املنظمة.يف مجيع املواقع 

 
 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج

بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ  :14-1
 الربامج يف املقر الرئيسي

عدد املوظفني الذين أهنوا تدريب التأّهب حلاالت احلرائق  ألف-14-1
 يف املقر الرئيسي

إرســـــــــــــال اإلشـــــــــــــعارات/ املعلومات إىل مجيع املوظفني يف  ابء-14-1 
ســـــــاعة عن طريق نظام اإلبالغ عن  24املنظمة بغضـــــــون 

حاالت الطوارئ يف حال طرأت مســــــــــــــائل ذات صــــــــــــــلة 
 ابلسالمة واألمن

عــدد جلســـــــــــــــات اإلحــاطــة األمنيــة املوّجهــة إىل املوظفني  جيم-14-1 
 اجلدد يف املقر الرئيسي

لتـــدريبيـــة اليت مت إجنـــازهـــا للتوعيـــة األمنيـــة عـــدد الـــدورات ا دال-14-1 
 املوجهة إىل النساء

النســــــــــــــبــة املئويــة لالمتحــاانت واختبــارات القيــادة احلــذرة  هاء-14-1 
للســــائقني وعمليات التحقق امليكانيكي من املركبات اليت 
مت إجنازها متاشًيا مع تنفيذ ركائز اسرتاتيجية السالمة على 

 ويف امليدان على حد سواء( الطرقات )يف املقر الرئيسي
األجهزة اآللية لصـــــــــــــدمات القلب الكهرابئية وحقائب  عدد واو-14-1 

، والنســــــبة املئوية للدورات التدريبية املوزّعة اإلســــــعافات األولية
اليت أجنزها املوظفون بشـــــــــــأن كيفية اســـــــــــتخدام هذه األدوات 

 لضمان سالمة أماكن العمل يف مباين املقر الرئيسي
النســــــــبة املئوية للموظفني يف املنظمة الذين اســــــــتفادوا من  زاي-14-1 

 خدمات الرعاية الصحية اجليدة
عـــدد األنشــــــــــــــطـــة )الـــدورات التـــدريبيـــة ومحالت التوعيـــة(  حاء-14-1 

املنجزة واملوّجهة إىل املوظفني يف املقر الرئيســــــــــــي بشــــــــــــأن 
 السالمة يف ظل املخاطر البيئية النامجة عن تلوث اهلواء
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 2023-2022لفرتة لولوايت األ
سيتواصل الرتكيز على عمليات تقييم التهديدات اليت يتم إجراؤها بشكل مشرتك مع  2023-2022خالل الفرتة  -212

حاالت الطوارئ واالستجابة هلا، من خالل كفالة مستوى من  يفالسلطات احمللية، وحتسني القدرات الداخلية للوقاية 
التدريب ملوظفي األمن على حنو ميتثل للمعايري اليت تعتمدها األمم املتحدة والسلطات احمللية. وسيظل تنسيق االستجابة 

و فاعل النظراء وغري ذلك من األزمات يف طليعة جماالت الرتكيز، مبا يف ذلك من خالل إشراك على حن 19-جلائحة كوفيد
 يف احلكومة املضيفة و"كمنظمة أمم متحدة واحدة" يف إيطاليا.

ومتاشًيا مع توجيهات اللجنة االستشارية املعنية ابلسالمة والصحة املهنيتني، سيتواصل إسناد األولوية لتوفري  -213
العقلية وغري ذلك من املبادرات خدمات عالية اجلودة وبصورة مستمرة جلميع موظفي املنظمة، مبا يشمل اسرتاتيجية الصحة 
 املشرتكة بني الوكاالت، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات املوظفني يف املكاتب امليدانية.

األولوية، ابلتنسيق الوثيق مع مجيع الوحدات املسامهة، لضمان سالمة مباين املنظمة وبنيتها  إسنادوسيتواصل  -214
 يز تدابري السالمة ذات الصلة.التحتية يف مجيع أحناء العامل، ومواصلة تعز 

 
 الرئيسيةمؤشرات األداء  الناتج

بيئاااة عمااال آمناااة وماااأموناااة لتنفياااذ : 14-2
 الربامج يف خمتلف أرجاء العامل

تدابري إدارة بالنســــــــــــــبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم  ألف-14-2
، وفًقا لســــــــــــياســــــــــــات نظام األمم املتحدة املخاطر األمنية

 القائمةإلدارة األمن 
النســــــــــــــبـة املئويـة للموظفني الـدوليني يف املكـاتـب امليـدانيـة  ابء-14-2 

 الذين يلتزمون ابلتدابري األمنية ألماكن اإلقامة
مباشـــــــرة فريق االســـــــتجابة للحوادث يف حاالت األزمات  جيم-14-2 

ســــــــــــــاعة بعد وقوع احلوادث  36 /24عمله يف غضــــــــــــــون 
 اخلطرية وسيناريوهات األزمات يف املكاتب امليدانية 

عدد الدورات التدريبية اخلاصــــــــــــــة بنُهج آمنة وســــــــــــــليمة  دال-14-2 
( املوّجهة إىل موظفي املنظمة SSAFEللبيئات امليدانية )

 املوفدين إىل مراكز العمل العالية اخلطورة
 2023-2022لفرتة لولوايت األ

مسائل الرتقب والوقاية واحلماية واالستجابة، وبوجه سوف حتظى بعناية مستمرة على صعيد األمن يف امليدان  -215
خاص إزاء املخاطر النامجة عن النزاعات املسلحة واإلرهاب واجلرائم واالضطراابت املدنية والكوارث الطبيعية. وستواصل 

دات األمنية واملشورة دائرة اخلدمات األمنية تزويد املكاتب امليدانية ابخلّبة الفنية والتدريب يف جمال األمن والتمويل للمع
والدعم التنفيذي، من خالل التواصل مع النظراء القطريني املعنيني يف إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، ومن 

  االستجابة للحوادث يف حاالت األزمات عملها يف الوقت املناسب. فرقخالل مباشرة 
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 : اقرتاح امليزانية حبسب أبواب امليزانية2امللحق 
 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة   
 اجملموع من خارج امليزانية  االعتمادات الصافية ابب امليزانية

 929 128 225 87 704 41 االبتكار األخضر: 1-1
 261 102 862 68 399 33 التحّول األزرق: 1-2
 317 129 789 99 528 29 صحة واحدة: 1-3
 021 213 143 174 878 38 حنو منصف على املواردحصول صغار املنتجني على : 1-4
 822 27 772 13 049 14 الزراعة الرقمية: 1-5
 350 601 791 443 559 157 إنتاج أفضل: 1
 580 78 814 33 766 44 أمناط غذائية صحية للجميع: 2-1
 674 136 307 115 367 21 التغذية للفئات األضعف: 2-2
 054 36 678 14 377 21 أغذية آمنة للجميع: 2-3
 364 31 813 15 551 15 احلد من الفاقد واملهدر من األغذية: 2-4

 050 45 514 16 537 28 شفافية األسواق والتجارة: 2-5

 723 327 125 196 597 131 تغذية أفضل: 2
 815 174 646 138 169 36 مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره مكّيفة زراعية وغذائيةنظم : 3-1
 848 86 087 64 762 22 ةأغذية وزراعة مستداممن أجل االقتصاد األحيائي : 3-2

ألغذية ة من أجل االتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي: 3-3
 257 38 والزراعة 

114 770 153 027 

 690 414 502 317 187 97 بيئة أفضل: 3
 497 16 118 8 380 8 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: 4-1

 869 65 833 27 036 38 التحول الريفي الشامل: 4-2
 182 31 248 15 935 15 نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية : إقامة4-3
 784 777 003 768 781 9 الغذائيةو حاالت الطوارئ الزراعية : 4-4
 591 391 222 351 369 40 غذائية قادرة على الصمودو نظم زراعية : 4-5
 500 8 000 8 500 مبادرة العمل يًدا بيد: 4-6
 300 87 126 58 174 29 تعزيز االستثمارات: 4-7

 724 378 1 1 236 550 175 142 حياة أفضل :4
 393 47 647 746 46  واكتمالهجودة عمل املنظمة الفين واملعياري : 6-1

صنع واستخدامه لدعم العمل اإلحصائي للمنظمة  : حتسني جودة6-2
 801 9 القرارات ابالستناد إىل األدّلة

19 758 29 559 

 576 3 22 555 3 املساواة بني اجلنسني والشباب واإلدماج: اجملاالت املشرتكة: 6-3
 املكّملةكار، البياانت، العناصر التكنولوجيا، االبت: العوامل املسّرعة: 6-4

 711 1 )احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات(
 0 1 711 

 500 8 0  500 8 الصندوق املتعدد االختصاصات: 6-9

 739 90 427 20 312 70 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل املسّرعة :6
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 2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة   
 اجملموع من خارج امليزانية  االعتمادات الصافية ابب امليزانية

 444 4 0  444 4 إدارة ودعم برانمج التعاون التقين: 7-1
 344 136 0  344 136 مشاريع برانمج التعاون التقين: 7-2
 788 140 0  788 140 برانمج التعاون التقين :7
الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، مبا يف ذلك التعاون يف ما بني : 8-1

 894 32 494 4 400 28 والتعاون الثالثي بلدان اجلنوب

 579 28 370 1 209 27 االتصاالت: 8-2
 939 15 200 739 15 وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع اخلاص تعبئة املوارد: زايدة 8-3
 412 77 064 6 348 71 التواصل :8
 696 35 0  696 35 احللول واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 9-1
 696 35 0  696 35 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 9

 511 16 414 097 16 املنظمةحوكمة : 10-1
 706 22 282 9 424 13 اإلشراف: 10-2
 693 30 816 877 29 التوجيه: 10-3
 910 69 512 10 398 59 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10
 513 9 604 909 8 للموارد البشريةاإلدارة الكفؤة والفعالة : 11-1
 959 5 750 1 209 4 املاليةاإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد : 11-2
 234 66 799 16 435 49 خدمات إدارية ووظائف متكينية يتم إجنازها بصورة كفؤة وفعالة: 11-3
 706 81 153 19 553 62 اإلدارة الكفؤة والفعالة :11
 600 0  600 املصروفات الطارئة: 12-1
 600 0  600 املصروفات الطارئة :12
 000 14 0  000 14 الرأمسايل اإلنفاق: 13-1
 000 14 0  000 14 الرأمسايل اإلنفاق :13
 705 8 0  705 8 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الّبامج يف املقر: 14-1
 716 13 0  716 13 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الّبامج يف خمتلف أرجاء العامل: 14-2
 421 22 0  421 22 اإلنفاق األمين :14

 760 255 3 125 250 2 635 005 1 اجملموع
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 جماالت األولوية الرباجمية للمنظمة: مسامهة 3امللحق 
 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 
ويضعها  –أساًسا إلطار املنظمة االسرتاتيجي يتيح أمام املنظمة فرصة غري مسبوقة  2030جعل خطة عام  إن -216

لالنتقال إىل طرق عمل أكثر فعالية وترابطًا وإفادة من أجل تعزيز األثر على مقاصد أهداف  –أمام حتد غري مسبوق 
ت الّباجمية(. ومن خالل اجملاالت الّباجمية، سيتم التنمية املستدامة اليت ستساهم فيها اجملاالت الّباجمية ذات األولوية )اجملاال

ىل املقصد وتركز إ" ترتكزكمسامهات أساسية "  (1)أهداف التنمية املستدامة بطريقتني: مقاصد  تحقيقلتقدمي مسامهات 
ية مت حتديدها إضافية رئيس مقاصدكمسامهات اثنوية متثل و  (2) ؛1أطر النتائج يف امللحق عليه تركيزًا خاًصا كما هو مبني يف 

هذين النوعني من  وترد تفاصيلهداف التنمية املستدامة. أل، مع االعرتاف ابلطبيعة املرتابطة يف إطار اجملاالت الّباجمية
أهداف  أيًضا مقاصديف الرسوم البيانية ويرد . هلذه الرسومالسرد املصاحب ، ويرد شرحهما يف املسامهات يف الرسوم البيانية

مؤشرًا  21) ذات املؤشرات اليت تكون املنظمة هي وكالة األمم املتحدة الراعية أو املسامهة يف حتقيقهامة التنمية املستدا
هذه وهناك جمال واحد على األقل من اجملاالت الّباجمية يقوم على أساس كل مقصد من على التوايل(؛ ، مؤشرات 5و

 .املعينبواسطة املؤشر اجملال  قياساملقاصد، ويتم 

وجيدر التأكيد على أن مجيع اجملاالت الّباجمية ستصمم من منظور القضاء على الفقر والقضاء التام على اجلوع  -217
واحلد من أوجه عدم املساواة، واملسامهة يف حتقيقها يف هناية املطاف، على الرغم من عدم ذكر ذلك يف اجلداول التفصيلية 

على بوصفها أهدافًا توجيهية. وعلى حنو مماثل، و  10و 2و 1لتنمية املستدامة والشروحات اليت تليها، نظرًا إىل دور أهداف ا
ملنظمة االسرتاتيجي، وابلتايل فإن اإلطار  شاماًل  ااملساواة بني اجلنسني موضوعً متثل ، ذكر هذه النقطة أدانهالرغم من عدم 

حصول املرأة  أهداف التنمية املستدامة، وضمانمن  5تعزيز اهلدف ترمي إىل تتضمن تدابري حمددة اجملاالت الّباجمية مجيع 
 التغذية واإلنتاج واملوارد الطبيعية والتنمية االقتصادية.بشكل عادل على 
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 أميع أشكاله يف كل مكانالقضاء على الفقر : 1هدف التنمية املستدامة 

 
وهناك توجيًها لإلطار االسرتاتيجي. هدفًا التنمية املستدامة أمهية خاصة ابعتباره من أهداف  1 دفاهل ييكتس -218

( من أهداف التنمية املستدامة 1-1املقصد )للناس أمجعني أينما كانوا تركيز أساسي على القضاء على الفقر املدقع 
بشأن التحول الريفي الشامل، وحتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية، حياة أفضل اجملاالت الّباجمية يف إطار  يف

على ختفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمار الذين يعانون املبادرة تركيزًا قواًي تركز و ا بيد، يدً العمل ومبادرة 
أمناط غذائية صحية قدم اجملاالت الّباجمية بشأن وت(. من أهداف التنمية املستدامة 2-1املقصد الفقر جبميع أبعاده )

مسامهات  ،للجميع، وأغذية آمنة، واالبتكار األخضر، والتحول األزرق، والزراعة الرقمية، وحاالت الطوارئ الزراعية والغذائية
والتغذية للفئات  بشأن أمناط غذائية صحية للجميع،اجملاالت الّباجمية إضافية يف القضاء على الفقر املدقع؛ يف حني أن 

سامهات إضافية يف احلد من ستقوم مب ،األضعف، وأغذية آمنة، والتحول األزرق، والزراعة الرقمية، والتحول الريفي الشامل
 توضح هذه املسامهات العالقة اليت ال تنفصم بني اجلوع والفقر واإلنتاج الزراعي.و . هميع أبعادجبالفقر 

وتدابري محاية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا،  استحداث نظميف  وستكون املسامهات
اجملاالت تركيز خاص يف من أهداف التنمية املستدامة( حمط  3-1)املقصد وحتقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء 

يف إطار اجملاالت وكذلك  األضعف،ات والتغذية للفئ ،بشأن أمناط غذائية صحية للجميع تغذية أفضلالّباجمية يف إطار 
بوصفها أداة حامسة إلدارة املخاطر. وسيقدم اجملال الّباجمي  النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمودالّباجمية بشأن 

 .من أجل حتسني نظم احلماية االجتماعيةمسامهات إضافية  التحول الريفي الشاملبشأن 

والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على  ضمان متّتع مجيع الرجالويشكل  -219
ا وغريه من احلقوق هباملوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف 

وابملرياث، وابحلصول على املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات  ،املتعّلقة أبشكال امللكية األخرى
حصول صغار املنتجني من أهداف التنمية املستدامة( حمور تركيز أساسي للمجالني الّباجميني بشأن  4-1)املقصد  املالية

املسامهات األخري يف جتنب زايدة الفجوة الرقمية. وتنبع ، والزراعة الرقمية، ويكمن اهلدف من اجملال عادل على املوارد بشكلٍ 
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غذائية وأمناط حتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية، املقصد من اجملاالت الّباجمية بشأن هذا حتقيق اإلضافية يف 
ها البيولوجي من أجل األمن دمات النظم اإليكولوجية وتنوعوخصحية للجميع، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية، 

 الغذائي وسبل العيش.

جتدر اإلشارة  -ذكرها هنا رغم عدم  -ألمهية املتزايدة للقدرة على الصمود وارتباطها الوثيق ابالستدامة إىل انظرًا و  -220
ناء قدرة الفقراء بة. ويشكل تركيزها احملدد تيف جماالالقدرة على الصمود تدابري اجملاالت الّباجمية تنطوي على إىل أن مجيع 

والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرضها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة املتصلة ابملناخ وغريها من اهلزات والكوارث 
( حمور تركيز اجملال الّباجمي بشأن النظم الزراعية 5-1)مقصد أهداف التنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

ادرة على الصمود، الذي يعاجل النطاق الكامل ألوجه الضعف والصدمات بغية حتسني االستعداد لآلاثر السلبية والغذائية الق
كذلك يف اجملالني الّباجميني بشأن صحة أساسًيا  املقصد يعتّب هذا هلذه األحداث، واحلد من هذه اآلاثر بشكل مستدام. و 

للفئات األضعف، التغذية من اجملالني الّباجميني بشأن مسامهات إضافية  وتصدر، وحاالت الطوارئ الزراعية والغذائية. واحدة
 للجميع.وأغذية آمنة 

إىل اسرتاتيجيات  اوضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، استنادً ويشكل  -221
ة االستثمار يف اإلجراءات الرامية إىل القضاء إمنائية مراعية ملصاحل الفقراء ومراعية للمنظور اجلنساين، من أجل تسريع وتري 

ب من أهداف التنمية املستدامة( حمور تركيز اجملال الّباجمي بشأن تعزيز االستثمارات، فضاًل عن -1)املقصد  على الفقر
 مسامهات إضافية من اجملال الّباجمي بشأن التحول الريفي الشامل.
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 القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذية احملسَّنة من أهداف التنمية املستدامة:  2اهلدف 
 وتعزيز الزراعة املستدامة

 
نظمة يف املتوجيًها، ستساهم هدفًا من أهداف التنمية املستدامة ابعتباره  2دور اهلدف من خالل النظر إىل  -222

تصدر مسامهات مباشرة إضافة إىل ، الّباجميةجماالهتا القضاء على اجلوع وحتسني التغذية والزراعة املستدامة من خالل مجيع 
القضاء على اجلوع وضمان حصول حول  تغذية أفضليف إطار ويتمحور تركيز اجملاالت الّباجمية . من هذه اجملاالت 16عن 

 من 1-2املقصد ) مغذٍّ اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من غذاء مأمون و 
من خالل من أهداف التنمية املستدامة(  2-2)املقصد ميع أشكال سوء التغذية ووضع هناية جل( أهداف التنمية املستدامة

وتركز  األغذية.الفاقد واملهدر من ، وأغذية آمنة، واحلد من األضعفغذائية صحية، ومعاجلة التغذية للفئات أمناط تعزيز 
غذائية مستدامة يف املناطق نظم حتقيق ا بيد، و يدً العمل ، وال سيما مبادرة ة أفضلحياعدة جماالت براجمية يف إطار أيًضا 

اجملال الّباجمي بشأن ، كما هو احلال يف املقاصدهذه حتقيق على تركيزًا حموراًي ، وحاالت الطوارئ الزراعية والغذائيةاحلضرية، 
يف شىت اجملاالت الّباجمية  من أهداف التنمية املستدامة 1-2لتحقيق املقصد تقدمي مسامهات إضافية ويتم التحول األزرق. 

وكذلك يف اجملال الّباجمي االبتكار األخضر، وصحة واحدة، وصغار املنتجني، والزراعة الرقمية، بشأن  إنتاج أفضليف إطار 
 من أهداف التنمية املستدامة. 2-2و 1-2لتحقيق املقصدين  األسواق والتجارةبشأن شفافية 

من أهداف التنمية  3-2)املقصد  مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار املنتجنيجلة املسامهات يف وجتري معا -223
(، مبا يف ذلك النساء والشعوب األصلية واملزارعون األسريون والرعاة وصيادو األمساك، يف مجيع اجملاالت الّباجمية املستدامة
حصول صغار املنتجني جملالني الّباجميني بشأن االبتكار األخضر، و ، فضاًل عن وجود تركيز قوي يف اإنتاج أفضليف إطار 

حياة . وعلى حنو مماثل، يتم الرتكيز بشكل خاص على هذا املقصد يف اجملالني الّباجميني يف إطار عادل على املوارد بشكلٍ 
 ائية.بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية، وحاالت الطوارئ الزراعية والغذ أفضل

: إنتاج أفضلالثالث األخرى، ففي إطار  الفضائلوتتوزع املسامهات اإلضافية على جماالت براجمية عديدة يف إطار  -224
: أمناط غذائية صحية للجميع واحلد من الفاقد تغذية أفضلالتحول األزرق وصحة واحدة والزراعة الرقمية، ويف إطار 
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: االقتصاد األحيائي ألغذية وزراعة مستدامتني، ويف بيئة أفضل ة، ويف إطارواملهدر من األغذية وشفافية األسواق والتجار 
 : التحول الريفي الشامل ومبادرة العمل يًدا بيد والنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود.حياة أفضلإطار 

من أهداف  4-2قصد املنظمة يف وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة )املستساهم و  -225
زايدة اإلنتاجية واإلنتاج واحلفاظ على النظم اإليكولوجية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغري تؤدي إىل ( التنمية املستدامة

إنتاج ويتم إيالء تركيز خاص يف إطار اجملالني الّباجميني يف إطار ". الفضائل األربع"يف شىت املتطرفة وأحوال الطقس املناخ 
 بيئة أفضلاجملال الّباجمي يف إطار ، و وحصول صغار املنتجني على املوارد بشكل عادل ،االبتكار األخضربشأن  أفضل

بشأن  حياة أفضلويساهم اجملال الّباجمي يف إطار . مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره متكّيفةبشأن نظم زراعية وغذائية 
حتقيق تشمل املسامهات اإلضافية يف و  مسامهًة أساسية يف حتقيق هذا املقصد. ودالنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصم

والتحول الريفي  ،والزراعة الرقمية ،وصحة واحدةالفاقد واملهدر من األغذية، احلد من اجملاالت الّباجمية بشأن هذا اهلدف 
من أجل  النظم اإليكولوجيةوجي وخدمات من أجل أغذية وزراعة مستدامة والتنوع البيول األحيائيواالقتصاد  ،الشامل

 .األغذية والزراعة

من أهداف التنمية املستدامة( برتكيز خاص من خالل اجملال الّباجمي  5-2وسيحظى التنوع البيولوجي )املقصد  -226
 بشأن خدمات النظم اإليكولوجية وتنوعها البيولوجي من أجل األمن الغذائي وسبل العيش، فضاًل عن مسامهات إضافية

 يف إطار االبتكار األخضر، ومبادرة العمل يًدا بيد، حسب السياق.

يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير  اتزايدة االستثمار وتؤدي  -227
ا حموراًي يف ضمان التنمية أ من أهداف التنمية املستدامة( دورً -2)املقصد  التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية

بشأن تعزيز االستثمارات،  حياة أفضلالزراعية والريفية املستدامة. ويقدم اجملاالن الّباجميان الرئيسيان للمنظمة يف إطار 
 ومبادرة العمل يًدا بيد، مسامهات رئيسية يف حتقيق هذا املقصد، فضاًل عن مسامهات إضافية يف إطار االبتكار األخضر.

عمل األسواق بشكل مناسب أمرًا أساسًيا يف ضمان األمن الغذائي واحلصول العادل على األغذية املغذية ويشكل  -228
 ة منع القيود املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات يف األسواق الزراعية العامليواملتنوعة. وستيّسر املنظمة 

هذا دعم يسلّباجمي بشأن شفافية األسواق والتجارة. و ب من أهداف التنمية املستدامة(، عن طريق جماهلا ا-2)املقصد 
علومات احلصول على امل وتيسريومشتقاهتا  األساسيةالسلع سالمة أداء سري أسواق اعتماد تدابري لضمان اجملال الّباجمي أيًضا 

اجملالني  ة منمسامهات إضافي فضاًل عن(، ج من أهداف التنمية املستدامة-2املقصد يف الوقت املناسب )عن األسواق 
 بيد. ايدً مبادرة العمل الزراعة الرقمية و  الّباجميني بشأن
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 من أهداف التنمية املستدامة:  3اهلدف 
 ضمان متّتع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار

 
أتيت هذه ويف مجيع األعمار.  يةلرفاهوابصحية متتع اجلميع أبمناط عيش يف ضمان  مسامهة كّبىاملنظمة  تساهم -229

، مما يساعد على خفض النسبة العاملية تغذية أفضليف إطار اجملاالت الّباجمية  منظوراملسامهة بشكل أساسي من خالل 
اجملالني الّباجميني بشأن حمور تركيز أساسي يف الذي يشكل (، من أهداف التنمية املستدامة 1-3املقصد للوفيات النفاسية )

بشأن احلد من إضافة إىل معاجلة هذا األمر يف اجملال الّباجمي ، األضعفوالتغذية للفئات  غذائية صحية للجميع،أمناط 
-3املقصد وضع هناية لوفيات املواليد واألطفال دون سن اخلامسة اليت ميكن تفاديها )ويشكل األغذية. الفاقد واملهدر من 

 اجملاالت الّباجمية بشأن أمناط غذائية صحية للجميع،األساسي يف إطار  ( حمور الرتكيزمن أهداف التنمية املستدامة 2
كما جيري أيًضا تناول هذا املقصد يف اجملال الّباجمي بشأن احلد من الفاقد واملهدر ،  وأغذية آمنة األضعف،والتغذية للفئات 

 ة عن األمراض غري املعدية الوفيات املبكرة النامج خلفض حموريةنظمة أيًضا مسامهة املستقدم و . من األغذية
أمناط غذائية صحية بشأن  إنتاج أفضلمن خالل اجملال الّباجمي يف إطار ( من أهداف التنمية املستدامة 4-3املقصد )

 األغذية.الفاقد واملهدر من احلد من اجملال الّباجمي بشأن إضافية من  اتمسامهفضاًل عن ، للجميع

تعزيز قدرات مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جمال من أجل نظمة مسامهة أساسية املستقدم وأخريًا،  -230
( من د من أهداف التنمية املستدامة-3املقصد اإلنذار املبكر واحلد من املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية )

احلد بدرجة كبرية من عدد ، فضاًل عن مسامهة إضافية يف بشأن صحة واحدة إنتاج أفضلاجملال الّباجمي يف إطار خالل 
من أهداف  9-3)املقصد  الوفيات واألمراض النامجة عن التعّرض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلويث وتلّوث اهلواء واملاء والرتبة

 .من أجل األغذية والزراعة التنمية املستدامة( من اجملال الّباجمي بشأن االقتصاد األحيائي
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 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع من أهداف التنمية املستدامة:  4اهلدف 
 وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع

 
اجملاالت الّباجمية للمنظمة على  ترسيخمستهدفًا من أجل ليس من أهداف التنمية املستدامة  4أن اهلدف  مع -231

أساسه، فإن املنظمة ستقدم مسامهات إضافية من خالل جماهلا الّباجمي بشأن التغذية للفئات األضعف من أجل ضمان 
من أهداف التنمية املستدامة(  1-4أن يتمّتع مجيع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي واثنوي جماين ومنصف وجّيد )املقصد 

)املقصد  قبل االبتدائيما وأن تتاح فرص احلصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 
من أهداف التنمية املستدامة(. وسيساهم أيًضا اجملال الّباجمي بشأن التحول الريفي الشامل يف ضمان تكافؤ فرص  4-2

من أهداف التنمية  3-4 كلفة )املقصدوامليسور الساء والرجال يف احلصول على التعليم املهين والتعليم العايل اجلّيد مجيع الن
الزايدة يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية، و ( املستدامة

 (.من أهداف التنمية املستدامة 4-4املقصد رة األعمال احلرة )للعمل وشغل وظائف الئقة وملباش
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 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتياتمن أهداف التنمية املستدامة:  5اهلدف 

، مجيعهنّ  تضطلع النظم الزراعية والغذائية بدور رئيسي يف تعزيز حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات -232
وينعكس ذلك يف وضع اجلنسني ابعتباره موضوًعا شاماًل يف اإلطار االسرتاتيجي. وستعزز املنظمة االعرتاف أبعمال الرعاية 

من أهداف التنمية املستدامة( بوصفها حمور تركيز أساسي يف اجملال الّباجمي  4-5غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل )املقصد 
جلنسني ومتكني املرأة الريفية. وسريكز هذا اجملال الّباجمي، املدعوم مبسامهات إضافية من اجملالني الّباجميني بشأن املساواة بني ا

بشأن التغذية للفئات األضعف وحصول صغار املنتجني على املوارد بشكٍل عادل، تركيزًا أساسًيا على دعم القيام 
قتصادية، وكذلك إمكانية حصوهلا على حق امللكية والتصّرف يف متساوية يف املوارد اال ااملرأة حقوقً  ملنحإبصالحات 

أ من أهداف التنمية -5األراضي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية )املقصد 
ينية، وخباصة تكنولوجيا املستدامة(. وسريكز اجملال الّباجمي بشأن الزراعة الرقمية على تعزيز استخدام التكنولوجيا التمك

ب من أهداف التنمية املستدامة(، يف حني أن اجملال -5املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة )املقصد 
سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ للنهوض  سيشجع وجودالّباجمي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية 

 ج من أهداف التنمية املستدامة(.-5نسني )املقصد ابملساواة بني اجل
وسيتم تقدمي مسامهات إضافية من أجل دعم القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل  -233

من أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملاالت الّباجمية بشأن أمناط غذائية صحية للجميع، والتغذية  1-5مكان )املقصد 
للفئات األضعف، ومبادرة العمل يًدا بيد؛ ومن أجل تعزيز دور املرأة يف املشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة 

 الل اجملال الّباجمي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية.من أهداف التنمية املستدامة( من خ 5-5)املقصد 
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 ضمان إاتحة املياه وخدمات الصرف الصحي للجميعمن أهداف التنمية املستدامة:  6اهلدف 

 
نظمة يف ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة. وعلى وجه املستساهم  -234

اخلصوص، سريكز اجملال الّباجمي بشأن االبتكار األخضر تركيزًا رئيسًيا على زايدة كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات 
مستدام من أجل معاجلة شح املياه، واحلد بدرجة كبرية من  وضمان سحب املياه العذبة وإمداداهتا على حنو على حنو كبري

 .من أهداف التنمية املستدامة( 4-6عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه )املقصد 
من أهداف التنمية  5-6وسيتم تقدمي مسامهات إضافية من أجل تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه )املقصد  -235

من أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملالني  6-6رميم النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه )املقصد املستدامة( ومحاية وت
الّباجميني بشأن االبتكار األخضر، والتحول األزرق؛ ومن أجل حتسني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف إلقاء 

إىل أدىن حد، وخفض نسبة مياه اجملاري غري املعاجلة إىل النصف، وزايدة النفاايت واملواد الكيميائية اخلطرة وتقليل تسّرهبا 
من أهداف التنمية املستدامة( من  3-6إعادة التدوير وإعادة االستخدام املأمونة بنسبة كبرية على الصعيد العاملي )املقصد 

 .غذية والزراعة املستدامةمن أجل األ خالل اجملالني الّباجميني بشأن االبتكار األخضر، واالقتصاد األحيائي
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 من أهداف التنمية املستدامة:  7اهلدف 
 ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة

 

 
جماالت براجمية حمددة على أساسه،  ترسيخمن أهداف التنمية املستدامة ليس مستهدفًا من أجل  7أن اهلدف  مع -236

كفاءة استخدام الطاقة تحسني  سيساهم اجملال الّباجمي للمنظمة بشأن االبتكار األخضر يف مضاعفة املعدل العاملي ل
 من أهداف التنمية املستدامة( من خالل التكنولوجيات واملمارسات الفعالة واملبتكرة. 3-7)املقصد 
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  املستدامة:من أهداف التنمية  8اهلدف 
 تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، 

 وتوفري العمل الالئق للجميع

 
دورًا كبريًا يف تعزيز النمو  األكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة تؤدي النظم الزراعية والغذائية -237

االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع. وستجرى املسامهات 
 الرئيسية حنو حتقيق هذا اهلدف يف اجملال الّباجمي بشأن التحول الريفي الشامل، الذي سيهدف إىل تعزيز السياسات املوجهة

حنو التنمية واليت تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، 
من  3-8وتشجع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، ومنوها )املقصد 

أهداف التنمية املستدامة(. وسيساهم كذلك هذا اجملال الّباجمي، املدعوم مبسامهة إضافية من اجملال الّباجمي بشأن املساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية، يف حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء والرجال، مبا يف ذلك 

 .من أهداف التنمية املستدامة( يف النظم الزراعية والغذائية 5-8ذوو اإلعاقة )املقصد  الشباب واألشخاص

، تغذية أفضلمن أهداف التنمية املستدامة ما يلي: من  8وتشمل املسامهات اإلضافية حنو حتقيق مقاصد اهلدف  -238
-8ى التكنولوجيا، واالبتكار )املقصد حتقيق مستوايت أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء مبستو 

من أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملالني الّباجميني بشأن االبتكار األخضر، والتحول األزرق، وكذلك حتسني  3
صد كفاءة استخدام املوارد العاملية يف جمال االستهالك واإلنتاج، والسعي إىل فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي )املق

: احلد بدرجة كبرية حياة أفضلمن أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملال الّباجمي بشأن االبتكار األخضر؛ ومن  8-4
من أهداف التنمية املستدامة(، والقضاء على  6-8من نسبة الشباب غري امللتحقني ابلعمالة أو التعليم أو التدريب )املقصد 

من أهداف التنمية املستدامة( ومحاية حقوق  7-8أشكال عمل األطفال )املقصد  السخرة وضمان حظر واستئصال أسوأ
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من أهداف التنمية املستدامة(  8-8وآمنة جلميع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون )املقصد  سليمةالعمل وتعزيز بيئة عمل 
املالية احمللية على تشجيع إمكانية احلصول  من خالل اجملال الّباجمي بشأن التحول الريفي الشامل؛ وتعزيز قدرة املؤسسات

التنمية املستدامة(  من أهداف 10-8على اخلدمات املصرفية والتأمني واخلدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها )املقصد 
ة زايدة دعم من خالل اجملال الّباجمي بشأن تعزيز االستثمارات. وسيدعم أيًضا اجملال الّباجمي بشأن شفافية األسواق والتجار 

 أ من أهداف التنمية املستدامة(.-8املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية )املقصد 
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  من أهداف التنمية املستدامة: 9اهلدف 
 إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار

 
ستدعم املنظمة القدرة على الصمود يف الصناعة واالبتكار والبىن التحتية، وستقدم مسامهات رئيسية من أجل:  -239

زايدة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسائر املشاريع، وال سيما يف البلدان النامية، على اخلدمات املالية، 
من أهداف التنمية املستدامة(  8-8جها يف سالسل القيمة واألسواق )املقصد كلفة، وإدمايسورة الاملمبا يف ذلك االئتماانت 

من خالل اجملال الّباجمي بشأن حصول صغار املنتجني على املوارد بشكٍل عادل، املدعوم مبسامهات إضافية من اجملالني 
برية يف فرص احلصول على تكنولوجيا الّباجميني بشأن التحول الريفي الشامل، وتعزيز االستثمارات؛ ومن أجل حتقيق زايدة ك

املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا )املقصد 
 ج من أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملال الّباجمي بشأن الزراعة الرقمية. وسيتم تقدمي مسامهة إضافية حنو دعم-9

ب من أهداف التنمية املستدامة( من خالل -9تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية )املقصد 
 اجملال الّباجمي بشأن االبتكار األخضر.
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 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينهامن أهداف التنمية املستدامة:  10اهلدف 

 
ال ميكنها تعظيم مسامهاهتا يف حتقيق األكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة  والغذائية النظم الزراعيةإن  -240

ما بينها. كما ال  أهداف التنمية املستدامة إال إذا كان هناك تركيز حمدد على احلد من انعدام املساواة داخل البلدان ويف
أحد خلف الركب يف إطار اجلهود الرامية إىل استئصال اجلوع والقضاء ميكننا ضمان معاجلة أوجه انعدام املساواة وعدم ترك 

على الفقر إاّل عن طريق مد يد العون إىل هذه الفئات األضعف. ويف احلقيقة، تشمل العوامل املسّرعة لتعزيز التغيري 
كمة الشاملة، وبناء التحويلي من أجل "عدم ترك أحد خلف الركب" التنمية الشاملة لرأس املال البشري، وضمان احلو 

القدرات املؤسسية الشاملة. وتقوم اجملاالت الّباجمية بشأن التحول الريفي الشامل، ومبادرة العمل يًدا بيد، وتعزيز 
يف  40ا إىل حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن االستثمارات، بتقدمي مسامهات رئيسية حنو التوصل تدرجييً 

من أهداف التنمية املستدامة( ومتكني وتعزيز  1-10املائة من السكان مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين )املقصد 
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو اجلنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو 

من أهداف التنمية املستدامة(. ويتم تقدم مسامهات  2-10ري ذلك )املقصد األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غ
من خالل اجملالني الّباجميني بشأن شفافية األسواق والتجارة، وصحة واحدة، وحنو حتقيق  1-10إضافية حنو حتقيق املقصد 

للفئات األضعف، واملساواة بني من خالل اجملاالت الّباجمية بشأن أمناط غذائية صحية للجميع، والتغذية  2-10املقصد 
 اجلنسني.

ا، مبا يتماشى مع اتفاقات ويشكل تنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوً  -241
ارة؛ أ من أهداف التنمية املستدامة( حمور تركيز الّبانمج بشأن شفافية األسواق والتج-10منظمة التجارة العاملية )املقصد 

من أهداف التنمية املستدامة(  7-10)املقصد  ومسؤولأما تيسري اهلجرة وتنقل األشخاص على حنو منظم وآمن ومنتظم 
فهو أمر أساسي ابلنسبة إىل اجملال الّباجمي بشأن التحول الريفي الشامل. وبشكل رئيسي، سريكز اجملال الّباجمي بشأن 

دة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر إىل تعزيز االستثمارات على دعم تشجيع املساع
 ب من أهداف التنمية املستدامة(.-10الدول اليت تشتد احلاجة فيها إليها )املقصد 
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وسُتقدم مسامهات إضافية حنو حتقيق ضمان تكافؤ الفرص واحلد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج، مبا يف ذلك  -242
من أهداف التنمية املستدامة( من خالل مبادرة  3-10من خالل إزالة القوانني والسياسات واملمارسات التمييزية )املقصد 

بشأن الزراعة الرقمية أيًضا اعتماد السياسات وحتقيق قدر أكّب من املساواة  العمل يًدا بيد، بينما سيدعم اجملال الّباجمي
  من أهداف التنمية املستدامة(، كي ال تتفاقم الفجوة الرقمية. 4-10تدرجيًيا )املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  11اهلدف 
 الصمود ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

 
جزًءا من احلل جلعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة األكثر كفاءة يتعني أن تشكل النظم الزراعية والغذائية  -243

للجميع وقادرة على الصمود ومستدامة. وتدعم املنظمة الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بني املناطق احلضرية 
أ من أهداف التنمية املستدامة( إذ يشكل هذا املقصد حمور -11ابملناطق احلضرية واملناطق الريفية )املقصد  واملناطق احمليطة

 تركيز رئيسي يف اجملال الّباجمي بشأن حتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية.
ات إضافية من خالل عمله يف ويقدم اجملال الّباجمي بشأن النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود مسامه -244

أ من أهداف التنمية املستدامة(، -11سبيل التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشخاص املتضررين )املقصد 
وكذلك الزايدة بنسبة كبرية يف عدد املدن واملستوطنات البشرية اليت تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل مشول 

يق الكفاءة يف استخدام املوارد، والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود يف مواجهة اجلميع، وحتق
الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكوارث على مجيع املستوايت، مبا يتماشى مع إطار سينداي للحد من 

 لتنمية املستدامة(.أ من أهداف ا-11)املقصد  2030-2015خماطر الكوارث للفرتة 
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 ضمان وجود أمناط استهالد وإنتاج مستدامةمن أهداف التنمية املستدامة:  12اهلدف 

 
يشكل ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة أحد حماور الرتكيز املهمة يف عمل املنظمة. وسيساهم اجملال  -245

الّباجمي للمنظمة بشأن حتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية مسامهًة أساسية يف تنفيذ اإلطار العشري لّبامج 
أهداف التنمية املستدامة(، فضاًل عن مسامهة إضافية من اجملال الّباجمي  من 1-12االستهالك واإلنتاج املستدامني )املقصد 

من  2-12للموارد الطبيعية )املقصد  ءبشأن أمناط غذائية صحية. وسيكون حتقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكف
األحيائي ألغذية وزراعة مستدامتني، أهداف التنمية املستدامة( أحد حماور الرتكيز الرئيسية للمجال الّباجمي بشأن االقتصاد 

فضاًل عن مسامهات إضافية من اجملاالت الّباجمية بشأن االبتكار األخضر، والتحول األزرق، ومبادرة العمل يًدا بيد، ونظم 
 مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره. متكّيفةزراعية وغذائية 

من أهداف  3-12على صعيد أماكن البيع ابلتجزئة واملستهلكني )املقصد  النفاايت الغذائية العاملية خفضوميثل  -246
التنمية املستدامة( حمور تركيز رئيسي للمجال الّباجمي بشأن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، فضاًل عن مسامهات 

ائية مستدامة يف املناطق احلضرية، إضافية من اجملاالت الّباجمية بشأن أغذية آمنة للجميع، والتحول األزرق، وحتقيق نظم غذ
 واالقتصاد األحيائي ألغذية وزراعة مستدامتني.

بشكل أساسي على حتقيق  ةستداماملزراعة الغذية و من أجل األوسريكز اجملال الّباجمي بشأن االقتصاد األحيائي  -247
كبرية من إطالقها يف اهلواء واملاء والرتبة اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفاايت طوال دورة عمرها واحلد بدرجة  

من أهداف التنمية املستدامة( واحلد بدرجة كبرية من إنتاج النفاايت، من خالل املنع والتخفيض وإعادة  4-12)املقصد 
 من أهداف التنمية املستدامة(. 5-12التدوير وإعادة االستعمال )املقصد 

ويشكل ضمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي ابلتنمية املستدامة وأمناط العيش يف  -248
من أهداف التنمية املستدامة( أحد حماور الرتكيز الرئيسية للمجال الّباجمي بشأن أمناط  8-12وائم مع الطبيعة )املقصد 

 غذائية صحية للجميع.



175  C 2021/3 

 

أن حتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية مسامهات إضافية حنو تعزيز ممارسات وسيقدم اجملال الّباجمي بش -249
من أهداف التنمية املستدامة(، يف حني أن اجملالني الّباجميني بشأن احلد من الفاقد  7-12الشراء العام املستدامة )املقصد 

ا النامية لتعزيز قدراهتا العلمية والتكنولوجية للمضي قدمً واملهدر من األغذية، واالقتصاد األحيائي، سيقومان بدعم البلدان 
 أ من أهداف التنمية املستدامة(.-12حنو حتقيق أمناط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة )املقصد 
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 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآاثرهمن أهداف التنمية املستدامة:  13اهلدف 

 
تقدم النظم الزراعية والغذائية مسامهة حمورية يف اإلجراءات الرامية إىل مكافحة تغري املناخ وآاثره. ويشري تقرير اهليئة  -250

يف املائة  23إىل أن استخدام األراضي الزراعية يساهم يف نسبة تصل إىل  2019احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام 
البشرية املنشأ، كما يشدد التقرير أيًضا على دور املنظمة يف التخفيف من تغري املناخ  احلراري االحتباسمن انبعااثت غازات 

مع تغرّي املناخ  متكّيفةوالتكيف معه. وسيجري قسم أساسي من هذا العمل يف اجملال الّباجمي بشأن نظم زراعية وغذائية 
على الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة ابملناخ والكوارث  وختفف من حدة آاثره، مع الرتكيز على تعزيز املرونة والقدرة

حياة من أهداف التنمية املستدامة(، املدعوم مبسامهات إضافية من اجملاالت الّباجمية يف إطار  1-13الطبيعية )املقصد 
 لق احلضرية، ومبادرة العمبشأن النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود، وحتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناط أفضل

 ، وخدمات النظم اإليكولوجية.والتنوع البيولوجييًدا بيد؛ وكذلك االبتكار األخضر، 
ويشكل إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطين )املقصد  -251

سني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ من أهداف التنمية املستدامة(، وتعزيز آليات حت 13-2
ب من أهداف التنمية املستدامة(، عنصرين رئيسيني حيظيان -13يف أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية )املقصد 

خ وختفف من حدة آاثره. وتكمل هذه املسامهات مع تغرّي املنا  متكّيفةابلرتكيز يف اجملال الّباجمي بشأن نظم زراعية وغذائية 
من أهداف  2-13مسامهات إضافية من اجملالني الّباجميني بشأن النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود )املقصد 

 ب من أهداف التنمية املستدامة(.-13التنمية املستدامة( وصغار املنتجني )املقصد 
وسيقدم اجملال الّباجمي بشأن تعزيز االستثمارات مسامهة إضافية من أجل دعم تنفيذ ما تعهدت به األطراف من  -252

 100البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من التزام هبدف التعبئة املشرتكة ملبلغ قدره 
 البلدان النامية، يف سياق إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ  لتلبية احتياجات بليون دوالر سنوايً 

 أ من أهداف التنمية املستدامة(.-13)املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  14اهلدف 
 حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

 
 ابوصفها وكالة األمم املتحدة الرائدة املعنية مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة، دورً تؤدي املنظمة،  -253

رئيسًيا يف تعزيز حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة. وبناء على 
"، إضافة إىل تعددية الفضائل األربعأهداف التنمية املستدامة على " من 14ذلك، تتوزع املسامهات يف حتقيق اهلدف 

املقاصد الرئيسية من أهداف التنمية املستدامة اليت تشغل مركز االستهداف يف اجملال الّباجمي بشأن التحول األزرق. ووفًقا 
ية البحرية والساحلية على حنو مستدام لذلك، يركز اجملال الّباجمي بشأن التحول األزرق على تعزيز إدارة النظم اإليكولوج

فضاًل عن مسامهات إضافية من اجملاالت الّباجمية بشأن النظم  –من أهداف التنمية املستدامة  2-14ومحايتها )املقصد 
حظر أشكال اإلعاانت الزراعية والغذائية القادرة على الصمود، واالقتصاد األحيائي، وخدمات النظم اإليكولوجية(؛ و 

من أهداف التنمية  6-14هم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األمساك )املقصد اد األمساك اليت تسية ملصااملقدم
فضاًل عن مسامهات إضافية من اجملال الّباجمي بشأن خدمات النظم اإليكولوجية وتنوعها البيولوجي(؛ وزايدة  –املستدامة 

لصغرية النامية وأقل البلدان منوا من االستخدام املستدام للموارد البحرية، مبا الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية ا
من أهداف التنمية املستدامة(؛ وتعزيز حفظ احمليطات  7-14د األمساك )املقصد يإلدارة املستدامة ملصايف ذلك من خالل ا

يغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون ا عن طريق تنفيذ القانون الدويل بصا مستدامً ومواردها واستخدامها استخدامً 
ج من أهداف التنمية املستدامة(، فضاًل عن مسامهة إضافية يف زايدة املعارف العلمية، وتطوير قدرات -14البحار )املقصد 

ذاته، إىل أ من أهداف التنمية املستدامة(. ويهدف هذا اجملال الّباجمي -14البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية )املقصد 
جانب اجملال الّباجمي بشأن خدمات النظم اإليكولوجية وتنوعها البيولوجي، بشكل رئيسي إىل تنظيم الصيد على حنو 

 4-14فعال، وإهناء الصيد املفرط والصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم وممارسات الصيد املدمرة )املقصد 
من أجل األغذية   عن مسامهة إضافية من اجملال الّباجمي بشأن االقتصاد األحيائيأهداف التنمية املستدامة(، فضاًل  من

 .والزراعة املستدامة
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ويضع اجملال الّباجمي بشأن التحول األزرق، إىل جانب اجملالني الّباجميني بشأن أمناط غذائية صحية للجميع،  -254
والتحول الريفي الشامل، الرتكيز األويل على توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق 

وهو  –فضاًل عن مسامهة إضافية من اجملال الّباجمي بشأن صغار املنتجني ب من أهداف التنمية املستدامة(، -14)املقصد 
 ما يّبز دور األمساك يف األمناط الغذائية الصحية ويف ضمان مشول صيادي األمساك يف حتول اإلنتاج والتحول الريفي.

ة آاثره تركيزًا أولًيا على مع تغرّي املناخ وختفف من حد متكّيفةوسريكز اجملال الّباجمي بشأن نظم زراعية وغذائية  -255
 من أهداف التنمية املستدامة(. 3-14املساعدة يف تقليل حتمض احمليطات إىل أدىن حد ومعاجلة آاثره )املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  15اهلدف 
 محاية النظم اإليكولوجية الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، 

 وإدارة الغاابت على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 
 ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 
ال بد من حتويل النظم الزراعية والغذائية من أجل ضمان قيامها على حنو أكثر فعالية حبماية النظم اإليكولوجية  -256

تدام، وإدارة الغاابت على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الّبّية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مس
األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وترتكز املسامهات يف حتقيق هذا اهلدف يف كل من الفضيلتني 

ية وتنوعها البيولوجي فعلى وجه اخلصوص، يساهم اجملال الّباجمي بشأن خدمات النظم اإليكولوج .إنتاج أفضل وبيئة أفضل
من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية  15يف حتقيق عدد من مقاصد اهلدف 

الّبية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماهتا، وال سيما الغاابت واألراضي الرطبة واجلبال واألراضي اجلافة 
فضاًل عن مسامهات إضافية من اجملاالت الّباجمية بشأن نظم زراعية وغذائية  –أهداف التنمية املستدامة  من 1-15)املقصد 

مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره، والنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود، والتحول األزرق(، ويساعد  متكّيفة
من  3-15دهورة، مبا يف ذلك األراضي املتضررة من التصحر )املقصد يف مكافحة التصحر، وترميم األراضي والرتبة املت

فضاًل عن مسامهات إضافية من اجملال الّباجمي بشأن النظم الزراعية والغذائية القادرة على  –أهداف التنمية املستدامة 
أهداف التنمية املستدامة(؛  من 4-15الصمود(، وحفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي )املقصد 

، وتعزيز سبل الوصول الوراثيةمع القيام يف الوقت ذاته بتعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد 
 من أهداف التنمية املستدامة( بغية عدم ترك أي أحد خلف الركب. 6-15إىل تلك املوارد )املقصد 

ستدامة جلميع أنواع الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة وحتقيق زايدة وسيكون تنفيذ اإلدارة امل -257
من أهداف التنمية املستدامة( حمور  2-15كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي )املقصد 
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 عن مسامهات إضافية من اجملاالت الّباجمية بشأن النظم الرتكيز األساسي يف اجملال الّباجمي بشأن االبتكار األخضر، فضاًل 
مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره، وخدمات النظم  متكّيفةالزراعية والغذائية القادرة على الصمود، ونظم زراعية وغذائية 

 .من أجل األغذية والزراعة املستدامة اإليكولوجية وتنوعها البيولوجي، واالقتصاد األحيائي
يف مرحلة الحقة اختاذ  بشكل حاسموكما يتضح من تزايد اإلصابة ابألمراض احليوانية املنشأ، سيكون من املهم  -258

-15تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألراضي واملياه وتقليل أثر ذلك إىل حد كبري )املقصد 
على ذلك، سيكون ذلك هو حمور الرتكيز الرئيسي للمجال الّباجمي بشأن صحة من أهداف التنمية املستدامة(. وبناًء  8

 واحدة، وذلك من أجل احلفاظ على النظم الزراعية والغذائية السليمة ومحاية صحة اإلنسان.
ويقدم اجملال الّباجمي بشأن االبتكار األخضر مسامهات إضافية من أجل اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من  -259

من أهداف التنمية املستدامة(؛ كما يتم من خالل  5-15تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي )املقصد 
ت إضافية من أجل إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف اجملال الّباجمي بشأن التحول األزرق تقدمي مسامها

من  9-15عمليات التخطيط الوطين واحمللي، والعمليات اإلمنائية، واسرتاتيجيات احلد من الفقر، واحلساابت )املقصد 
  أهداف التنمية املستدامة(.
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 من أهداف التنمية املستدامة:  16اهلدف 
 تمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة،التشجيع على إقامة جم

للجميع على وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة  
 املستوايت كافة

 
يف إقامة السالم والعدالة األكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة  النظم الزراعية والغذائيةستساهم  -260

واملؤسسات القوية. ونقطة الدخول الرئيسية للمنظمة هي من خالل اجملال الّباجمي بشأن حاالت الطوارئ الزراعية والغذائية، 
وذلك يف املسامهة يف احلد بدرجة كبرية من مجيع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان )املقصد 

 اف التنمية املستدامة( من خالل احلد من حاالت الوفاة املرتبطة ابلنزاعات.من أهد 16-1
الحتياجات وشامل للجميع وتشاركي يليب اويتم تقدمي مسامهات إضافية من أجل ضمان اختاذ القرارات على حنو  -261

اجمي بشأن حاالت الطوارئ من أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملال الّب  7-16ومتثيلي على مجيع املستوايت )املقصد 
بشأن التحول الريفي الشامل، والنظم الزراعية  حلياة أفضلالزراعية والغذائية، وكذلك من خالل اجملالني الّباجميني اآلخرين 

والغذائية القادرة على الصمود. ويقدم اجملال الّباجمي بشأن أمناط غذائية صحية للجميع مسامهة إضافية يف تعزيز سيادة 
من أهداف التنمية  3-16ون على الصعيدين الوطين والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول اجلميع إىل العدالة )املقصد القان

املستدامة(، بينما يدعم اجملال الّباجمي بشأن النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود أيًضا تعزيز املؤسسات الوطنية 
سعًيا لبناء القدرات على مجيع املستوايت، وال سيما يف البلدان النامية، ملنع  ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدويل،

أ من أهداف التنمية املستدامة(، خصوًصا بسبب النزاعات على املوارد الطبيعية اليت تتعرض لضغوط -16العنف )املقصد 
 متزايدة.
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  من أهداف التنمية املستدامة: 17اهلدف 
 وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامةتعزيز وسائل التنفيذ 

 
تستعرض املنظمة منوذج أعماهلا بغية حتسني فعاليته واالستفادة بشكل أفضل من املعارف املتعددة التخصصات  -262

ا السياق، يف املنظمة، ومن دورها يف توفري املعلومات والبياانت، وكمنتدى حمايد للقضااي املتعلقة ابألغذية والزراعة. ويف هذ
بدور أساسي ابلنسبة إىل الطريقة اليت ستضمن هبا املنظمة مسامهة أكثر أتثريًا وحتوياًل من أجل حتقيق  17يضطلع اهلدف 

أهداف التنمية املستدامة. وجتسد مجيع اجملاالت الّباجمية، من خالل العوامل املسّرعة واملهام األساسية، دور املنظمة كجهة 
 وحتالفات ختص النظم الزراعية والغذائية املستدامة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. حمفزة إلقامة شراكات

من  5-17وتنفيذها )املقصد  اوسينصب تركيز خاص على دعم اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان منوً  -263
بينما سيكون دعم املنظمة للتفعيل الكامل  أهداف التنمية املستدامة( من خالل اجملال الّباجمي بشأن تعزيز االستثمارات،

، 2017حبلول عام  البنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصاحل أقل البلدان منوً 
من أهداف التنمية  8-17وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )املقصد 

أساسي على زايدة صادرات البلدان بشكل رتكيز الاملستدامة( حمور تركيز العمل الّباجمي بشأن الزراعة الرقمية. وسينصب 
 من أهداف التنمية املستدامة( يف اجملال الّباجمي بشأن شفافية األسواق والتجارة. 11-17النامية زايدًة كبريًة )املقصد 

، وذلك الفضائل األربعمن أهداف التنمية املستدامة على  17اإلضافية من أجل حتقيق اهلدف  وتتوزع املسامهات -264
ما يتعلق ابلعلوم  ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف هبدف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشمال واجلنوب ويف

اف التنمية املستدامة(، وتعزيز نظام جتاري متعدد األطراف من أهد 6-17والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها )املقصد 
من أهداف التنمية  10-17عاملي قائم على القواعد ومفتوح وغري متييزي ومنصف يف إطار منظمة التجارة العاملية )املقصد 

رسوم فرض دون من إىل األسواق  ااملستدامة(، وحتقيق التنفيذ املناسب التوقيت لوصول منتجات مجيع أقل البلدان منوً 



183  C 2021/3 

 

من أهداف التنمية املستدامة(، وتعزيز اتساق السياسات من أجل حتقيق  12-17مجركية أو حصص مفروضة )املقصد 
من أهداف التنمية املستدامة(، وتعزيز الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة  14-17التنمية املستدامة )املقصد 

تنمية املستدامة(، وتشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبني القطاع العام والقطاع اخلاص من أهداف ال 16-17)املقصد 
من أهداف التنمية املستدامة(. وجيري تقدمي هذه املسامهات اإلضافية  17-17وشراكات اجملتمع املدين الفعالة )املقصد 

عن طريق اجملاالت الّباجمية بشأن االبتكار األخضر، وصحة واحدة، وأمناط غذائية صحية للجميع، وأغذية آمنة للجميع، 
  املناخ وختفف من حدة آاثره.مع تغرّي  متكّيفةوشفافية األسواق والتجارة، ومبادرة العمل يًدا بيد، ونظم زراعية وغذائية 
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 النتائجيكل هل: وصف 4امللحق 

 الوصف عدالبُ 
 العناصر الالزمة لوضع تسلسل هرمي واضح وسبيب للنتائج

 األهداف العامة الرفيعة املستوى اليت توفّر إطارًا لرؤية املنظمة يكون مبنيًّا على األهداف األهداف العاملية لألعضاء
مع  وحتقيق األهداف العاملية لألعضــــــاء 2030املنظمة يف تنفيذ خطة عام  مســــــامهةوصــــــف موجز لســــــبل  االسرتاتيجيةالسردية 

من أجل كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة  أكثرالرتكيز على التحول إىل نظم زراعية وغذائية 
 أحد خلف الركب.من دون ترك أي وحياة أفضل،  إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل،

مقاصــــــــد أهداف التنمية املســــــــتدامة الرفيعة املســــــــتوى اليت ينبغي أن يســــــــاهم عمل املنظمة يف حتقيقها من  أهداف التنمية املستدامة التوجيهية
(. وتســـــــــــاعد يف توجيه 10و 2و 1خالل الســـــــــــردية االســـــــــــرتاتيجية للمنظمة )أهداف التنمية املســـــــــــتدامة 

 املقايضات.
)التأثريات اليت تتطلع  الفضاااائل األربع

 املنظمة إىل حتقيقها(
"ما" تســـــاهم املنظمة يف حتقيقه من خالل عملها الّباجمي، النواتج/ التأثريات الطويلة األجل، وتُقاس هذه 

 التأثريات بواسطة املؤشرات الطويلة األجل ألهداف التنمية املستدامة املناسبة.
من خالل عملها الّباجمي، النواتج يف األجل املتوســــــــط، وتُقاس هذه النواتج "ما" تســــــــاهم املنظمة يف حتقيقه  النواتج

 بواسطة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
امليزة النسبية املواضيعية والفنية اليت تتمتع هبا املنظمة وقدرهتا على إجناز براجمها، وهي متثل مسامهة املنظمة  جماالت األولوية الرباجمية

النواتج يف األجل املتوســـــــــــط. ومتثل خمرجاهتا التنفيذ الفعلي لتدخالت املنظمة على املســـــــــــتوايت يف حتقيق 
 القطرية واإلقليمية والعاملية، ابستخدام املوارد العادية واملوارد من خارج امليزانية على حدٍّ سواٍء.

 العناصر اإلضافية لرتكيز عمل املنظمة وتسريع وتريته ومتكينه
تســــــريع وترية التقّدم وتعظيم اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املســــــتدامة وحتقيق تطلعاتنا. وتوفري املســــــاعدة  املسّرعة العوامل

 لتيسري إدارة املقايضات. وضرورة أن يكون عمل املنظمة شاماًل ومراعًيا للمساواة بني اجلنسني
دئ عدم ترك أي أحد خلف الركب، وال بّد من أخذها يف اجملاالت احلامسة األمهية من أجل تطبيق مبا املواضيع املشرتكة

 احلسبان يف مجيع األعمال الّباجمية اليت تضطلع هبا املنظمة
"ســـبل" تنفيذ املنظمة لعملها، مثل خطوط اإلنتاج املنبثقة عن اخلصـــائص التنظيمية لدى املنظمة وواليتها  الوظائف األساسية

األســــــاســــــية. تشــــــّكل الســــــبل اليت تعّزز من خالهلا املنظمة هذه الوظائف على النحو املبنّي يف النصــــــوص 
 األساسية بطريقة هادفة وحمددة األولوايت ومتسلسلة منوذج األعمال لدى املنظمة.

 الوظائف األساسية
متّثل أنواع وابلتايل،  تُعّرف الوظائف األساسية أبهنا وسائل العمل احلامسة اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. -265

وهي جماالت من املتوقع أن تؤدي املنظمة فيها دورًا قياداًي،  التدخالت اليت سُتنسد إليها املنظمة األولوية يف خطة عملها.
ويف مثل هذه احلاالت يتعني على املنظمة أن تعمل مع الشركاء وأن تكثف جهودها  ولكن ليس ابلضرورة دورًا حصراًي.

 جية وتفعيل هذه الشراكات.الستحداث شراكات اسرتاتي
يف اجملاالت املتعّلقة بوالية املنظمة، والعمل بشكل  جتميع وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل البياانت واملعلومات -1

متضافر مع البلدان والشركاء اآلخرين يف التنمية لتحديد الدوافع اخلاصة ابملستهلكني والفجوات يف السياسات 
 نصات املشرتكة واستخدام األدوات التكنولوجية الناشئة.واالستثمارات، وتعزيز امل
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للنظم  وتيسري ودعم عمل البلدان والشركاء اآلخرين من أجل وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات -2
الزراعية والغذائية املستدامة والشاملة والقادرة على الصمود، مثل االتفاقات الدولية ومدوانت السلوك واملواصفات 

 الفنية والتكنولوجيات ذات الصلة واألدوات الرقمية واملمارسات اجليدة وغري ذلك.
وتيسري وتعزيز ودعم احلوار يف جمال السياسات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية على املستوايت العاملية واإلقليمية  -3

 ، مبا يف ذلك االعرتاف الصريح ابملقايضات ومراعاهتا.والقطرية
املؤسسات على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، إلعداد وتنفيذ ورصد وتقييم ودعم  -4

 السياسات والّبامج القائمة على األدلة واالستفادة من االستثمارات.
تعاجل  وتيسري الشراكات والتحالفات من أجل إقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود -5

عدم املساواة وال ترتك أحًدا خلف الركب، مبا يف ذلك مع احلكومات والشركاء يف التنمية ومنظمات اجملتمع أوجه 
 املدين والقطاع اخلاص.

 إسداء املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسّن من تطبيقها -6
 ظمة. يف اجملاالت ذات الصلة بوالية املن

، مبا يف ذلك ابملستهلكني، مع االستفادة من معارف الدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةو -7
 املنظمة وبياانهتا وموقعها كوكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ودورها املوثوق كوسيط حمايد.

. دمج التخطيط القطري ضمن اإلطار االسرتاتيجي 8الشكل ويبنّي  -266
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 : دمج التخطيط القطري ضمن اإلطار االسرتاتيجي8الشكل 
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 : اقرتاح امليزانية حبسب أبواب امليزانية واألقاليم5امللحق 
 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 

 أورواب وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادئ أفريقيا الرئيسي/العاملاملقر   
 أمريكا الالتينية 
   اجملموع الشرق األدىن والبحر الكارييب

 عمليات النقل
 بني أبواب امليزانية

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

 االعتمادات
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 امليزانية

 اجملموع

1- 71 536 99 692 28 942 131 445 19 385 77 576 8 190 16 783 18 638 75 032 10 869 43 263 157 559 443 791 601 350 
2- 65 475 39 980 28 373 72 307 13 748 30 902 4 770 5 271 13 017 24 383 6 214 23 283 131 597 196 125 327 723 
3- 56 600 80 560 16 209 71 167 7 586 58 170 3 161 15 036 7 996 68 611 5 635 23 958 97 187 317 502 414 690 
4- 77 453 246 633 21 688 534 557 11 796 188 954 5 469 18 825 17 026 75 614 8 743 171 965 142 175 1 236 550 1 378 724 
6- 67 059 18 978 788 0 810 319 478 0 693 0 484 1 130 70 312 20 427 90 739 
 788 140 0 788 140 0 373 9 0 460 20 0 851 11 0 629 27 0 848 45 0 628 25 برانمج التعاون التقين  -7
8- 55 934 1 514 1 329 0 3 768 0 6 659 1 160 1 995 0 1 664 3 390 71 348 6 064 77 412 
9- 30 826 0 1 183 0 839 0 568 0 1 475 0 806 0 35 696 0 35 696 

10- 48 776 9 818 2 215 510 2 313 64 1 302 0 2 404 53 2 389 67 59 398 10 512 69 910 
11- 44 399 10 453 3 151 0 6 019 0 1 526 0 4 709 700 2 750 8 000 62 553 19 153 81 706 
 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 املصروفات الطارئة -12
 000 14 0 000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 14 اإلنفاق الرأمسايل -13
 421 22 0 421 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 22 اإلنفاق األمين -14

 760 255 3 125 250 2 635 005 1 056 275 925 48 393 244 413 88 075 57 973 43 985 355 892 93 987 809 726 149 628 507 706 580 اجملموع
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 : اقرتاح امليزانية للفرتة حبسب أبواب امليزانية والوحدات التنظيمية6امللحق 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 التعديالت اإلضافية التنظيمية  اتأبواب امليزانية والوحد 

 برانمج العمل وامليزانية للفرتة
 (ترتيبه)املُعاد  2020-2021 

برانمج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري
2022-2023 

 089 1 (26) 115 1 مكاتب املدير العام    
 086 5 (425) 511 5 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي     
 446 5 174 272 5 املراكز    
 807 (198 1) 005 2 مسار الشراكات والتواصل    
 000 42 608 1 393 40 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 195 19 061 1 134 18 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 165 6 160 مكاتب االتصال    
 790 24 711 078 24 املكاتب اإلقليمية    
 828 44 458 370 44 ممثليات املنظمة    
 354 19 333 021 19 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (202 5) (366) (837 4) إيرادات املنظمة    
 559 157 335 2 224 155 إنتاج أفضل -1

 621 1 (36) 657 1 مكاتب املدير العام    
 538 2 (388) 926 2 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 205 6 337 868 5 املراكز    
 991 (153 1) 144 2 مسار الشراكات والتواصل    
 009 21 882 127 20 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 761 34 202 1 560 33 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 369 13 356 مكاتب االتصال    
 013 19 483 530 18 املكاتب اإلقليمية    
 984 35 294 690 35 ممثليات املنظمة    
 285 13 236 049 13 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (179 4) (466) (712 3) إيرادات املنظمة    
 597 131 404 1 194 130 تغذية أفضل -2

 664 (15) 679 مكاتب املدير العام    
 915 9 74 842 9 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 143 10 314 830 9 املراكز    
 361 (371) 732 مسار الشراكات والتواصل    
 166 30 022 1 144 29 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 044 7 123 921 6 واالجتماعيةمسار التنمية االقتصادية     
 23 1 22 مكاتب االتصال    
 629 10 268 361 10 املكاتب اإلقليمية    
 465 21 146 320 21 ممثليات املنظمة    
 976 9 181 795 9 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
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 التعديالت اإلضافية التنظيمية  اتأبواب امليزانية والوحد 
 برانمج العمل وامليزانية للفرتة

 (ترتيبه)املُعاد  2020-2021 
برانمج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري

2022-2023 

 (201 3) (835) (366 2) إيرادات املنظمة    
 187 97 907 280 96 بيئة أفضل -3

 000 1 488 511 مكاتب املدير العام    
 274 3 (415) 689 3 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 194 31 951 243 30 املراكز    
 395 1 (237 1) 632 2 مسار الشراكات والتواصل    
 340 17 632 708 16 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 880 25 315 2 565 23 االقتصادية واالجتماعيةمسار التنمية     
 768 27 741 مكاتب االتصال    
 530 19 490 040 19 املكاتب اإلقليمية    
 074 34 354 720 33 ممثليات املنظمة    
 601 12 215 386 12 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (881 4) (734 1) (148 3) إيرادات املنظمة    
 175 142 088 2 087 140 حياة أفضل -4

 388 19 (201) 589 19 مكاتب املدير العام    
 185 9 493 692 8 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 0 (158 1) 158 1 مسار الشراكات والتواصل    
 932 8 587 345 8 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 238 16 321 917 15 االقتصادية واالجتماعيةمسار التنمية     
 316 13 85 231 13 الّبامج اخلاصة والدعم التشغيلي    
 939 2 21 918 2 املكاتب اإلقليمية    
 314 5 310 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل  -6

 املسّرعة
70 160 152 70 312 

 310 0 310 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 709 0 709 مسار الشراكات والتواصل    
 344 136 0 344 136 مشاريع برانمج التعاون التقين    
 144 3 0 144 3 املكاتب اإلقليمية    
 281 0 281 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 788 140 0 788 140 برانمج التعاون التقين -7

 859 27 212 1 647 26 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 639 33 685 3 954 29 مسار الشراكات والتواصل    
 324 14 565 760 13 مكاتب االتصال    
 935 8 204 731 8 املكاتب اإلقليمية    
 (409 13) (194 7) (215 6) إيرادات املنظمة    
 348 71 (529 1) 877 72 التواصل -8
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 التعديالت اإلضافية التنظيمية  اتأبواب امليزانية والوحد 
 برانمج العمل وامليزانية للفرتة

 (ترتيبه)املُعاد  2020-2021 
برانمج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري

2022-2023 

 480 43 859 2 622 40 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة    
 448 3 47 401 3 املكاتب اإلقليمية    
 423 1 (52) 475 1 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (655 12) (535 3) (120 9) إيرادات املنظمة    
 696 35 (681) 378 36 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -9

 997 50 149 3 848 47 مكاتب املدير العام    
 287 2 287 2 0  مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 582 22 988 595 21 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة    
 250 2 0 250 2 الّبامج اخلاصة والدعم التشغيلي    
 622 10 378 244 10 املكاتب اإلقليمية    
 (341 29) (240 6) (101 23) إيرادات املنظمة    
 398 59 562 836 58 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10
 177 1 (165) 342 1 مكاتب املدير العام    
 326 75 215 3 111 72 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة    
 572 4 119 453 4 التشغيليالّبامج اخلاصة والدعم     
 479 28 451 مكاتب االتصال    
 155 18 423 731 17 املكاتب اإلقليمية    
 (156 37) (966 5) (190 31) إيرادات املنظمة    
 553 62 (345 2) 898 64 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11
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 التنظيميةحبسب الوحدات  2023-2022: اقرتاح امليزانية للفرتة 7امللحق 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 التعديالت اإلضافية حدات املنظمةو 

 برانمج العمل وامليزانية
  2021-2020للفرتة 

 (املعاد ترتيبه)

برانمج العمل وامليزانية  التغيري
 2023-2022للفرتة 

ODG- 026 9 181 845 8 مكتب املدير العام 
DDC - 518 16 158 360 16 نواب املدير العام، رئيس اخلّباء االقتصاديني، رئيس العلماء 
ADG - 765 6 82 684 6 املدير العام املساعد 
OED - 068 8 82 986 7 مكتب التقييم 
OIG - 385 10 301 1 084 9 مكتب املفتش العام 
OSP-  674 12 827 847 11 امليزانيةو  الّبانمجمكتب االسرتاتيجية و 
LEG - 597 10 212 385 10 مكتب الشؤون القانونية 
ETH - 161 1 249 912 مكتب الشؤون األخالقية 

OMB - 743 104 639 مكتب أمني املظامل 
 936 75 195 3 742 72 مكاتب املدير العام

OIN - 335 5 426 909 4 مكتب االبتكار 
OSL -  والبلدان األقّل منّوا والبلدان النامية مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية

 865 1 175 690 1 غري الساحلية

OER - 891 16 874 مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود 
OCB-  084 18 464 620 17 مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 
OCS - 024 2 32 992 1 مكتب كبري اإلحصائيني 
OSG-  287 2 471 816 1 التنمية املستدامةمكتب أهداف 
OCC - 968 29 254 1 714 28 مكتب االتصال 

 454 60 837 2 616 57 املكاتب يف املقر الرئيسي 
CFI - 554 36 211 1 343 35 مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة 

CJW -  533 9 504 028 9 العامليةاملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
CJN - 902 6 61 841 6 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 989 52 776 1 213 51 املراكز
PSU - 829 18 (522 3) 351 22 شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة 
PSR - 774 10 229 1 546 9 شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص 
PST - 507 4 59 449 4 شعبة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
PSS - 792 3 801 991 2 شعبة دعم املشاريع 

 903 37 (433 1) 336 39 مسار الشراكات والتواصل
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 التعديالت اإلضافية حدات املنظمةو 
 برانمج العمل وامليزانية

  2021-2020للفرتة 
 (املعاد ترتيبه)

برانمج العمل وامليزانية  التغيري
 2023-2022للفرتة 

NFI - 620 41 873 1 747 39 شعبة مصايد األمساك 
NFO -  271 25 087 1 184 24 شعبة الغاابت 
NSA -  050 14 556 494 13 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان 
NSL - 347 10 403 944 9 شعبة األراضي واملياه 
NSP - 159 28 812 347 27 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت 

 448 119 731 4 716 114 املستدام واإلنتاجمسار املوارد الطبيعية 
ESP - 678 20 019 3 659 17 بني اجلنسني إلنصافة التحول الريفي الشامل واشعب 
ESN - 529 16 560 969 15 شعبة األغذية والتغذية 
ESF - 813 10 257 556 10 شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية 
ESS - 165 16 (69) 234 16 شعبة اإلحصاءات 
ESA -  438 16 368 071 16 الغذائيةو شعبة اقتصاد النظم الزراعية 
EST - 496 22 887 609 21 شعبة األسواق والتجارة 

 120 103 022 5 098 98 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية
CSH - 178 15 973 205 14 شعبة املوارد البشرية 
CSF - 828 12 (971) 799 13 شعبة الشؤون املالية 
CSL - 362 48 234 3 128 45 شعبة اخلدمات اللوجستية 
CSI -  480 43 859 2 622 40 شعبة الرقمنة واملعلوماتية 

CSG - 541 21 967 574 20 شعبة خدمات األجهزة الرائسية 
 389 141 062 7 327 134 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة

IAC - 250 2 0  250 2 املسامهات يف التنسيق املشرتك بني الوكاالت 
OSM - 500 8 0  500 8 الصندوق املتعدد التخصصات 

SPJ - 572 4 119 453 4 برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني 
DCS - 816 4 85 731 4 وحدات دعم الّبامج 

 138 20 204 934 19 الربامج اخلاصة والدعم التشغيلي
LOB - )386 1 64 322 1 مكتب االتصال مع االحتاد األورويب وبلجيكا )بروكسل 
LOG- )139 3 114 025 3 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )جنيف 
LOJ - )608 1 64 544 1 مكتب االتصال مع الياابن )يوكوهاما 

LON - )278 4 147 131 4 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )نيويورك 
LOR - )671 1 64 607 1 مكتب االتصال مع االحتاد الروسي )موسكو 

LOW - )046 4 186 861 3 مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية )واشنطن العاصمة 
 129 16 640 489 15 مكاتب االتصال

TPI -  الّبانمج املشرتك بني األقاليم وملكافحة  –مشاريع برانمج التعاون التقين
 609 24 0  609 24 حاالت الطوارئ

TPA -  741 44 0  741 44 أفريقيا -مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPP -  845 26 0  845 26 آسيا واحمليط اهلادئ –مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPL -  905 19 0  905 19 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب –مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPN -  941 8 0  941 8 الشرق األدىن ومشال أفريقيا –برانمج التعاون التقين مشاريع 
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 التعديالت اإلضافية حدات املنظمةو 
 برانمج العمل وامليزانية

  2021-2020للفرتة 
 (املعاد ترتيبه)

برانمج العمل وامليزانية  التغيري
 2023-2022للفرتة 

TPE -  303 11 0  303 11 أورواب ووسط آسيا –مشاريع برانمج التعاون التقين 
 344 136 0  344 136 مشاريع برانمج التعاون التقين

RAF - )093 24 452 641 23 املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا 
SFW - )639 4 64 575 4 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا )داكار 
SFC - )817 5 73 745 5 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى )ليّبفيل 
SFE -  149 8 102 047 8 اباب(أاملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية )أديس 
SFS - )037 7 59 978 6 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )هاراري 

FRA - 950 59 184 766 59 ممثليات املنظمة يف أفريقيا 
 685 109 933 752 108 أفريقيا
RAP - )764 33 255 1 509 32 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )ابنكوك 
SAP-  405 5 181 224 5 احمليط اهلادئ )أبيا(املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر 
FAP - 620 28 695 925 27 ممثليات املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ 

 789 67 131 2 659 65 آسيا واحمليط اهلادئ
REU - )861 16 702 159 16 املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى )بودابست 
SEC - )149 5 238 910 4 املكتب اإلقليمي الفرعي آسيا الوسطى )أنقرة 
FEU - 701 4 293 408 4 ممثليات املنظمة يف أورواب وآسيا الوسطى 

 711 26 233 1 478 25 أورواب وآسيا الوسطى
RLC - )367 25 211 156 25 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو 
SLC - )234 7 58 176 7 املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب )بريدجتاون 
SLM- )849 6 55 794 6 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )مدينة بنما 
FLA - 701 30 2 699 30 ممثليات املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 151 70 326 824 69 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
RNE- )119 21 406 714 20 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )القاهرة 
SNE - )377 6 76 302 6 املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا )تونس 
SNG - املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن 

 0 0 0 )أبو ظيب(

SNM - )578 12 566 املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب )بريوت 
FNE - 379 12 78 302 12 ممثليات املنظمة يف الشرق األدىن 

 454 40 571 883 39 الشرق األدىن
 (024 110) (336 26) (689 83) صايف إيرادات املنظمة واسرتداد التكاليف

 600 0  600 املصروفات الطارئة
 000 14 (892 2) 892 16 الرأمسايل اإلنفاق

 421 22 0  421 22 اإلنفاق األمين

 635 005 1 0 635 005 1 اجملموع
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 : عدد الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية8امللحق 

التعديالت اإلضافية برانمج العمل وامليزانية   
 2021-2020للفرتة 

 (ترتيبه)املُعاد 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2023-2022للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون وحدات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع خدمات عامة موظفون فنيون مديرون اجملموع

 26 13 0 10 3 0 0 0 0 0 26 13 0 10 3 مكتب املدير العام
 39 16 0 18 5 (2) (1) 0 (1) 0 41 17 0 19 5 نواب املدير العام، رئيس اخلّباء االقتصاديني، رئيس العلماء

 14 7 0 0 7 0 0 0 0 0 14 7 0 0 7 املدير العام املساعد 
 12 3 0 8 1 0 0 0 0 0 12 3 0 8 1 مكتب التقييم

 27 4 0 22 1 2 0 0 2 0 25 4 0 20 1 مكتب املفتش العام
 35 8 0 25 2 2 1 0 1 0 33 7 0 24 2 وامليزانيةالّبانمج االسرتاتيجية و مكتب 

 29 6 0 21 2 1 (1) 0 2 0 28 7 0 19 2 مكتب الشؤون القانونية
 3 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 مكتب الشؤون األخالقية

 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 مكتب أمني املظامل
 187 59 0 107 21 4 (1) 0 5 0 183 60 0 102 21 مكاتب املدير العام

 14 5 0 8 1 0 0 0 0 0 14 5 0 8 1 مكتب االبتكار
مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منّوا والبلدان النامية غري 

 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 الساحلية 

 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود
 40 12 0 24 4 0 0 0 0 0 40 12 0 24 4 مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة

 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 اإلحصائينيرئيس مكتب 
 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5 1 0 3 1 مكتب أهداف التنمية املستدامة

 75 28 0 45 2 1 0 0 1 0 74 28 0 44 2 مكتب االتصال
 146 49 0 86 11 1 0 0 1 0 145 49 0 85 11 املكاتب يف املقر الرئيسي 
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التعديالت اإلضافية برانمج العمل وامليزانية   
 2021-2020للفرتة 

 (ترتيبه)املُعاد 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2023-2022للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون وحدات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع خدمات عامة موظفون فنيون مديرون اجملموع

 114 30 0 78 6 0 0 0 0 0 114 30 0 78 6 مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة
 20 6 0 12 2 1 0 0 1 0 19 6 0 11 2 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8 0 0 7 1 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 142 36 0 97 9 1 0 0 1 0 141 36 0 96 9 املراكز

 38 14 0 22 2 (10) (2) 0 (7) (1) 48 16 0 29 3 شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة
 34 13 0 19 2 3 0 0 2 1 31 13 0 17 1 والشراكات مع القطاع اخلاص شعبة تعبئة املوارد

 10 3 0 6 1 0 0 0 0 0 10 3 0 6 1 شعبة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
 15 5 0 9 1 3 1 0 2 0 12 4 0 7 1 شعبة دعم املشاريع 

 97 35 0 56 6 (4) (1) 0 (3) 0 101 36 0 59 6 مسار الشراكات والتواصل
 121 44 0 74 3 1 1 0 0 0 120 43 0 74 3 شعبة مصايد األمساك

 64 18 0 43 3 1 1 0 0 0 63 17 0 43 3 شعبة الغاابت 
 37 11 0 25 1 0 0 0 0 0 37 11 0 25 1 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

 28 7 0 19 2 0 0 0 0 0 28 7 0 19 2 شعبة األراضي واملياه
 67 25 0 39 3 0 0 0 (1) 1 67 25 0 40 2 النبايت ووقاية النبااتت شعبة اإلنتاج

 317 105 0 200 12 2 2 0 (1) 1 315 103 0 201 11 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة
 44 10 0 32 2 7 2 0 5 0 37 8 0 27 2 شعبة التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسني

 41 9 0 30 2 0 0 0 0 0 41 9 0 30 2 والتغذيةشعبة األغذية 
 23 5 0 16 2 (1) 0 0 (1) 0 24 5 0 17 2 شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية

 51 18 0 31 2 (3) (6) 0 3 0 54 24 0 28 2 شعبة اإلحصاءات
 40 12 0 26 2 0 0 0 0 0 40 12 0 26 2 شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية 

 64 22 0 40 2 0 0 0 0 0 64 22 0 40 2 األسواق والتجارةشعبة 
 263 76 0 175 12 3 (4) 0 7 0 260 80 0 168 12 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية
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التعديالت اإلضافية برانمج العمل وامليزانية   
 2021-2020للفرتة 

 (ترتيبه)املُعاد 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2023-2022للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون وحدات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع خدمات عامة موظفون فنيون مديرون اجملموع

 43 15 0 26 2 2 0 0 2 0 41 15 0 24 2 شعبة املوارد البشرية
 41 12 0 27 2 (3) (1) 0 (2) 0 44 13 0 29 2 شعبة الشؤون املالية

 213 157 10 42 4 6 3 0 2 1 207 154 10 40 3 شعبة اخلدمات اللوجستية
 56 11 0 43 2 0 0 0 0 0 56 11 0 43 2 شعبة الرقمنة واملعلوماتية 

 66 33 0 31 2 2 0 0 2 0 64 33 0 29 2 شعبة خدمات األجهزة الرائسية
 419 228 10 169 12 7 2 0 4 1 412 226 10 165 11 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة

 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0  0 25 0  برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني
 20 16 0 4 0 0 0 0 0 0 20 16 0 4 0  وحدات دعم الّبامج

 45 16 0 29 0 0 0 0 0 0 45 16 0 29 0  الربامج اخلاصة والدعم التشغيلي
 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 األورويب وبلجيكا )بروكسيل(مكتب االتصال مع االحتاد 

 6 1 0 4 1 0 0 0 0 0 6 1 0 4 1 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )جنيف(
 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 مكتب االتصال مع الياابن )يوكوهوما(

 7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 7 3 0 3 1 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )نيويورك(
 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 مكتب االتصال مع االحتاد الروسي )موسكو(

 10 8 0 1 1 0 0 0 0 0 10 8 0 1 1 مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية )واشنطن العاصمة(
 32 15 0 11 6 0 0 0 0 0 32 15 0 11 6 مكاتب االتصال
 732 475 173 65 19 0 0 0 0 0 732 475 173 65 19 ممثليات املنظمة

 79 37 2 37 3 0 0 0 0 0 79 37 2 37 3 املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا(
 15 5 1 8 1 0 0 0 0 0 15 5 1 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا )داكار(

 17 5 3 8 1 0 0 0 0 0 17 5 3 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى )ليّبفيل(
 22 6 3 12 1 0 0 0 0 0 22 6 3 12 1 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية )أديس آاباب(

 22 9 3 9 1 0 0 0 0 0 22 9 3 9 1 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )هاراري(
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التعديالت اإلضافية برانمج العمل وامليزانية   
 2021-2020للفرتة 

 (ترتيبه)املُعاد 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2023-2022للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون وحدات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع خدمات عامة موظفون فنيون مديرون اجملموع

 155 62 12 74 7 0 0 0 0 0 155 62 12 74 7 أفريقيا
 126 67 5 51 3 0 0 0 0 0 126 67 5 51 3 )ابنكوك( املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 18 7 0 10 1 0 0 0 0 0 18 7 0 10 1 أبيا -املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ 
 144 74 5 61 4 0 0 0 0 0 144 74 5 61 4 آسيا واحمليط اهلادئ

 53 21 5 24 3 1 0 1 0 0 52 21 4 24 3 املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى )بودابست(
 20 9 2 8 1 0 0 0 0 0 20 9 2 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى )أنقرة(

 73 30 7 32 4 1 0 1 0 0 72 30 6 32 4 أورواب وآسيا الوسطى
 80 40 5 32 3 0 0 0 0 0 80 40 5 32 3 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو(

 22 10 2 9 1 0 0 0 0 0 22 10 2 9 1 بريدجتاون -املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 
 20 6 3 10 1 0 0 0 0 0 20 6 3 10 1 (مدينة بنمااملكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )

 122 56 10 51 5 0 0 0 0 0 122 56 10 51 5 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 69 31 4 31 3 0 0 0 0 0 69 31 4 31 3 اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )القاهرة(املكتب 

 24 12 3 8 1 0 0 0 0 0 24 12 3 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا )تونس(
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أبو ظيب -املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن 

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 بريوت -املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب 
 94 43 7 39 5 0 0 0 0 0 94 43 7 39 5 الشرق األدىن

 967 2 358 1 224 252 1 133 15 (2) 1 14 2 952 2 360 1 223 238 1 131 اجملموع
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 : اهليكل التنظيمي للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية9امللحق 
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RAF 
املكتب 
اإلقليمي 

 -ألفريقيا 
 أكرا

 
RAP 

املكتب 
اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 
 -اهلادئ 
 ابنكود

 
REU 

املكتب 
اإلقليمي 

ألورواب وآسيا 
 -الوسطى 

 بودابست

 
RLC 

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب 

 سانتياغو -

 
RNE 

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن 
 -ومشال أفريقيا 

 القاهرة

 
LOB 

مكتب االتصال 
مع االحتاد األورويب 

 -وبلجيكا 
 بروكسل

     

                 

SFS 
املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي ألفريقيا 
 -اجلنوبية 
 هراري

 
SAP 

املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي جلزر 
احمليط اهلادئ 

 أبيا -

 
SEC 

املكتب 
الفرعي  اإلقليمي

آلسيا الوسطى 
 أنقرة -

 
SLC 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي للبحر 

 -الكارييب 
 بريدجتاون

 
SNE 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي لشمال 

تونس  -أفريقيا 
 العاصمة

 
LOG 

مكتب االتصال 
مع األمم املتحدة 

 جنيف -
     

                 

SFE 
املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي ألفريقيا 
 -الشرقية 

 أديس أاباب

     
 

 
SLM 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي ألمريكا 

بنما  -الوسطى 
 سييت

 
SNG 

كتب اإلقليمي امل
الفرعي لدول 

التعاون  جملس
 -اخلليجي واليمن 

 أبو ظيب

 
LOJ 

مكتب االتصال 
 -مع الياابن 
 يوكوهاما

     
 

   

                 

SFC 
املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي ألفريقيا 
 -الوسطى 
 ليّبفيل

          
SNM 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي لبلدان املشرق 

 بريوت -العريب 

 
LON 

مكتب االتصال 
مع األمم املتحدة 

 نيويورك -
           

                 

SFW 
املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي لغرب 
 داكار -أفريقيا 

             
LOR 

مكتب االتصال 
مع االحتاد الروسي 

 موسكو -
             

                 

املكاتب 
 القطرية

 
املكاتب 
 القطرية

 
املكاتب 
 القطرية

 
 املكاتب

 القطرية

 
 املكاتب

 القطرية

 
LOW 

مكتب االتصال 
مع أمريكا الشمالية 

واشنطن  -
 العاصمة

     


