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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الثالثون الدورة

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

 لمحة عامة عن برامج األهداف االستراتيجية لمنظمة األغذية والزراعة

 
األهداف االسرتاتيجية  اءمة مو حتدد هذه املذكرة تصميم إطار النتائج يف منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وتبّي  -1

اتيجية، مبا يف ذلك المللللياظ وةظرية والربامج املتصللللاة عا مد فهداف التنمية اململلللتدامة وتامة عة عامة ع  الربامج االسللللرت 
 . ة اليت يتاي عاى املنظمة واألعضاء فيها حتقيقهاذات الصاواملخرجات التغيري والنواتج 

 
 إطار النتائج في منظمة األغذية والزراعة

 
 .1يمتند إطار النتائج يف املنظمة إىل منوذج "ساماة النتائج" الذي يقيم رابمًا بي األهداف والنواتج واملخرجات -2

 :لألعضاء األهداف الاامليةوتماهم ثالثة ممتويات م  النتائج يف حتقيق 
 

 املمتوى الااملة. وم  املتوقد  تارّب ع  النواتج اإلمنائية يف البادان واألقاليم وعاى االسرتاتيجية األهداف
 حتقيقها ضم  مهاة زمنية طوياة م  قبل األعضاء ومبمامهات م  املنظمة.

 يمة فو الااملة ويف القدرات قاتصف التغيريات يف البيئة املشّجاة القائمة عاى املمتوى القمري فو اإل النواتج
 املتاحة لتحقيق هدف اسرتاتيجة ماّي. 

 ملنظمة عاى املمتويات هة ممامهات املنظمة املباشرة يف حتقيق النواتج. وهة ةتيجة تدخالت ا املخرجات
 اى حّد سواء. عالوطنية واإلقايمية والااملية باستخدام املوارد الاادية وم  خارج امليزاةية 

 
 ظمة وتفاياه:تيمري حتقيق النتائج م  خالل عناصر إضافية ثالثة تماعد يف تركيز عمل املنوجيري  -3
 

  خ واملماواة بي اجلنمي واحلوكمة األهداف املتااقة باجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيد املشرتكة )تغري املنا
 والتغذية( املتكاماة عرب خمتاف األهداف االسرتاتيجية. 

  يق النتائج.األساسية اليت تشكل وسائل الامل احلامسة اليت تمتخدمها املنظمة لتحقالوظائف 
 الوظيفية اليت توفّر البيئة املشّجاة لامل املنظمة.  األهداف 
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ويوّجه إطار النتائج يف املنظمة عماية التخميط والرصد فيها. وقد جرى تصميم هذا اإلطار م  فعاى إىل فسفل  -4
نواتج الالزمة لتحقيق كل هدف م  األهداف االسلللرتاتيجية واملخرجات الالزمة لتحقيق كل م  تاك م  خالل تصلللميم ال

وتقرر الروابط املتصلللللللللللاة بتحقيق النتائج وجيري تنفيذها م  فسلللللللللللفل إىل فعاى وحتدد يف ضلللللللللللوء األولويات القمرية النواتج. 
اعرز عاى كل ممتوى م  ممتويات ساماة النتائج  واإلقايمية. وتوجد يف صاب هذا اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقدم

وتشلللكل األسلللاي لتقييم كيفية مملللامهة إجراءات املنظمة يف إحدات التغيريات عاى اململللتويات القمرية واإلقايمية والااملية 
 ورفد التقارير عنها. 

 
ر الربامج االسللللللللرتاتيجية حتقيق النتائج عاى اململلللللللتوى القمري يف سللللللللياظ كل م  األهداف االسللللللللرتاتيجية  -5 وتيمللللللللّ

اخلممة. ويف ما ياة عرض لامياظ ولاربةامج االسرتاتيجة لتحقيق اهلدف االسرتاتيجة مد تمايط الضوء عاى التغيريات 
 رتة املالية المابقة. يف حمور الرتكيز والتغيريات يف إطار النتائج مقارةة بالف

 
ا عاى اتباص مقارةة صلللللللللابة وعماية مملللللللللتندة إىل النتائج بالنملللللللللبة إىل  مل عمل املنظمة، ال بد ملنظمة  -6 وحرصلللللللللً

القدرة والتكامل الفين لتحقيق النتائج املنشلللللللللودة. لذا، يتضلللللللللّم  اإلطار األغذية والزراعة م  احلرص عاى امتالكها داخاًيا 
ا ع  االسللرتاتيجة هدفًا سلل اجلودة الفنية واإلحصللاءات واملواضلليد املشللرتكة )تغري املناخ واململلاواة بي اجلنمللي واحلوكمة ادسللً

لضمان القيادة الفنية وتكامل اإلحصاءات واملواضيد املشرتكة املتااقة بتغري املناخ واملماواة بي اجلنمي واحلوكمة  والتغذية(
 داف االسرتاتيجية. والتغذية عند تنفيذ الربامج اخلاصة باأله

 
 المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

 
المللياظ الذي سللتامل ضللمنه املنظمة والبادان األعضللاء يف سللبيل باو   2030حتدد خمة التنمية اململلتدامة لاام  -7

وتتمللللللم األغذية والزراعة بامهية حامسة لتحقيق فهداف التنمية اململلللللتدامة وحتقيق املقاصللللللد اخلاصللللللة بكل باد م  البادان. 
فهداف التنمية املمتدامة. ويف سياظ استمرارية التوجه االسرتاتيجة لامنظمة، ساى إعداد إطار النتائج يف اخلمة املتوسمة 

إىل تازيز حمور تركيز األهداف االسلللللللللللللرتاتيجية والنواتج واملخرجات م  خالل مملللللللللللللامهتها يف  2021-2018األجل لافرتة 
حتقيق املقاصللللد واملؤشللللرات ذات الصللللاة باهداف التنمية اململلللتدامة، فضللللالً ع  النهوض  ودة سللللالسللللل النتائج م  فجل 

ة ع  ممللللامهة املنظمة يف دعم تنفيذ مواجهة التحديات املرتقبة يف البادان. ويامة هذا صللللورة واضللللحة ومتمللللقة وماموسلللل
 فهداف التنمية املمتدامة ورصدها عاى املمتوى القمري. 

 
-2018، فتمثل االبتكار الرئيمللة يف سللاة اخلمة املتوسللمة األجل لافرتة األهداف االسللرتاتيجيةفما عاى ممللتوى  -8

جية واسللتخدامها بصللورة إىل حتديد مقاصللد ومؤشللرات فهداف التنمية اململلتدامة املتصللاة بكل م  األهداف االسللرتاتي 2021
ذلك إىل  موعة جديدة م  املؤشلللرات عاى مملللتوى األهداف االسلللرتاتيجية مملللتندة إىل فهداف التنمية  حصلللرية. فافضلللى

  والتقدم اعرز يف سبيل حتقيق املقاصد الااملية. املمتدامة وسيجري رصدها كل سنتي لإلفادة ع  االجتاهات
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، جرى تبمللليط املؤشلللرات م  خالل اسلللتبدال فبااد حمددة لاقياي، فو يف با  احلاالت، النواتجوعاى مملللتوى  -9
املؤشرات باكماها مبؤشرات فهداف التنمية املمتدامة. وستواصل مؤشرات النواتج قياي ممتوى التغيري املنجز كل سنتي 

 دى التقدم اعرز يف كل باد يف اجملاالت اليت سامهت فيها املنظمة ع  كثب م  خالل عماها. وم
 
مقصلللًدا م  مقاصلللد فهداف التنمية اململللتدامة اليت جيري  40وباإلمجال، سلللوف يملللاهم عمل املنظمة يف حتقيق  -10

مؤشللللللللللرًا فريًدا م  مؤشللللللللللرات فهداف التنمية اململلللللللللتدامة كجزء م  إطار النتائج املقرت  لألهداف  53قياسللللللللللها بواسللللللللللمة 
 . 2عاى حنو ما هو ماّخص يف الشكل  2021-2018االسرتاتيجية لامنظمة لافرتة 
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 األهككككككداف االسككككككتراتيجية مقاصككككككد ومؤشككككككرام أهككككككداف التنميككككككة المسككككككتدامة المدر ككككككة فككككككي إطككككككار  تككككككائج - 2 الشكككككك  
  2021-2018للفترة 

رمز الهدف 
 االستراتيجي

هدف التنمية 
 المستدامة المر ع

مقاصد هدف التنمية 
المستدامة التي تمت 

المساهمة في 
 تحقيقها 

عدد 
 المؤشرام

 لهدف االستراتيجي المر ع ا
إلى و ود بالخط العريض )يشار 
 مؤشرام أو أكثر( 3

 
م  فهداف التنمية  2اهلدف 
 املمتدامة

 5و 4و 3و 2و 1األهداف االسرتاتيجية  13 8

 
م  فهداف التنمية  1اهلدف 
 املمتدامة

 5و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  10 6

 
م  فهداف التنمية  15اهلدف 
 املمتدامة

 5و 2اهلدفان االسرتاتيجيان  6 5

 
م  فهداف التنمية  8اهلدف 
 املمتدامة

 4و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  4 4

 
م  فهداف التنمية  13اهلدف 
 املمتدامة

 5و 2اهلدفان االسرتاتيجيان  4 3

 
م  فهداف التنمية  14اهلدف 
 املمتدامة

 4و 3و 2األهداف االسرتاتيجية  4 4

 
م  فهداف التنمية  10اهلدف 
 املمتدامة

 4و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  2 2

 
م  فهداف التنمية  5اهلدف 
 املمتدامة

 5و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  2 1

 
م  فهداف التنمية  6اهلدف 
 املمتدامة

 2اهلدف االسرتاتيجة  2 1

 
م  فهداف التنمية  3اهلدف 
 املمتدامة

 1اهلدف االسرتاتيجة  1 1

 
م  فهداف التنمية  9اهلدف 
 املمتدامة

 4اهلدف االسرتاتيجة  1 1

 
م  فهداف التنمية  11اهلدف 
 املمتدامة

 5اهلدف االسرتاتيجة  1 1

 
م  فهداف التنمية  12اهلدف 
 املمتدامة

 4اهلدف االسرتاتيجة  1 1

 
م  فهداف التنمية  16اهلدف 
 املمتدامة

 5اهلدف االسرتاتيجة  1 1

 
م  فهداف التنمية  17اهلدف 
 املمتدامة

 4اهلدف االسرتاتيجة  1 1

  53 40 15 المجموع
  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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 البرامج االستراتيجية
 : المساهمة في القضاء على الجوع وا عدام األمن الغذائي وسوء التغذية1االستراتيجي  البر امج
 المياظ

 
بشكل واضح إىل القضاء املمتدام عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة وسوء التغذية  1يرمة اهلدف االسرتاتيجة  -1

واألمراض غري املادية  والملللللمنةالوزن الزائد بشلللللا فشلللللكاله، مبا يف ذلك ةقص التغذية وةقص املغّذيات الدقيقة ومشلللللاكل 
 املّتصاة بالنظام الغذائة.

 
 والنفلللاذ غري املالئم إىل األصللللللللللللللول اإلةتلللاجيلللة والاملللل الالئقحيلللد كلللل م  الفقر امللللدقد والتفلللاوت يف اللللدخلللل و  -2

إمكاةية حصللللول الفقراء عاى ةظام غذائة مامون ومغذح وصللللّحة، وتشللللكل تاك الاوامل اعرّكات الرئيمللللية السللللتمرار  م 
واحلروب األهاية،  اجلوص واةادام األم  الغذائة وسلللوء التغذية. وكثرياً ما يتدهور وضلللد الفقراء اهل  بملللبب اثار النزاعات،

 االجتماعية والكوارت المبياية وغريها م  األزمات، مثل األزمات االقتصلللللللللادية واملالية واألزمات الصلللللللللحية االضلللللللللمرابات

 م  قبيل فريوي املناعة البشرية/ متالزمة ةقص املناعة املكتمبة وفريوي إيبوال.
 
ويف الوقت ةفمللله، تؤدي التحديات واالجتاهات اجلديدة إىل تغيري طبياة املشلللاكل وسلللياقها، ما يزيد م  التاقيد  -3

ويهدد بنق  التقدم اعرز. وباإلضللللللللللافة إىل اسللللللللللتمرار مشللللللللللاكل اجلوص واةادام األم  الغذائة وةقص التغذية، يظهر تزايد 
املّتصاة بالنظام الغذائة، كتحّد مهم يواجهه الاامل، باداةاً ةامية ومتقّدمة  والممنة واألمراض غري املاديةالوزن الزائد اةتشار 
 سواء. عاى حدح 

 
وتتوزص االجتاهات والتحديات الناشللللللللللللللئة م  حيس اثارها الرئيمللللللللللللللية عاى األم  الغذائة والتغذية، عاى ثالت  -4

سلللللليما يف البادان  ة ع  النمو المللللللكا ، ال( التغيريات يف البىن الدميغرافية والضللللللغوج النامج1)  موعات عريضللللللة تشللللللمل
ر 3) ( تغرّي املناخ واملنافملللللللة عاى املوارد المبياية 2) اعدودة املوارد اليت تملللللللجل مادالت منو سلللللللكا  مرتفاة  ( التحضلللللللّ

 وفمناج الاي  واالستهالك املتغرّية. 
 
التغذية، وجود عدد م  الاناصللر، منها: وتقتضللة مااجلة األسللباب الرئيمللة لاجوص واةادام األم  الغذائة وسللوء  -5

سللللتناداً إىل بياةات ومااومات وحتايالت سللللايمة  واليات حوكمة اااللتزام المللللياسللللة  والفهم املشللللرتك لامشللللاكل واحلاول 
شللللاماة وتنملللليق بي فصللللحاب املصللللاحة  وإطار متماسللللك لامللللياسللللات والربامج واالسللللتثمارات  واالرتقاء بالنظم الغذائية 

   .1لتحمي التغذية  ومااجلة الفجوة بي اجلنمي. وتشكل هذه الاناصر ركائز برةامج اهلدف االسرتاتيجة والزراعية 
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 (1البر امج االستراتيجي للقضاء على الجوع وا عدام األمن الغذائي وسوء التغذية )البر امج االستراتيجي 
 
ليس فقط لاقضللاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة وةقص  متكينّيةعاى خاق بيئة  1يرّكز الربةامج االسللرتاتيجة  -6

التغذية، بل فيضللللاً ملااجلة املشللللاكل املّتصللللاة بالنظم الغذائية غري املتوازةة تغذوياً، واألغذية غري املاموةة، والفائ  يف متناول 
 ويويّتملللم التزام الشلللركاء يف التنمية ذالماقة الغذائية. ويتماب ذلك التزاماً سلللياسلللياً قوياً عاى فعاى اململللتويات احلكومية. 

 الصللللاة وغريهم م  صللللاةاة القرار واجلهات الفاعاة يف النظام الغذائة، باألمهية م  فجل تامي وصللللول مجيد اململلللتهاكي،

 ال سيما الفقراء والضافاء، إىل ةظام غذائة صّحة ومالئم تغذوياً.
 
وباإلضلللللللللافة إىل احلاجة إىل الامل مد الوزارات املانّية، هناك فيضلللللللللاً حاجة إىل فن تشلللللللللمل اليات حوكمة األم   -7

الغذائة كالً م  املشللللللّرعي والنظام القضللللللائة واجلهات الفاعاة غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات اجملتمد املد  والقماص 
ومراكز البحوت وما إىل ذلك. ويف هذا المياظ، تامل املنظمة ضم   اخلاص ومنظمات املمتهاكي واألوساج األكادميية

شللللراكة مد احلكومات وغريها م  اجلهات الفاعاة يف  ال التنمية عاى اململلللتويات الااملية واإلقايمية والوطنية، مبا يف ذلك 
فجل إرسللللللللاء البيئة المللللللللياسللللللللاتية يف روما وغريها م  وكاالت األمم املتحدة، م   اليت توجد مقارهاوكاالت األمم املتحدة 

 دام األم  الغذائة وسوء التغذية.واملؤسماتية والقدرات الضرورية لاقضاء املمتدام عاى اجلوص واةا

 
 حنو عاى لاامل احلكومية وغري احلكومية الفاعاة اجلهات املنظمة سللللتدعم ،1 االسللللرتاتيجة الربةامج خالل وم  -8

ق  األم  واةادام اجلوص م  يااةون الذي  األشللللخاص تبقة اليت والكامنة املباشللللرة لألسللللباب التصللللّدي فجل م  ومرّكز منمللللّ
 م  فهداف 2اهلدف  مقاصللللللللللد م  2-2و 1-2 املقصللللللللللدان) املزم  مفرغة م  احلرمان حاقة يف التغذية وسللللللللللوء الغذائة
-3 املقصد) الاامية األدلة عاى القائمة املمتهاكي مااومات بفضل صّحية غذائية ةظم اعتماد ودعم( املمتدامة التنمية

 .(املمتدامة التنمية فهداف م  3 اهلدف مقاصد م  4
 

 تغيري حمور الرتكيز
 
الوزن الزائد  ى مشللاكلعاى "كل" فشللكال سللوء التغذية لاحرص عاى فن حتظ 1سلليشللدد الربةامج االسللرتاتيجة  -9

اليت تتفاقم بمللللرعة باالهتمام الواجب. وإضللللافة إىل ذلك، هناك  والمللللمنة واألمراض غري املادية املّتصللللاة بالنظام الغذائة،
ر واألمناج الغذائية املتغرّية عاى األم  الغذائة والتغذية  إشلللللللارة صلللللللرحية إىل احلاجة إىل التصلللللللّدي ضثار تغرّي املناخ والتحضلللللللّ

ج النظم الغللذ  ائيللة املراعيللة لاجواةللب التغللذويللةوالصللللللللللللللحللة، واليت ترتبط بزيللادة الللدخللل وتغرّي فمنللاج الاي ، وإىل اعتمللاد   

يف ما يتااق م  فجل اةتقال تركيز احلوار واإلجراءات يف  ال المياسات م  اإلةتاج إىل مشاكل املمتهاكي واحتياجاهتم 
التغذية والوصلللللللول إىل ةظم غذائية صلللللللّحية. ويرتتب ع  هذا التغيري فيضلللللللاً، احلاجة إىل زيادة إشلللللللراك اجلهات الفاعاة يف ب

م الغذائة، ال سيما القماص اخلاص ومنظمات املمتهاكي، إضافًة إىل املشّرعي ومنظمات اجملتمد املد . وقد مت ذكر النظا
  .1ذلك صراحًة اضن يف الربةامج االسرتاتيجة 
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لارتويج اهتمام متزايد سيتم إيالء  ،2016ومتاشياً مد توصيات الاجان الفنية واملؤمترات اإلقايمية الصادرة يف عام  -10
. وبناًء عاى اخلموج التوجيهّية الااملية القائمة، سلليتم الرتكيز خلمة تتناول "النظم الغذائية األكثر مراعاة لاجواةب التغذوية"

عاى تازيز التغيري المللللللياسللللللاحت واملؤسللللللمللللللاحت وحتفيز االسللللللتثمارات املراعية لاتغذية يف النظم الغذائية وبي القماعات اهلامة 
ومصلللللللايد األمساك وتربية األحياء املائية  والغابات ألم  الغذائة والتغذية، مبا يف ذلك: الزراعة والثروة احليواةيةبالنملللللللبة إىل ا

واحلماية االجتماعية والتاايم. ومتثل احلماية االجتماعية والتاايم، عندما يتم تصللللللللللللللميمهما لاممللللللللللللللامهة يف خدمة فهداف 
. وعندما يتم ربمهما بالزراعة األسلللللللللرية 1همي يف الربةامج االسلللللللللرتاتيجة التغذية واألم  الغذائة، قماعي مملللللللللتهدفي م

م  احلماية االجتماعية  )مثالً م  خالل برامج األغذية والتغذية املدرسلللللللللللللية و/فو خمط املشلللللللللللللرتيات الاامة(، ال يؤثر كلّ 
ج واالقتصلاد اعايي وعاى الاادات والتاايم عاى اململتهاكي الفقراء فحملب، بل تكون هلما اثار إجيابية فيضلاً عاى اإلةتا 

 .3الغذائية. وهذا  ال مهّم م   االت التااون مد الربةامج االسرتاتيجة 
 

التشللللديد  دداً عاى اليات احلوكمة اليت تشللللمل اليات التنملللليق وتامل مد فصللللحاب املصللللاحة عاى تقييم ويتم  -11
االقتصاد المياسة لاقضايا األساسية اليت تايق التقدم يف ترمجة المياسات والربامج والتشرياات إىل ةواتج خاصة باألم  

عاى صلللللند القرارات باالسلللللتناد إىل فدلّة  1ةامج االسلللللرتاتيجة الغذائة والتغذية. ويشلللللمل ذلك إعادة تركيز اسلللللرتاتيجية الرب 
 مااومات.لابشان حتايل األم  الغذائة والتغذية واستخدامه، وهو فمر يتخمى إةتاج البياةات فو وجود ةظم 

 
وإضلللافًة إىل ذلك، ت ظهر ردود البادان فن قدرات التنفيذ الضلللايفة تشلللكل عائقاً فسلللاسلللياً فمام البادان عند ترمجة  -12

طر األم  أل الفاال تنفيذالالمللللللياسللللللات واالسللللللرتاتيجيات والربامج إىل إجراءات وةتائج ماموسللللللة عاى األرض. وم  فجل 
صيص املوارد املالية املالئمة وإىل تابئة املوارد البشرية والكفاءات املناسبة. الغذائة والتغذية اخلاصة عا، حتتاج البادان إىل خت

م  خالل زيادة ةاتج إضللللللايف  1ع  طريق إجراء تغيري مهم يف إطار ةتائج اهلدف االسللللللرتاتيجة وتتم مااجلة هذه اململلللللالة 
 فاال.( يتااق بتنفيذ المياسات واالسرتاتيجيات والربامج االستثمارية عاى حنو 1-4)
 

 نتائجال إطار يف التغيري
 

ألهداف التنمية املمتدامة عاى  مؤشرات مخمة يفيربز  التغذية سوء فشكال مجيد عاى الرتكيزحمور  يف التغيريإن  -13
الثالثة املوجودة عاى  ؤشللللللللللراتوت كمَّل امل .اعدثة واملخرجات النواتج بياةات يف وكذلك ،اهلدف االسللللللللللرتاتيجة ممللللللللللتوى

لدى األطفال دون سللللللل  اخلامملللللللة الوزن  وزيادة اهلزال اةتشلللللللار: اثني يإضلللللللافي ي مبؤشلللللللر مملللللللتوى اهلدف االسلللللللرتاتيجة 
م   1-4-3اهلدف ) املادية غري األمراضع   النامجة الوفيات دلم  فهداف التنمية اململللللللتدامة(  وما 2-2-2 )اهلدف

 ممللتوىعاى  مؤشللرات فرباةهناك  ،1اخلاص باهلدف االسللرتاتيجة  الشللكل بّي يفم هو كماو (. فهداف التنمية اململلتدامة
مثة مؤشر و  ،التنمية املمتدامة فهدافم  مقاصد  2-2و 1-2يف ضوء املقصدي   اعرز التقدم رصداهلدف االسرتاتيجة ت

عاى  ؤشللللراتوقد فعيد تنظيم امل. التنمية اململلللتدامة فهدافم  مقاصللللد  4-3اعرز يف ضللللوء املقصللللد  تقدمواحد يرصللللد ال
  .يف متويل التنفيذ اعرز التقدمواحد ألهدف التنمية املمتدامة لرصد  مؤشر دراجإذ مت إ ،زئياً واتج جالن ممتوى
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 عاى وذلك لارتكيز بشلللللكل فكرب ،إىل ةاجتي منفصلللللاي الملللللابق 1-1مت تقمللللليم الناتج  واتج،الن مملللللتوى عاىو  -14
 الغذائة األم  لتحقيق جديدة وبرامج سللللياسللللاتوضللللد و  تصللللميم م  بدالً  الوالفاّ  الفااة التنفيذ عاى الرتكيز إىل احلاجة
يف ما يتااق  اعرز التقدم عاى اجلديد بشلللللللكل حصلللللللري 1-1يرّكز الناتج  ولذلك،. التغذية سلللللللوء فشلللللللكال مجيد ومااجلة

 والتغذية، الغذائة األم خاصللة ب قاةوةية وفطر وبرامج واسللرتاتيجيات سللياسللات اعتمادم  خالل  ققاع المللياسللة االلتزامب
 الغذائة ألم ية فاالة تتااق بااسللتثمار برامج و ةاجاة  واسللرتاتيجيات سللياسللات نفيذخيص ت ديداجل 4-1يف حي فن الناتج 

 .تنفيذال قدراتاستخدامها و و  املوارد ختصيص عاى رتكيزال مد والتغذية،
 

 الامل ملللللللللتوىاالرتقاء مب عاى قوي تركيز عاىوهة حتافظ . احلاليةتنظيم املخرجات الملللللللللباة  فعيدتباا لذلك، و  -15
 /ةاتيمياسال بيئةهتيئة الو  الالزمة، القدراتنمية ت وعاى القمري، املمتوىلتحقيق النتائج عاى  واإلقايمية الاامليةوالشراكات 

 .ة التمكينيةؤسميامل
 

 النواتج والمخر ام
 

النتائج حول فرباة ةواتج مرتابمة وسللباة خمرجات ضللرورية لاممللامهة يف القضللاء عاى اجلوص واةادام يتمحور إطار  -16
  .األم  الغذائة وكل فشكال سوء التغذية

 
 بالقضللللللللللللاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة وسللللللللللللوء التغذية  سككككككككككياسككككككككككيا صككككككككككريحا التزاما  البادان  لتزاما :1-1الناتج 

 2030عام  حباول
 

ستواصل املنظمة يف إطار هذا الناتج، تازيز وتاميق ممامهتها يف الامايات المياساتية الااملية واإلقايمية والوطنية  -17
املختافة بغية االسللللللللتفادة م  الزخم الذي فحدثته مبادرة األمي الاام "حتدي القضللللللللاء عاى اجلوص". وسللللللللتمللللللللاهم املنظمة 

 ، إعالن روما ع  التغذية وإطار الامل ذي الصللللاة الصللللادري 2030اام بشللللكل خاص يف تنفيذ خمة التنمية اململلللتدامة ل

 ع  املؤمتر الدويل الثا  املاىن بالتغذية.
 

ر عاماي حمددي  متزايدي األمهية بالنمللللللللللبة إىل فداء النظام الغذائة، بات -18  وباد فن فصللللللللللبح تغرّي املناخ والتحضللللللللللّ

دان واملنظمات اإلقايمية باتفاظ باريس، وةتائج الدورة احلادية والاشلللري  فن تملللرتشلللد اململللاعدة املقدمة إىل البا احليويم  
، وميثاظ ميالةو بشلللللان الملللللياسلللللات الغذائية يف املدن، ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشلللللان تغري املناخ

لثالس(. ويف  ال تغرّي املناخ، سلللللللريّكز عمل ومؤمتر األمم املتحدة املاين باإلسلللللللكان والتنمية احلضلللللللرية اململللللللتدامة )املوئل ا
عاى موضللوص تغرّي املناخ الشللامل لاّدة قماعات م  حيس إدماج مشللاغل األم  الغذائة والتغذية  1الربةامج االسللرتاتيجة 

ة يف املدن ، وسلللللللللالمة األغذية والتغذيةيف اسلللللللللرتاتيجيات تغرّي املناخ واململللللللللامهات املقررة اعددة وطنياً. وياّد األم  الغذائ
  .4 االت لاتااون الوثيق مد الربةامج االسرتاتيجة 
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نوا قدراهتم عاى تصلللميم األطر و  -19 إضلللافًة إىل ذلك، سلللتوفر املنظمة الدعم لاحكومات وفصلللحاب املصلللاحة ليحملللّ
احلق يف الغذاء صللللللياغتها فو تنفيذها، بغية إعمال  عاى المللللللياسللللللاتية، واخلمط والربامج االسللللللتثمارية، واألطر القاةوةية، فو

م  خالل فةشللمة الدعوة وتيمللري احلوار المللياسللاحت واململلاعدة التقنية وبناء القدرات. كما سللتقوم  بشللكل فسللاسللة الكايف
 املنظمة بالتاثري عاى ممتوى االستثمارات يف الزراعة وسرتصده باعتباره تابرياً ع  التزام احلكومات.

 
حتمللللللي قدرات احلكومات وفصللللللحاب املصللللللاحة عاى وضللللللد فطر سللللللياسللللللاتية وخمط وبرامج  :1-1-1املخرج 

اسلللتثمار قماعية وشلللاماة لادة قماعات لاقضلللاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة ومجيد فشلللكال سلللوء التغذية 
 2030حباول عام 

صللللللة باململلللللاءلة وخااحلكومات وفصللللللحاب املصللللللاحة عاى وضللللللد فطر قاةوةية  قدراتحتمللللللي  :2-1-1املخرج 
كافٍ  وتنفيذها إلعمال احلق  يف غذاء ٍ

 
م  فجل القضاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة ومجيد  آلليام شاملة للحوكمة والتنسيق البادان تنفيذ :2-1الناتج 

 2030فشكال سوء التغذية حباول 
 

عاى كفاءة اليات احلوكمة القائمة وعاى الامايات  1-1يتوقف حتقيق التغيري الملللللللللياسلللللللللاحت واملؤسلللللللللملللللللللاحت لاناتج  -20
قون إجراءاهتم بالنمللبة إليها.  المللياسللاتية اليت يتفاعل م  خالهلا فصللحاب املصللاحة يف القماص ويف  ال النظم الغذائية وينمللّ

ياسللاتية تتمللم وتاد املشللاركة والشللفافية واإلةصللاف واململلاءلة مباد. فسللاسللية. وسللتؤدي اليات احلوكمة هذه إىل عمايات سلل
 د.بالشمول والشفافية واملماءلة وتقوم عاى األدلّة، تدعمها تشرياات مالئمة ومؤسمات تؤدي عماها عاى حنو جيّ 

 
لضلللمان اّتملللاظ تدخالت األم  الغذائة  هذه وينبغة وجود تنمللليق اسلللرتاتيجة بي  موعة فصلللحاب املصلللاحة -21

بي خمتاف القماعات وفصلللحاب املصلللاحة، وضلللمان مااجلة القضلللايا الشلللاماة زدواجية والثغرات يف ما والتغذية، وجتّنب اال
)اململللاواة بي اجلنملللي وتغرّي املناخ وما إىل ذلك(، وحتفيز تبادل األفكار والتجارب. وياّد متثيل  ذات صلللاة لادة قماعات

النشمة ألصحاب املصاحة هؤالء تماهم إذ فن املشاركة  ،اجملتمد املد  والقماص اخلاص يف اليات التنميق املماثاة ضرورياً 
 يف حتقيق ةتائج ماموسة وحتمي املماءلة.

 
فةه ال يكفة لاتصلللللّدي لاقبات  ويف حي فن وجود الية لاتنمللللليق وألصلللللحاب املصلللللاحة املتاددي  ضلللللروري، إالّ  -22

نة لألم  الغذائة والت غذية. كما ينبغة تازيز قدرة احلوكمة احلرجة اليت تايق ترمجة الملللللللللللياسلللللللللللات والربامج إىل ةواتج حمملللللللللللّ
 املؤسلللملللات وفصلللحاب املصلللاحة عاى فهم االقتصلللاد الملللياسلللة لامشلللاكل احلرجة وحتديد الاقبات وحتفيز صلللاةاة القرار

 والرقباء وفجهزة محاية يعاى مااجلة هذه املشللللللللللللللاكل، بغية حتمللللللللللللللي احلوكمة الفّاالة. وميك  فن يؤدي كل م  الربملاةي
اإلشلراف، بالتااون مد فصلحاب مصلاحة اخري ، دوراً مهماً يف تازيز  فجهزةةملان وغريها م  اململتهاك وجلان حقوظ اإل

   تغرّي الماوك لتحمي حوكمة األم  الغذائة والتغذية.
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األساسية ولامشاركة بنشاج  الاقباتوستدعم املنظمة القماص الاام وفصحاب املصاحة غري احلكوميي لتحديد  -23
الغذائة والتغذية الااملية فو اإلقايمية فو الوطنية. وسللللللللللليّتخذ الدعم بنوص خاص شلللللللللللكل التيمللللللللللري يف اليات حوكمة األم  

  والدعوة واحلصول عاى املارفة واملااومات.
 

 حوكمة األم  الغذائة والتغذية عاىاحلكومات وفصحاب املصاحة  قدراتحتمي  :1-2-1املخرج 
 

 لاقضللللللللاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة ومجيد فشللللللللكال إلى األدلةلقرارام باالسككككككتناد البادان  اتخاذ :3-1الناتج 
 2030سوء التغذية حباول عام 

 
تدعم زيادة اسلللتخدام صلللاةاة القرار لألدلة املشلللرتكة بي القماعات عند إعداد وتنفيذ الملللياسلللات والتشلللرياات  -24

. وسللتواصللل املنظمة تازيز الفهم املشللرتك 2و 1ألم  الغذائة والتغذية، حتقيق الناجتي يف  ال اوالربامج وخمط االسللتثمار 
 ملشلللللللللاكل األم  الغذائة والتغذية وحاوهلا، باالسلللللللللتناد إىل حتايالت وبياةات متينة متاّاقة باململللللللللامهة اليت تقّدمها اجملاالت

 . واهلدف م  ذلك هو احلرص عاى فن تمللللللللللاعدذات الصللللللللللاة )اململلللللللللاواة بي اجلنمللللللللللي وسللللللللللالمة األغذية وتغرّي املناخ(

هذه البياةات والتحايالت عاى اختاذ قرارات ممللللللتنرية بشللللللان المللللللياسللللللات والربامج والتشللللللرياات القماعية واملشللللللرتكة بي 
 القماعات واملخصصات م  املوارد املرتبمة عا. 

 
لغذائة والتغذية واضثار اعتماة لامللياسللات كما سللتواصللل املنظمة تازيز األسللاليب والوسللائل لتحايل ورصللد األم  ا -25

والربامج عايهما. وسللللللليتم التشلللللللديد فكثر عاى دعم احلصلللللللول عاى املااومات م  خمتاف القماعات اليت ميكنها فن تملللللللاهم 
بمريقة مباشللللرة فو غري مباشللللرة يف األم  الغذائة والتغذية عوضللللاً ع  التشللللديد عاى مجد البياةات األسللللاسللللية وإةشللللاء قواعد 
بياةات وةظم مااومات جديدة. وسلللللتدعم املنظمة فيضلللللاً البادان السلللللتخدام املااومات والتحايالت والتوصللللليات الناجتة ع  
رصلللللد إجراءات وةتائج فطر األم  الغذائة والتغذية اخلاصلللللة عا واليت تشلللللمل تازيز القدرات لرصلللللد وتقييم وقد الملللللياسلللللات 

 ورصدها. 2030لك باألمهية ال سيما يف سياظ دعم البادان لتنفيذ خمة عام واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار. وسيّتمم ذ
 

فة فو عدم وجود في مااومات ع  األم  وكثرياً ما يواجه الامل يف هذا اجملال حتّدي املااومات املنفصلللللللللاة فو اجملزّ  -26
ف القماعات وفصللللللللحاب املصللللللللاحة الغذائة والتغذية  فو ةقص املااومات ع  اململلللللللامهات واإلجراءات اليت تقوم عا خمتا

لتحقيق فهداف األم  الغذائة والتغذية  فو االفتقار إىل القدرة عاى حتايل املااومات املتوافرة واستخدامها لوضد سياسات 
، سللللللللللتواجه املنظمة هذه التحديات م  خالل البناء عاى ةظم املااومات القائمة 3-1وبرامج ممللللللللللتنرية. ويف إطار الناتج 

عاى تازيز تبادل املااومات بشللللللللللان األم  الغذائة والتغذية بي القماعات، وبناء القدرة عاى حتايل البياةات لاممللللللللللاعدة 
 واإلحصاءات واملااومات الضرورية بغية النهوض بفهم مشرتك ملشاكل األم  الغذائة والتغذية وحاوهلا.

 
ادام األم  الغذائة ومجيد فشكال احلكومات وفصحاب املصاحة عاى حتايل اة قدراتحتمي  :1-3-1املخرج 

سوء التغذية وممامهة القماعات وفصحاب املصاحة يف القضاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة ومجيد فشكال 
 2030سوء التغذية حباول عام 
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حتمللللللللي قدرات احلكومات وفصللللللللحاب املصللللللللاحة عاى رصللللللللد وتقييم المللللللللياسللللللللات والربامج  :2-3-1املخرج 
 والتشللللللللللرياات ذات الصللللللللللاة بالقضللللللللللاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة ومجيد فشللللللللللكال سللللللللللوء التغذية حباول

 2030عام 
 

لاقضللاء عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة  لسكياسكام واسكتراتيجيام وبرامج اسكتثمار فعالةالبادان  تنفيذ :4-1الناتج 
 2030ومجيد فشكال سوء التغذية حباول عام 

 
 مايار دوالر فمريكة سلللنوياً. وهناك حاجة 267اجلوص اسلللتثماراً إضلللافياً قدره  القضلللاء عاىم  املتوقد فن يتماب  -27

 املتوقد فن تملللللللللللتمر القيود املفروضلللللللللللة عاى التمويلإىل إعادة توزيد الدخل ضلللللللللللم  البادان ويف ما بينها، ةظراً إىل فةه م  

يف البادان املنخفضلللللللللللة الدخل. وجيب الامل مد وزارات املالية والتخميط م  فجل حتديد اخليارات حلشلللللللللللد اسلللللللللللتثمارات 
سللللواء. وجيب فن تامل البادان املنخفضللللة الدخل مد وكاالت التااون املايل  إضللللافية م  مصللللادر عامة وخاصللللة عاى حدح 

 ن.و مبا يف ذلك املؤسمات املالية الدولية ومصارف التنمية اإلقايمية واملاحن، ةالدولي
 

وت ظهر ردود البادان والتقييم األويل لانواتج الذي اضماات به املنظمة فن ختصيص املوارد وقدرات التنفيذ املتوافرة  -28
غذية )المياسات واألطر االستثمارية والقاةوةية( ال يزاالن يشكالن عوائق فساسية حتول دون ترمجة فطر األم  الغذائة والت

تاتزم البادان بالامل حبد ذاهتا عاى احلاجة إىل التنفيذ الفاال: " 2030إىل إجراءات. وتشلللدد خمة التنمية اململللتدامة لاام 
 ".2030بال كال بتنفيذ هذه اخلمة تنفيذاً كامالً حباول عام 

 
لتموياها  الكافيةلتغذية اخلاصة عا، حتتاج البادان إىل ختصيص املوارد املالية وم  فجل تنفيذ فطر األم  الغذائة وا -29

وإىل تابئة املوارد البشللللللللرية والكفاءات املناسللللللللبة. كما جيدر عا احلرص عاى تقوية القدرات التنظيمية يف مؤسللللللللمللللللللاهتا اليت 
 تماهم يف حتقيق ةواتج األم  الغذائة والتغذية.

 
كم  دور املنظمة يف دعم البادان م  فجل: حتملللللي املؤسلللللملللللات املانية بتنفيذ هذه اإلجراءات بشلللللان األم  وي   -30

الغذائة والتغذية م  خالل تموير القدرات البشللللللللللللرية والتنظيمية  وتقييم املتمابات التموياية لاقضللللللللللللاء عاى اجلوص واةادام 
 فشكال سوء التغذية ولزيادة تابئة املوارد. ومجيداألم  الغذائة 

 
احلكومات وفصحاب املصاحة عاى ختصيص املوارد املالية واستخدامها لاقضاء  قدراتحتمي  :1-4-1املخرج 

 2030عاى اجلوص واةادام األم  الغذائة ومجيد فشكال سوء التغذية حباول عام 
 حتملللللي قدرات احلكومات وفصلللللحاب املصلللللاحة عاى تنمية املوارد البشلللللرية والتموير التنظيمة :2-4-1املخرج 

  يف  ايل األم  الغذائة والتغذية
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 واستدامة إ تا ية أكثر والغابام األسماك ومصايد الزراعة  ع : 2االستراتيجي  البر امج
 

 الميلاظ
 

ومصلايد  والغاباتالتحدي الرئيملة املتمثل يف التحملي اململتدام إلةتاجية الزراعة  2يتناول اهلدف االسلرتاتيجة  -31
األمساك واخلدمات املتصللللللاة عا يف سللللللياظ الضللللللغوج املتزايدة اليت تتارض هلا قاعدة املوارد المبياية ةتيجًة الحتدام التنافس 

 عاى املوارد المبياية وتدهور البيئة وتغرّي املناخ.
 

 نظم اإلةتللاج الزراعة املكثّفللة لتابيللة االحتيللاجللات م  األغللذيللة والوقود واألليللاف، مث  بللاهظ يتحمالله لكللان ولقللد   -32
لامكاسلللب الزراعية يف الملللنوات اخلمملللي املاضلللية اثار سلللابية عاى قاعدة املوارد المبياية.  تل م  اجملتمد والبيئة. وكاةك

دان التنوص البيولوجة وموائل  موعة م  األةواص النباتية واحليواةية وتشمل هذه اضثار فقدان الغابات وتدهور األراضة، وفق
  واملللائيللة وخللدمللات النظم اإليكولوجيللة اليت تقللدمهللا. وتشللللللللللللللمللل التللداعيللات األخرى الاوامللل اخلللارجيللة المللللللللللللللابيللة النللامجللة

خدام املفرج لامياه وفقدان اات املياه باملغذيات واملواد الكيمائية واالسللتمع  ممارسللات اإلةتاج، مبا يف ذلك تاوت ممللتج
األراضللللللللة الرطبة وتدهور خصللللللللوبة الرتبة واثار مبيدات اضفات عاى صللللللللحة اإلةمللللللللان والبيئة ومقاومة املضللللللللادات احليوية 
واةبااثات غازات الدفيئة م  األمسدة والوقود األحفوري اململلتخدم لتشللغيل اضالت واملكننة الكثيفة. واألمر سلليان بالنمللبة 

فقد فّدى الماب الكبري عاى األمساك إىل اإلفراج يف اسللللللتغالل الثروة المللللللمكية وإىل الرتبية -اك وإةتاجها إىل صلللللليد األمس
 املكثفة لألمساك، لتابية احتياجات سوظ متنامية مد ما يرافق ذلك م  اثار متزايدة عاى البيئة.

 
ي اإلةتاج واإلةتاجية، واجلودة التغذوية مثة حتديات كثرية فمام الزراعة والغابات ومصللللللللللللايد األمساك منها: حتمللللللللللللو  -33

األجل المويل  وتموير ةظم إةتاج تكون  يفلألغذية  واحلد م  اضثار البيئية  وضللللللللمان توفري خدمات النظم اإليكولوجية 
وتتفاوت طبياة هذه فكثر قدرة عاى الصللللللللمود فمام تغرّي املناخ والتكيف ماه  وتوفري ظروف عي  الئق لمللللللللكان الريف. 

ة عرضلللة لاصلللدمات عاى غرار الت حديات وةماظ تاثرياهتا م  إقايم إىل اخر، ال سللليما تاك اليت تتملللم ببيئات طبياية هشلللّ
 وتتماب مواجهة هذه التحديات  موعة م  النظم الزراعية، مبا يف ذلك النظم املختامةالدول اجلزرية الصللللللللللللللغرية النامية. 

سلللللللليما  ع  زيادة عدد األةواص وتنوعها الوراثة، ال فضللللللللاًل واملناظر المبياية، فو املتاددة فو املتكاماة عاى ممللللللللتوى املزرعة 
فصللللناف اعاصلللليل وسللللالالت املاشللللية واألمساك املكيفة حماياً. ولك  كثرياً ما ترّكز اسللللرتاتيجيات التنمية الزراعية فقط عاى 

لذلك م  اثار عاى املوارد المبياية فو سلللللللللللللاد  ملا ياً كاف  زيادة اإلةتاج واإلةتاجية إىل فقصلللللللللللللى حد م  غري فن تويل اهتماماً 
ن يوفرهللا اإلةتللاج الزراعة، مبللا يف ذلللك فوخللدمللات النظم اإليكولوجيللة فو املنتجللات واخلللدمللات املتاللددة اليت ميك  وجيللب 

 املنافد البيئية واالجتماعية.
 

تكون اليات احلوكمة اجلديدة م  املناطق، سلللللللللللللل متزايدالضللللللللللللللغوج عاى املوارد المبياية يف عدد  تنامةوةظراً إىل  -34
فيضللللاً يف  فن تنظرالمللللياسللللات واليات احلوكمة  يتاّي عاىواألقوى ضللللرورية ملااجلة الروابط املاّقدة واحتدام املنافمللللة. وسلللل

األهداف االجتماعية واالقتصللللللللادية والتغذوية والبيئية املتاددة واملتضللللللللاربة يف كثري م  األحيان، وإىل تكييف برامج التنمية 
الزراعية تبااً لذلك. وهناك حاجة إىل مزيد م  الن هج املتكاماة واملشللللللللللرتكة بي القماعات واملتماسللللللللللكة، مبا يف ذلك تاك 
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والنظم اإليكولوجية و/فو سللللالسللللل  ة،يكولوجياإل الزراعةو المبياية، واألراضللللة، وةظم الرتات الزراعة،  املناظرعاى  القائمة
القيمة، بغية تغيري المللياسللات واملمارسللات عاى حنو ممللتدام. وعند تنفيذها، تمللاعد مثل هذه الن هج عاى الوصللول ب دارة 

ضوء األهداف التنموية املختافة واملتضاربة يف كثري م  األحيان،  يفاملوارد إىل احلد األمثل لضمان األم  الغذائة والتغذية 
إضللللافًة إىل ذلك، تقّدم الزراعة والغابات ومصللللايد و . ةوالمويا ةواملتوسللللم ةالقصللللري  اضجالولتابية االحتياجات اجملتماية يف 

ولاتكّيف ماها، واحلد منها. وجيب فن األمساك املمتدامة إمكاةيات مهمة لبناء القدرة عاى الصمود فمام اثار تغرّي املناخ، 
 هذه التغيريات واالبتكارات. صميمتضد هذه الن هج املتكاماة اجملتماات اعاية الزراعية يف 

 
 واسكككككككككككتكككدامكككة إ تكككا يكككة أكثر األسكككككككككككمكككاك ومصككككككككككككككايكككد والغكككابكككام الزراعكككة جعككك لالبر كككامج االسكككككككككككتراتيجي 

 (2االستراتيجي  )البر امج
 

تتماللب مواجهللة هللذه التحللديللات الرئيملللللللللللللليللة تازيز املبللادرات، واحلوار، والتاللاون بي القمللاعللات، وتقويللة اليللات  -35
بالزراعة اململللللللتدامة، مد التشلللللللديد بنوص خاص عاى تنمية  ذات الصلللللللاةالدولية والوطنية  الملللللللياسلللللللاتيةاحلوكمة والصلللللللكوك 
 القدرات املؤسماتية.

 
عاى زيادة اإلةتاج واإلةتاجية عاى حنو مملللللللتدام وعاى التصلللللللدي لتغرّي املناخ  2سلللللللريّكز الربةامج االسلللللللرتاتيجة و  -36

وتدهور البيئة يف الزراعة والغابات ومصللللللللايد األمساك يف سللللللللياظ النظم الغذائية األوسللللللللد اليت تتناوهلا الربامج االسللللللللرتاتيجية 
 بصورة مشرتكة م  خالل:مجياها اخلممة 

 
ميي، مد التشديد عاى املماواة بي اجلنمي، ليصبحوا عوامل تغيري دعم املنتجي، بوصفهم شركاء رئي )ف(

 اهلدرما م  شاةه متكينهم م  زيادة اإلةتاج واإلةتاجية عاى حنو ممتدام. ويشمل ذلك احلد م   ،وابتكار
والتغذية  وحتديد التنوص البيولوجة  األغذيةيف الفواقد قبل احلصاد وخالله، وتامي تنوص فكرب يف قاعدة 

الزراعة الذي يتمم بامهية كبرية عاى املمتويي الااملة واعاة ومحايته وتازيزه ودعمه  وجتّنب قمد الغابات 
ة يكولوجياإل الزراعةمبا يف ذلك م  خالل  وتدهورها  وإدارة قاعدة لاموارد المبياية وتغرّي املناخ

  البيولوجية التكنولوجياو 
ذلك إعداد سياسات وخمط استثمارية وبرامج واليات  يفبيئات متكينية، مبا  إلرساءدعم احلكومات  )ب(

 بشان الزراعة والغابات ومصايد األمساك املمتدامة، والتصّدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة  مواتيةحوكمة 
  مشاركةعاى حنو مشرتك بي القماعات ومتكامل وفكثر 

 ذات الصاة، مبا يف ذلك م  خالل الصكوك الدولية واإلقايمية المياسات تمبيقلتازيز  دعم احلكومات )ج(
 بالزراعة والغابات ومصايد األمساك املمتدامة 

تازيز استخدام املاارف واملااومات م  فجل صند القرارات القائمة عاى األدلة. ويشمل ذلك دعم البادان  )د(
 لرصد فهداف التنمية املمتدامة.
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 مدفوعاً باملباد. اخلمملللللللللللة السلللللللللللتدامة األغذية والزراعة اليت حتقق التوازن 2وسللللللللللليكون الربةامج االسلللللللللللرتاتيجة  -37
( حتملللللي كفاءة اسلللللتخدام املوارد م  خالل ةظم إةتاج 1) سلللللتدامة، وهة:بي األبااد االجتماعية واالقتصلللللادية والبيئية لال

( إدارة املوارد المبياية والنظم 2) واجتماعية يف الوقت ةفملللللللللللللله وظائف إيكولوجية واقتصللللللللللللللادية  تؤديمتاددة اجلواةب 
( تازيز قدرة 4) ا م( محاية سللللبل كمللللب الاي  يف الريف والرفاه االجتماعة وحتمللللينه3) اإليكولوجية عاى حنو ممللللتدام 

لة واململلللللللللؤولة لانظم ( تازيز احلوكمة املبتكرة والفّاا5) األشللللللللللخاص واجملتماات اعاية والنظم اإليكولوجية عاى الصللللللللللمود 
م  النواتج  ةاتجممللللللاواة بي اجلنمللللللي والتغذية يف كل لاوسلللللليتم إيالء اهتمام خاص  سللللللواء. حدح  المبياية والبشللللللرية عاى

 الرئيمية األرباة.
 

 2فهداف التنمية اململللتدامة  مقاصلللد، مد البادان لتحقيق 2، م  خالل الربةامج االسلللرتاتيجة املنظمةوسلللتامل  -38
مؤشرات عاى  4عاى ممتوى األهداف االسرتاتيجية و مؤشراً  12اليت مت حتديدها صراحًة م  خالل  15و 14و 13و 6و

 ممتوى النواتج لقياي اإلةتاجية، وتدهور البيئة وتغرّي املناخ حبمب القماص، واعافظة عاى املوارد الوراثية.
 

 حمور الرتكيز تغيري
 

 زيادة إىل احلاجة مااجلة( 1) فجل م  حمورية،  االت ثالثةبدرجة فكرب عاى  الرتكيز يف الرئيمللللللللللللة التغيرييتمثل  -39
 م الصلللللللمود  عاى القدرة بناءب املناخ غريوالتصلللللللدي ضثار ت( 2) الزراعية  القماعات مجيد عاى حنو مملللللللتدام يف اإلةتاجية
 ذلك يف مبا البيئة، التدهوراحلؤول دون و صال  البيئة واست( 3)  حّدهتا م  والتخفيفاثار تغري املناخ  مد التكّيف خالل

 .البيولوجة والتنوص اإليكولوجية النظمخمارة 
 

 النتائج إطار يف التغيري
 

اهلدف  مملللللللللللللتوىعاى  عشلللللللللللللر فهداف التنمية اململللللللللللللتدامة اإلثين مؤشلللللللللللللرات يفي رب ز  الرتكيزحمور  يف التغيريإن  -40
، 2اخلاص باهلدف االسللللرتاجتة  النتائج إطار يف مبّي  هو كماو . اعدثة واملخرجاتواتج الن بياةات يف وكذلك ،االسللللرتاجتة

يف ضللللوء ثالثة مقاصللللد  اعرز التقدم رصللللدفهداف التنمية اململلللتدامة عاى ممللللتوى األهداف االسللللرتاتيجية ت مؤشللللراتف ن 
ومقصللللللللدي  م   م  فهداف التنمية اململلللللللتدامة، 6م  فهداف التنمية اململلللللللتدامة، ومقصللللللللد واحد م  اهلدف  2لاهدف 
 م  فهداف التنمية املمتدامة. 15م  فهداف التنمية املمتدامة، وثالثة مقاصد م  اهلدف  14اهلدف 

 
 . الرتكيزحمور  يف كبرية  حتوالتإجراء  مدتنظيم النواتج األرباة  وقد فعيد -41
 

 والتدهور املناخ تغرييف الوقت ذاته ل التصديمد  ممتدامبشكل  اإلةتاجية زيادة عاى 1-2اتج النيركز  )ف(
 تغرياثار  مد فالتكيّ  تازز إةتاج وةظم ممتدامة ممارسات اعتماد خالل م  التقدموسيتحقق . البيئة
 ثالثةإىل  المتة املؤشراتخف   متوقد . المبياية املوارد تدهورحتوول دون و  حدهتا م  والتخفيف املناخ

 م  بينها مؤشر واحد ألهداف التنمية املمتدامة. 
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م   ةكمو واحل واالستثمارات ،والربامج المياسات وضد عاى جديد عاى حمور تركيز 2-2اتج النينموي  )ب(
الوقت  يف النظرمد  األمساك ديومصاوالغابات  الزراعةقماعات  يف ممتدامةبمريقة  اإلةتاجية ة زيادفجل 

 استاراض عاى المابق الرتكيزب مقارةة البيئة، والتدهور املناخ تغريل لتصديةفمه يف األمهية اعورية لاماية ا
 واحد.  مؤشر خالل م اعرز  التقدم وسيقاي. ةكمو احل اليات وحتايل المياسات

 اعتماد عاى المابق الرتكيز تجاوزمبا ي الدولية، والصكوك المياسات تنفيذ حتمي عاى 3-2اتج النيركز  )ج(
فجل كفالة  م المابق  2-2لاناتج  ةكمو احلاخلاص ب باددمج الي وهو. فو إقرارها خمتارة دولية صكوك

عاى فن  ،ةالدولي ةكمو حلاليات ا يف األمساك دوالغابات ومصاي الزراعةوإدراج قماعات  تنفيذالفاالية يف ال
 .ألهداف التنمية املمتدامة مؤشرات منها ثالثة مؤشرات،ذلك م  خالل فرباة  اييقيتم 

 البياةات استخدام لتازيزفكرب  اهتماميالء إل وإحصاءات بياةات وتوفريإعداد  4-2 تجاالنيتجاوز  )د(
 .واحد مؤشرذلك م  خالل  اييقيتم وس. اتالقرار  صند عماية يف املارفية واملنتجات التحاياية واألدوات

 
 املخرجللللات  صلللللللللللللليللللاغللللة إعللللادةإىل  2017-2014الفرتة  خالل املكتمللللللللللللللبللللة واخلربة التغيريات هللللذهوقللللد فدت  -42

  وتوحيدها. 2021-2018لافرتة 
 

 النواتج والمخر ام
 

ةتقال حنو قماعات فكثر لقد متحور إطار النتائج حول فرباة ةواتج مرتابمة ومثاةية خمرجات ضللللللللللللللرورية لتازيز اال -43
 .ومصايد األمساكوالغابات إةتاجية واستدامة يف الزراعة 

 
ناتج  تا يةاممللارسلللللللللللللللات لزيللادة  الباللدان اعتماد: 1-2ال تدامة إل   مد ماللاجلللة تغري املنللاخ والتللدهور البيئة  بطريقة مسككككككككككك

 ومصايد األمساك والغابات يف قماعات الزراعة

 
 اململلللللللللتدامة، ةاجتاً طويل األجل ومهماً  الغاباتي اّد اعتماد ةظم وممارسللللللللللات اإلةتاج لازراعة ومصللللللللللايد األمساك و  -44

لياتمدوا ةظم  -املزارعي والرعاة والصللللللّيادي  وممللللللتخدمة الغابات -ويدعم هذا الناتج املنتجي  عاى اململلللللتوى القمري.
بغية زيادة إةتاجهم وإةتاجيتهم عاى حنو ممللللتدام وحتمللللي سللللبل كمللللب عيشللللهم مبتكرة إةتاج فكثر اسللللتدامة وممارسللللات 

 ة وصللللللّيادي األمساك وقاطين الغابات، مد التشللللللديد وهلذا المللللللبب، ف ن مشللللللاركة املزارعي والرعا والتكّيف مد تغرّي املناخ.
، فمر ضلللروري أل م عاى دراية بالقيود والفرص املوجودة ومبتكرة عاى اململللاواة بي اجلنملللي يف حتديد ممارسلللات مملللتدامة

ميداةياً وميك  االسللللللللللللتااةة عم لتحديد األولويات وتموير التكنولوجيا. وسلللللللللللليتماب البحس والتموير يف  ال التكنولوجيا 
رة الكافة، قيام شللللراكات متينة بي املنظمات التقنية وتاك املوجهة حنو االسللللتثمار. وإضللللافًة إىل ذلك، سلللليتم تموير  امليمللللّ

القدرات الوطنية واعاية لدعم تازيز املمارسللللللللللللات اململلللللللللللتدامة وتموير التكنولوجيات واالبتكار، والنهوض باعتمادهم هلا. 
و/فو ةظم اإلةتاج اململللللتدامة بناء عاى املباد. اخلمملللللة السلللللتدامة األغذية واملبتكرة وسللللليتم تقييم املمارسلللللات اململللللتدامة 

 النهج املاتمد يف املنظمة، مبا يف ذلك التقييم االجتماعة واالقتصادي لنظم اإلةتاج. والزراعة واليت متثل
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وسللللتمللللاعد املنظمة البادان يف تدعيم قدرات مؤسللللمللللاهتا عاى تازيز اعتماد املمارسللللات املشللللرتكة بي القماعات  -45
 بغية زيادة اإلةتاج عاى حنو ممتدام والتصدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة.

 
 فو اختبارها فو االرتقاء مبمللللللللللللتواهاوالتكنووجليات املبتكرة قيام املنتجي بتجريب املمارسللللللللللللات  :1-1-2ملخرج ا

 م  فجل زيادة اإلةتاجية ومااجلة تغري املناخ والتدهور البيئة عاى حنو ممتدام
تازيز قدرات املؤسلللملللات عاى الرتويج العتماد ممارسلللات فكثر تكامالً وشلللاماة لادة قماعات  :2-1-2املخرج 

 تؤدي إىل زيادة اإلةتاج ومااجلة تغري املناخ والتدهور البيئة عاى حنو ممتدام.
 

ملااجلة اإلةتاج اململللللتدام وتغري املناخ والتدهور  لسككككياسككككام وحليام للحوكمة أو تحسككككينهاالبادان  وضككككع :2-2الناتج 
 البيئة يف قماعات الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة

 
يرّكز هذا الناتج عاى مااجلة االسللللللتدامة واإلةتاجية وتغرّي املناخ وتدهور البيئة عاى اململلللللتوى المللللللياسللللللاحت بمريقة  -46

د األولويات التالية لاممللللللللامهة يف حتقيق هذا الناتج: تموير وصللللللللياغة فكثر تكامالً واشللللللللرتاكاً بي القماعات. وقد مت حتدي
 الملللللياسلللللات، مبا يف ذلك احلاجة إىل تازيز اسلللللرتاتيجيات االسلللللتثمار والتخميط وتابئة املوارد م  فجل النهوض باالةتقال

اتية املتاددة فصحاب املصاحة إىل الزراعة والغابات ومصايد األمساك املمتدامة  وسيتم تيمري احلوارات واملنتديات المياس
بي القملاعلات إلذكلاء الوعة وحتقيق توافق يف اضراء، علدف دعم البالدان يف تنفيلذ فهلداف التنميلة اململلللللللللللللتلداملة بمريقلة 

، مبا يف 2030متناسلللللقة. وسللللليتم تازيز عناصلللللر فسلللللاسلللللية حتكم التحول حنو اسلللللتدامة األغذية والزراعة يف إطار خمة عام 
( الن هج 3( الن هج املتكاماة املشرتكة بي القماعات، واالتماظ بي المياسات  )2والقيادة القمريتي  )( املاكية 1ذلك: )

 ( الرتكيز عاى اإلجراءات5( املواءمة بي االسللللللتثمارات الاامة واخلاصللللللة  )4والشللللللراكات املتاددة فصللللللحاب املصللللللاحة  )
 اليت ميك  قياي ةتائجها.

 
مبملللاعدة البادان يف صلللياغة الملللياسلللات والربامج وبتقوية قدرات احلكومات لتيملللري وسلللتقوم املنظمة بنوص خاص  -47

ومصللللايد الغابات احلوار المللللياسللللاحت املشللللرتك بي القماعات م  فجل إعداد اسللللرتاتيجيات فكثر تكامالً يف  ال الزراعة و 
 األمساك املمتدامة وتغرّي املناخ وتدهور البيئة.

 
 الغاباتقماعات الزراعة و واالسلللللللرتاتيجيات وبرامج االسلللللللتثمار دعماً لت صلللللللياغة الملللللللياسلللللللا :1-2-2املخرج 

 ، ومااجلة تغري املناخ والتدهور البيئةاملمتدامة ومصايد األمساك
 الملللياسلللات املشلللرتكبشلللان وار احلحتملللي قدرات احلكومات وفصلللحاب املصلللاحة عاى تيملللري  :2-2-2املخرج 

ومصلللللللايد األمساك اململللللللتدامة،  الغابات يف قماعات الزراعة و بي القماعات لوضلللللللد اسلللللللرتاتيجيات فكثر تكامالً 
 ومااجلة تغري املناخ والتدهور البيئة
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لتحقيق اسلللتدامة قماعات الزراعة ومصلللايد األمساك  السككياسككام والصكك وك الدولية تنفيذلالبادان  حتملللي: 3-2الناتج 
 والغابات

 
تازيز التنملليق بي القماعات وعربها والتااون مد اجملتمد املد  يتناول هذا الناتج تنفيذ المللياسللات، مبا يف ذلك  -48

لتشللللللجيد اسللللللتدامة الزراعة والغابات ومصللللللايد األمساك. وهو تكييف األطر القاةوةية واحلوافز والقماص اخلاص، فضللللللالً ع  
تنفيذ ملؤازرة البادان يف ت نفيذ الصلللللكوك واالتفاقات الدولية واإلقايمية ذات الصلللللاة. وقد مت حتديد األولويايتناول فيضلللللاً ت

ومصايد األمساك   والغاباتالمياسات ورصد التنفيذ، مبا يف ذلك الصكوك الدولية املّتصاة باهداف االستدامة يف الزراعة 
، واتفاقية األمم 2030يف اليات احلوكمة الدولية اخلاصلللللة بتنفيذ خمة عام ذات الصلللللاة قضلللللايا اوضلللللمان إدماج ففضلللللل ل

ة بشلللان تغرّي املناخ/ اتفاظ باريس، وجداول فعمال التنوص البيولوجة والبيئة، وغريها م  اضليات والصلللكوك املتحدة اإلطاري
 اليت تقد ضم  ممؤولية املنظمة.

 
ومصلللللللايد األمساك عاى حنو فّاال يف اليات  والغاباتوسلللللللتوفر املنظمة الدعم لابادان بغية ضلللللللمان إدراج الزراعة  -49

واتفللاظ بللاريس، واتفللاقيللة التنوص ، 2030، ال سلللللللللللللليمللا يف مللا يتااق  مللة عللام وترتيبللات التنفيللذ يللةالللدولالوطنيللة و احلوكمللة 
ع  تقوية قدرات  فضلللللللاًل جداول األعمال والصلللللللكوك اخلاصلللللللة بالبيئة حتت مملللللللؤولية املنظمة، غري ذلك م  و البيولوجة، 
 .القائمة عاى التنفيذاملؤسمات 

 
ومصللللللللايد األمساك يف اليات الغابات تقدمي الدعم لضللللللللمان اإلدراج الفاال لقماعات الزراعة و  :1-3-2املخرج 

، ومؤمترات األطراف املانيللة بتغري املنللاخ، وجللداول 2030احلوكمللة الللدوليللة، ال سلللللللللللللليمللا يف مللا يتااق  مللة عللام 
 املنظمة.مؤولية والتصحر اخلاضاة مل األعمال والصكوك اخلاصة بالبيئية والتنوص البيولوجة

تازيز قدرات املؤسلللملللات عاى تنفيذ الملللياسلللات والصلللكوك الدولية اليت تازز اإلةتاج اململللتدام  :2-3-2املخرج 
 وتااجل تغري املناخ والتدهور البيئة.

 
لقرارام باالسككككككككتناد إلى األدلة لغرة اسككككككككتدامة قطاعام الزراعة ومصككككككككايد األسككككككككماك البادان  اتخاذ :4-2الناتج 

 معالجة تغير المناخ والتدهور البيئي في الوقت ذاتهمع  والحرا ة

 
سلللتوفر املنظمة الدعم لابادان لكة تتخذ قرارات قائمة عاى األدلة خالل إدارة ةظم اإلةتاج واملوارد المبياية بغية  -50

 ( توفري بناء القدرات1دعم االةتقال إىل زراعة ممللتدامة. وقد مت حتديد األولويات التالية لاممللامهة يف حتقيق هذا الناتج: )
يف  ال اإلحصللللاءات، واملااومات اجلغرافية املكاةية، واملااومات النوعية لدعم ةماظ املوارد م  األراضللللة واملياه، والغابات 

 ( وتقييم اثار الزراعة والغابات ومصلللللللللللايد األمساك2واعيمات واملياه الداخاية وةوعيتها واسلللللللللللتخدامها وقدرهتا اإلةتاجية  )
د املتغرّيات املتصللللللللاة باملناخ وتقييم كيفية قيام املمارسللللللللات بتحمللللللللي إةتاج وإةتاجية الزراعة م  ورص (3هذه املوارد  )عاى 

( ودعم توفري منتجات املارفة االسرتاتيجية )البياةات واملااومات واألدوات والتحايالت( 4خالل التكّيف مد تغرّي املناخ  )
 واإلقايمة ليتم اسلللللتخدامها م  قبل املؤسلللللملللللات الوطنية واإلقايمية بغية اخّتاذ قرارات قائمةاملمّورة عاى اململللللتويي الااملة 

عاى األدلة. وباسللتخدام إطار املباد. اخلاصللة باسللتدامة األغذية والزراعة، سلليتم توفري الدعم فيضللاً لتنفيذ اجلواةب املتصللاة 



18 

 

 2 مية اململللللللللتدامة اليت سللللللللليملللللللللاهم اهلدف االسلللللللللرتاتيجةبالزراعة والغابات ومصلللللللللايد األمساك اململللللللللتدامة يف فهداف التن
 حتقيقها. ويشمل ذلك دعم البادان األعضاء لرصد مؤشرات فهداف التنمية املمتدامة. يف
 

وسلللللللللللتقوم املنظمة بتموير منتجات املارفة االسلللللللللللرتاتيجية اليت تااجل القضلللللللللللايا اإلقايمية فو الااملية اليت تتضلللللللللللم   -51
دام وتغرّي املناخ وتدهور البيئة وتازز قدرات املؤسللللمللللات جلمد البياةات وإةتاج األدلة م  فجل مااومات ع  اإلةتاج اململلللت

 صند القرارات يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك فهداف التنمية املمتدامة ذات الصاة.
 

اسللللللتحدات منتجات مارفية اسللللللرتاتيجية تااجل القضللللللايا اإلقايمية فو الااملية وتدمج املااومات  :1-4-2املخرج 
 املتااقة باإلةتاج املمتدام وتغري املناخ والتدهور البيئة.

الختاذ القرارات بشلللان وحتاياها ورفد التقارير عنها تازيز قدرات املؤسلللملللات عاى مجد البياةات  :2-4-2املخرج 
 املمتدام وتغري املناخ والتدهور البيئة، مبا يف ذلك فهداف التنمية املمتدامة ذات الصاة.اإلةتاج 

 
 : الحد من الفقر في الريف3االستراتيجي  البر امج

 
 الميلاظ

 
بشللان القضللاء عاى الفقر  ميد فشللكاله،  1يّتخذ التحدي الذي يواجهه الاامل لتحقيق هدف التنمية اململلتدامة  -52

مايون شللللللخص يايشللللللون يف  900مايار شللللللخص يايشللللللون يف حالة م  الفقر، وحنو  2.1فبااداً هائاة: فال يزال فكثر م  
حالة م  الفقر املدقد، وفكثر م  ةصفهم يايشون يف مناطق تشهد ةزاعات، ما يشري إىل احلاجة إىل التصدي لافقر عاى 

ملتداخاة لاشللللؤون اإلةمللللاةية واإلمنائية. وفيما حتقق تقدم كبري عاى صللللايد احلد م  الفقر الذي مت قياسلللله طول المللللامللللاة ا
حبمللللللللللللللب خموج الفقر املماقلة، خالل الاقود القايالة األخرية، مل يك  التقلدم متمللللللللللللللاٍو لاجميد. فحا يف البالدان اليت 

. وال تزال فوجه التفاوت منتشلللللللللللللرة بي المبقات فيها فقراً  تراجات فيها مادالت الفقر اإلمجالية، مت إمهال فشلللللللللللللّد الفئات
االقتصللللادية، واملناطق الريفية واحلضللللرية واألقاليم واجملموعات اإلثنّية والرجال والنمللللاء. ويّتمللللم النمو االقتصللللادي املتواصللللل 

 والمريد باألمهية، لكنه غري كاٍف لاحد م  الفقر.
 
ملتوسلمة الدخل، ال سليما يف ففريقيا جنوب الصلحراء الكربى وجنوب اسليا، ويف الاديد م  البادان املنخفضلة وا -53

يتجاوز النمو المللكا  منو الوظائف عاى ممللتوى االقتصللاد ككل. وتاّد البمالة ةتيجًة لنقص الفرص االقتصللادية، والنفاذ 
، جزًء م  التنمية االقتصللللللللللللللادية، والتحّول غري الكايف إىل املوارد اإلةتاجية، واالفتقار إىل املهارات. كما تاّد اهلجرة تارخيياً 

اهليكاة لازراعة، وحتّول املناطق الريفية. ولك  يف الاقود القادمة، ستتمارص اهلجرة بمبب األوضاص املايشية الصابة داخل 
اسللية. وسللتتماب البادان ويف ما بينها عاى حدح سللواء، ةتيجة ارتفاص عدد سللكان الاامل والاوملة وتغرّي املناخ والنزاعات المللي

إدارة تدفقات اهلجرة جهوداً إضافية، مبا يف ذلك مااجلة فسباعا الرئيمة وزيادة النفاذ إىل احلماية االجتماعية وفرص الامل 
  يف املواقد األصاية واملقصودة. 
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وياين النمو المللكا  فيضللاً احتدام املنافمللة عاى املوارد المبياية اليت تزداد ةدرًة، ويف األرجح عاى حمللاب فشللّد  -54
الفئات فقراً. وم  اعتمل فن يؤدي تغرّي املناخ إىل خماطر فكرب عاى اإلةتاج، وتراجد اإلةتاجية الزراعية مد الوقت بمللللللللللبب 

اخية املتمرفة واليت ال ميك  التنبؤ عا، وبمللللللللللللللبب زيادة وترية وحّدة الكوارت المبياية، ارتفاص درجات احلرارة، والظواهر املن
وسيكون له مرّة فخرى اثار سابية فكرب عاى الفقراء يف الريف الذي  ياتمدون عاى املوارد المبياية لكمب عيشهم والذي  

خلاطر وةملاقهلا م  إقايم إىل اخر وسللللللللللللللتكون هم فقلل قلدرة عاى إدارة املخلاطر والتكيف ماهلا. وتتفلاوت طبيالة هلذه امل
تاثرياهتا فكرب يف با  منها عاى غرار الدول اجلزرية الصللللللللللللللغرية النامية. وتزيد كل هذه التحديات م  ضللللللللللللللاف الفقراء، 

 فيضاً م  تاّرض غري الفقراء إلمكاةية الوقوص يف براث  الفقر.  ولك 
 

 (3بر امج االستراتيجي البر امج االستراتيجي للحد من الفقر في الريف )ال
 
ناً ينظر يف اجملموعة املنوعة م  األسلللللللللر املايشلللللللللية اليت تاي  يف حالة  3يّتبد الربةامج االسلللللللللرتاتيجة  -55  جاً حمملللللللللّ
الفقر يف الريف، ويقرت  اسللللللرتاتيجيات متباينة لدعم ومتكي سللللللبل كمللللللب عي  األسللللللر الريفية الفقرية، وملااجلة ةقاج  م 

ري. ويتم استخدام تصنيف ماّي لألسر الضاف بغية املماعدة عاى التكّيف مد الصدمات املناخية والتغيري اهليكاة اجلا
ج  الريفية يف البادان املنخفضللللللللللللللة الدخل، يكون متمحوراً حول النفاذ إىل املوارد المبياية والقدرة اإلةتاجية، بغية إعداد   

خدم خاصللة بكل سللياظ. ويتم الرتكيز عاى األسللر املايشللية املرتبمة باألةشللمة اإلةتاجية واالسللتخراجية األسللاسللية اليت تمللت
املوارد المبياية، مبا يف ذلك منتجة اعاصلللليل واملاشللللية والرعاة وصللللّيادي األمساك )في األسللللر املايشللللية الزراعية(. ويمللللمح 

النهج بتحديد الملللللللللللبل اخلاصلللللللللللة بكل سلللللللللللياظ لاخروج م  الفقر واليت تنظر يف عدد م  الاوامل مثل املوقد اجلغرايف  هذا
مى ويف املناطق الداخاية(، والظروف الزراعية واملناخية، والنفاذ إىل املوارد المبياية، وديناميكية الموظ )شبه احلضرية والوس

والتكنولوجيا واملااومات، ووجود بىن فسلاسلية ريفية، واألطر املؤسلملاتية، وخصلائص األسلر املايشلية )اململاواة بي اجلنملي 
 ية وم  صند اإلةمان، واالقتصاد المياسة.واالةتماء الارقة ومادل االعتماد(، وامليل إىل حصول كوارت طبيا

 
وقد فثبتت األدلة فن االسلللللتثمار يف القماص الزراعة، ال سللللليما يف الزراعة الصلللللغرية احلجم، يف البادان املنخفضلللللة  -56

الدخل بنوص خاص، يمللاهم يف احلد م  الفقر فكثر م  االسللتثمار يف قماعات فخرى إذ فةه يوفر مصللدراً مباشللراً لكملب 
دات عاى األرض واليد الااماة، ومها األصلللللللول الرئيملللللللية اليت مياكهما الفقراء يف الريف. ولك  االسلللللللتثمار يف الزراعة الاائ

ليس كلللاف لاحلللد م  الفقر يف الريف، إذ يتمالللب هلللذا األخري  جلللًا واسللللللللللللللد النملللاظ ومتالللدد القملللاعلللات يراعة النمو 
ا م  القماعات يف التنمية والتحّول االقتصلللللادي اهليكاة. كما االقتصلللللادي بشلللللكل عام، والدور الذي تؤديه الزراعة وغريه

املماوبة ملااجلة املشللللللللللللللاكل يف عّدة فبااد وقماعات، مبا يف ذلك االجتاهات  البيئة التمكينيّةحتمللللللللللللللي  يتماب الرتكيز عاى
اجلديدة يف املشللللهد الااملة. وإضللللافًة إىل ذلك، سلللليتماب احلد م  الفقر وضللللد مشللللكاة الفقر يف صللللدارة فولويات جدول 

النهج الواسلللد النماظ واملتادد  فعمال الملللياسلللات. وةظراً إىل تادد مملللارات اخلروج م  الفقر والاوامل املؤثرة عايه، يّتملللم
القماعات املرفق باسللللللللللللللرتاتيجيات متباينة، باألمهية م  فجل النجا  يف احلد م  الفقر يف الريف. وجيب فن تازز  موعة 
المللللللياسللللللات هذه التحّول الريفة واهليكاة الشللللللامل والنمو االقتصللللللادي، ما م  شللللللاةه متكي الفقراء )مب  فيهم املزارعون 

صلللحاب احليازات الصلللغرية( م  املشلللاركة بنشلللاج يف األةشلللمة االقتصلللادية واالسلللتفادة منها بشلللكل ماحو ، األسلللريون وف
  مبوازاة مااجلة األسباب الرئيمة لاهجرة النامجة ع  األوضاص املايشية الصابة.
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ألسر املايشية وميك  فن تؤدي احلماية االجتماعية دوراً فساسياً يف احلد م  مواط  الضاف م  خالل مماعدة ا -57
عاى إدارة املخاطر والصلللللللللللدمات، ويف تيملللللللللللري االةتقال االقتصلللللللللللادي م  توفري حد فد  م  الدخل ألشلللللللللللّد الفئات فقراً 

فمان( إىل مملللللللللاعدة الفقراء عاى االةتقال إىل الوظائف والفرص املوّلدة لادخل ع  طريق التخفيف م  القيود  )كشلللللللللبكة
التحويالت النقدية وحتويل األصللللللللول، وم  خالل اإلعاةات اململلللللللتهدفة(. وتؤدي عاى التامي والقروض )مثاًل م  خالل 

احلماية االجتماعية دوراً بارزاً بالنمللللللللللللللبة إىل األشللللللللللللللخاص الذي  يااةون م  الفقر والفقر املدقد والذي  تتا  هلم القايل 
 الفرص املوّلدة لادخل. م 
 
م  األحيان م  فشلللللّد الفئات فقراً والذي  يااةون تارخيياً  وسللللليحتاج الملللللكان األصلللللايون الذي  ياّدون يف الكثري -58
التهمي ، إىل اعتبار خاص يف صلللللللللياغة الملللللللللياسلللللللللات اليت تااجل بالتحديد التحديات اليت يواجهو ا، وتراعة ةظرهتم  م 
واسللللللللاة الاامل، وتاحظ مشللللللللاركتهم. وال يزال حتقيق اململلللللللاواة بي اجلنمللللللللي حمور تركيز فسللللللللاسللللللللة مد وجود  موعة  إىل
األةشللمة اليت تتناول احلواجز املتاّاقة باململلاواة بي اجلنمللي بغية اخلروج م  دوامة الفقر الريفة يف الزراعة، مبا يف ذلك  م 

 م  خالل فرص الامل واحلماية االجتماعية وعرب االرتقاء مبمتوى التمثيل وتازيز املشاركة يف اختاذ القرارات. 
 
وجودة، والية املنظمة وقدراهتا. وإّن الشلللللللللراكات مد مؤسلللللللللملللللللللات التمويل الدولية مثل ويتخّمى ةماظ احلاجة امل -59

البنك الدويل، ومصلللللللارف التنمية اإلقايمية، والصلللللللندوظ الدويل لاتنمية الزراعية، باإلضلللللللافة إىل توطيد الامل املشلللللللرتك مد 
األغلذيلة الاللاملة وهيئللة األمم املتحللدة لامرفة منظمللات األمم املتحللدة األخرى مثللل برةلامج األمم املتحللدة اإلمنلائة وبرةلامج 

ومنظمة الامل الدولية واملنظمة الدولية لاهجرة ومنظمة األمم املتحدة لامفولة، تتمللللللللللم مجيااً بامهية فسللللللللللاسللللللللللية م  فجل 
 إحدات األثر املنشود عاى ةماظ واسد.

 
  الشلللللللركاء يف  ال التنمية بشلللللللكل مد البادان وغريها م 3وسلللللللتامل املنظمة م  خالل الربةامج االسلللللللرتاتيجة  -60

ق وهادف لامملللللللللامهة يف بناء بيئة مواتية ملااجلة الفقر والوصلللللللللول إىل املوارد اإلةتاجية، إىل جاةب دعم البادان عاى  منملللللللللّ
صللللللياغة سللللللياسللللللات واسللللللرتاتيجيات متاددة القماعات وداعمة لافقراء وتقييمها واالرتقاء عا )املقاصللللللد املندرجة يف إطار 

ع  الدخل، والامل الالئق مد الرتكيز عاى الشلللللللباب  فضلللللللاًل م  فهداف التنمية اململللللللتدامة(،  14و 10و 2و 1األهداف 
م   5م  فهداف التنمية اململللللتدامة(، واململللللاواة بي اجلنملللللي )مقاصلللللد اهلدف  8واحلماية االجتماعية )مقاصلللللد اهلدف 

  ة املمتدامةفهداف التنمي
 

 تغيري حمور الرتكيز
 
عاى تناول االقتصلللللاد الملللللياسلللللة لاحد م  الفقر يف الريف م  خالل التشلللللديد  3سلللللريّكز اهلدف االسلللللرتاتيجة  -61

 بشكل خاص عاى الامل يف  ال المياسات والدعوة ومشاركة فصحاب املصاحة والشراكات.
 
نهج إقايمة/متالدد وسلللللللللللللليتم تازيز الروابط بي  لاالت النواتج، ال سلللللللللللللليملا احلملايلة االجتملاعيلة، مد االرتقلاء ب -62

القماعات إزاء احلد م  الفقر وباوجه ارتباطه باإلدارة اململللللتدامة لاموارد المبياية. وسلللللتشلللللكل التفاعالت اعددة لاحماية 
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االجتماعية مد األم  الغذائة، وإدارة املوارد المبياية والامل اإلةمللللا  حمور الرتكيز الرئيمللللة. وسللللتكون القضللللايا الشللللاماة 
االقات المللللللببية تغرّي املناخ مندرجة عاى حنو ففضللللللل يف بنية الناتج، مما يشللللللكل إقراراً باحلاجة إىل النظر يف المثل اهلجرة و 
بغية مااجلة األسللباب الرئيمللية لاهجرة  5و 3بمهما بالفقر. وف قيمت روابط قوية بي الربةا ي االسللرتاتيجيي الثنائية اليت تر 

 عاى طول الملللللاملللللاة املتداخاة لاشلللللؤون اإلةملللللاةية واإلمنائية. فما بالنملللللبة  بشلللللكل ففضلللللل لتحملللللي اسلللللتجابات املنظمة
التكّيف مد تغرّي املناخ والتخفيف م  اثاره، فملللللللرتكَّز اجلهود عاى اعافظة عاى سلللللللبل كملللللللب الاي  واإلةتاجية الزراعية، 

 ص عمل الئق وفكثر استدامة. وعاى شبكات األمان لافقراء يف الريف بغية تمهيل اةتشاهلم م  الفقر ليتمتاوا بفر 
 
وتشللللدد النواتج عاى اململلللارات املاتمدة لاخروج م  الفقر يف سللللياظ عمايات التحول الزراعية والريفية. ويف هذا  -63

الصلدد، يتم الرتكيز بشلكل متزايد عاى سلياسلات التنمية الريفية املتاددة القماعات، م  حيس دعم توسليد ةماقها وحتفيز 
ف واإلحصللللللللللللللاءات وقاعدة األدلة بغية صللللللللللللللياغة التدخالت الفّاالة اجلهات الفاعاة األخرى، والرتكيز كذلك عاى املاار 

يف سلياظ تغرّي املناخ وتملارص اهلجرة بملبب  1وتوجيهها. ويشلّكل ذلك عائقاً فسلاسلياً فمام حتقيق هدف التنمية اململتدامة 
 المابق. 3يجة األوضاص املايشية الصابة، وهذا فمر مل يتم التمّرظ إليه بشكل كاف يف ةواتج الربةامج االسرتات

 
ويّتملللللم االرتقاء بامل املنظمة الرامة إىل احلد م  الفقر، يف سلللللياظ ضلللللمان األم  الغذائة والتغذية واالسلللللتدامة  -64

البيئية، بامهية كبرية ةظراً إىل سللللللللللللللاة الاامل إىل القضللللللللللللللاء عاى الفقر. ويكم  التحدي يف جال عمايات التحّول اهليكاة 
هلم، مب  فيهم املزارعون  مشواًل اجلارية يف البادان املنخفضللللللللللللللة الدخل، فكثر دعماً لافقراء و والزراعة واالقتصللللللللللللللادي الريفة 

األسلللللريون وفصلللللحاب احليازات الصلللللغرية  ويف بناء رفي املال البشلللللري باعتباره دعامة فسلللللاسلللللية لفرص عمل فكثر إةتاجية 
 ولتحمي الرفاه. 

 
 التغيري يف إطار النتائج

 
املتاّاقة باألهداف االسلللللللرتاتيجية،  التملللللللاة تنمية اململللللللتدامةالرتكيز يف مؤشلللللللرات فهداف التغيري حمور يناكس  -65

وكذلك يف البياةات اعّدثة لانواتج واملخرجات. وجرى استبدال مؤشرات األهداف االسرتاتيجية المابقة اخلاصة بالفقر 
الوصلللللول إىل اخلدمات األسلللللاسلللللية وحقوظ مبؤشلللللرات فهداف التنمية اململللللتدامة واملقاصلللللد اليت تغمة مملللللتوى الفقر، و 

ع  الدخل والامل الالئق مبا يف ذلك األبااد املتاّاقة بامالة األطفال. وف عيد تنظيم مؤشللللرات النواتج  فضللللاًل األراضللللة، 
بصلللللورة جزئية مد إدراج سلللللباة مؤشلللللرات ألهداف التنمية اململللللتدامة عدف تاّقب التقّدم الذي حترزه البادان يف تمبيق 

، وحصول النماء عاى املوارد، واحلقوظ األمساك الصغرية النماظالمياساتية اليت حتمة حقوظ الوصول إىل مصايد األطر 
املتمللاوية يف الوصللول إىل األراضللة، وةمللبة المللكان الذي  يتمتاون بتغمية ةظم احلماية االجتماعية، وممللتوى اإلةفاظ 

 احلكومة ألغراض تنفيذ المياسات.
 
حوبالنمللللللبة إىل  -66 إضللللللافة ةاتج رابد جديد بشللللللان المللللللياسللللللات واالسللللللرتاتيجيات والربامج املتاددة  تالنواتج، اقرت 

 1-3(، يف حي مت حتمي صياغة النواتج 4-3القماعات واملراعية لامماواة بي اجلنمي م  فجل احلد م  الفقر )الناتج 
 لالرتقاء مبكام  الرتكيز والوضو . 3-3و 2-3و
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يااجل بشلللللللللللللكل فكثر حتديداً األبااد املتاّاقة بالتمكي، مد الرتكيز عاى إزالة الاوائق  1-3الناتج فصلللللللللللللبح  )ف(
املاثاة فمام املوارد اإلةتاجية واخلدمات واملاارف، كما فصبح ينظر يف ممالة وصول الفقراء يف األرياف إىل 

يد األمساك والغابات يف األسللللواظ مبزيد م  الشللللمولية. وازداد الرتكيز عاى تمللللخري إمكاةات الزراعة ومصللللا
 احلد م  الفقر مد إيالء اةتباه خاص إىل التحدي الذي ميثّاه تغرّي املناخ.

عاى حاله تقريباً مد با  الرتكيز عاى تيملللري تنويد املداخيل يف سلللياظ التغيريات اليت  2-3الناتج ما زال  )ب(
اثاره، وتازيز عنصلللللللللللللر دمج الفقراء يف  تشلللللللللللللهدها املناطق الريفية، والتكّيف مد تغرّي املناخ والتخفيف م 

األرياف يف سلللللللالسلللللللل قيمة وفسلللللللواظ ماّينة، إىل جاةب إدخال تغيري يف الانوان لتازيز املواءمة مد منظمة 
 الامل الدولية.

م  جهة والربامج  3إلظهار مدى تازيز الروابط القائمة بي الربةامج االسللللللللرتاتيجة  3-3الناتج مت تاديل  )ج(
د ةماظ تغمية الناتج الملللللاعة إىل االرتقاء بنظم  5و 2و 1 االسلللللرتاتيجية م  جهة فخرى. وبالتايل، توسلللللّ

احلمللايللة االجتمللاعيللة يف املنللاطق الريفيللة، مبللا يف ذلللك احلمللايللة االجتمللاعيللة املراعيللة لاتغللذيللة، وةظم احلمللايللة 
ه التآزر مد الزراعة وإدارة االجتماعية الرامية إىل بناء القدرة عاى الصلمود يف سلياقات إةملاةية، وتازيز فوج

 املوارد المبياية.
اجلديد عاى تازيز القدرات الوطنية لوضللللللللد سللللللللياسللللللللات واسللللللللرتاتيجيات وبرامج متاددة  4-3الناتج يرّكز  )د(

القماعات ومراعية لامملللاواة بي اجلنملللي م  فجل احلد م  الفقر. وسلللوف تملللاعد املنظمة البادان عاى 
ية اململلللللللللللللتدامة يف سللللللللللللللياظ تغرّي املناخ واهلجرة، مد تازيز النهج املتاددة م  فهداف التنم 1باو  اهلدف 

القماعات والواسللللاة النماظ الرامية إىل احلد م  الفقر واليت تاكس االسللللرتاتيجيات املختافة الالزمة لابور 
ممللللللارات اخلروج م  دوامة الفقر املتاددة، ودعم هذه النهج. كما يتضللللللم  هذا الناتج فدلة ذات صللللللاة، 

 وتوليد املاارف، والبياةات والتقييم، وتقاسم املااومات ع  النهج الناجحة.
 
وف عيد تنظيم املخرجات التمللللللللللاة مبا يتماشللللللللللى مد ما سللللللللللبق )وإلغاء خمرج واحد منها(. وفّدى تغيري حمور الرتكيز  -67

بالتحديد إىل توحيد الامل حول مملللللائل اإلةتاج اململللللتدام الداعم لافقراء، وإدارة املوارد المبياية  1-3بالنملللللبة إىل الناتج 
واخلدمات الريفية. وما زالت املخرجات ترّكز بشلللللكل رئيملللللة عاى النتائج القمرية م  خالل تنمية القدرات الالزمة وتازيز 

 بيئة سياساتية ومؤسمية مواتية.
 

 النواتج والمخر ام
 
 سوف تماهم املنظمة يف احلد م  الفقر يف الريف م  خالل فرباة ةواتج مرتابمة وتماة خمرجات. -68
 

 م  الوصول إىل املوارد اإلةتاجية واخلدمات واألسواظ تم ين فقراء الريف ومنظمام الفقراء في الريف: 1-3الناتج 
 
يف تقوية منظمات املنتجي ومشللاركتهم يف احلوار المللياسللاحت، ويف توفري إمكاةية  3يمللاهم الربةامج االسللرتاتيجة  -69

حصللللول األسللللر املايشللللية الفقرية عاى اخلدمات واملدخالت والتكنولوجيات. وإن احلاجة إىل اعتماد  ج فوسللللد ةماقاً إزاء 
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لربامج، فمر ضلللللللروري لتحقيق النتائج احلد م  الفقر يف الريف واسلللللللتهداف الفقراء يف الريف بشلللللللكل جاّة يف املشلللللللاريد وا
املنشلللللللودة ولالرتقاء بكامل القدرات التقنية املتوافرة يف املنظمة بغية اململللللللاعدة عاى التصلللللللدي لاقيود اهليكاية اليت تواجهها 

ل، األسللللللللر املايشللللللللية الزراعية الريفية الفقرية م  حيس زيادة قدرهتا عاى احلصللللللللول عاى املوارد المبياية وغريها م  األصللللللللو 
ذلك حيازة األراضللللللللللللة، والتحكم عا عاى مّر الوقت  وقدرهتا عاى إدارة املخاطر، مبا يف ذلك تاك املتاّاقة باملناخ   يف مبا

وزيادة إةتاجية املوارد المبياية وإدارهتا املمتدامة  وربط األسر املايشية الزراعية الصغرية بالنظم الغذائية م  خالل األسواظ 
عاى حدح سواء. وستواصل املنظمة تازيز االبتكار يف الريف ومبادرات اإلدماج يف عماية اإلةتاج اليت تاّّب الرئيمية والبدياة 

 احتياجات صغار املنتجي واملزارعي األسريي.
 
وسلللللليتواصللللللل تقدمي الدعم لتمكي المللللللكان يف املناطق الريفية حيس يواجه الفقراء حتّديات ماّحة حتدظ بمللللللبل  -70

م  خالل دعم حقوقهم وةفاذهم إىل املوارد المبياية ع  طريق عمايات مارفية واسللللللتشللللللارية تشللللللاركية كمللللللب عيشللللللهم، 
وخاضاة لامماءلة  وم  خالل تازيز ةفاذ املنتجي الريفيي الفقراء إىل األراضة و موعة م  اخلدمات والتمويل واملاارف 

صللراحًة إىل فشللّد الفئات فقراً لضللمان عدم ختّاف فحد  3اتيجة والتكنولوجيات املبتكرة واألسللواظ. ويتوّجه الربةامج االسللرت 
 ع  خمة التنمية، ويتمّرظ إىل شرائح حمددة تتمّاب سياسات وتدّخالت متباينة، مثل النماء والشاوب األصاية.

 
 : تازيز املنظمات واملؤسمات الريفية وتيمري الامل اجلماعة لافقراء يف الريف1-1-3املخرج 
وضلللللد اسلللللرتاتيجيات وسلللللياسلللللات وخموج توجيهية وبرامج لتحملللللي وصلللللول فقراء الريف إىل  :2-1-3املخرج 

 موعة م  اخلدمات والتمويل واملاارف والتكنولوجيات واألسواظ واملوارد المبياية، مبا يف ذلك يف سياظ املناخ، 
 ولتحمي الميمرة عايها

املارفة لتمللللريد وترية اململلللاواة بي اجلنمللللي والتمكي : دعم المللللياسللللات وتنمية القدرات وتوليد 3-1-3املخرج 
 االقتصادي لامرفة يف الريف

 
، ال سيما يف صفوف الشباب العمالة المنتجة والعم  الالئقحتّم  وصول فقراء الريف إىل فرص  البادان: 2-3الناتج 
 والنماء

 
لاتحدي املتمثل يف تازيز الامالة املنتجة والامل الالئق لافقراء، ال سيما لانماء  3يتصّدى الربةامج االسرتاتيجة  -71

والشللللللللباب يف الريف، م  خالل تازيز الن هج اليت مت اختبارها ميداةياً السللللللللتحدات فرص الامل يف النظم الزراعة الغذائية، 
ا م  فجل الوقاية م  عمالة األطفال يف القماص وتوسللللللللللللليد ةماظ تنفيذ ماايري الامل الدولية إىل املناطق الريفية، ال سللللللللللللليم

الزراعة. ويمللللللتند ذلك إىل اإلقرار بان فقراء الريف يشللللللماون بنوص خاص الامال الذي  يقومون بامل لكمللللللب عيشللللللهم 
ن ع  سلللللللوظ الامل. و اليومة، فو الذي  يقومون باعمال غري مملللللللتقرة وزهيدة األجر وغري ةظامية، فو الذي  هم مملللللللتباد

ويقد الدعم المللللللللللللللياسللللللللللللللاحت وتموير القدرات بغية خاق فرص الامل الزراعة وغري الزراعة الالئق، مبا يف ذلك تازيز ريادة 
األعمال الريفية وتموير املهارات الوظيفية الضرورية ورفي املال البشري واالجتماعة، ال سيما لانماء والشباب، يف صاب 

 ار هذا الناتج.الامل املضماد به يف إط
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: دعم الملللللياسلللللات وتنمية القدرات يف ما يتااق بصلللللياغة وتنفيذ االسلللللرتاتيجيات والملللللياسلللللات 1-2-3املخرج 
واخلموج التوجيهية والربامج اخلاصلللللللللللللة بتازيز فرص الامل الالئق يف الريف، وتموير املشلللللللللللللاريد وتنمية املهارات، 

 خاصة بالنمبة إىل الشباب والنماء
عم المياسات وتنمية القدرات لتازيز تمبيق ماايري الامل الدولية يف املناطق الريفية م  فجل : د2-2-3املخرج 

 النهوض  ودة فرص الامل وسالمتها، ال سيما يف ما يتااق بامل األطفال والامل اجلربي
 

  ظم الحماية اال تماعيةتازّز وصول فقراء الريف إىل  البادان: 3-3الناتج 
 
تتم مااجلة الروابط القائمة بي احلماية االجتماعية وفرص الامل يف الريف عاى حنو ففضلللللللل، م  خالل االرتقاء  -72

بنهٍج إقايمة/متادد القماعات إزاء احلد م  الفقر، وبالروابط مد اإلدارة املمتدامة لاموارد المبياية. وستشكل التفاعالت 
ئة والتغذية وإدارة املوارد المبياية وبناء القدرة عاى الصمود، حمور تركيٍز رئيمة اعددة لاحماية االجتماعية مد األم  الغذا

يف إطار هذا الناتج. وسللتكون القضللايا الشللاماة لاّدة قماعات واملرتابمة مثل اهلجرة وتغرّي املناخ،  3لاربةامج االسللرتاتيجة 
جة إىل النظر يف الاالقات الملللللببية اليت تربمها بالفقر. مندرجة عاى حنو ففضلللللل يف بنية هذا الناتج، ما يشلللللكل إقراراً باحلا

د ةماظ عماه يف  ال احلماية االجتماعية  3ويف إطار حماولة الربةامج االسللرتاتيجة  الوصللول إىل فشللّد الفئات فقراً، سلليوسللّ
 (.5ةامج االسرتاتيجة املراعية لاتغذية، ودعمه السرتاتيجيات احلد م  الفقر يف المياقات اإلةماةية )بالتااون مد الرب 

 
: دعم الملللللياسلللللات وتوليد املارفة وتنمية القدرات وتازيز الدعوة واملناصلللللرة لتوسللللليد ةماظ تغمية 1-3-3املخرج 

 احلماية االجتماعية لتشمل الفقراء يف الريف، مبا يف ذلك يف المياقات اهلشة واإلةماةية
درات وتازيز الدعوة واملناصللللرة لانهوض باوجه التآزر : دعم المللللياسللللات وتوليد املارفة وتنمية الق2-3-3املخرج 

 يف ما بي قماعات احلماية االجتماعية والتغذية والزراعة وإدارة املوارد المبياية، مبا يف ذلك تغري املناخ
 

السككياسككام واالسككتراتيجيام والبرامج المنصككفة المتعددة القطاعام  القدرات عاى تصللميم البادان تازّز: 4-3الناتج 
 م  فهداف التنمية املمتدامة. 1، وعاى تنفيذها وتقييمها لإلسهام يف حتقيق اهلدف الخاصة بالمساواة بين الجنسين

 
بقدر فكرب عاى الملللياسلللات واالسلللرتاتيجيات املتاددة القماعات املناصلللرة لافقراء،  3يرّكز الربةامج االسلللرتاتيجة  -73

ودعمه هلا عاى اململللتويي القمري واإلقايمة. ويتمّاب ذلك زيادة اطراج املنظمة خارج ةماظ شلللركائها التقايديي يف وزارة 
ياسللللللللللللللات ع  بذل جهود إلدراج عمل املنظمة الفين، وجهود اضخري ،  فضللللللللللللللاًل الزراعة،   يف الامايات األوسللللللللللللللد لملللللللللللللل

 احلد م  الفقر عاى اململلللللللللللللتويي القمري واإلقايمة. ويوفّر بالتايل هذا الناتج اإلطار املفاهيمة الاام لتقدمي اململلللللللللللللاعدة 
، واليت تواجه التحديي املزدوجي 1إىل البادان يف تصللللللللللّديها لتحدي احلد م  الفقر بغية حتقيق هدف التنمية اململلللللللللتدامة 

 ابمي املتمثاي بتغرّي املناخ واهلجرة.واملرت 
 
وسللللللليحصلللللللل الامل عاى مملللللللتوى الدعوة، لتقوية القدرات املؤسلللللللملللللللاتية يف اليات التنمللللللليق، ومنتديات تبادل  -74

ج شللللللللللللللاماة وإقايمية ومتاددة القماعات  املااومات، وقاعدة األدلة، وعاى ممللللللللللللللتوى دعم البادان يف صللللللللللللللياغة وتنفيذ   
 جيات والربامج( تتناول اعرّكات الرئيمللللللللللة لاحد م  الفقر يف الوقت ةفملللللللللله. وةتيجًة لذلك، )المللللللللللياسللللللللللات واالسللللللللللرتاتي
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قة ومشلللللرتكة بصلللللورة فكرب،   جيب فن ميّهد الدعم الذي توفّره املنظمة يف إطار هذا الناتج الرابد المريق فمام اسلللللتجابة منملللللّ
 مبا يف ذلك توفري فرص عمل مد شركاء رئيميي اخري  يف التنمية.

 
: تازيز القدرات الوطنية عاى تصللللميم وتنفيذ سللللياسللللات واسللللرتاتيجيات وبرامج شللللاماة ومتاددة 1-4-3املخرج 

 القماعات لاحد م  الفقر، مبا يف ذلك يف سياظ اهلجرة وتغري املناخ
: توفري البياةات واملاارف واألدوات لتازيز وتقييم سلللللياسلللللات واسلللللرتاتيجيات شلللللاماة ومتاددة 2-4-3املخرج 

يف احلد م  الفقر  اعرزالقماعات لاحد م  الفقر، مبا يف ذلك يف سلللللللياظ اهلجرة وتغري املناخ، ورصلللللللد التقدم 
 يف الريف.

 
 وكفاءة شموال  ظم زراعية وغذائية أكثر تم ين     :4االستراتيجي البر امج 

 
 المياظ

 
القدرة عاى شرائها واستدامتها تؤثر النظم الزراعية والغذائية بصورة مباشرة عاى توافر املنتجات الغذائية والزراعية و  -75

وتنوعها وةوعيتها وسللللللللللالمتها يف إطار الربط بي اإلةتاج واالسللللللللللتهالك. وم  شللللللللللان التمورات المارئة عاى النظم الزراعية 
اوالغذائية فن تؤثر بشللللللللللكل كبري  عمايات التنمية االقتصللللللللللادية والتحول اهليكاة م  خالل تاثريها عاى اى مشولية ع فيضللللللللللً

عاى فربا  الشلللركات املانية وم   ع  تاثريها ، فضلللاًل لامداخيل وفوجه اسلللتخدامهماألفراد املشلللاركي فيها مملللتويات دخل 
 خالل التداعيات اليت ختافها عاى استخدام املوارد.

 
ومؤسمات القماص الاام ومنشآت  ةاملاني ةترتمم ماامل النظم الغذائية والزراعية حبمب استجابة األطراف الفاعاو  -76
يف القماص اخلاص  ةماى األطراف الفاعاتات يف طاب املمتهاكي. و اص اخلاص لاتحديات والفرص اليت تولدها التغريّ القم

 فضلللللللللللللاًل التنلافملللللللللللللليلة م  خالل تازيز الكفلاءة واالبتكلارات التكنولوجيلة واإلداريلة  قلدرهتمإىل زيلادة القيملة لاحفلا  عاى 
عاى اعتماًدا فاكثر النظم الزراعية والغذائية فكثر مكوةات الكثري م   بالتايل، يصللللللللللللللبحو ع  زيادة التمايز بي املنتجات. 

 وجود مملللللللللللتويات فعاىمد  عموديًابملللللللللللالسلللللللللللل التوريد املنملللللللللللقة  يتملللللللللللم بشلللللللللللكل متزايداملاارف واملوارد ورفي املال و 
ع  االعتماد  فضللللاًل  رًاتمو م  التبادالت التجارية الاابرة لاحدود وممللللتويات فعاى م  االسللللتثمار يف البىن التحتية األكثر 

 .تمورًامنتجات واسرتاتيجيات تمويقية فكثر  ابتكاراملتزايد عاى املاايري اخلاصة و 
 

التمورات احلاصللللللللللللللاة يف النظم الزراعية والغذائية احلديثة قادرة عاى حتقيق ةتائج إجيابية، إال ف ا قد  يف حي فنّ و  -77
مللاهم بصللورة كاماة يف حتقيق تفن  هلذه التموراتيات عّدة ال بد م  مااجلتها إذا ما كان تفضللة يف الوقت ةفملله إىل حتدّ 

قات فكرب فمام املشلللللاركة يف . وتتضلللللم  هذه التحديات وجود ماوّ 2030عام خمة والااملية املمروحة يف  الوطنية األهداف
عاى الوصلللللول إىل خدمات التاايم واملوارد  ل قدرةفق تقايديًاسلللللالسلللللل القيمة احلديثة بالنملللللبة إىل فئات اجملتمد اليت تكون 

الصلللللغرية احلجم الريفية والشلللللاوب األصلللللاية واملزارص املناطق احلضلللللرية و املرفة والشلللللباب والفقراء يف  يف ذلكمبا  ،لاامل يفور 
اد فعمال، وّ فو ر  ال جي فو عمّ ت. وعندما يامل هؤالء كمنواملتوسمة احلجم الصغريةوالشركات والصيادون واملزارص األسرية 

اةادام اململلللللللللاواة.  تفاقما يمللللللللللاهم يف ، ممحمدودة رحًبالوصللللللللللول إىل األسللللللللللواظ فو فرص الامل األكثر تكون قدرهتم عاى ا
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مما حيد م  خياراهتم  قات كذلك عاى مملللتوى مشلللاركة اململللتهاكي الفقراء يف الكثري م  فسلللواظ الملللاد الفرعيةاملاوّ  وتربز
 غذائية غري صحية. هم ةظًماالغذائية ويماهم يف اتباع

 
لتنمية قد تؤدي إضللللللللللللللافة عدد م  النواتج ع  تنمية النظم الزراعية والغذائية إىل احلد م  ةماظ حتقيق فهداف ا -78

زيادة تاويل صلللغار املزارعي والصللليادي  والشلللركات الزراعية الصلللغرية واملتوسلللمة احلجم ( 1اململللتدامة. وقد يتضلللم  ذلك: )
بروز وزيادة سلللوء التغذية والتكاليف الصلللحية املرتبمة بذلك بملللبب ( 2)تمللليمر عاى سلللالسلللل القيمة  عاى اجلهات اليت 

وزيادة حدوت مشاكل متصاة بمالمة األغذية ( 3)  ذات الكثافة م  حيس الماقةغذائية النظم الغذائية جديدة و  ففضاية
وسلللوء اسلللتخدام مضلللادات امليكروبات مما يؤدي إىل مقاومة مضلللادات ( 4)وتفشلللة فمراض حيواةية وةباتية عابرة لاحدود  

إىل جاةب التدهور البيئة الذي يتجاى يف ( 6)وممللللللللللللللتويات ماحوظة م  الفاقد واملهدر م  األغذية  ( 5)امليكروبات  
 ت.ااملياه، وإزالة الغاب وتاّوت مممحاتاستنزاف الرتبة، واةبااثات الكربون، وفقدان التنوص البيولوجة، 

 
دمج صلللغار املزارعي تازيز يف اة م  فجل حتقيق األهداف املتمثّ  ،يشلللكل دعم تموير النظم الزراعية والغذائيةسلللو  -79

مد مواصلللاة  واملزارعي األسلللريي والرعاة والصللليادي  والشلللركات الصلللغرية واملتوسلللمة احلجم واململللتهاكي األكثر هشلللاشلللة،
ما تكون متضاربة.  غالًبافن هذه األهداف و  عاًما، اكبريً ا  حتديً  ،وى الكفاءةاالستفادة م  فرص حتقيق املكاسب عاى ممت

ك األساسة لانمو يف الكثري م  البادان ذات الدخل املنخف  حيس يبقى القماص الزراعة اعرّ  بشكل خاصذلك  ويصحّ 
ويف البادان املارضللللللللة فكثر م  غريها لاكوارت المبياية والصللللللللدمات االقتصللللللللادية )عاى غرار البادان اجلزرية  االقتصللللللللادي

ملللللللمح يالنمو االقتصلللللللادي و  عاى حنو يراعةم  حتويل النظم الزراعية والغذائية   يف هذه البادانال مفرّ و . الصلللللللغرية النامية(
ة النمو، مد المللللللما  يف الوقت ةفملللللله بتازيز الشللللللمولية االجتماعية بتوليد املداخيل وفرص الامل لرتكيبة سللللللكاةية سللللللريا

 وتوزيد املنافد بصورة منصفة.
 

 (4االستراتيجي  البر امجوكفاءة ) شموال  البر امج االستراتيجي لتم ين  ظم زراعية وغذائية أكثر 
 

  اإلقراريف  2021-2018لافرتة  4االسللللللللللللللرتاتيجة  الربةامجيتمّثل فحد التاديالت األسللللللللللللللاسللللللللللللللية املدخاة عاى  -80
 وكفلاءة تتمالب التوصللللللللللللللل إىل حاول متكلامالة ومتمللللللللللللللقة مشواًل بان األهداف اضيالة إىل باو  ةظم زراعيلة وغذائيلة فكثر 

فها حبملللب األولوية قات األسلللاسلللية وتصلللنّ د املاوّ م  حتايالت شلللاماة حتدّ  اةمالقًاعاى مملللتوى الملللياسلللات واملؤسلللملللات 
 الوزارات ذللللك اخللللاص والالللام )مبلللا يفي عاى فن تمبق م  خالل تنملللللللللللللليق اجلهود بي القملللاع، االللاجلتهلللمل اوتمر  طرقلللً 

ووزارة التخميط ووزارة  التجارةاليت تضللللللللللللللماد باعمال مرتبمة بصللللللللللللللورة متزايدة بتموير النظم الزراعية والغذائية مثل وزارة 
اليت متثل اململللللللللتهاك( واملنظمات  تاكات املنتجي و منظممبا فيها ع  منظمات اجملتمد املد  ) فضلللللللللاًل (، يةاملالالشلللللللللؤون 

 واملنتديات االقتصادية اإلقايمية واملنظمات الدولية.
 

سللللللليجري الامل عاى تازيز اتملللللللاظ  ج التااطة مد تموير النظم الزراعية والغذائية ضلللللللم  بادي  اثني. الباد و  -81
والصللللللحة احليواةية والصللللللحة  األغذيةاملاايري الدولية يف  ال سللللللالمة  (1)دعم صللللللياغة واعتماد يف األول عمودي ويتمّثل 

اسللللللللللللتخدام التدابري التاريفية والتدابري بتاددة األطراف واإلقايمية مبا فيها تاك املرتبمة املاالتفاقيات التجارية و  (2)  النباتية
دولة امليناء ومااجلة ممللللالة قمد األشللللجار ذها اليت تتختدابري الوتمبيق االتفاظ بشللللان  اإلعاةاتع   فضللللاًل غري التاريفية 
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واخلموج التوجيهية الموعية اليت تتضللم  عاى سللبيل املثال مباد. االسللتثمار اململلؤول يف النظم الزراعية  (3)غري القاةو   
. جماحلن مصلللللايد األمساك الصلللللغرية اواخلموج التوجيهية الموعية بشللللل بشلللللان الصللللليد الرشللللليد،والغذائية، ومدوةة الملللللاوك 

توفري األطر لتصميم  م  خالل( 1 تماة يف تازيز احلوكمة الااملية لانظم الزراعية والغذائية )الناتج  الصكوكوتماهم هذه 
 (.2وتمبيقها )الناتج  النظمواضليات املؤثرة يف هذه  واألةظمةلابادان واملاايري  الوطنيةالمياسات 

 
 الوطنيةفما الباد الثا  فهو الباد األفقة الذي يمللللمح بتحقيق مواءمة ففضللللل بي المللللياسللللات واالسللللرتاتيجيات  -82

 ها بصللللورةوتمبيقالداعمة لاتصللللنيد الزراعة وتموير النظم الغذائية تصللللميم  موعة م  التدخالت املتمللللقة باليت سللللتمللللمح 
مايات التقييم بتوضلليح فولويات الدعم فكان عاى ممللتوى ، سللتمللمح عالوطنيةففضللل. وم  خالل دعم عمايات املواءمة 

يف املقابل، سيماعد حتديد و . مااً ، فم االثني املشّجاةتدعيم جواةب ماينة م  ساماة القيمة فم عاى ممتوى تازيز البيئة 
تغيريات عاى م  منظمة األغذية والزراعة عاى ممللللللللللللللتوى إدخال ال حتديد ةوص الدعم الذي حتتاجهيف األولويات البادان 

و/فو عاى مملللتوى تازيز قدرات سلللاملللاة القيمة والامل عاى حشلللد  (2اهليكايات املؤسلللملللية وهيكايات احلوكمة )الناتج 
حتملللللي اليت حتول دون قات اوّ املفن هذه التغيريات مماوبة م  فجل جتاوز  عاماً (، 3)الناتج عاى حنو فكرب السلللللتثمارات ا

م  الفقر  (، واحلدّ 2الربةامج االسللرتاتيجة (، والتكثيف اململلتدام لإلةتاج )1 االسللرتاتيجة الربةامج) والتغذيةاألم  الغذائة 
 (. 5الربةامج االسرتاتيجة ) الصمودعاى  ( و/فو زيادة القدرة3الربةامج االسرتاتيجة )
 

واملؤسلللملللات واملنشلللآت د طبياة النظم الزراعية والغذائية اليت تشلللهد عاى مشلللاركة  موعة متنوعة م  األفراد تولّ و  -83
 التنظيميةة، فرص إبرام شللللراكات عاى ممللللتويات متاددة. ويف إطار حتديد شللللكل األطر الدولية الذي  جتماهم روابط عدّ 

 ، تدعو احلاجة إىل تدعيم الشلللللللللراكات القائمة مد منظمات الدوليةالوطنيةالملللللللللياسلللللللللات  تملللللللللرتشلللللللللد عاواالتفاقات اليت 
مؤمتر األمم املتحدة لاتجارة والتنمية ومنظمة التجارة الااملية و  الااملية لصللللللحة احليواننظمة املمنها منظمة الصللللللحة الااملية و 

ع  األجهزة اإلقايمية املانية )مثل الاجنة االقتصللللادية إلفريقيا والاجنة االقتصللللادية واالجتماعية ضسلللليا  فضللللاًل ( ةكتادو األ)
صلللللللياغة االتفاقات التجارية وتمبيقها.  عندوضلللللللد املاايري و  خالل واعيط اهلاد.( م  فجل دعم املشلللللللاركة الفاالة لابادان

ل إىل تدابري وينبغة دعم جوالت احلوار الااملية واإلقايمية حول فولويات تموير النظم الزراعية والغذائية والملللاة إىل التوصلللّ 
منتديات مثل املنتدى الااملة قة بشللللان األهداف املشللللرتكة وذلك باالشللللرتاك مد املنظمات غري احلكومية وم  خالل منمللللّ 

 الااملية لاثروة احليواةية املمتدامة.اخلمة الريفية و و  الزراعية لاجهات املاحنة املانية بالتنمية
 

تاددة فصلللللللحاب املصلللللللاحة مبا يف ذلك القماص الاام املعاى اململللللللتوى القمري، جيب تشلللللللجيد ودعم الشلللللللراكات و  -84
إضللللللللللافة إىل النظراء التقايديي في وزارات  ،وزارات التجارة والصللللللللللناعة والصللللللللللحةالامل مد وزارات متاددة منها  خالل م )

، ومنظمات املنتجي اليت تشلللللللمل صلللللللغار (، والقماص اخلاص اعاة والاابر لاحدود الوطنيةالغابات والثروة الملللللللمكيةالزراعة و 
وذلك عاى مملللتوى  ،اجملتمد املد مات منظوغرف التجارة الشلللريكة ومنظمات اململللتهاكي و  املنتجي واملنتجي األسلللريي،

عاى تازيز الشللراكة مد البنك الدويل وغريه م  املؤسللمللات املالية  . وينبغة الاملالوطنيةمواءمة االسللرتاتيجيات والمللياسللات 
تموير النظم الزراعية والغذائية. وجيب تاظيم الشللللراكة بي بادان ص الاام يف سللللبيل القما  حشللللد اسللللتثمارات م  فجلالدولية 

ا سللبق، جيب حتديد طبياة اجملاالت اليت فضللاًل عمّ و يف  ال املمارسللات اجليدة.  واخلرباتاجلنوب عاى ممللتوى ةقل املاارف 
باد.  حة املانيي م  كلوحبملللللب فصلللللحاب املصلللللا واحتياجاتهباد  لوضلللللد كلّ  وفقاً يماب م  املنظمة توجيه تدخالهتا إليها 
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النظم الزراعية والغذائية بي املناطق  تمويرإىل تنوص المياقات، سيختاف النهج الذي ستاتمده املنظمة لاتااطة مد  وةظراً 
 والبادان.

 
تموير النظم   ال م  فجل ضلللمان تنمللليق االسلللتثمارات يف)وضلللمنه( لشلللراكات مد القماص اخلاص اتربز فمهية و  -85

، ال سلللللليما تاك الالزمة لتيمللللللري وصللللللول صللللللغار املنتجي واجملهزي  إىل األسللللللواظ اعاية والوطنية والدولية، والغذائيةالزراعية 
م  فهداف التنمية  3-2)املقصللللللد  2030باعتبار ذلك شللللللرطاً ممللللللبقاً ملضللللللاعفة مداخيل صللللللغار منتجة األغذية حباول 

. وميك  لامنظمة فن تملللللاهم يف تدعيم هذه الشلللللراكات م  فجل دعم إ از ةواجتها اعددة، مبا يف ذلك عاى اململللللتدامة(
الملللللياسلللللات  وضلللللدبشلللللان  ففضلللللل حوار يملللللرية ودعمها وتناعيّ الصلللللّ  لالحّتاداتسلللللبيل املثال، م  خالل إةشلللللاء منتديات 

قماص اخلاص م  فجل توفري البىن التحتية املماوبة يف وتوجيه الامل عاى تصللللميم الشللللراكات بي القماص الاام والمبيقها وت
 .الالزم التمويل تتوىل توفري، وم  خالل ابتكار ةظم عامة وخاصة األسواظ

 
الشللباب املزارعي األسللريي وصللغار اجلهات الفاعاة، و سلليتواصللل الرتكيز عاى الشللمولية االجتماعية )مبا يف ذلك  -86

إعماء املرفة والرجل يف مكي االقتصادي لامرفة. ويتمثل اهلدف األساسة اجلنمي والتّ  واة بيا(، واملموالمكان األصايي
والتنافمللللللية عاى طول سللللللالسللللللل قيمة األغذية الزراعية وعاى  ةمتمللللللاوية لالسللللللتفادة م  مادالت فعاى م  الكفاء فرصللللللاً 

م  خالل الفصل بي التدابري الااملية  اجلنماةيةالشؤون مراعاة ويصبح م  األسهل بالتايل . عموماً ممتوى النظم الغذائية 
ا وبي تاك اليت قد تظهر فيها االعتبارات اجلنماةية بشكل طبياة فكثر ال سيما يف إطار الامل ة جنماةي  احلياديّ التدابري و 

تحقيق ل قدراتالز ة وبي التدابري اهلادفة إىل تازياملؤسلللللمللللليّ  رتتيباتوال التنظيميةالملللللياسلللللات واألطر  مبيقعاى تصلللللميم وت
 مولية يف املنشآت الزراعية وتموير سالسل القيمة.الشّ 
 

 10و 9و 8و 2 األهداف مقاصللللللد بصللللللورة مباشللللللرة يف حتقيق 4الربةامج االسللللللرتاتيجة سلللللليمللللللاهم الامل عاى و  -87
املضلللّمنة يف إطار مؤشلللرات فهداف التنمية اململللتدامة م  م  خالل  موعة م  فهداف التنمية اململللتدامة  17و 14و12و
 .4تائج اخلاص باهلدف االسرتاتيجة النّ 
 

 تغيري حمور الرتكيز
 

بزيادة االتماظ يف النهج املتبد لتنمية النظم الزراعية والغذائية.  4يرتبط التغيري األساسة يف الربةامج االسرتاتيجة  -88
وكما ورد ذكره فعاله، سلللللللللللللليتم حتقيق ذلك عرب دعم وضللللللللللللللد فدوات متنّوعة واعتمادها )ماايري دولية وقواعد واتفاقات(، 

اظ بي الملللللللللللياسلللللللللللات يملللللللللللاهم يف تازيز احلوكمة الااملية لانظم الزراعية والغذائية  وكذلك عرب دعم حتملللللللللللي االتمللللللللللل مبا
عاى غرار املنصللات  اهلياكلواالسللرتاتيجيات الوطنية ومواءمتها بصللورة ففضللل مد األطر الدولية  وال سلليما م  خالل تازيز 

املتاددة فصللحاب املصللاحة لضللمان اإلقرار باحتياجات  موعات اجلهات الفاعاة املختافة وشللواغاها، مبا يف ذلك صللغار 
متد بقيمة مضافة. وسوف تؤدي مجاة هذه الاناصر الداعمة إىل املماعدة عاى حتمي تصميم املنتجي والشركات اليت تت
   تدخالت متمقة وتنفيذها.
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يتم تازيز الروابط القائمة مد التغذية م  خالل اتباص  ج قائم عاى الماب ويّتملللللللللم مبزيد م  الشلللللللللمولية لدعم و  -89
عاى  الريفملتنّوعة، وكذلك م  خالل إيالء اةتباه فكرب لقدرة الفقراء يف تنمية ةظم األغذية، ويقّر بابااد سللللللللللللللوء التغذية ا

الوصللللللول إىل النظم الغذائية. وسلللللليمللللللتمر االهتمام بالدمج االجتماعة )مبا يف ذلك املزارعون األسللللللريون وصللللللغار املانيي، 
 ية االقتصادية.ع  املماواة بي اجلنمي ومتكي املرفة م  الناح فضاًل والشباب والمكان األصايون(، 

 
فما بالنمبة إىل تغرّي املناخ، فتممح ةظرية الّتغيري بتحقيق تكامل ففضل بي اجلواةب األساسية اخلاصة بالتكّيف  -90

والتخفيف م  اضثار، مبا يف ذلك مواءمة اسللللللللللللرتاتيجّيات تغرّي املناخ مد تاك اليت تؤثر يف تموير النظم الغذائية وختضللللللللللللري 
 والرتكيز بصورة فكرب عاى االقتصاد األحيائة.سالسل القيمة 

 
 التغيري يف إطار النتائج

 
لنقل الربةامج م  منظور اهليكل املواضللللللياة احلايل،  4ف عيد صللللللياغة إطار النتائج اخلاص بالربةامج االسللللللرتاتيجة  -91

رة وتنمية سللالسللل القيمة والفاقد حيس كاةت النواتج واملخرجات ترّكز عاى مواضلليد متفّرقة عاى غرار وضللد املاايري والتجا
واملهدر م  األغذية واالسلللللللللتثمار والتمويل، إىل هيكل يرّكز بشلللللللللكل فكرب عاى النتائج. ويقّر اهليكل احلايل بان باو  ةظم 
د زراعية وغذائية فكثر مشواًل وفاالية يتمّاب  ًجا فكثر تكاماًل لتشللللللللللخيص القيود احلرجة املاثاة فمام تنمية هذه النظم واحل

م  هذه القيود. وسللليملللمح ذلك بالتايل باتباص  موعة فكثر اتملللاقًا وتنمللليًقا م  اإلجراءات م  جاةب القماعي اخلاص 
والاام )مبا يشلللللللللللمل مروحة واسلللللللللللاة م  الوزارات اليت توثّر والياهتا عاى النظم الزراعية والغذائية(، إىل جاةب اجملتمد املد  

 والشركاء م  اجلهات املاحنة.
 
وسيحّم  اهليكل اجلديد، عرب االةتقال م  املااجلة املمتقاة جملاالت الامل املواضياية، طريقة تركيز الدعم الذي  -92

توفّره املنظمة، وذلك عدف حتمللللللللللللللي كفاءة النظم الزراعية والغذائية ومشوليتها. وتناكس هذه التغيريات عاى ممللللللللللللللتوى 
اة لألهداف االسرتاتيجية اليت ترصد التقّدم اعرز يف حتقيق مقصدي  م  األهداف االسرتاتيجية م  خالل املؤشرات األرب

م  هذه األهداف، فضلللاًل ع  بياةات  17و 12م  فهداف التنمية اململللتدامة، ومقصلللد واحد لكل م  اهلدفي  2اهلدف 
 النواتج واملخرجات اعّدثة.

 
 هيكاة النواتج األرباة عاى الشكل التايل: وف عيدت -93
 

البادان عاى وضد واعتماد ماايري دولية لمالمة األغذية والصحة النباتية والصحة  1-4الناتج يدعم  )ف(
يف احلوكمة الااملية لانظم  مًاا تماهم كّاها احليواةية  واتفاقات جتارية دولية  وخموج توجيهية طوعية

توثّر عاى تنمية النظم وتنفيذ هذه ميّك  البادان م  وضد سياسات وفةظمة  توفّر إطارًاالزراعية والغذائية و 
 المياسات واألةظمة.

مد األطر الدولية، ع   عرب القماعات متاشًيامواءمة المياسات واالسرتاتيجيات الوطنية  2-4الناتج يازز  )ب(
طريق تازيز قدرات منظمات القماص الاام عاى وضد وتنفيذ سياسات وفةظمة )مبا فيها تاك املرتبمة 
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(، وخمط استثمار، إىل جاةب تازيز الرتتيبات التشغياية عاى غرار الزراعة التااقدية وعمايات بتنفيذ املاايري
 الشراء املؤسمية اليت تيّمر دمج صغار اجلهات الفاعاة عاى حنو فكرب.

والفنية لاجهات املانّية باةشمة ساماة القيمة، وملزّودي  اإلداريةعاى تازيز القدرات  3-4الناتج يرّكز  )ج(
 خدمات الدعم عاى غرار االستثمار والتمويل.

عاى تازيز مجد البياةات واستخدامها لدعم عمايات اختاذ القرارات القائمة عاى األدلّة  4-4الناتج  يامل )د(
ةظام املااومات املتااقة الذي يشمل عاى كافة املمتويات مبا يغمة كل م  التحايل الااملة لألسواظ )

 ( والامل عاى الصايد الوطين يف  ال رصد المياسات.باألسواظ الزراعية

 
مد توحيد خمرجي متصلللللاي بتنفيذ الملللللياسلللللات،  مثاةيةإىل  عشلللللرةوف عيد تنظيم املخرجات واحلد م  عددها م   -94

واالرتقاء باإل ازات اخلاصللللللللللللللة باحلد م  الفاقد واملهدر م  األغذية م  ممللللللللللللللتوى املخرجات إىل ممللللللللللللللتوى األهداف 
 لاتقدم اعرز. ذلك مؤشرًااالسرتاتيجية، باعتبار 

 

 النواتج والمخر ام
 

 ضللللللللللم  شللللللللللراكةوكفاءة م  خالل دعم البادان  مشواًل كثر سللللللللللتمللللللللللاهم املنظمة يف تموير ةظم زراعية وغذائية ف -95
 .مد اجملتمد اإلمنائة وفصحاب املصاحة املانيي، وذلك عرب فرباة ةواتج ومثاةية خمرجات مرتابمة

 
 إىل األسللللللللللللللواظ  البادان لتحمللللللللللللللي وصللللللللللللللولاتفاقام وخطوط تو يهية طوعية و  معايير دولية صكككككككككككياغة :1-4الناتج 

 الدولية وفدائها
 

يضللللللم  هذا الناتج فن تكون صللللللياغة املاايري واملواصللللللفات واالتفاقات التجارية الدولية اليت تمللللللاهم يف احلوكمة  -96
ا يكفل املروةة الااملية لانظم الغذائية واليت تشللكل بالتايل إطارًا يمللمح لابادان بتصللميم اسللرتاتيجياهتا وسللياسللاهتا الوطنية، مب

، مبا يف ذلك حتمللللي وصللللول صللللغار املنتجي إىل األسللللواظ اعاية ةهدافها اجملتمايّ لابادان لكة تمللللاى إىل حتقيق فالكافية 
يدعمان املشلللللللللللاركة الفاعاة لابادان يف صلللللللللللياغة املاايري الدولية ويف اثني   هذا الناتج خمرجي . ويتضلللللللللللمّ والوطنية والدولية

 االتفاقات التجارية واخلموج التوجيهية الموعية عاى التوايل.
 

صللللياغة البادان ملوصللللفات دولية جديدة ومنقحة خاصللللة بمللللالمة األغذية وجودهتا وبالصللللحة  :1-1-4املخرج 
 االتماظ الدويل لتحقيق مراجدالنباتية، واالتفاظ عايها لتكون مبثابة 

 واجلماعات االقتصللللللللللللللادية اإلقايمية التاباة هلا عاى املشللللللللللللللاركة بفاالية البادان: تازيز قدرات 2-1-4املخرج 
مللللّ  ،د شللللفافية إجراءات األسللللواظخموج توجيهية طوعية تشللللجّ و يف صللللياغة اتفاقات دولية   فرص األسللللواظ وحت 

 وإقامة ةظم زراعية وغذائية فكثر كفاءة والفرص التجارية،
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تدعم إقامة ةظم زراعية غذائية  وتنفيذها لسككككياسككككام وأطر تنظيمية وترتيبام مؤسككككسككككيةالبادان  تصككككميم :2-4الناتج 
 شاماة وفاالة

 
والرتتيبات  ةظمةواءمة وتصلللللميم وتمبيق الملللللياسلللللات واألعاى صلللللايد املحتملللللينات إجراء يملللللاى هذا الناتج إىل  -97

م  فجل تنميق التدابري  املختّصة. وم  خالل الامل مد الوزارات عاى املمتوى الوطينتشّكل بيئة األعمال املؤسمية اليت 
عاى مملللتوى احلكومة ككل، سلللتملللاعد املنظمة البادان يف حتقيق املواءمة ومزيد م  االتملللاظ يف اسلللرتاتيجياهتا وسلللياسلللاهتا 

 م  خالل الامللللوميك  ضللللللللللللللم  األطر اليت حتلللددهلللا املالللايري واملواصللللللللللللللفلللات واالتفلللاقلللات التجلللاريلللة اللللدوليلللة.  الوطنيلللة
يف  وكفاءة مشواًل فكثر  تموير ةظم زراعية وغذائيةاليت حتول دون قات اوّ املحتديد  ،ات الصاةعاى هذا الناتج واملخرجات ذ

 . حمددة األهداف وفّاالة عاى حنو فكربباد ما لتصبح التدخالت بالتايل 
 

لتيملللللللري االمتثال لاماايري،  التنظيميةتمبيق الملللللللياسلللللللات واألطر  دعم ما ياة: دةدّ اعالت تدخّ ال وسلللللللتتضلللللللم  -98
الفاقد  ، واحلد م تازيز التبادالت التجارية وضللللمان اتباص  ج مّتمللللقة السللللتخدام مضللللادات امليكروبات، م  فجل تيمللللري

تيبات التشللغياية اعمللنة )مثل الزراعة التااقدية واملشللرتيات املؤسللمللية/الاامة تصللميم وتنفيذ الرتّ  ودعم واملهدر م  األغذية،
، اليت سللتؤدي (وما إىل ذلك وسللالسللل اإلمدادات الغذائية القصللرية، م يف اململلتودعات،والرتتيبات التااقدية وةظم االسللتال

احلوكمة  هياكلهيكل فوضلللللللح وبالتايل إىل حتملللللللي وصلللللللول صلللللللغار اجلهات الفاعاة إىل األسلللللللواظ  وتازيز  يإىل طاب ذ
ما بي الوزارات يف ومنتديات التنمللللللليق  يالصلللللللناعية ومنظمات اململللللللتهاك االحتادات)مثل املتاددة فصلللللللحاب املصلللللللاحة 

 ي(.وجبهات الربملاةيّ 
 

تازيز قدرات منظمات القماص الاام عاى تصلللميم وتنفيذ الملللياسلللات واالسلللرتاتيجيات واألطر : 1-2-4املخرج 
 إقامة ةظم زراعية غذائية شاماة وفاالة. تدعم اليتالتنظيمية وخمط االستثمارات الوطنية 

الاام واخلاص عاى تصلللللللللللميم وتنفيذ ترتيبات تشلللللللللللغياية تدعم  القماعيتازيز قدرات منظمات  2-2-4املخرج 
 إقامة ةظم زراعية غذائية شاماة وفاالة.

 
لانهوض باملنشلللآت الزراعية الشلللاماة  القطاعين العام والخاص وزيادة االسكككتثمارام قدراملالبادان تازيز  :3-4الناتج 

 وتموير ساماة القيمة
 

ة يف سلللللاملللللاة القيمة م  فجل حتملللللي عمايّ  ةهذا الناتج بدعم قدرات األطراف الفاعا ضلللللم سللللليملللللمح الامل  -99
عم واالسلللللللللللتثمارات املرتبمة بتموير النظم الزراعية والغذائية. دّ توفري خدمات الاألعمال و خاصلللللللللللة بتمبيق اسلللللللللللرتاتيجيات 

القدرات ( النهوض ب1)م  فجل:  املتخذة دعم التدابريالقيمة واملمارسات اجليدة، سيجري  ةاةمالقًا م  حتايالت ساماو 
 ةوغريها م  األطراف الفاعا ؤسللمللاتالزراعية وامل لامزارعي األسللريي وصللغار املنتجي، واألعمال التجاريةالتقنية واإلدارية 

مللللويق والتّ الّتجهيز حويل و وحتمللللي ممللللتوى وةوعية االسللللتثمارات الاامة واخلاصللللة يف فةشللللمة التّ  (2)يف سللللامللللاة القيمة  
وتوسلليد ةماظ الوصللول إىل خدمات  (3)يف األغذية والزراعة   ةالاامليات يف االسللتثمار  واململلامهة بالتايل يف احتواء الرتاجد

( ومماعدة هذه اجملموعات عاى الامل 4)  بالنمبة إىل اجملموعات األكثر تاّرضاً لامخاطر مويل وفدوات إدارة املخاطرالتّ 
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اعددة قمريًا. وسللليتامد هذا الناتج  هتاملللامهاة لابيئة ومراعية لامناخ مبا ميّك  البادان األعضلللاء م  االلتزام مببمريقة صلللديق
ارئة يف  ال حمللللللللينات المّ الزراعية وسللللللللالسللللللللل القيمة والتّ  عاى صللللللللايدي النهوض باألعمال التجاريةعاى الامل اجلاري 

 خاطر.ة وفدوات إدارة املوالنظم املاليّ  اتاالستثمار 
 

م  إطار الرقابة اخلاص باهداف التنمية  جزًءابات  واملهدر م  األغذيةاةمالًقا م  اإلقرار بان خف  الفاقد و  -100
االسلللرتاتيجة. وجيري التاامل  اهلدفتائج عاى مملللتوى النّ  الفاقد واملهدر م  األغذية كنتيجة م  اململللتدامة، جرى اعتماد

، خلمللائر األغذيةاملؤشللر الااملة اخلاص باهداف التنمية اململلتدامة، في  1-3-12مد املوضللوص م  خالل تضللمي املؤشللر 
ب الامل عاى حتقيق ذلك إضلللللفاء إىل جاةب برةامج األمم املتحدة لابيئة. وسللللليتماّ  وادعة لهاملنظمة وكالة  ذي اعت ربتوال

قدراهتا الّنهوض براعية يف الزّ  الّتجاريةواألعمال  املنتجي ع  دعم فضلللللللاًل (، 2-4)الناتج  املشلللللللّجاةحتملللللللينات عاى البيئة 
 (.3-4التقنية واإلدارية ووصوهلا إىل التمويل )الناتج 

 
بالقدرات الفنية واإلدارية إلقامة سللالسللل قيمة زراعية  القيمةتزويد اجلهات الفاعاة يف سللامللاة : 1-3-4املخرج 

 غذائية ممتدامة وفاالة وشاماة
تازيز قدرات منظمات القماعي الاام واخلاص عاى زيادة االستثمارات يف األدوات واخلدمات  :2-3-4املخرج 

 املالية واليات إدارة املخاطرة، وتصميمها وتنفيذها لغرض إقامة ةظم زراعية غذائية شاماة وفاالة
 

 ةظم زراعية غذائية إقامةم  فجل دعم األدلة  إلى باالستناد لقراراملالبادان  اتخاذ :4-4الناتج 
 

اخلاصللة بالتجارة واألسللواظ  والتحايالتسللتامل املنظمة مبوجب هذا الناتج عاى دعم تموير واسللتخدام البياةات  -101
إلتاحة البياةات والتحايالت لالسللرتشللاد  والوطيناإلقايمة  اململلتوييع  فةظمة املااومات ورصللد المللياسللات عاى  فضللاًل 

 ةة وتنافملللللللي  وصلللللللالبً  فمًنافكثر غذائية قماعات زراعية عا عند إجراء تغيريات يف الملللللللياسلللللللات بغرض التشلللللللجيد عاى قيام 
ولتمكي صلللغار اجلهات الفاعاة م  اختاذ قرارات مملللتنرية بشلللان املنتجات اليت سلللت ارض لابيد والتوقيت واملكان املناسلللبي 

القرار لاحصلللللول عاى فدلة م  فجل دعم عماية  صلللللاةاة تملللللمح بتابية طابات اليّت  األدلةبذلك سلللللتوفر املنظمة بياها. و ل
غرات عاى ممللللتوى الكفاءة الثّ  تصللللميم وتمبيق المللللياسللللات املالئمة واملتمللللقة وخمط اإلةفاظ الاامة املناسللللبة عدف سللللدّ 

 ائية.والشمول اليت تشوب الكثري م  النظم الزراعية الغذ
 

الشللللللللفافية يف األسللللللللواظ  ع  األسللللللللواظ الااملية لتشللللللللجيد والتحايالتتوفري فحدت املااومات : 1-4-4املخرج 
 األسواظ.التجارة و  والفرص الااملية واإلقايمية واعاية عاى ممتوى

التجارية : تزويد منظمات القماص الاام مبا يازم إلةشللللللللاء ةظم لرصللللللللد وحتايل اثار المللللللللياسللللللللات 2-4-4املخرج 
 .والغذائية والزراعية عاى النظم الزراعية الغذائية الوطنية
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 ب  كسب العيش على الصّمود أمام التّهديدام واألزمامزيادة قدرة س   :5االستراتيجي  البر امج
 

 المياظ
 

الصللمود فمام زراعة عاى   اململلتندة إىل الييف زيادة قدرة سللبل كمللب الا 5تتمثل ممللامهة اهلدف االسللرتاتيجة  -102
 نال، فضللللللاًل ع  التقدم اعرزالتهديدات واألزمات الرئيمللللللية اليت تؤدي إىل تآكل املكاسللللللب التنموية اليت كاةت صللللللابة امل

ج مزيد م  الغذاء وتوفري مزيد م  ةتا إلحنو باو  األم  الغذائة. وإىل جاةب التحدي الثالثة الذي تواجهه البادان النامية 
تريهتا وتاثريها، ال سلللللللليما تاك رد المبياية بصللللللللورة ممللللللللتدامة، يربز تنامة حجم األزمات والكوارت وو الوظائف وإدارة املوا

 املرتبمة بتغري املناخ والتهديدات والنزاعات املرتبمة بام  الماماة الغذائية.
 

دظ  -103 تمرفة. إذ فصلللللللللللللليب القماص املخاطر المبياية بالبادان واجملتماات اعاّية مبا يف ذلك الظواهر املناخّية املوحت 
يف املائة م  األضرار املتاتية ع  املخاطر والكوارت المبياية يف البادان النامية  22بنحو  2013و 2003الزراعة بي عامة 

 ويف ظللّل تغري املنللاخ، 2يف املللائللة يف قمللاص الزراعللة إذا مللا جرى احتملللللللللللللللاب الظواهر البيئيللة واملنللاخيللة املتمرفللة فقط(. 25)
املتوقد تزايد حجم وحّدة ووترية الظواهر املناخية املتمرفة مثل موجات اجلفاف والفيضاةات واألعاصري وحرائق الغابات م  

لتتمللللللبب مبزيد م  األضللللللرار واخلمللللللائر. ويؤّكد اتفاظ باريس بشللللللان تغري املناخ عاى احلاجة إىل تازيز قدرة البادان األكثر 
 3مات وإعادة تشكيل ممار التنمية م  فجل التخفيف م  املخاطر املناخية.هشاشة عاى توقد املخاطر واحتواء الصد

 
زامنة يف زيادة احلاالت المارئة وسللامهت عوملة التجارة وةظم اإلةتاج الغذائة املكثف وظاهرة تغري املناخ بصللورة مت -104

ية( والنباتية )مبا فيها األحراج( الاابرة املائ عاى امتداد الملللللللللاملللللللللاة الغذائية واملتاتية ع  اضفات واألمراض احليواةية )مبا فيها
 لوبائية تزايًدا وم  املتوقدالاحدود والاالية األثر، فضللللللللللللاًل ع  األحدات املرتبمة بمللللللللللللالمة األغذية. وتشللللللللللللهد التهديدات 

 وراء هذه التهديدات. ب املتنوعة الكامنةفن يتواصل هذا الّتزايد إالّ يف حال اختاذ تدابري فكثر فاالية ملااجلة  موعة األسبا
 

 وفخريًا، تشلللللللللللللكل مملللللللللللللتويات الّتقّزم ومادالت الوفيات لألطفال دون سلللللللللللللّ  اخلاممللللللللللللللة مصللللللللللللللدر قاق خاص -105
مايون شخص يايشون يف حاالت فزمات ممتدة والذي  غالًبا ما يتاثرون بالنزاعات. وتتمم األزمات املمتدة مبزيج  500لنحو 

م  اململللللببات املتكررة مثل النزاعات واملخاطر المبياية والصلللللدمات االجتماعية واالقتصلللللادية والتهديدات اعدقة بالملللللاملللللاة 
الضلايفة. ويشلكل اةادام األم  الغذائة احلاّد مسة مشلرتكة بي حاالت األزمات  الغذائية واحلوكمة اهلشلة والقدرات املؤسلملية

املمتدة حيس تاادل مادالت النقص يف التغذية حنو ثالثة فضللااف فمثال املادالت اململلجاة يف بادان ةامية فخرى  في هة 
  ة لاانف واالستغالل اجلنميي.احلاالت اليت غالًبا ما تكون املرفة فيها متاثّرة بصورة غري متناسبة وتكون عرض

                                                      
 الزراعة واألم  الغذائة. عاىاثار الكوارت  ،2015منظمة األغذية والزراعة   2
 والاشري .( اليت جرى إطالقها خالل مؤمتر األطراف احلادي A2Rاتوقد والتحمل وإعادة التشكيل )الصمود فمام تغري املناخ الااملة لمبادرة   3

http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
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البر كامج االسكككككككككككتراتيجي لزيكادة قكدرة سكككككككككككبكك  كسككككككككككككب العيش على الصكككككككككككمود أمكام التهككديكدام واألزمكام 
 (5االستراتيجي  )البر امج

 
 بنشلللللاج.املنظمة فسلللللهمت فيها اليت األخرية الااملية بالامايات الملللللياسلللللاتية  5يملللللرتشلللللد الربةامج االسلللللرتاتيجة  -106

 تازيز عدف المالمعاى  الرامية إىل احلفا  واجلهود اإلةمان قوظحل اعورية األمهية دعميالربةامج عالوة عاى ذلك، ف ن و 
إضايف ترّكيز سينصب ويف هذا المياظ،  .والمالم واإلمنائة اإلةما احت عاى امتداد حمور الامل والمياس التشغياةناسق الت

املناخ والظواهر املناخية املتمرفة الناجتة عنه  فضللاًل ع  التهديدات اعدقة بالمللامللاة  عاى تغري 2021-2018خالل الفرتة 
 الوقاية م  النزاعات وحركات النزو  البشري.ممامهة املنظمة يف و   الغذائية و ج "صحة واحدة"

 
باالسلللللتااةة فيضلللللاً عاى تغري املناخ وعاى الظواهر املناخية املتمرفة ذات الصلللللاة  5وسلللللريكز الربةامج االسلللللرتاتيجة  -107
 اتفللللللاظ بللللللاريس وإطللللللار سللللللللللللللنللللللداي لاحللللللد م  خمللللللاطر الكوارت كللللللاسلللللللللللللللللللاي لللللللدعم الباللللللدان واجملتماللللللات اعايللللللةبلللللل

 ود يف وجللهيف اجلواةللب القمللاعيللة لاّتكّيف مد تغري املنللاخ واحلللّد م  خمللاطر الكوارت م  فجللل تازيز القللدرة عاى الصللللللللللللللم
 تغري املناخ.

 
م  منظوره كرب عاى  ج "صللحة واحدة" فتركيز ، سللينصللب فزمات المللامللاة الغذائيةبشللان الامل  ال وضللم   -108

، مما يمللللاهم يف تفايل سللللبل التااون بي القماعات م  فجل حتمللللي األم  الغذائة والتغذية والصللللحة والرفاه م  األوسللللد
 األزمللات النللاشللللللللللللللئللة ع  ممللللللللللللللتوى التفللاعللل بي اإلةملللللللللللللللان واحليوان والبيئللة اعيمللة فضلللللللللللللاًل خالل الّتخفيف م  اثللار 

ا عمل املنظمة املتادد القماعاتع  التخفيف م  هذه اضثار. ويشللللللللمل األ  سللللللللاي املنمقة لنهج "صللللللللحة واحدة" فيضللللللللً
الااملية واعاية وفحد فكرب يف  ال املخاطر املتصللللللاة مبقاومة مضللللللادات امليكروبات واسللللللتخدامها إىل جاةب االةشللللللغاالت 

التهديدات عاى الصلللحة الاامة عاى مملللتوى الاامل. ويف  ال صلللحة احليوان، تربز مملللالة تازيز قدرات خدمات اإلرشلللاد 
 البيمري كاولوية. وبصورة مماثاة، م  املقّرر إيالء فمهية فكرب إىل الفقر املرتبط باألمراض املتوطّنة واألمراض املقّيدة لاتبادالت
التجارية ال سللللللللللللليما طاعون اجملرتات الصلللللللللللللغرية. وم  املقّرر الرتكيز بصلللللللللللللورة فكرب عاى الرابط ما بي تغري املناخ واألمراض 
ج شاماة ومتكاماة جيري د ها مد فداوت وضد النماذج م  فجل حتضري  واضفات النباتية واحليواةية م  خالل استخدام   

 ار ومحاية الفئات األكثر ضافاً.البادان املارضة بشكل ففضل وفهم اضث
 

توثيق وفهم كيفّية مااجلة األولويات اخلاصلللة بالرجال  م  فجلويف هذا الملللياظ، سلللتواصلللل املنظمة الامل فيضلللاً  -109
 والنملللللللللللاء عاى مملللللللللللتوى التدخالت التغذوية والغذائية يف الملللللللللللياقات املتاثرة بالنزاعات ملارفة كيف ميك  هلذه األولويات

برامج تراعة اململلللللللاواة بي  وضللللللللدمللللللللاواة بي اجلنمللللللللي إثر اةتهاء النزاعات الانيفة. وم  املقرر الرتكيز عاى بامل نه فن ت
بمريقة تممح بتمكي الزراعية اجلنمي وهتدف إىل مااجلة  االت اةادام املماواة املوجودة فضاًل ع  توفري وبناء األصول 

م  واملضلللللمون إىل األراضلللللة واألموال النقدية وغريها م  املوارد املنتجة الضلللللحايا )مثاًل م  خالل توفري فرص الوصلللللول اض
  لانماء والشباب(.
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مبا يف ذلك النزاعات الانيفة، واسرتشاًدا ب طار الامل بشان األم   ،األزمات املمتدة بشان ال الامل يف إطار و  -110
 ي األم  الغذائة والملللالم واالسلللتقرارالقائمة بالرتّكيز عاى الروابط سلللينصلللب ، 4 الغذائة والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة

 الرتكيز سلللللللللليتمثل األولويات الناشللللللللللئة مثل اهلجرة والنزو  واحلاول الدائمة. وبالتايل، يف الوقت ذاته عاى مااجلة مد الامل 
يف اسلللللللللتدامة الملللللللللالم واالسلللللللللتقرار إظهار دور الزراعة واألم  الغذائة يف  2021-2018هذا خالل الفرتة  يف  ال الامل

 واملمامهة يف الوقاية م  النزاعات، مبا يف ذلك الروابط مد حاالت النزو  واهلجرة.
 

 سللللللللاسلللللللليي األشللللللللركاء لاد متازيز  االت التكامل والتآزر مد الربامج االسللللللللرتاتيجية األخرى و تتم مواصللللللللاة وسلللللللل -111
لصلللمود يف سلللياظ الملللياسلللات اال سللليما يف  ال تازيز القدرة عاى  ،عاى اململللتوى الفين والتشلللغياة وعاى مملللتوى املوارد

النظم اإليكولوجية الزراعية والغذائية اململلللللللللللللتدامة لألم  الغذائة والتغذية والبيئة التمكينّية  والقدرة عاى مواجهة املخاطر و 
ملناطق الريفية وقدرة سالسل القيمة ا الذكّية مناخّياً واملمتدامة  واحلماية االجتماعية املمتجيبة لاّصدمات وفرص الامل يف

امج األمم املتحلدة لابيئلة بتوطيلد تمبيق عاى الصللللللللللللللمود. ويف ملا يتااق بتغري املنلاخ، قلاملت املنظملة وبرةلالغلذائيلة القلابالة لا
املناخ، عاية األشد عرضة ملخاطر لدعم البادان واجملتماات ا( A2R)" فمام تغري املناخ الصمودتااو ما م  خالل "مبادرة 

طالص  برةامج األغذية الااملة بوقد تاّهدت املنظمة و  .والوقاية منهاالنزاعات  حتايلويف  ال األم  الغذائة م  خالل 
  فزمات. وسللللللللللللللتواصللللللللللللللل املنظمة ميف البادان اليت تاا    اس األم  يف األمم املتحدة باةتظام عاى حالة األم  الغذائة

انية بالشللللللللللللؤون اإلةمللللللللللللاةية ومد اليات بي الوكاالت امل ، مثاًل مد الاجنة الدائمة املشللللللللللللرتكةالتزامها وتااو ا بي الوكاالت
جياد حاول متند ةشللللللللللللوب ةزاعات اجملموعة اإلمنائية يف األمم املتحدة / الاجنة التنفيذية لاشللللللللللللؤون اإلةمللللللللللللاةية، م  فجل إ

 المالم.  إدامةوتماهم يف 
 

ري املناخ والظواهر املنمقة لاناتج برتكيز اجلهود بصللللللورة فكرب عاى تغ، سلللللليمللللللمح صللللللقل األسللللللاي عاى الامومو  -112
 ت التهجري القمري.املتمرفة و ج "صحة واحدة" وبرةامج الامل اخلاص بالمالم واالستقرار املمتدامي وحاال

 
م  فهداف  16و 15و 13و 11و 2و 1سللللليملللللاهم عمل املنظمة بصلللللورة مباشلللللرة يف حتقيق مقاصلللللد األهداف و  -113

 لنتائج اخلاص باهلدفافهداف التنمية اململللللللللتدامة املدرجة ضلللللللللم  إطار  التنمية اململللللللللتدامة م  خالل  موعة مؤشلللللللللرات
 .5 االسرتاتيجة

 
 حمور الرتكيز تغيري
 

 املمروحة القضايا حتايلال يزال  ،5 االسرتاتيجة اهلدفحتقيق  يف املنظمةممامهة  تقييم يفكما هو مشار إليه  -114
باي  التقييمالصادرة ع   توصياتوقد ف خذت ال. كبري  حد إىل يصاحل التغيريالربةامج االسرتاتيجة اخلاصة ب وةظرية
 واالستقرار، والمالم الغذائة األم  بيالقائمة  والروابط باملناخ، الصاة ذات املتمرفة الظواهر عاى الرتكيززيادة  مد ،االعتبار
  .وسداأل همنظور  يف واحدة صحة  ج واعتماد

                                                      
 إطار الامل بشان األم  الغذائة والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة الصادر ع  جلنة األم  الغذائة.  4
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 جرت اليت اهلامة الدولية يةالمياسات واحلوارات اماياتال ةتائج ملراعاةجهًدا  فيضا 5الربةامج االسرتاتيجة وسيبذل  -115
 باريس واتفاظ ،الكوارت خماطر م  لاحد سنداي وإطار ،فهداف التنمية املمتدامة سيما وال ،نصرمتياملمنتي الخالل 
 .املناخ تغري بشان

 
 ولك  املماواة، عدم مااجلةليس فقط عاى  زتركّ و  اجلنماةية العتباراتا تراعة برامجوضد ل متزايد اهتماموسي وىل  -116
نلزاعات وال األزمات م  نو املتضرر ال سيما و  ا،ضافً شد األ الفئات كيؤدي إىل متت بمرظ ئهاوبنا األصولامي تعاى  فيضا
 األخرى اإلةتاجية واملواردالنقد و  األراضةاملضمون إىل و  م اض وصولإمكاةية ال توفري خالل م  املثال سبيل عاى) متدةامل

 (.والشباب لانماء
 

 النتائج إطار يف التغيري
 

 هدافمقاصد أل ماةلرصد ت اهلدف االسرتاتيجة ممتوى عاىالتماة  املؤشرات يف الرتكيزحمور  يف التغيرييربز  -117
 .16و 15و 13و 11و 2و 1التنمية املمتدامة 

 
م   لانواتج اإلمجايل الادد ختفي وقد مت . سنداي إطاربنية  مد كبري  حد إىلوتظل بنية النواتج األرباة متوائمة  -118

 .1حتت إطار الناتج  التنميقبشان  الاملحيد تو  خالل م  ،تماة إىل مثاةية ةواتج
 

متدة امل واألزمات الغذائية الماماةيف  األزماتبشكل فكرب عاى  املخاطر حوكمةبشان  1-5الناتج سريكز  (ف)
 الكوارت خماطر م  احلدالوطنية املتااقة ب مياساتالو  سرتاتيجياتاال يفوسيدرجها عاى حنو ففضل 

 لتنميةالرتابط القائم بي ا رو إطار  يف متكاماة بمريقة التنميق تازيز زيادة دفوذلك ع األزمات،بو 
 .اإلةما  والامل

القدرة عاى  قياي عاىو  جهة، م  املبكر والامل املبكر اإلةذار بي الصاة تازيز عاى 2-5الناتج  كزري سو  (ب)
اإلبال  عنها، و  واخلمائر األضرارةظام اإلحصاءات بشان  عاى املؤسمة المابد إضفاء وعاى ،الصمود

 م  جهة فخرى.
اليت  االجتماعية احلمايةةظم  وتنفيذ تازيزب ،3الربةامج االسرتاتيجة  مد بالتااون، 3-5الناتج وسيقوم  (ج)

 األراضةإىل  الوصول دعمالامل يف الوقت ةفمه عاى  مدصدمات وتقوم عاى مارفة املخاطر لايب متجت
 .املمتدة واألزماتنلزاعات ال خالل خاصةحيازهتا و  المبياية واملوارد

 اإلةماةية املماعدات وتقدمي الموار. حلاالتلغرض التاهب  القدرات بناء عاى ركزي 4-5الناتج  زالي ال (د)
وفصبح  اثنيإىل خمرجي  املخرجات عدد ختفي  مت ،ا الناتجهذوضم  إطار . الاي كمب   سبل إلةقاذ
 . 2-1-5خرج املضم   اضن ظهري التنميقبشان  المابقاملخر ج 
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 النواتج والمخر ام
 

عاى الصللللمود فمام التهديدات واألزمات م  خالل فرباة  سللللتمللللاهم املنظمة يف زيادة قدرة سللللبل كمللللب الاي  -119
  .ةواتج ومثاةية خمرجات مرتابمة بباضها البا 

 
 لاحد م  املخاطر وإدارة األزمات لنظم وأطر قا و ية وسياساتية ومؤسسية تنفيذهاالبادان فو  اعتماد :1-5الناتج 

 
جرى ضلللللللللللللم  هذا الناتج حتديد ثالثة  االت حتظى باولوية إلجراء التاديالت االسلللللللللللللرتاتيجية الالزمة يف الفرتة  -120

 . واةمالًقا م  التخفيف م  خماطر الكوارت املتصللللللللللللللاة باملخاطر المبياية واملناخية، تتمثل األولوية األوىل2018-2021
يف ذلك مبا يف ذلك  ج "صلللللحة واحدة"( واألزمات املمتدة )مبا يف الرتكيز بشلللللكل فكرب عاى فزمات الملللللاملللللاة الغذائية )

الوقاية م  النزاعات وبناء المللالم( وتضللمينها بشللكل ففضللل يف االسللرتاتيجيات والمللياسللات القماعية ممللامهة املنظمة يف 
قيق املواءمة بي اخلاصة مبخاطر الكوارت واألزمات عاى املمتوى الوطين. ويشمل ذلك عاى سبيل املثال دعم البادان لتح

الملللللللياسلللللللات والربامج القماعية املختافة املتصلللللللاة بنهج "صلللللللحة واحدة" )الدعم املؤسلللللللملللللللة لامنتديات الوطنية املتاددة 
 القماعات لنهج "صحة واحدة"( ووضد سياسة مؤسمية لاوقاية م  النزاعات واستدامة المالم واالستقرار.

 
 اململلللللللللللللتمر لدمج وتاميم الامل عاى التخفيف م  املخاطر والتكيففما األولوية الثاةية فهة سللللللللللللللاة املنظمة  -121

م  إطار سللنداي واتفاظ  وقد عزز هذا الماب كل   مد تغري املناخ بمريقة مّتمللقة يف المللياسللات واالسللرتاتيجيات الزراعية.
املصاحة يف إطار باريس. إضافة إىل ذلك، سيجري الامل عاى اختاذ تدابري ماموسة م  خالل الشراكة املتاددة فصحاب 

املناخ" الصللادرة ع  األمي الاام لألمم املتحدة، ودعًما لتموير اسللرتاتيجيات حمددة لبناء القدرة  الصللمود فمام تغري"مبادرة 
 عاى الصمود.

 
وتتمثل األولوية الثالثة يف الرتكيز بشلللللللللكل فكرب عاى االسلللللللللتثمارات املراعية لامخاطر وفشلللللللللكال التمويل األخرى  -122

 لتازيز القدرة عاى الصللللللللللللللمود م  فجل سللللللللللللللّد الفجوة القائمة بي متويل الامل اإلةمللللللللللللللا  واإلمنائة وتاظيم االتمللللللللللللللاظ
بي المياسات واليات التنميق ذات الصاة. وتتضم  هذه األولوية، م  بي مجاة فمور، الّتنميق وحتمي برامج االستثمار 

منها وإدارة األزمات مد  موعة م  األطراف الفاعاة ضلم  اجملموعات لاامل اململبق عاى التخفيف م  املخاطر والوقاية 
  اعاية املانية بالامل اإلةما  والتنمية وبناء المالم واملناخ.

 
تازيز القدرات الوطنية لاحكومة واملنظمات الاامة عاى صياغة وتازيز برامج استثمار  :1-1-5املخرج 

 م  املخاطر وب دارة األزمات وسياسات واسرتاتيجيات وخمط خاصة باحلد
 : حتمي اليات التنميق وتابئة املوارد لاحد م  املخاطر وإدارة األزمات.2-1-5املخرج 
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 اعتماة واملاروفة واملمتجدة ملواجهة التهديداتلمعلومام منتظمة ولإل ذار المب ر  الباداناستخدام : 2-5الناتج 
 

ب وتمبيق  توطيللدجرى حتللديللد فولويتي م  فجللل  -123 الروابط بي مراقبللة املخللاطر وتفايللل اإلةللذارات والوقللايللة والتللاهللّ
يف حال بروز إةذارات حاّدة مد التوصللللللل إىل فهم ففضللللللل لااامل اعدد لاهشللللللاشللللللة واقرتا  التدبري املالئم،  املبكرةالّتدابري 

ية والنباتية الاابرة لاحدود الاالية األثر فضلللللللللللللاًل ع  الرتكيز بشلللللللللللللكل خاص عاى الظواهر املناخية املتمرفة واألمراض احليواة
 حتمللللللللللللللي الرابط بي اإلةللذار املبكر والتللدبري املبكر، في تموير ةظللام لإلةللذار  (1)واألزمللات املمتللدة مبللا فيهللا النزاعللات: 

 ارت املرتقبة والتدابري املبكرة م  فجل ترمجة اإلةذارات إىل تدابري تاّهب استباقية تممح بالتخفيف م  اثار الكو  –املبكر 
( وحتمللللي القدرات يف  ال مجد البياةات وحتاياها وقياي قدرة الزراعة واألم  الغذائة والتغذية عاى الصللللمود م  فجل 2)

ل إىل سللللللياسللللللات وبرامج مراعية لامخاطر، ال سلللللليما عاى ممللللللتوى تقدير األضللللللرار واخلمللللللائر يف القماص الزراعة  5التوصللللللّ
 واإلبال  عنها.

 
طر وتنفيذ اإلةذار املبكر وضد اليات فو حتمينها لتحديد التهديدات ورصدها، وتقييم املخا :1-2-5املخرج 

 املتكامل ويف الوقت املناسب
 الصمود. : حتمي القدرات الوطنية عاى تقييم قاباية التاثر وقياي القدرة عاى2-2-5املخرج 

 
 جتمع المحليعلى صعيدي األسرة والم والتعّرة لهابالحد من المخاطر  البلدان قيام: 3-5الناتج 

 
جملتماات اعاية املشللللورة حول فدوات وممارسللللات ا ( إسللللداء1)سللللوف يتمحور الامل حول فولويات ثالت هة:  -124

شكل خاص عاى الظواهر بلاحد م  املخاطر وتدعيمها عاى ممتوى سبل كمب الاي  املاتمدة عاى الزراعة مد الرتكيز 
 ( وتقوية فدوات احلماية2ص  )املناخية املتمرفة وفزمات الملللللللاملللللللاة الغذائية مبا يف ذلك  ج "صلللللللحة واحدة" وحاالت النزا 
  متكي املرفة واملنظمات املانية عاالجتماعية وةقل املخاطر ال سيما يف المياقات اهلشة واملناطق املارضة لاكوارت فضاًل 
متدة والنهج املراعية لاشللللللللللللللؤون باملرفة متاشللللللللللللللًيا مد مباد. إطار الامل بشللللللللللللللان األم  الغذائة والتغذية يف ظّل األزمات امل

   ضلللللللاف اجملتماات اعاةماألراضلللللللة واملوارد المبياية وحيازهتا م  فجل التخفيف  ( ودعم الوصلللللللول إىل3اجلنملللللللاةية  )
نملللللللللللي وتمبيق اخلموج التوجيهية سللللللللللليما يف حاالت الّنزاص واألزمات املمتدة مد الرتكيز حتديًدا عاى اململللللللللللاواة بي اجل ال

 الغذائة الوطين. سياظ األم  الموعية بشان احلوكمة املمؤولة حليازة األراضة ومصايد األمساك والغابات يف
 

 اضخري  عاى تنفيذ تازيز قدرات احلكومة واجملتماات اعاية وفصللللللللحاب املصللللللللاحة الرئيملللللللليي: 1-3-5املخرج 
 ممارسات الوقاية والتخفيف اجلّيدة لاحّد م  اثار التهديدات واألزمات

 قاباية التاثر: تزويد اجملتماات اعاية مبمارسات وتدابري لاحد م  2-3-5املخرج 
  

                                                      
 املانية باخلمائر واألضرار املرتبمة باتفاظ تغري املناخ.الربط باألضرار واخلمائر ضم  إطار سنداي لاحد م  خماطر الكوارت والية وارسو الدولية   5
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 االستجابام الفعالة لها وإدارةلل وارث واألزمام البادان  تاهب: 4-5الناتج 
 

تازيز قلدرات الباللدان واجملتماللات اعايلّلة يف  لال  (1)جرى حتلديلد اجمللاالت الثالثلة التللاليللة ضللللللللللللللم  األولويلات:  -125
التاّهب الختاذ تدابري مبكرة اسللللللللللللللتجابة لإلةذارات املبكرة يف مواجهة الصللللللللللللللدمات املناخية )ال سلللللللللللللليما حاالت اجلفاف 
والفيضلللللاةات والاواصلللللف(، واملخاطر الصلللللحّية والنزاعات الناشلللللئة ع  األمراض الاالية األثر م  فجل محاية سلللللبل كملللللب 

( والرتكيز عاى حاالت النزو  القملللري وال سللليما الالجئي والنازحي داخاًيا. وسللليدعم 2لاي  الزراعية بصلللورة ففضلللل  )ا
احلاول املمروحة لظاهرة النازحي والالجئي واليت تضم  التمبيق املنهجة لاتدابري املراعية لامماواة  5الربةامج االسرتاتيجة 

شلللللباب، فضلللللاًل ع  الشلللللراكات اليت تشلللللجد عاى النهج االبتكارية اليت تدعم اعتماد بي اجلنملللللي واليت تملللللمح بدمج ال
( وزيادة ممللللللللللتوى 3الالجئي والنازحي داخاًيا عاى فةفمللللللللللهم م  خالل سللللللللللبل كمللللللللللب الاي  املاتمدة عاى الزراعة  )

زة بتنميق فعاى م  فجل دعم التدخالت املمتندة إىل النقد يف سياظ ةظم احلماية االجتماعية املمتجيبة لاّصدمات واملازّ 
 وضد اخلمط والربامج لاامل اإلةما  عاى سنوات متاددة واليات التمويل املرةة وغري املخصصة.

 
تازيز قدرات الملللللامات وفصلللللحاب املصلللللاحة عاى اململللللتوى الوطين يف  ال التاهب لاموار. : 1-4-5املخرج 

 زماتلاحد م  تاثري األ
 اإلةمللللللاةية يف الوقت املناسللللللب إىل اجملتماات املتضللللللررة م  األزمات لاحفا : تقدمي اململلللللاعدة 2-4-5املخرج 

 عاى سبل كمب الاي 
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  المشتركةالجودة الفنية واإلحصاءام والمواضيع  - 6الهدف 
 )تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 
وعماة قائم عاى النتائج بالنمبة إىل  مل عمل املنظمة،  ج متي  اتباص عاى منها ً حرصا املنظمة، عاىيتاّي و  -126

 .املنشودة النتائج لتحقيق فن حترص عاى امتالكها القدرة الفنية الداخاية والتكامل الكايف
 

حتقيق املنظمة لاجودة الفنية واملارفة واخلدمات، ويقوم بقياسها  وجودة وسالمة اإلحصاءات  6ويضم  اهلدف  -127
اليت تصدرها املنظمة  وتوفري خدمات عالية اجلودة لاربامج االسرتاتيجية لاامل عاى املماواة بي اجلنمي، واحلوكمة، 

تحمينات املتوقاة اليت تقاي مبؤشرات األداء الرئيمية لمتة ال 6والتغذية، وتغري املناخ. وياكس إطار النتائج اخلاص باهلدف 
ةواتج، يقود كل منها فحد كبار املديري : القيادة الفنية )ةائب املدير الاام لامناخ واملوارد المبياية(  اإلحصاءات 

اام املماعد إلدارة الشؤون اإلحصائيي(  املماواة بي اجلنمي )مدير شابة احلماية االجتماعية(  احلوكمة )املدير ال )كبري
 االقتصادية واالجتماعية(  التغذية )مدير شابة التغذية(  تغري املناخ )مدير إدارة املناخ واألراضة واملياه(.

 
 (1-6 ودة وكمال العم  الفني والمعياري للمنظمة )الناتج 

 
ويتحقق هذا الناتج  .لتنفيذ فاال لإلطار االسرتاتيجة فساسية جودة وكمال الامل الفين واملاياري لامنظمةتاترب  -128

م  خالل القيادة الفنية ومراقبة اجلودة م  قبل الشاب واإلدارات الفنية  والشبكات الفنية يف املقّر الرئيمة واملواقد امليداةية  
والمياسة عاى املمتويي الااملة واإلقايمة  وتوفري اخلربة الفنية لاربامج االسرتاتيجية واألةشمة الفنية املؤسمية  واحلوار الفين 

والقدرة عاى االستجابة لاقضايا الناشئة مبا يف ذلك م  خالل صندوظ متادد التخصصات  والنهوض بالفهم األساسة 
  لاتحديات يف التخصصات األساسية ع  طريق الاجان الفنية، وإعداد املمبوعات الرئيمية لامنظمة ذات اجلودة الاالية.

 
 ، سيتم إيالء االهتمام ملا ياة:2019-2018وخالل الفرتة  -129

 
( املتااقة بالتدابري اليت م  شا ا 2015الصادرة ع  تقييم ممامهة املنظمة يف املارفة ) التوصياتتنفيذ  ف((

ضمان التفوظ الفين، مبا يف ذلك التنفيذ املنهجة ضليات ضمان اجلودة  ورصد وتقييم جودة وفمهية 
وخدمات املارفة يف املنظمة  وإجراء استاراض فقران فكثر منهجية لاممبوعات الرئيمية يف منتجات 
 املنظمة.

 استاراض ةماظ الشبكات التقنية الداخاية وحتمي فااليتها.  ب((
 مواصاة تازيز التااون عرب الاجان الفنية )الزراعة، ومصايد األمساك، والغابات، والماد(. ج((
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منظمة وت املها لدعم عملية صكككككككنع القرارام باالسكككككككتناد إلى األدلة على  ميع المسكككككككتويام  ودة إحصكككككككاءام ال
 (2-6)الناتج 

 
تاّد اإلحصاءات الاالية اجلودة ضرورية لتصميم واستهداف سياسات ترمة إىل احلد م  اجلوص، وسوء التغذية،  -130

وهة توفر األساي لقيام احلكومات واجملتمد الدويل . ممتداموالفقر يف الريف، ولارتويج الستخدام املوارد المبياية عاى حنو 
اإلمنائية  والغاياتباختاذ قرارات قائمة عاى األدلة، وتؤدي دورا حامسا يف قياي ورصد التقدم اعرز حنو حتقيق األهداف 

 .الوطنية والدولية
 

ومجد البياةات م  ضم   االت خمتافة حتقيق هذا الناتج ع  طريق وضد ماايري وفساليب إحصائية دولية   ويتم -131
م  البياةات، ومااجلتها، وةشرها، واستخدامها، وتازيز املؤسمات اإلحصائية الوطنية يف مجد البياةات وحتاياها، وةشرها، 

خدمي حبيس يتم إةتاج بياةات عالية اجلودة وقاباة لامقارةة دوليا م  قبل مجيد البادان، وميك  الوصول إليها م  قبل املمت
 يف مجيد فحناء الاامل.

 
 ، سينمق مكتب كبري اإلحصائيي النظام اإلحصائة يف املنظمة مد الرتكيز عاى:2019-2018وخالل الفرتة  -132

 
الدولية واألطر املنهجية اللتقاج إحصاءات األةشمة املتمورة يف قماص األغذية والزراعة،  التصنيفاتمراجاة  ف((

 مما يزيد فمهية البياةات الدولية وقابايتها لامقارةة بي البادان واجملاالت اإلحصائية. 
غذية والزراعة اإلحصائية املوضوعية يف الفاو، فكرب قاعدة بياةات إحصائية بشان األ البياةاتجال قاعدة  ب((

 يف الاامل، وتمهيل الوصول إليها واستخدامها، وجااها فكثر مشولية.
مؤشرًا، وال سيما  21قيادة دورة املنظمة بوصفها الوكالة الراعية ملؤشرات فهداف التنمية املمتدامة وعددها  ج((

 وضد املنهجيات وتنفيذها يف احلاالت اليت ال توجد فيها منهجية متفق عايها دولياً )مؤشرات الفئة الثالثة(. 
الوطنية بالتااريف واملفاهيم والتصنيفات املارتف عا دوليا، مد الرتكيز بشكل  اإلحصائيةتزويد املكاتب  د((

تازيز النظم واملؤسمات اإلحصائية الوطنية لتوليد بياةات عالية خاص عاى فهداف التنمية املمتدامة، و 
 اجلودة وذات صاة.

لدى اإلحصائيي الرمسيي واملارفة اإلحصائية لدى املمتخدمي، عدف تازيز  التحايايةحتمي املهارات  ه((
 الروابط بي اإلحصاءات وعماية صند القرار.

 
 حة الستخدام اإلحصاءات يف كل برةامج اسرتاتيجة: ي ماط الضوء فدةاه عاى الفرص املتا -133

 
البياةات والتحايالت املتصاة  ميد فشكال سوء التغذية ودعم  االت الرتكيز توفري  :1البر امج االستراتيجي 

  والبياةات املتااقة بالنظم الغذائية، حالة اةادام األم  الغذائة يف الااملاجلديدة لتقرير 
تكامل بي البياةات لدعم رصد المياسات الشاماة الاجلنمي  و مصنفة حبمب 

 .واملشرتكة بي القماعات
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املمتدام، وتغري  باإلةتاجدعم البادان لالستفادة م  فعمال المياسات الدولية املتااقة  :2البر امج االستراتيجي 
املنللاخ وإدارة قللاعللدة املوارد المبيايللة م  خالل توفري بيللاةللات عللاليللة اجلودة وحتايالت 
متااقة بالزراعة، واسللللللللتخدام األراضللللللللة، وتغرّي اسللللللللتخدام األراضللللللللة واحلراجة  وتازيز 

األكادميية والقماص اخلاص م  فجل حتايل فوسلللللللللد  األوسلللللللللاجالشلللللللللراكات املتنامية مد 
 .لتواصل املناسب مد البادانلابياةات وا

 
تازيز البياةات املتااقة بالفقر يف الريف والفقر املدقد، واحلماية االجتماعية والامل  :3البر امج االسكككككككككككتراتيجي 

  وتموير قاعدة بياةات الصللللغرية احليازات وفصللللحاب ةياألسللللر الزراعة ب وارتباطها الالئق
حبملللللللب اجلنملللللللي والامر م  جديدة حول اهلجرة  ووضلللللللد بياةات مفصلللللللاة مصلللللللنفة 

 الملللياسلللات مصلللادر خمتافة ع  الدخل يف املناطق الريفية ودعم تكامل البياةات لرصلللد
املتاددة القماعات املناصللللللرة لافقراء  واالرتقاء مبمللللللتوى مرصللللللد سللللللبل كمللللللب الاي  

 .الريفية م  خالل تازيز الشراكة مد البنك الدويل والصندوظ الدويل لاتنمية الزراعية
 

تازيز وةشر البياةات ع  فداء األسواظ الزراعية والغذائية الدولية والوطنية  وتازيز البياةات  :4البر امج االستراتيجي 
املتااقة باالستثمارات  ووضد بياةات حول بنية النظام الغذائة الزراعة وفةشمة 

ات املتااقة   وحتمي البياة، مبا فيها تاك الصغرية واملتوسمة احلجمالشركات الزراعية
بتنفيذ سياسات فةظمة األغذية الزراعية وفثرها  وتموير قاعدة األدلة لدعم اسرتاتيجيات 

 خف  الفاقد واملهدر م  األغذية.
 

وضد الاممات األخرية عاى املنهجية الرامية إىل قياي األضرار واخلمائر يف القماص  :5البر امج االستراتيجي 
واجلوية املتمرفة، وإضفاء  املناخيةالزراعة جرّاء الكوارت المبياية، مبا يف ذلك األحدات 

المابد املؤسمة عاى هذا الامل  وزيادة تازيز املنهجيات الرامية إىل قياي اهلشاشة 
   وتوفري بياةات جديدة مشرتك بي القماعاتود يف إطار  ج والقدرة عاى الصم

ويف الوقت املناسب ع  الصراعات وموجات التهجري القمري وعالقتها باألم  الغذائة  
 .املبكر م  فجل استجابة مبكرة لإلةذاروتازيز عمايات التقييم 

 
 (3-6 ودة الخدمام و  هج متماس ة للعم  على المساواة بين الجنسين وتم ين المرأة )الناتج 

 
حتقيق األم  الغذائة والتغذية لاجميد إىل حد كبري عاى املماواة يف احلقوظ وتكافؤ الفرص لانماء يتوقف  -134

وقد . واالقتصادية اليت يتواجدون فيها والرجال، وعاى قدرهتم عاى فن يكوةوا جهات فاعاة يف المياقات االجتماعية
، عاى عناية سياسية كربى بشان احلاجة املاحة لاتصدي ألوجه التفاوت 2030استحوذ اجملتمد الدويل، م  خالل خمة عام 

   .بي اجلنمي والتوزيد غري الاادل لاقدرات والفرص والثروات والمامة واألصوات بي الرجال والنماء
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 –اى اعتبار فّن ةصف املزارعي عفداء القماص الزراعة غري كاٍف يف الاديد م  البادان النامية ة بان وتقّر املنظم -135
ارد واخلدمات اليت حيتاجون ال حيظون بالدعم الكايف وال تزال ت فرض عايهم قيود لاحصول عاى املو  –في النماء منهم 

ماص الزراعة م  خالل زيادة الناتج فن يوّلد منافد مجّة يف الق وم  شان سّد "الفجوة اجلنماةية" .إليها لزيادة إةتاجيتهم
 .يةالزراعة اإلمجايل واحلد م  اةادام األم  الغذائة والتغذية بشكل عام يف البادان النام

 
وستظل سياسة املنظمة املتااقة باملماواة بي اجلنمي وخمة الامل عاى ةماظ منظومة األمم املتحدة، اإلطاري   -136
اخلمة وجيهيي لتنفيذ وقياي الامل بشان املماواة بي اجلنمي ومتكي املرفة يف املنظمة، وال سيما الربامج االسرتاتيجية )الت

 2012.6(، والبناء عاى اإل ازات اليت حتققت منذ عام جيماملتوسمة األجل، القمم 
 

 ، سيتم إيالء االهتمام إىل ما ياة:2019-2018وخالل الفرتة  -137
 

 المياسة، وضمان فن اضليات مراعاة املنظور اجلنما ، عاى النحو اعدد يف لتاميمتازيز اضليات القائمة  )ف(
 واملاايري تنفذ بكل منتظم م  قبل مجيد مكاتب املنظمة. 

ىل األراضة، وتموير دعم إةتاج واستخدام البياةات املصنفة حبمب ةوص اجلنس، وتازيز وصول املرفة إ )ب(
 ل القيمة املراعية لامنظور اجلنما  م  خالل الربامج االسرتاتيجية. سالس

الريفية يف  االت الامل  دعم الربامج االسرتاتيجية لاحّد م  عدم املماواة بي اجلنمي ومتكي املرفة )ج(
 .1املاحق اعددة املبينة فدةاه ويف 

 يري األداء اعدثة فيها. املتحدة، ويف صياغة ماا عاى ةماظ منظومة األمم الاملاالطراج يف تنقيح خمة  )د(
 

ل منها، لاحّد م  األشكال تماهم مجيد الربامج االسرتاتيجية يف حتقيق املماواة بي اجلنمي، ضم  خصوصية كو  -138
 دة لاامل عاى املماواة بي اجلنمي وقد مّت حتديد  االت حمد. احلالية لادم املماواة بي اجلنمي ومتكي املرفة الريفية

 .يف كل برةامج م  الربامج االسرتاتيجية ملضاعفة الرتكيز اجلغرايف وتوسيد ةماقه
 

لنظام الغذائة وهّ  فكثر عرضة املرفة فدوارًا مهمة لاغاية عاى مجيد ممتويات اتؤدي  :1البر امج االستراتيجي 
وم  . فشّد تاثراً عاوراء اجلوص واةادام األم  الغذائة وسوء التغذية و لألسباب الكامنة 

مج األبااد فجل احلّد م  هذه اهلشاشة، سيتّم تقدمي الدعم لابادان لكة تقوم بد
. ليات احلوكمةاجلنماةية يف سياسات األم  الغذائة والتغذية، واألطر القاةوةية وا

ألم  الغذائة ت جنماةية مالئمة مرتبمة باوستواصل املنظمة فيضًا دعم تموير مؤشرا
 والتغذية، واعتمادها ومراقبتها.

 

                                                      
  166/6FC  - 121/3PCالوثيقة  م  4و 3اجلدوالن ، و C 2017/8الوثيقة  م  2و 1اجلدوالن   6



44 

 

ستقوم املنظمة مبضاعفة الامل يف  ال إدارة املوارد المبياية املمتجيبة لقضايا اجلنمي،  :2البر امج االستراتيجي 
ل املرفة والزراعة الذكية مناخيًا واالبتكارات املوفرة لايد الااماة اليت تقال م  عبء عم

 .م  خالل تازيز التااون مد شركاء اسرتاتيجيي دوليي ووطنيي
 

سلللللتقوم املنظمة بتازيز قدرات البادان عاى وضلللللد وتنفيذ اسلللللرتاتيجيات وسلللللياسلللللات  :3البر امج االسككككتراتيجي 
حلّد م  الفقر والقضلللللللللللللاء عايه اليت تراعة اعتبارات اململللللللللللللاواة بي اجلنملللللللللللللي اوبرامج 

، اإلشلللراك يف عماية اإلةتاجواسلللرتاتيجيات القضلللاء والملللياسلللات والربامج، مبا يف ذلك 
الالئق، م  خالل تموير املالللارف واحلوار بي  الريفة واحلملللايلللة االجتملللاعيلللة والاملللل
 .فصحاب املصاحة املتاددي 

 
سوف تاتمد املنظمة عاى عماها اجلاري يف  ال وضد سالسل القيمة املراعية  :4البر امج االستراتيجي 

لالعتبارات اجلنماةية م  خالل ةشر الن هج واألدوات اليت مّت تمويرها لدعم البادان 
حقوظ ، مثل باملماواة بي اجلنمي، وتذلياهااملاّوقات اعددة املتااقة  األعضاء يف تقييم

النماء م  املزارعي والرعاة وصيادي األمساك يف الوصول إىل األسواظ اعاية والوطنية 
 .والدولية األعاى قيمة، وحتمي فرص النماء لامشاركة يف فةشمة إضافة القيمة

 
 سلللللللتواصلللللللل املنظمة تموير قدرات البادان عاى دمج قضلللللللايا اململللللللاواة بي اجلنملللللللي  :5البر امج االسكككككتراتيجي 

يف التخميط لاحلللّد م  خملللاطر الكوارت والتكيف مد تغري املنلللاخ يف الزراعلللة، وعاى 
 .مااجلة الروابط بي املماواة بي اجلنمي واألم  الغذائة يف حاالت األزمات املمتدة

 
فعالية لمسائ  الحوكمة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني وفي شمولية و   ودة الخدمام لمعالجة أكثر

 (4-6الناتج برامج الهدف االستراتيجي )
 

يماعد إدماج منظور احلوكمة يف عمل املنظمة عاى تازيز فاالية دعم سياسة املنظمة عاى املمتويات الااملية  -139
القضايا ويتّم ذلك ع  طريق توفري مشورة اسرتاتيجية ضليات احلوكمة الااملية الرئيمية، والتوجيهات يف واإلقايمية والوطنية. 

 . إقايميةو قمرية مبادرات يف  املنظمةودعم عمل ، املتصاة بالمياسات واحلوكمة عاى الصايدي  اإلقايمة والوطين
 

وتدعم شبكة دعم احلوكمة، املؤملة م  املهنيي ذوي اخلربة، عمل احلوكمة يف املنظمة. وتشجد الشبكة عاى تبادل  -140
ت احلوكمة اليت مت حتديدها. وتامل الشبكة مد احلكومات لتوليد األدلة والتحاليل املارفة واخلربات، وتوفر الدعم لتحديا

  لتازيز االتماظ المياسة واملؤسمة والفاالية يف حتديد عقبات احلوكمة الرئيمية والتاامل ماها.
 

 ما ياة: 2019-2018تشمل األولويات يف الفرتة  -141
 

ملبادرات اإلقايمية والربامج القمرية م  خالل الربامج دعم تمبيق النهج املؤسمة لاحوكمة يف ا )ف(
 االسرتاتيجية.
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والتوجيهات لتمبيق إطار عمل احلوكمة يف  االت فولوية خمتارة م  الربامج االسرتاتيجية  املفاهيموضد  )ب(
 )مثل األغذية والزراعة املمتدامة، والنهج اإلقايمية يف التنمية، وتغري املناخ، وإدارة خماطر الكوارت(.

وعقد األمم املتحدة  2030عام يف الامايات الااملية ذات األولوية، مبا يف ذلك خمة  املنظمةدعم مشاركة  )ج(
 لاامل م  فجل التغذية.

يف تموير شراكات متاددة فصحاب املصاحة، عاى املمتويات الااملية واإلقايمية  االسرتاتيجيةدعم الربامج  )د(
 والقمرية، حلشد وسائل التنفيذ.

 
 وقد مت حتديد  االت احلوكمة ذات األولوية يف كل م  الربامج االسرتاتيجية عاى النحو التايل:  -142

 
قضايا  وحتمي القدرات عاى حتديد ومااجلةالوعة االرتقاء مبمتوى الرتكيز عاى ينصّب  :1البر امج االستراتيجي 

احلوكمة إىل جاةب دعم اجلهود الرامية إىل القضاء عاى األم  الغذائة والتغذية عاى 
 يةالمياساتوالربامج امايات الحتويل االةتباه حنو مااجلة احلوكمة يف  - املمتوى القمري

، بداًل م  إةشاء اليات وترتيبات األم  الغذائة والتغذية ةواتجاليت تؤثر يف  الرئيمية
 .هافو إصالح مؤسمية

 
ةاتج واحد يضّم عمل احلوكمة عاى املمتويي حتت األةشمة املتصاة باحلوكمة  مدجت   :2البر امج االستراتيجي 

املشرتكة بي  المياساتيةامايات العاى تمهيل  الرتكيزسينصب و . الااملة والقمري
جزؤ وتازيز التقارب وتنفيذها لاتغاب عاى الت واملتاددة فصحاب املصاحة القماعات
د األمساك يوالثروة احليواةية ومصا ات الفرعية املتمثاة يف اعاصيلبي القماعيف ما 
اليات احلوكمة يف البادان وفصحاب املصاحة اضخري  يف تازيز وعاى دعم  والغابات

 .التنمية املمتدامة خمةنفيذ  ال إدارة املوارد المبياية عاى املمتوى القمري لت
 

احلوكمة فمهية حمورية بالنمبة إىل  ج واسد النماظ ملااجلة الفقر يف الريف. تكتمة  :3البر امج االستراتيجي 
ويشمل ذلك صراحة مراعاة االقتصاد المياسة يف صياغة المياسات وتنفيذ الربامج، 

الوطنيي واعايي يف التنفيذ الفاال  املصاحةوإضافة إىل دور املؤسمات وفصحاب 
 ياسات والربامج.لام

 
يشمل التدخالت لدعم حتمي اتماظ المياسات التجارية والزراعية عاى املمتويي  :4البر امج االستراتيجي 

االستثمارات، وحتمي  -القمري واإلقايمة، وتازيز روابط ففضل بي المياسات 
احليازات حوكمة ساماة القيمة، وخاصة لصاحل املزارعي األسريي واملزارعي فصحاب 

 الصغرية، وغريهم م  اجلهات الفاعاة الصغرية النماظ.
 

حتديد وإجياد سبل ملااجلة قضايا احلوكمة املتااقة بدمج إدارة خماطر الكوارت وفطر  :5ي البر امج االستراتيج
التكيف مد تغري املناخ عاى املمتوى القمري، وخاصة عاى املمتوى اعاة، بمريقة 
تؤدي إىل تازيز قدرة المكان عاى الصمود فمام األزمات الغذائية والكوارت املرتبمة 

 مااجلة قضايا حمددة لاحوكمة لاتغاب عاى الفجوة اإلمنائية باملناخ. ويشمل الدعم فيضاً 
 اإلةماةية يف سياظ االستجابة الدولية لانلزاعات وحاالت الموار. اإلةماةية. 
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منظمة على التغذية من خالل تعميم التغذية في اإلطار االستراتيجي، وتعزيز الالجودة والتماسك في عم  ضمان 
 (5-6)الناتج  الدولية للتغذية منظمة في الهندسةال مساهمة

 
اتغذية م  خالل مااجلة األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية الموياة األجل لويل املنظمة اهتمامًا متزايدًا ت -143

وقد مسح ذلك  .غذائية املمتدامة وسالسل القيمةسيما تاك املّتصاة مباشرًة مبفهوم النظم ال لألم  الغذائة والتغذية، ال
لافاو بان تكون قائدة يف املبادرات واليات احلوكمة الدولية لتحمي التغذية، وفن تماعد ساعد البادان عاى حتقيق فهدافها 

 .بامل الربامج االسرتاتيجيةاملّتصاة 
 

 التغذية  ال حتمي يفنظمة املنية إمجالية لامل جملاالت اجلوهرية الواجب تغميتها يف  ال التغذية قيادة فوتشمل ا -144
  والتنميق المياساحت والتشغياة لاتغذية يف منظومة األمم املتحدة  وتيمري عماية دمج التغذية م  خالل  ج النظم الغذائية

 .املوارد واالتصال دعماً لاتغذية لتابئةعرب األهداف االسرتاتيجية  والدعم الفين 
 

 الامل عاى:، سريكز 2019-2018وخالل فرتة المنتي  -145
 

 دعم سياسية منظومة األمم املتحدة والتنميق التشغياة يف  ال التغذية  )ف(
دعم األعضاء يف تنفيذ إعالن روما ع  التغذية وإطار الامل لامؤمتر الدويل الثا  املاين بالتغذية يف سياظ  )ب(

 فهداف التنمية املمتدامة، مد تمريد اجلهود م  خالل عقد األمم املتحدة لاامل م  فجل التغذية. 
 الامل وإطار التغذية ع  روما النإع تنفيذ ع  واإلبال  الرصد يف الااملية الصحة منظمة مد التشارك )ج(

لامؤمتر الدويل الثا  لاتغذية، بالتااون الوثيق مد وكاالت فخرى يف األمم املتحدة، وصناديق وبرامج 
 .ومنظمات إقايمية فخرى

تازيز حتايل النظم الغذائية واملااومات ع  المياسات لدعم احلوار بشان المياسات املمتند إىل األدلة  )د(
 تويات الااملية واإلقايمية والوطنية. عاى املم

 الربامج االسرتاتيجية.عاى تنفيذ  موعة م  املاايري الدةيا و ج مؤسمة لتاميم التغذية يف التشجيد  )ه(
 

 :عاى النحو التايلهة فرص زيادة إدماج التغذية يف عمل الربامج االسرتاتيجية  -146
 

حتمي احلوكمة وتازيز التنميق بي فصحاب املصاحة لتحقيق األم  الغذائة والتغذية،  :1البر امج االستراتيجي 
، ع  طريق تاميم التغذية 1ومها عنصران فساسيان م  عناصر الربةامج االسرتاتيجة 

وسيتّم . المياسات الغذائية والزراعية، والربامج وخمط االستثمار عاى مجيد املمتويات يف
النظم الغذائية األكثر مراعاة "تمام لتشجيد جدول فعمال حول إيالء املزيد م  االه

التوجيهية الااملية احلالية، سيتّم الرتكيز عاى تازيز التغيري عاى  اخلموجوبناءً عاى . "لاتغذية
ممتوى المياسات واملؤسمات وحتفيز االستثمارات املراعية لاتغذية يف النظم الغذائية 

القماعات اليت تاترب مهمة لألم  الغذائة والتغذية، مبا يف ذلك الزراعة، والثروة  وعرب
 .احليواةية، والغابات، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، واحلماية االجتماعية والتاايم

 



47 

 

مبا يف ذلك اعاصيل، والثروة احليواةية، )حتويل ةظم اإلةتاج الزراعة سوف يهدف  :2البر امج االستراتيجي 
تغذوية مواتية إىل تنويد  ةواتجباساليب تمهم يف حتقيق ( والغاباتومصايد األمساك 

االةتاج الغذائة م  خالل اعتماد زراعة مراعية لاتغذية، ومد احرتام البيئة وإدارهتا وتازيز 
 .التنوص البيولوجة اعاة

 
مثل )حتديداً الفئات الضايفة م  الناحية التغذوية  تمتهدفالتدخالت اليت النهوض ب :3البر امج االستراتيجي 

النظم الغذائية الصحية  فضالً ع  تشجيد ( األطفال والنماء يف س  اإل اب واملرضى
وميك  لربامج التغذية املدرسية . م  خالل برامج احلماية االجتماعية املراعية لاتغذية

يوم م  حياة  1 000وفرصة ثاةية باد فول )شاماًل  مدخالً توفر  فنوالتغذية املتكاماة 
. لتحمي التغذية املوجهة لألطفال الذي  هم يف سّ  الذهاب إىل املدرسة( األطفال

عاى حتفيز اإلةتاج اعاة  كبريةكما تتميز برامج األغذية والتغذية املدرسية بقدرة  
ألصحاب احليازات الصغرية، وإجياد سوظ جاهز الستقبال هؤالء املزارعي، وحتمي 

 .فحواهلم املايشية
 

 ينبغة، يةفئات المكاةالجلميد  وتوافرهاحتمي كفاءة توزيد املواد الغذائية م  خالل  :4البر امج االستراتيجي 
إدخال حتمينات عاى النوعية التغذوية فن تضم  اتمورات اليت تشهدها النظم الغذائية ل

. وجتنب اخلمائر الغذائية والتغذوية، واملخاطر اليت هتدد سالمة األغذية لانظم الغذائية
وم  شان التمورات عاى ممتوى النظم الغذائية فن توفر فيضًا فرص عمل وزيادة يف 

وصول إىل فغذية القدرة عاى الت الفاعاة يف ساماة القيمة اجهاتتيح لالدخل، وفن 
 .ذات قيمة تغذوية فكرب

 
يف خمط  ويةسي وفر الدعم م  خالل إدماج فهداف التغذية وإجراءات المياسة التغذ :5البر امج االستراتيجي 

. الصمود اخلاصة بالبادان ومواءمتها مد اسرتاتيجياهتا اخلاصة باألم  الغذائة والتغذية
وتتمثل فرصة فخرى يف تقدمي املماعدة الفنية الستخدام ةظم مراقبة األم  الغذائة 

 لاتصنيف املتكامل ملراحل األم  الغذائة التغذية احلادة التابد  مقيايوالتغذية مثل 
صاةاة المياسات واختاذ  طالصال( مبا يف ذلك مؤشرات النظام الغذائة والتغذية)

 .االجراءات يف الوقت املناسب ملواجهة التهديدات لألغذية والتغذية
 
من خالل تعميم  بما يتماشى مع استراتيجية تغير المناخ بشأن تغير المناخ المنظمةمان  ودة وتماسك عم  ض

 في الهياك  الوطنية واإلقليمية والدولية لتغير المناخ المنظمةوتعزيز مساهمة  األهداف االستراتيجيةتغير المناخ في 
 (6-6)الناتج 

 
وتوجه  .قد اكتمب دور الزراعة يف التكّيف مد تغرّي املناخ واحلد م  اثاره، فمهية بارزة يف المنوات األخريةل -147

بشان  القدرات الوطنيةتازيز  : )ف(اسرتاتيجية تغري املناخ يف املنظمة عمل املنظمة لتحقيق ثالثة ةواتج تازز باضها البا 
مي إدماج األم  الغذائة والزراعة والغابات ومصايد األمساك   )ب( حتاملارفة واخلربة التقنيتي توفريم  خالل  تغرير املناخ

 املنظمة. تقوية تنميق وإ از عمل    )ج(لدولية املتااقة بتغرير املناخا اخلمةيف 
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اسرتاتيجية املنظمة لتغري املناخ هة جزء ال يتجزف م  اإلطار االسرتاتيجة واخلمة املتوسمة األجل. وإن خمة عمل  -148

وحتدد خمة الامل لكل م  النواتج املتوقاة الامل الذي ينبغة فن تضماد به املنظمة م  خالل برةامج اهلدف االسرتاتيجة 
 املنظمة مبا ياة:. وستقوم 6( واهلدف اخلمة املتوسمة األجل، القمم جيم)
 

باشر املدعم ال م  خالل توفري املارفة واخلربة التقنيتي. وستقدم املنظمة األعضاءتازيز قدرات البادان  )ف(
ية وتنمية لتنفيذ املمامهات اعددة وطنيًا يف القماعات الغذائية والزراعية يف البادان عرب عمايات سياسات

  وم  خالل تمهيل احلصول عاى التمويل الوطين والدويل لامناخ  وم  خالل القدرات وتدخالت تقنية
تقدمي املماعدة يف إعداد برامج االستثمار ودعم البادان يف جال استثماراهتا اعاية فكثر ذكاًء م  الناحية 

 املناخية. 
تغرير املناخ يف المياسات ادان إلدماج األم  الغذائة واعتبارات القماعات الزراعية واعتبارات دعم الب )ب(

. وستامل املنظمة مد هيئات التمويل ذات الصاة الوطنية واإلقايمية والربامج ذات الصاة واالسرتاتيجيات
ويشمل الشركاء لتازيز اعتبار القماعات الغذائية والزراعية يف قرارات التمويل املتصاة بتغري املناخ. 

ق البيئة الااملة، وبنوك التنمية اإلقايمية، وشركاء التنمية الثنائيي الرئيميون: الصندوظ األخضر لامناخ، ومرف
 .األطراف، والقماص اخلاص، وكذلك فرص التمويل املبتكرة األخرى  واملتاددي

 وتنفيذ عمل املنظمة يف  ال تغري املناخ. لتنميقتازيز القدرة الداخاية  )ج(
 

 :برةامج م  الربامج االسرتاتيجية يف كلترد يف ما ياة فرص التصدي لتغري املناخ و  -149
 

م  شان تقييم احتماالت التارض لتاثريات تغري املناخ فن يماعد عاى توجيه المياسات  :1البر امج االستراتيجي 
 واالجراءات الوطنية املتصاة باألم  الغذائة والتغذية عدف فخذ التغيريات 

الوطنية لتوليد واستخدام البياةات الرامية وسوف يازز بناء القدرات . املتوقاة يف احلمبان
إىل منذجة توقاات االةتاج يف مواجهة تغري املناخ عماية التخميط اليت هتدف إىل الوقاية 

وبالنمبة إىل الاديد م  البادان الفقرية، ف ن التكيف الناجح . م  اجلوص وسوء التغذية
هذا الرتابط يف اخلمط املناخية وال بّد م  إظهار . ياين ضمان األم  الغذائة والتغذية

كذلك، ف ن التنويد م  فجل تغذية ففضل سوف يدعم التكيف مد تغري املناخ .  الوطنية
 .والقدرة عاى الصمود يف وجه الظواهر املناخية احلادة

 
وم  شان . القماعات الزراعية فساسية لاتكيف مد تغري املناخ والتخفيف م  اثاره ت اترب :2البر امج االستراتيجي 

والغابات  والثروة احليواةيةتشجيد ةظم االةتاج املمتدام الذكية مناخياً لامحاصيل 
ومصايد األمساك فن توفر خيارات لابادان ملواجهة األم  الغذائة وتغري املناخ والفقر 

تغري املناخ لاموارد المبياية املتوفرة  استنزافكما فن حتمي فهم طرظ .  بشكل متزام 
وةوعيتها يؤدي إىل فةشمة هادفة فكثر لصون هذه املوارد وإدارهتا عدف زيادة االةتاجية 
واالةتاج بصورة ممتدامة، ودعم التكيف مد تغري املناخ، فضالً ع  النهوض ب مكاةات 

 .التخفيف م  التاثريات
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اليت تاا  اعاية واألسر املايشية اجملتماات  عاى ناخ بشكل غري متناسبيؤثر تغري امل :3البر امج االستراتيجي 
وم  األمهية مبكان فن تكون . ويدفد بادد فكرب م  المكان إىل دائرة الفقر الفقر فصالً 

تغري املناخ مفهومة وخممماً هلا عاى حنو ففضل   املرتتبة ع واالقتصاديةاضثار االجتماعية 
 ، والصراص عاى املوارد فو قدر فكرب النامجة ع  ضيق احلال اهلجرةم  فجل التقايل م  

عاى ةماظ وال بّد م  االعرتاف . اجتماعية ماينةضد فئات م  التمييز ضد املرفة فو 
. فصحاب احليازات الصغرية يف االدارة املمتدامة لاموارداملزارعي األسريي و بدور فوسد 

 وينبغة لمياسات التنمية الريفية لتنمية الريفية افن تراعة امياسات املناخية وينبغة ل
 .فن تراعة اجلواةب املناخية

 
سوف يؤثر تغري املناخ عاى التمورات اليت ستمرف عاى النظم الزراعية والغذائية وسيتاثر  :4البر امج االستراتيجي 

كما سيؤثر عاى قدرة با  البادان عاى تامي الغذاء لمكان املناطق احلضرية .  عا
عاى التجارة، وسيهدد استمرارية  موعة واساة  كبريةالذي  يزداد عددهم، مد تداعيات  

وستكون هناك حاجة فيضاً . م  سالسل القيمة فيضاً، ةتيجة تزايد اضفات واألمراض
ت الزراعية والغذائية وتوزياها الرامية إىل تازيز فرص لامايات التكييف يف جتهيز املنتجا

حتقيق قيمة مضافة، عدف التشجيد عاى اعتماد التقنيات الذكية مناخيًا عاى امتداد 
كذلك، ف ن إعادة تصميم سالسل القيمة وإمداداهتا م  الماقة لتخفيف .  ساماة القيمة

 .ف م  اثار تغري املناخوفر بدوره فرصاً لاتخفييالضغط عاى املوارد المبياية 
 

مند وقوص الكوارت النامجة ع  تغري املناخ فقّل كافة بكثري م  عماية إعادة فصبح  :5البر امج االستراتيجي 
امليزاةيات املخصصة  مقابل حمدوديةويف وقت يتزايد فيه الماب . التاهيل واإلةااش

مضاعفة اجلهود م  فجل تقييم مكام  الضاف وتوجيه  ينبغةلامماعدة اإلةماةية، 
 .البادان حنو ممارسات احلد م  خماطر الكوارت والتكيف مد تغري املناخ


