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 ألولويات والمبادرات اإلقليميةتقرير تجميعي ل
 2018عام  في التي أقّرتها المؤتمرات اإلقليمية

 
 
 

 موجز

هتا املؤمترات اإلقليمية ا  لألولويات واملبادرات اإلقليمية اليت أقرّ يجتميعتقريرا  على طلب األعضاااء،  بناء   ،هذه الوثيقةتقّدم 
يف دورهتا الرابعة والعشاااارين  جلنة الربنامجاليت عرضااااى على  PC 124/2ورد يف الوثيقة على حنو ما هو ، 2018عام يف 

املؤمتر ها األولويات واملبادرات اإلقليمية اليت أقرّ أيضااااااااااااااا يتضاااااااااااااامن اجلدو  التجميعي و (. 2018 أيار/)مايو بعد املائة
ته دور يف املؤمتر اإلقليمي ألوروبا و ( 2018أيار/مايو  11-7الرابعة والثالثني )روما، ته دور يف اإلقليمي للشاااااااااااااار  األدىن 

نظرا  إىل  جة يف الوثيقة املقدمة إىل جلنة الربنامجاليت مل تكن مدر و ( 2018أيار/مايو  18-16)فورونيز، احلادية والثالثني 
وهي تتضااامن كذلأل األولويات االساااةاتيجية الصاااادرة عن الدورة . لوثيقة املذكورةالصاااياة النيائية لعد وضاااع انعقادمها ب

 (.2018أبريل/نيسان  19-18اخلامسة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )واشنطن العاصمة، 
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 ةاإلقليمي اتها المؤتمر تّ اإلقليمية التي أقر  ةوالمبادر  موزعة بحسب األهداف االستراتيجية 2019-2018الفترة  أولويات
 إقليم أفريقيا االستراتيجيالهدف 

 1الهدف االستراتيجي 
املسااااااااااااامهة يف القضاااااااااااااء على اجلوع 
وانعااااااادام األمن الااااااااذائي وساااااااااااااااوء 

 التاذية

 زراعي النمو الا املقارنة ومن أجل حتقيق وضااااع قج إقليمية شاااااملة ومتعددة القطاعات والتخصااااصااااات يف اا  صااااياغة السااااياسااااات واالسااااةاتيجيات والربامج وتن يذها، باالسااااتناد إىل ميزهت
 .شاملال

 للتصدي حلالة الضعف اليت تعاين منيا الزراعة وسبل املعيشة الري ية يف ظل تارّي املناختيسري التنسيق واحلوار عرب القطاعات يف ما بني الوزارات املختصة وأصحاب املصلحة املعنيني . 

 2الهدف االستراتيجي 
جعال الزراعة والااابات ومصااااااااااااااااايد 

 األمساك أكثر إنتاجية واستدامة

 دعم اإلدارة ال عالة للمياه والةبة. 
 املبادرات اخلاصة بالتنوع البيولوجي تشجيع الةويج ملنصة تعميم التنوع البيولوجي من أجل تن يذ. 
 دعم عملية جتميع وتعميم املمارسات اجليدة يف اا  إدارة التنوع البيولوجي بصورة تشاركية. 
 تشجيع املعارف احمللية وتنمية األسوا  وسالسل القيمة للبذور ومواد الزرع بالنسبة إىل احملاصيل/األنواع الثانوية. 
 جيقة القائمة بني الزيادة املطلوبة يف اإلنتاجية/اإلنتاج لالستجابة الحتياجات األمن الاذائي مبوازاة ضمان احل اظ على التنوع البيولو دعم البلدان إلدارة العال. 

 3 ياالستراتيجالهدف 
 احلّد من ال قر يف الريف

   وشااااااااااابكات األمان ونظم املعاشاااااااااااات التقاعدية( ولمنة وجذابة للشاااااااااااباب، والنظر يف الوقى ن ساااااااااااه يف ا )نظم احلماية االجتماعية ا واجتماعي  جعل الزراعة قادرة على املنافساااااااااااة وازية  مالي
 .االحتياجات اخلاصة للنساء

  احلّرة من الشااباب والشااابات من خال  برامج التاذية املدرسااية وغري  األعما تيسااري الوصااو  إىل املوارد اإلنتاجية )األراضااي والتمويل واملعارف واملعلومات وغريها( وخلق أسااوا  ألصااحاب
 .ذلأل من األسوا  املؤسسية

 السل القيمة الاذائية الزراعيةضمان أن تقوم املناهج التعليمية والتدريبية مبّد الشباب بامليارات واملؤهالت العلمية املناسبة لسو  العمل وفرص العمل الالئق ضمن س. 
 الريفملعاجلة األسااباب اجلذرية للنزوم من  عمل واملبادرة احلرة اجملدية والالئقة بالنساابة إىل الشااباب والشااابات يف األنشااطة الري ية الزراعية وغري الزراعية، باعتبار ذلأل وساايلةتشااجيع فرص ال 

 .بسبب الشدة، وتعزيز الروابط بني املناطق الري ية واحلضرية، وخ ض نسبة النزوم
  نة )التكنولزيادة االساااااتثمار وجيات املادية واملعرفية( ونظم ات املساااااؤولة واليت تشااااامل الشاااااباب من أجل حتديي القطاع الزراعي من خال  االبتكارات والةويج للتكنولوجيات الزراعية احملساااااّ

 .سات وعمليات صنع القرارات اليت تعنييماملعلومات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وإشراك الشباب يف صياغة السياسات واحلوار بشأن السيا
   الزراعية. يف اا  األعما  التجاريةا لتحو  القطاع اخلاص إىل حمرك لتوليد فرص العمل وتعزيز اجلمعيات العليا املعنية بالشباب واألجيزة الناشطة هتيئة بيئة متكينية لألعما  التجارية تيسري 

 4الهدف االستراتيجي 
وغااااذائيااااة أكثر  متكني نُظم زراعيااااة

 مشوال  وك اءة

  سلسلة القيمةدعم اإلنتاجية احملسنة وتنمية. 
  األعما  الزراعية، وتوظيف الشبابدعم تنمية مؤسسات. 
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 إقليم أفريقيا االستراتيجيالهدف 
 5الهدف االستراتيجي 

بااااال العي  على  زياااااادة قااااادرة ساااااااااااااااُ
 الصمود أمام التيديدات واألزمات

 بناء القدرة على الصمود لارض اإلدارة ال عالة للمخاطر. 
 واحليوانية مكافحة اآلفات واألمراض النباتية. 
  يف أفريقيا 2030-2015للحّد من خماطر الكوارث لل ةة ِسنداي دعم البلدان يف إعداد خطط تن يذ إطار. 

  6الهدف 

 تاري املناخ
  االلتزام  بشااأن تاري املناخ، ويف وجه لثار تاري املناخ، مبا يف ذلأل من خال  االسااةاتيجيةدعم البلدان األعضاااء يف زيادة قدرة النظم الاذائية والزراعية وساابل العي  الري ية على الصاامود يف

 .اليت ترّكزت على تاري املناخ 2019-2018 املالية ةة ال بتوجييات
  املوارد تعبئةا، مبا يف ذلأل وطني  احملّددة تعزيز العمل مع البلدان األفريقية على إجراءاهتا ذات األولوية باجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وتنقيح وتن يذ مسامهاهتا. 

لشاااباب ويف الوقى ن ساااه، مراعاة االحتياجات التقاعدية(، ولمنة وك يلة جبذب اجعل الزراعة تنافساااية ومدرة للربح ماليا  واجتماعيا  )من قبيل احلماية االجتماعية وشااابكات األمان والنظم   املساواة بني اجلنسني
 .اخلاصة للنساء

 التاذية
  وحتسني التاذيةدة األمناط الاذائية ومنع سوء التاذية بشىت أشكاله ضمان التثقيف والدعوة وتباد  املعارف بشكل فّعا  من أجل حتسني جو. 
 لتاذوي وبناء القدرات ورفع مستوى الوعيمعاجلة تأثري تزايد التوّسع احلضري وتنامي املداخيل على اجتاهات استيالك األغذية واألمناط الاذائية، مبا يف ذلأل من خال  التثقيف ا. 
 

 
 إقليم أفريقيا المبادرات اإلقليمية

التزام أفريقياااا باااالقضااااااااااااااااااء على اجلوع 
  2025حبلو  عام 

  القطري واإلقليمي املستوينيتعميم القضاء على اجلوع يف مجيع أعما  منظمة األغذية والزراعة على. 
  ّواهلجرة، واحلماية االجتماعيةر، وتاري املناخ، تعزيز قج النظم الاذائية لتحسني التاذية مع إيالء االعتبار الواجب آلثار التحض. 
   ا من خال  ت عيل املنتجات املعيارية واخلطوط التوجييية العاملية ملنظمة األغذية والزراعة تعزيز دعم الساياساات على املساتوى القطري،  دف إ اد ساياساات وبيئة مؤساساية مواتية، وأيضا

 .القطري املستوىعلى 
 التاذية، مبا يف ذلأل من خال  إشراك القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية، لدعم الزراعة املستدامة املراعية للتاذية، واألمن الاذائي، و تعزيز قدرات أصحاب املصلحة على التن يذ. 

تكثيف اإلنتااااااج املساااااااااااااااتااااادام وتطوير 
 سلسلة القيمة

 

  ،تشجيع احلوار، وبناء املنصات املتعددة أصحاب املصلحة و تعزيز النظم الاذائية والزراعية املستدامة من خال  تعزيز املبادئ األساسية لألغذية والزراعة املستدامة، من خال  زيادة الوعي
 .على املستويني اإلقليمي والقطري
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 إقليم أفريقيا المبادرات اإلقليمية
 لألغذية والزراعة الوطين، مما يك ل اتباع قج اسااااااااةاتيجي أكثر تكامال   املسااااااااتوىايا وخططيا التن يذية املتعددة الساااااااانوات على دعم البلدان يف إدماج أهداف التنمية املسااااااااتدامة يف برا 

البيولوجي، واملدارس احلقلية ؛ وإنتاج جيل جديد من منتجات املعرفة العاملية املتعددة التخصاااااااصاااااااات بشاااااااأن التنوع 2ا من هدف التنمية املساااااااتدامة ا رئيساااااااي  املساااااااتدامة، بوصااااااا يا عنصااااااار  
 .من بني مجلة أمور أخرىا، واإليكولوجيا الزراعية، للمزارعني، وإدارة املياه واملناظر الطبيعية، وتن يذ املسامهات احملددة وطني  

 ومشولية لدعم البلدان يف بتكارية، من خال  اتباع قج أكثر تكامال  تعزيز تنمية سالسل القيمة الشاملة من خال  دعم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف اا  تنظيم املشاريع اال 
األساااااوا ، وضاااااع وتن يذ برامج رئيساااااية خمتل ة لزيادة مساااااتوى الدعم املقدم لتطوير نظم األغذية، مبا يف ذلأل نظم األغذية احلضااااارية، وتكامل التجارة و و حتقيق أهداف التنمية املساااااتدامة؛ 

  .رة للحدودمج العمل العاملي لألمن الاذائي والتاذية يف الدو  اجلزرية الصارية النامية؛ والتصدي للتحديات العاملية مثل األمراض واآلفات العابوقج الصحة الواحدة، وبرنا
 اإلقليمية، واملنصاااات املتعددة أصاااحاب املصااالحة،  مقاومة مضاااادات امليكروبات، والتيديدات اليت تواجه ساااالمة األغذية، واهلجرة؛ وبناء شاااراكات مبتكرة مع األمم املتحدة، واملنظمات

 .ما بني بلدان اجلنوب، لتطوير نظم األغذية الزراعية وطر  التعاون يف
 للشااااااااااباب يف خطط التنمية  ة، من أجل دمج اهلجرة والعمالة الالئقودون اإلقليميني دعم املبادرات على املسااااااااااتوى اإلقليمي، بالتعاون مع االحتاد األفريقي وغريه من الشااااااااااركاء اإلقليميني

مان عدم إمها  أحد عن طريق االعةاف الوطنية وساااااااااياساااااااااات واساااااااااةاتيجيات وبرامج التنمية الزراعية والري ية، ومعاجلة دوافع اهلجرة، وتساااااااااخري اإلمكانات اإلمنائية ذات الصااااااااالة، وضااااااااا
 .ارد اإلنتاجية والوصو  إىل األسوا  ومنتديات حوار السياساتباحتياجات وتطلعات النساء والشباب يف ما يتعلق ب رص العمل، واحلصو  على املو 

 
بناء القدرة على الصمود يف األراضي 

 ااجلافة يف أفريقي
 

يج اإلمنائية واإلنسانية ببناء القدرة على الصمود، يف سيا  األزمات/النزاعات املمتدة، ومن أجل اإلدارة ال ّعالة ملخاطر اجليود املبذولة للتصدي ألوجه الضعف أمام املخاطر، مع ربط النُ  دعم
 .شديدة اإلمراض، وطاعون اجملةات الصارية، وغريها(الاألمراض واآلفات احليوانية والنباتية العابرة للحدود )دودة احلشد اخلري ية، وإن لونزا الطيور 

 والةكيز على أربع ركائز أساسية:
 (؛2030حوكمة املخاطر وخطط االستثمار )دعم السياسات القطرية واإلقليمية للحد من خماطر الكوارث، ودعم السالم املستدام يف سيا  خطة عام  (1)
 وتقييمات األمن الاذائي، وما إىل ذلأل(؛املعلومات عن املخاطر )التقرير العاملي عن األزمة الاذائية، وأدوات اإلنذار املبكر،  (2)
 والرعي، وغريها(؛احلد من املخاطر )إدراج احلماية االجتماعية يف برامج القدرة على الصمود، وحتليل فوائد التكاليف املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث،  (3)
 شديدة التأثري، واإلدارة املستدامة لدودة احلشد اخلري ية يف أفريقيا، وما إىل ذلأل(.الالتأهب للمخاطر واالستجابة هلا )التحويالت النقدية، ومكافحة األمراض املعدية  (4)
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 إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الهدف االستراتيجي

 1الهدف االستراتيجي 
القضاااااااااااااء على اجلوع املسااااااااااااامهة يف 

وانعااااااادام األمن الااااااااذائي وساااااااااااااااوء 
 التاذية

  وخطة مجاعة دو  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  2030دعم وضع قج سياسايت لألراضي اليت يتنشر فييا اجلوع، وال قر املدقع والتعّرض لتاري املناخ، يف سيا  خطة التنمية املستدامة لعام
 .الكارييب

  على حتسااااااني صااااااكوكيا السااااااياساااااااتية لتحقيق تقدم جوهري يف اا  األمن الاذائي والتاذية يف اجملتمعات املتأخرة، مع األخرى ألمم املتحدةامساااااااعدة احلكومات، بالتعاون مع وكاالت ،
 .خرىاألي ة ضعالموعات اجملعلى النساء الري يات، والسكان األصليني، واألشخاص احملرومني من أصل أفريقي و  الةكيز

  عامة، مبا يف ذلأل الساااياساااات املتعلقة بتعزيز حق اإلنساااان يف الاذاء، من أجل التأثري على حتّو  النظم الاذائية ملعاجلة ساااوء الساااياساااات المسااااعدة احلكومات على حتديد، ووضاااع وتن يذ
 .ص يف املاذيات الدقيقة يف اإلقليمقوالن السمنةالتاذية، مبا يف ذلأل الوزن الزائد و 

  ،املوارد والتن يذ ال عا  للسياسات تعبئة يف اا تنمية القدرات من أجل دعم تعزيز األطر املؤسسية والقانونية ونظم املعلومات املتصلة باألمن الاذائي والتاذية. 
  واليت هي أكثر عرضااااة  لتاري املناخ )مجيع يف الريفاحلّد من اجلوع وال قر  يفاجليود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املسااااتدامة يف األقاليم اليت تأخرت  تسااااريعوضااااع اسااااةاتيجية ترّكز على ،

 .األهداف االسةاتيجية(
  اتيجية(توليد نتائج ملموسة وواسعة النطا  يف اا  التنمية املستدامة، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة )مجيع األهداف االسة لالةكيز على املبادرات اليت تنطوي على قدرة واضحة. 
 وب والتعاون الثالثي، واجلبيات الربملانية ملكافحة تعبئة القدرات واخلربات الكثي ة والانية يف اإلقليم إل اد حلو  ملختلف التحديات، من خال  لليات مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلن

 .خرىاألشراكات ال عن اجلوع، والعمل مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، فضال  
 والربامج والتقدم احملرز باجتاه حتقيق أهداف  الةويج لإلرادة السااياسااية واحلوكمة اجليدة، مبا يف ذلأل تيسااري وضااع وتعزيز السااياسااات، والتشااريعات واألنظمة؛ ودعم رصااد وتقييم السااياسااات

 .)البحر الكارييب( اجلوعالتنمية املستدامة؛ وحتقيق هدف القضاء على 
  أمريكا الوسطى(املطرد للجيود الوطنية من أجل تعزيز حق اإلنسان يف الاذاء وإعماله املقّدم دعم التكثيف(. 

 2الهدف االستراتيجي 
جعال الزراعة والااابات ومصااااااااااااااااايد 

 األمساك أكثر إنتاجية واستدامة

  خرى من أجل دعم التنمية الري ية املستدامةاألتكنولوجيات الدعم تباد  املعارف لالبتكار الزراعي، مبا يف ذلأل الزراعة اإليكولوجية، والتكنولوجيات البيولوجية و. 
 دعم حتديد نظم الةاث الزراعي ذات األمهية العاملية. 
   دعم احلكومات و هلذه الااية. املوارد املالية  تعبئة عن تشاااجيع نشااار اخلطوط التوجييية الطوعية للساااياساااات الزراعية البيئية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وتن يذها عند الطلب، فضاااال

التكيف مع تاري املناخ والتخ يف من وطأته وإدارة خماطر الكوارث  تعزيز وإعداد برامج ومبادرات وطنية، وإقليمية وعاملية متصلة باالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية؛ يف
 .االجتماعي واالقتصادي للمزارعني األسريني للدمجلسياسات البيئية االبتكارية د األمساك؛ ووضع اييف القطاع الزراعي، مبا يف ذلأل مصا

  ات اقية األمم املتحدة اإلطارية بشااااأن و ، وإطار ساااانداي للحد من خماطر الكوارث، وات اقية األمم املتحدة ملكافحة التصااااّحر، 2030مساااااعدة البلدان يف تن يذ خطة التنمية املسااااتدامة لعام
 .ا وخطط التكيف الوطنيةوطني   احملددة، وخاصة يف إعداد وتن يذ املسامهات تاري املناخ

 مساعدة احلكومات يف احلصو  على التمويل املناخي والبيئي العاملي، عرب تنمية القدرات وتيسري التعاون الدويل. 
   دف املساااااااامهة 2018حلوار املتعدد أصاااااااحاب املصااااااالحة حو  تعميم التنوع البيولوجي املتوقع عقده يف مايو/أيار اتنظيم حوار إقليمي مع أصاااااااحاب املصااااااالحة ذات الصااااااالة يف متابعة  ،

 .صياغة اسةاتيجية للمنظمة خاصة بالتنوع البيولوجي يف
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  املائية، مع مراعاة النتائج اليت خلص إلييا االجتماع الرفيع املساتوى بشاأن مبادرة دعم صاياغة وتن يذ مبادرة إقليمية للنمو األزر  لألمن الاذائي، واحلّد من ال قر واإلدارة املساتدامة للموارد

 .2017النمو األزر  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف نوفمرب/تشرين األو  
  تنظيم يف طاقة الصيد، مبا يف ذلأل الصيد غري القانوين دون إبالغ ودوناألمساك مبا يؤدي إىل الصيد امل رط واإلفراط  مصايدذات الصلة يف ما خيّص إعانات  لألجيزةتوفري الدعم ال ين. 
  والقضاااء عليه يف اإلقليم، مبا يف ذلأل من خال  تن يذ االت ا  بشااأن تدابري دولة امليناء وغريها من  وردعهالصاايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،  ملنعدعم وضااع اسااةاتيجية متكاملة

 .الصكوك الدولية املكّملة
   لى القطاع عن اجليود الرامية إىل معاجلة اآلثار السلبية لتاري املناخ عدعم اإلدارة املستدامة ملنتجات األمساك، واحل اظ علييا، وإنتاجيا وجتارهتا، فضال. 
 بشأن نظم اإلنتاج الزراعية احلرجية، والزراعية  دعم وضع االسةاتيجيات والسياسات لصون واستعادة الاابات والةبة املتدهورة، عن طريق تشجيع البلدان على االستثمار يف مبادرات وطنية

العاملي  املسااااااتوينيعلى  اخلرباتبيولوجي وحتافظ عليه، خاصااااااة للمزارعني األسااااااريني، ودعم مبادرات تباد   عن التكنولوجيات البيولوجية اليت حتمي التنوع الاإليكولوجية والعضااااااوية، فضااااااال  
 .واإلقليمي

   وطنية البادرات املربامج و الاا  إدارة املوارد املائية والتكنولوجيات االجتماعية، ودعم عملية وضاااااااااااع يف  اخلرباتتشاااااااااااجيع املنظمة على تعزيز التعاون والتنسااااااااااايق بني البلدان من أجل تباد
 .مّر اجل اف يف أمريكا الوسطىاملقليمية ملكافحة اجل اف، وتدهور الةبة والتصّحر وخاصة يف اإلو 

  املستدام )البحر الكارييب( ياملوارد الطبيعية واستخداماحوكمة تعزيز. 
 أمريكا اجلنوبية(وإعطاء األمهية لذلأل األمن الاذائي والتاذية والقضاء على ال قر حتقيق سامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف قرار مباإل(. 
  سية القدرة التنافللنيوض بتعزيز سالسل القيمة واجملموعات لالعضوية يف األسوا  الدولية، و و املنتجات الزراعية البيولوجية بني تمييز الللبلدان للوصو  إىل لليات  نية املساعدة التوفري تيسري

 .)أمريكا اجلنوبية(
 وتنمية سبل العي  يف األراضي اجلافة، مبا يف ذلأل تعزيز اإلجراءات اهلادفة إىل التخ يف من حدة لثار تاري املناخ والتكّيف معيا، وإىل تعزيز صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام ،

 إدارة املوارد املائية )أمريكا اجلنوبية(.
  

 3 ياالستراتيجالهدف 
 احلّد من ال قر يف الريف

  بني  عدم املساااااواةوجه ألاالقتصااااادي، ومعاجلة خاصااااة  واإلدماج، وتعزيز احلماية االجتماعية سااااتئصااااا  ال قر يف املناطق الري يةالدعم احلكومات يف وضااااع وتعزيز االسااااةاتيجيات املتكاملة
 .يف ص وف شباب الريف من أجل إعادة إحياء األراضي الري ية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية احلرة األعما و  عن توليد فرص العمل اجلنسني واجملموعات اإلثنية، فضال  

  احلصاااااااو  على املوارد واخلدمات، والعنف الريف، وحمدودية يف مسااااااااعدة احلكومات يف معاجلة أساااااااباب اهلجرة من األراضاااااااي الري ية نتيجة حمدودية ال رص، وانعدام األمن الاذائي، وال قر
 .والتعّرض للمخاطر البيئية

  جي، وإدارة الشاااملة للزراعة األساارية، يف إطار عقد األمم املتحدة للزراعة األساارية، مع إيالء اهتمام خاص لقدرهتا على احل اظ على التنوع البيولو  السااياساااتمساااعدة احلكومات يف تعزيز
 . عن تشجيع وضع منوذج لألعما  من أجل توليد الدخل، واجلوع وسوء التاذية فضال  يف الريفاتية للحّد من ال قر و مستدام وبالتايل، توفري بيئة م املوارد الطبيعية على حنو

  ا  استئصا  ال قر، واجلوع وسوء التاذيةة، يف ايومنتجي تربية األحياء املائاحلرفية صارية النطا  األمساك  مصايداألمساك وتربية األحياء املائية، وخاصة  مصايددعم دور. 
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  عن مسااااحات للحوار بني احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين، والتعاون املتعدد القطاعات والشاااراكات بني القطاعني العام واخلاص، مبا يفدعم تصاااميم وتن يذ الساااياساااات العامة فضاااال   -

، وزيادة ال رص أمام املزارعني األسااااااااااريني والشااااااااااباب متوازنةمنافع تاذوية، واجتماعية، وبيئية واقتصااااااااااادية  من توليدنظم األغذية الزراعية  متكنيذلأل تشااااااااااجيع مجعيات املنتجني، من أجل 
 .ا واملؤسسات الري ية الصارية واملتوسطة احلجموال قراء الري يني، واإلنتاج القادر على االستمرار جتاري  

  الريف )أمريكا الوسطى( يف من أجل استئصا  ال قر املنتج ومشوليةمواصلة تعزيز عملية وضع برامج احلماية االجتماعية. 
  د على اإلنتاج )أمريكا اجلنوبية(البلدان يف وضع وتن يذ برامج احلماية االجتماعية، خاصة تلأل اليت تشدّ دعم. 

 4الهدف االستراتيجي 
وغااااذائيااااة أكثر متكني نُظم زراعيااااة 

  مشوال  وك اءة

  األغذية واحلّد منه. مندعم بلورة واعتماد مدونة سلوك دولية طوعية للوقاية من ال اقد وامليدر 
  ،صاااااار  و ني األساااارينيزارعلملحبيي ميكن دعم البلدان يف االساااات ادة من نظام جتاري زراعي دويل من تح، وعاد  وشاااا اف  دف تيسااااري الوصااااو  إىل األسااااوا  وتسااااويق املنتجات الزراعية

 ا.أيض   امني االنت اع من نياملنتج
  األغذية )أمريكا الوسطى( منطوعية للحّد من ال اقد وامليدر السلوك الالتشجيع على اعتماد مدونة. 
  األغذية )أمريكا اجلنوبية( منمساعدة البلدان يف جيودها للحّد من ال اقد وامليدر. 

 5الهدف االستراتيجي 
بااااال العي  على زياااااادة  قااااادرة ساااااااااااااااُ

 الصمود أمام التيديدات واألزمات

  التكيف مع تاري املناخ والتخ يف من لثاره و تصلة باالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية؛ املعاملية القليمية و اإلوطنية، و البادرات املربامج و الدعم احلكومات يف تعزيز وإعداد
 األمساك؛ وصياغة سياسات بيئية ابتكارية خاصة بالشمو  االقتصادي للمزارعني األسريني. مصايدوإدارة خماطر الكوارث يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلأل 

  ات اقية األمم املتحدة اإلطارية بشااااأن و اطر الكوارث، وات اقية األمم املتحدة ملكافحة التصااااّحر، ، وإطار ساااانداي للحد من خم2030مساااااعدة البلدان يف تن يذ خطة التنمية املسااااتدامة لعام
 ا وخطط التكيف الوطنية، كما هو مطلوب.وطني   احملددة، وخاصة يف إعداد وتن يذ املسامهات تاري املناخ

  الاذائية )هاييت(املساعدة يف بناء القدرة على الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية واألزمات. 
  6الهدف 

 اجلودة ال نية

  وحتقيق األهداف االسااااةاتيجية للمنظمة، وإعادة توصاااايف القوة العاملة اخلاصااااة  ا من حيي  2030لتن يذ خطة التنمية املسااااتدامة لعام  االحتياجاتضاااامان اجلودة ال نية مبا يتماشااااى مع
 .اجلارايفامليارات، واملساواة بني اجلنسني ومقاصد التنوع 

 ،املعيار األساااسااي  امع اإلبقاء على اجلدارة بوصاا ي مراعاة ضاارورة إحقا  توازن جارايف يف توظيف االسااتشاااريني، وخاصااة من البلدان النامية، مبا يت ق مع معايري التوزيع اجلارايف للموظ ني
 .للتوظيف

  اإلقليمي املوارد لدعم واليات املؤمتر وتعبئةتن يذ اسةاتيجية خاصة باملوظ ني. 
بني  عدم املساااااواةقتصااااادي، ومعاجلة بصااااورة خاصااااة أوجه االشاااامو  ال، وتعزيز احلماية االجتماعية مع يف الريفدعم احلكومات يف وضااااع وتعزيز اسااااةاتيجيات متكاملة السااااتئصااااا  ال قر   بني اجلنسني املساواة

 .من أجل إعادة إحياء األراضي الري ية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية الريف عن توليد فرص العمل وريادة األعما  يف ص وف شباب اجلنسني واجملموعات اإلثنية، فضال  
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 تاري املناخ

 التكيف مع تاري املناخ والتخ يف من و تصااالة باالساااتخدام املساااتدام للتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية؛ املعاملية القليمية و اإلوطنية، و البادرات املربامج و الاحلكومات يف تعزيز وإعداد  مسااااعدة
 .األمساك؛ وصياغة سياسات بيئية ابتكارية خاصة بالشمو  االقتصادي للمزارعني األسريني مصايدلثاره وإدارة خماطر الكوارث يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلأل 

  ات اقية األمم املتحدة اإلطارية بشااااأن و ، وإطار ساااانداي للحد من خماطر الكوارث، وات اقية األمم املتحدة ملكافحة التصااااّحر، 2030يف تن يذ خطة التنمية املسااااتدامة لعام مساااااعدة البلدان
 .ا وخطط التكيف الوطنية، كما هو مطلوبوطني   احملددةتاري املناخ، وخاصة يف إعداد وتن يذ املسامهات 

  احلكومات يف احلصو  على التمويل املناخي والبيئي العاملي، من خال  تنمية القدرات وتيسري التعاون الدويلمساعدة. 
وخطة مجاعة دو   2030نمية املسااااتدامة لعام مساااااعدة البلدان األعضاااااء يف وضااااع قج سااااياسااااايت لألراضااااي اليت يتنشاااار فييا اجلوع، وال قر املدقع والتعّرض لتاري املناخ، يف ساااايا  خطة الت -

 .أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
دامه على حنو مساااااااااااااتدام وتنمية سااااااااااااابل العي  يف دعم البلدان يف تعزيز اإلجراءات الرامية إىل التخ يف من لثار تاري املناخ والتكيف معيا، وتعزيز احل اظ على التنوع البيولوجي واساااااااااااااتخ -

 .للموارد املائية الك ؤةة األراضي اجلافة، مبا يف ذلأل اإلدار 
 عاملية، مبا يف ذلأل إعادة تصاااااانيف بلدان اجملموعة الكاريبية تعزيز التكيف مع تاري املناخ، والتخ يف من لثاره ومن وطأة خماطر الكوارث؛ وتعبئة املوارد من املصااااااادر املالية املناخية والبيئية ال

 يف سيا  صندو  املناخ العاملي )البحر الكارييب(.
 كا الوسطى(.الست ادة بشكل كامل من الصكوك القائمة للحصو  على متويل املناخ، وحتديد املنظمة كحليف طبيعي لصياغة املشاريع وتعبئة املوارد )أمريا 

 التاذية

  التاذية، ودعم الشبكات واملبادرات اإلقليمية لتحقيق أهداف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التاذية املعيندعم متابعة تن يذ إطار العمل للمؤمتر الدويل الثاين. 
  الاذائية املاذية من خال  استيالك األمساك، واللحوم واملنتجات الطازجة، من أجل املسامهة يف حتسني األمن الاذائي والتاذية األمناطتعزيز. 
  على النسااء الري يات، والساكان األصاليني،  الةكيزاملسااعدة على حتساني الصاكوك الساياسااتية يف البلدان لتحقيق تقدم ملحوظ يف اا  األمن الاذائي والتاذية يف اجملتمعات املتأخرة، مع

 .خرىاألضعي ة الموعات اجملواألشخاص احملرومني من أصل أفريقي و 
 ،عامة، مبا يف ذلأل الساااياساااات املتعلقة بتعزيز حق اإلنساااان يف الاذاء، من أجل التأثري على حتّو  النظم الاذائية ملعاجلة ساااوء الساااياساااات الووضاااع وتن يذ  مسااااعدة احلكومات على حتديد

 .ص يف املاذيات الدقيقة يف اإلقليمقوالن والسمنةالتاذية، مبا يف ذلأل الوزن الزائد 
  أجل التاذيةمن دعم متابعة تن يذ إطار العمل للمؤمتر الثاين املعين بالتاذية، ودعم الشبكات واملبادرات اإلقليمية لتحقيق أهداف عقد األمم املتحدة. 
  املوارد والتن يذ ال عا  للسياسات تعبئةاألطر املؤسسية والقانونية ونظم املعلومات املتصلة باألمن الاذائي والتاذية، من أجل تنمية القدرات يف اا   تعزيزدعم. 
 لاذائي والتاذيةالةويج لألمناط الاذائية املاذية مبا يف ذلأل من خال  استيالك األمساك واللحوم واملنتجات الطازجة، باية املسامهة يف حتسني األمن ا. 
  ماذيةمن خال  إنتاج واستيالك أغذية صحية، ومأمونة و  السمنةزيادة االهتمام مبكافحة. 
  املصاااا  يف الوقى  تضااااربومعاجلة  ،مع القطاع اخلاص بطريقة متعددة القطاعات وقدر اإلمكان التوعية التاذويةدعم البلدان يف حتساااني مساااتويات التاذية، ال سااايما من خال  تشاااجيع

 .ذاته )أمريكا الوسطى، أمريكا اجلنوبية(
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 والبحر الكاريبيأمريكا الالتينية إقليم  المبادرات اإلقليمية
مباااادرة حترير أمريكاااا الالتينياااة والبحر 

  الكارييب من اجلوع
 

  بشاااااكل رئيساااااي على األقاليم الري ية اليت ما زالى تساااااود فييا مساااااتويات انعدام األمن الاذائي والتاذوي  الةكيزالنيوض بالتقدم احملرز يف أمريكا الالتينية باجتاه القضااااااء على اجلوع، مع
 أعلى من املتوسط الوطين، عن طريق:

 تعزيز جتديد االلتزام السياسي باستئصا  اجلوع، وخباصة يف األقاليم املشار إلييا؛ (1)
 على األقاليم والسكان امليملني؛ الةكيزدعم تصميم وتن يذ السياسات والصكوك العامة الستئصا  اجلوع، مع  (2)
 املوارد ملعاجلة انعدام األمن الاذائي يف األقاليم املتأخرة؛ تعبئةدعم  (3)
 .شرات أهداف التنمية املستدامةالربامج ومؤ  من حييدعم توليد وحتليل األدلة لتقييم النتائج، واختاذ قرارات مستنرية  (4)

 
  والبدء بعكس هذا االجتاه من خال  اإلجراءات املقةحة التالية: السمنةكبح الزيادة املقلقة يف انتشار الوزن الزائد و 

 تشجيع إنتاج األغذية الصحية من الزراعة األسرية قدر اإلمكان؛ (1)
 على اجليات ال اعلة املستضع ة؛ الةكيزتعزيز إمداد مجيع السكان باألغذية املتنوعة والصحية، مع  (2)
متاجر السوبر غذية متنوعة وصحية يف تعزيز التجارة مبا يتيح زيادة إمداد مجيع السكان بأغذية لمنة وأكثر تاذية، مبا يف ذلأل الشراكات مع القطاع اخلاص اليت حتّ ز وجود أ (3)

 وأنوع أخرى من السالسل التجارية، وخاصة يف املناطق احلضرية والري ية؛ اركىم
 استخدام برامج احلماية االجتماعية لتجاوز احلواجز االقتصادية من أجل احلصو  على أغذية كافية وصحية؛ (4)
  عن وضع دليل غذائي؛تشجيع املبادرات يف اا  التثقيف الاذائي والتاذوي، فضال   (5)
الدهون وامللح لعدم عم عملية تصااااااااميم السااااااااياسااااااااات واألنظمة اليت تنظم عمليات الشااااااااراء، والتاليف واإلعالن عن األغذية اليت حتتوي على كميات كبرية من السااااااااكر، و د (6)

 التشجيع على استيالكيا.
 

الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة 
 للتنمية الري ية املستدامة 

  ا يف األراضااااي الري ية يف اإلقليم، لسااااكان ضااااع   ألشااااد اعلى توساااايع نطا  احلصااااو  على األصااااو  واخلدمات  الةكيزوال قر املدقع، مع  يف الريفاملسااااامهة يف احلّد بشااااكل كبري من ال قر
 .والربط بني نظم احلماية االجتماعية مع وضع اسةاتيجيات مشو  منتجة

 داخل  عدم املسااااواةلري يني واحلّد من أوجه دعم البلدان يف إعادة إحياء أراضاااييا الري ية، وخاصاااة املتأخرة منيا، من أجل حت يف الضااااوطات النامجة عن اهلجرة، وتوفري فرص للساااكان ا
 هذه األراضي وبينيا.
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 والبحر الكاريبيأمريكا الالتينية إقليم  المبادرات اإلقليمية
 وتشمل ااالت العمل:

على األراضاي حيي يعي  العدد األكرب من ال قراء، أو اليت يساود  الةكيز، مع الريفالةويج اللتزام ساياساي متجدد واساتثمارات عامة رفيعة اجلودة من أجل اساتئصاا  ال قر يف  (1)
 ال قر؛ أعلى من فييا معد 

، والشااامو  وعدم املسااااواةترّوج لظروف عي  أفضااال للساااكان الري يني، ومعاجلة مشااااكل ال قر، وتن يذ ساااياساااات عامة تعزز تنمية األراضاااي الشااااملة واملساااتدامة، و  صاااياغةدعم  (2)
 ؛املنتج للنساء، والسكان األصليني والشباب، ولثار تاري املناخ وضرورة حتسني مشاركة املزارعني األسريني يف األسوا 

اختاذ إجراءات أكثر فعالية وك اءة، وجتاوز احلواجز اليت تعيق العمل الضااروري بني بالوطنية  ودونطنية لحكومات الو لتعزيز القدرات لوضااع إطار مؤسااسااي متجدد ومعّزز يساامح  (3)
 على الروابط بني نظم احلماية االجتماعية واسةاتيجيات اإلدماج اإلنتاجي. الةكيزالوكاالت، ومشاركة ومتكني اجملتمعات الري ية مع 

االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، 
والااتااكاايااف مااع تااااارّي املااناااااااااخ، وإدارة 

 خماطر الكوارث 

 زيادة استدامة الزراعة وقدرهتا على الصمود يف وجه تاري املناخ، من خال  اعتماد مسارين من العمل:
 ؛البيئية للنظم الزراعية والاذائية اآلثاراحلّد من  (1)
 .خماطر الكوارث للزراعة القادرة على الصمودتعزيز ودعم إدارة  (2)

 زيادة التمويل والقدرات يف اا  التكيف مع تاري املناخ يف قطاع الزراعة من خال :
 ؛يف قطاع الزراعة املناخوضع أطر سياساتية وقدرات مؤسسية للتكيف مع تاري  (1)
 .حصو  على متويل مناخي وبيئي دويللدعم البلدان يف اإلقليم ل (2)
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 ئآسيا والمحيط الهادإقليم  الهدف االستراتيجي

 1الهدف االستراتيجي 
املساااامهة يف القضااااء على اجلوع 
وانعدام األمن الاذائي وساااااااااااااااوء 

 التاذية

 التاذية وسالمة األغذية. 
 ئإجراء عمل حتليلي للتصدي لتحديات سوء التاذية بأبعاده الثالثة يف احمليط اهلاد. 
  عن االسااتناد إىل عمل املنظمة يف اا  دولية يف توفري املشااورة السااياساااتية وتنمية القدرات، فضااال  القليمية و اإل رعية، و القليمية اإلؤسااسااات املالعمل مع البلدان األعضاااء بالتعاون والشااراكة مع 

 .وضع املعايري
  اذائيةالزراعية و القيمة الالتاذية من خال  سالسل إقامة نظم غذائية مراعية للتاذية تعزز قيام بيئة متكينية لتعميم. 
  إىل أمناط غذائية صحيةلنظم الاذائية وصوال  لستدام املنيج التن يذ إجراءات منّسقة ومتعددة القطاعات من خال  اعتماد . 
  والتوعية الاذائية التاذويتوفري املساعدة يف حتسني احلماية االجتماعية، والتخطيط. 
 خرى.األليات اآليف حتديد فرص الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلأل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب و  مساعدة البلدان 
  مجيع األهداف االسةاتيجية( 2020مساعدة البلدان يف تعزيز املسامهات اخلاصة بالقطاعات يف إطار خطة عمل(. 
  ورفع التقارير بشأقا بصورة ش افة )مجيع األهداف االسةاتيجية( نشطة القطاعأللرصد امساعدة البلدان يف تعزيز نظم. 
  اصة بالقطاعات )مجيع األهداف االسةاتيجية(.اخلنشطة األشراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعاون معيا يف تصميم، ومتويل وتن يذ الالعمل مع البلدان على إقامة 

 2الهدف االستراتيجي 
والاابات ومصااايد جعل الزراعة 

 األمساك أكثر إنتاجية واستدامة

  تاري املناخ دعم اإلنتاج املستدام والقدرة على الصمود يف سيا. 
  االبتكار والتكنولوجيات؛ و ى الصمود؛ احلّد من املخاطر وبناء القدرة علو خدمات النظام اإليكولوجي والتنوّع البيولوجي؛ و نظم الةاث الزراعي ذات األمهية العاملية؛ و اإلنتاجية الزراعية والتنويع؛

 .واإلدارة املستدامة للةبة واملياه
 األمساك مصايد لتحقيق استدامةاليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه  االت ا  بشأن التدابري. 
 ئاهلاد احمليطوإقامة تعاون جديد/معّزز مع الشركاء لتحسني األمن الاذائي والتاذية يف  ئيف دمج السياسات الزراعية اجليدة يف املنتديات اإلقليمية الرئيسية للمحيط اهلاد التسريع. 
  االبتكار، واإلنتاجية والرحبيةستدامة، وحت يز املمارسات املمن خال   ينمو الزراعالدعم احلكومات لوضع صكوك سياساتية تدعم. 
 دعم احلكومات يف وضع أدوات وممارسات إلدارة أفضل للموارد الطبيعية، مبا يف ذلأل الةبة واملياه. 

 3 ياالستراتيجالهدف 
 احلّد من ال قر يف الريف

 متكني النساء وال تيات الري يات. 
  الصارية واملزارعني األسريني، من أجل زيادة مداخيليم وتعزيز رفاهيمتوفري املساعدة لدعم األسر الري ية، وخاصة أصحاب احليازات. 
  حتقيق أهداف التنمية السااااياسااااات الشاااااملة للمزارعني األسااااريني، يف ساااايا  عقد األمم املتحدة للزراعة األساااارية، واملساااااعدة يف تسااااخري طاقاهتم الكاملة للمسااااامهة يف تعزيزدعم احلكومات يف 

 .2030املستدامة لعام 
 4الهدف االستراتيجي 

متكني نُظم زراعياااااااة وغاااااااذائياااااااة 
  sأكثر مشوال  وك اءة

  ال اقد وامليدر من األغذيةالشاملةتنمية سالسل القيمة ،. 
 صحية ألمناط غذائية تن يذ إجراءات متسقة ومتعددة القطاعات من خال  قج مستدام للنظم الاذائية. 
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 ئآسيا والمحيط الهادإقليم  الهدف االستراتيجي
  الدساااااتور الاذائي  مواصااااا اتمع  تتساااااقعلى تن يذ ترتيبات تعزيز التعاون الثالثي بني منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصاااااحة العاملية واملنظمة العاملية لصاااااحة احليوان، وتعزيز قدرات البلدان

 .النباتاتواالت اقية الدولية لوقاية 
  األغذيةيف اإلقليم، ومواصلة العمل على وضع مؤشرات سالمة سالمة األغذية لوحتديي األطر التنظيمية والرقابية توفري التوجييات بشأن التصميم، وتنمية القدرات. 
 وأصحاب احليازات ر والصارية واملتوسطة احلجم تشجيع قيام أوساط للبحي واالبتكار، وأوساط متكينية الصناعة مبا يف ذلأل املؤسسات الصارية واملتوسطة احلجم واملؤسسات املتناهية الصا

 .من أجل حتسني وصوهلم إىل األسوا  األغذيةالدولية، واملعايري الطوعية واحلصو  على شيادات سالمة  املمارساتالصارية لدمج أفضل 
 إقامة نظم غذائية مراعية للتاذية حتّ ز قيام بيئة متكينية لتعميم التاذية من خال  إجراءات السلسلة الزراعية والاذائية. 
  مجيع األهداف االسةاتيجية( ئالدو  اجلزرية الصارية النامية يف احمليط اهلادبتوفري املساعدة ال نية لوضع حلو  حمددة وخاصة(. 

 5الهدف االستراتيجي 
بل العي  على  زيادة قدرة ساااااااااااااااُ
الصااااااااااااااامود أمااااااام التياااااادياااااادات 

 واألزمات

 اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود. 
  واملخل ات الكيميائية وتعزيز امليكروباتالواحدة للحّد من األمراض اليت تنقليا األغذية، ومن األمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، ومقاومة مضااااادات  الصااااحةاسااااتخدام اسااااةاتيجيات ،

 .ومدونات ممارسة يف إقليم لسيا طوعيةبيئة متكينية لوضع معايري 
  باجتاه احلّد من املخاطر الصحية النامجة عن الط يليات اليت تنقليا األغذية، واستخدام املواد الكيميائية  ئوُقج الصحة الواحدة يف احمليط اهلاد األغذيةيف اا  سالمة توسيع نطا  التدخالت

 .على املخاطر القائمالسترياد اة يومراقبة فعال
  وبراايا الوطنية للحّد من خماطر الكوارث وإدارهتا ااتيجياهتواسة الزراعة يف سياساهتا،  دمجمواصلة دعم البلدان يف. 

  6الهدف 

 اجلودة ال نية
  التوظيفوإعادة  ، وحتقيق األهداف االساااااةاتيجية للمنظمة، مبا يف ذلأل جتديد شاااااباب القوة العاملة يف املنظمة2030خطة التنمية املساااااتدامة لعام  احتياجاتضااااامان أن تت ق اخلربة ال نية مع 

حتياجات البلدان ويت ق مع التوجييات ذات الصااااااااااالة المن حيي امليارات، واملسااااااااااااواة بني اجلنساااااااااااني والتمثيل اجلارايف دون التأثري على القدرات املباشااااااااااارة للمكاتب امليدانية مبا يساااااااااااتجيب 
 .املتحدة لألمم

 .الختاذ القرارات، والرصد والتقييم والتحليلالبيانات   اإلحصاءات 
 اإلحصاءات، ورصد أهداف التنمية املستدامة ورفع التقارير بشأقا جلمعرات تنمية القد. 

 .وال رص املختل ة لدى الرجا  والنساء االحتياجاتاالعتبار ب، مع األخذ للمساواة بني اجلنسنيلضمان أن تكون تدخالت النظم الاذائية مراعية  البلدانالعمل مع   بني اجلنسني ساواةامل
  وال تيات الري ياتمتكني النساء. 

 تاري املناخ
  ا، وخطط تن يذ وطني   احملددةواحملددة يف املسااااامهات تيسااااري حصااااو  البلدان على متويل املناخ لالسااااتثمار يف اإلجراءات الوطنية ذات األولوية من أجل معاجلة املخاطر وال رص يف قطاع الزراعة

 واالسةاتيجيات املتصلة بتاري املناخ.وغريها من السياسات  للزراعةإطار سنداي 
  لدمج الزراعة يف سياساهتا، واسةاتيجياهتا وبراايا الوطنية اخلاصة بتاري املناخ البلدانمواصلة دعم. 
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 ئآسيا والمحيط الهادإقليم  الهدف االستراتيجي

 التاذية
  والتوعية التاذوية التاذويتحسني احلماية االجتماعية، والتخطيط ل املساعدةتوفري. 
  حتّ ز قيام بيئة متكينية لتعميم التاذية من خال  إجراءات السلسلة الزراعية والاذائيةإقامة نظم غذائية مراعية للتاذية. 
  خرين يف التنمية  دف تن يذ إجراءات األمن الاذائي والتاذية املستمدة من املمارسات الزراعية اجليدة على حنو فعا اآلشركاء الخرى و األوكاالت الإقليمية بالشراكة مع  شبكةإقامة. 

 
 ئآسيا والمحيط الهادإقليم  المبادرات اإلقليمية

 .التمكينية حلوكمة األمن الاذائي والتاذية يف البلدان األعضاء البيئةحتسني   القضاء على اجلوع
  القائم على األدّلة وتقدمي املشورة السياساتية بشأن األمن الاذائي والتاذية يف اإلقليم البحيتعزيز. 
  والاذائية املستدامة والشاملة يف البلدان األعضاءالزراعية  النظمتعزيز. 

 .األمساك وتعزيز محاية النظم اإليكولوجية املائية والتنوع البيولوجي مصايدحتسني إدارة   النمو األزر 
 ج قمن أجل حتقيق إنتاج أكثر ك اءة واساااااتدامة، من خال  اعتماد  األمساك مصاااااايدواملمارساااااات اخلاصاااااة باإلدارة واإلنتاج املساااااتدامة يف اايل تربية األحياء املالية و  نطا  النظم توسااااايع

 .مشةك بني القطاعات إزاء النظام الاذائي
  األمساك وتربية األحياء املائية مصايد يف اايل بني اجلنسني للمساواةتعزيز سالسل القيمة الشاملة واملراعية. 
  األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلقليم مصايدعلى الصمود يف  القدرةزيادة. 

 .عزيز قدرات البلدان األعضاء يف توسيع نطا  التكّيف، وتعزيز القدرة على الصمود واحلّد من االنبعاثات النامجة عن قطاعات الزراعةت  تارّي املناخ
 الكوارث حتسني دمج الزراعة واألمن الاذائي يف جدو  أعما  تاري املناخ واحلّد من خماطر. 
 تعزيز دور املنظمة يف اا  تباد  املعارف وبناء الشراكات. 

 .تقدمي التوجييات بشأن العمليات املستندة إىل األدلة  صحة واحدة
 تيسري قيام بيئة متكينية الختاذ القرارات املتعددة القطاعات. 
 تن يذ إجراءات إدارة املخاطر القائمة على مبدأ الصحة الواحدة. 

بني األقاااليم بشاااااااااااااااااأن الاادو   املبااادرة
مكوّن  –اجلزرياااة الصاااااااااااااااارية الناااامياااة 

 احمليط اهلادئ

 تعزيز قاعدة األدّلة لدعم اإلجراءات املتصلة بالسياسات املتعددة القطاعات. 
 حتسني استدامة النظم الاذائية يف الدو  اجلزرية الصارية النامية، وقدرهتا على الصمود ومراعاهتا للتاذية. 
 إلجراءات لتحسني األمن الاذائي والتاذية يف ص وف اجملموعات املستيدفة الرئيسيةتوسيع نطا  ا. 
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 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا الهدف االستراتيجي
 1الهدف االستراتيجي 

املساااااااااامهة يف القضااااااااااء على اجلوع، 
وانعااااااادام األمن الااااااااذائي وساااااااااااااااوء 

 التاذية

  االستثمارات من أجل الزراعة وتوسيع نطاقيادعم املبادرات اإلقليمية املتصلة حبشد. 
 دعم البلدان اليت تشيد أزمات لتن يذ برامج ترمي إىل معاجلة مسألة األمن الاذائي والتاذية. 
  األسر على الصمودحتسني احلصو  على املعلومات املتصلة باألمن الاذائي والتاذوي لدعم القرارات، وتشجيع النظم الاذائية الك وءة والشاملة وتنمية قدرة. 

 2الهدف االستراتيجي 
د يجعل الزراعة، والاابات ومصاااااااااااااااا
 األمساك أكثر إنتاجية واستدامة  

 

  األمم املتحدة (، وعقد 2019-2028راعة األسااااااااااااااارية )دمج الزراعة اإليكولوجية يف املبادرات اإلقليمية القائمة وتعزيز عمليا يف اا  الزراعة اإليكولوجية يف سااااااااااااااايا  عقد األمم املتحدة للز
 .( وأهداف التنمية املستدامة2025- 2016للعمل على التاذية )

 وتباد  اخلربات يف اا  الزراعة اإليكولوجية دعم البلدان يف البناء على قصص النجام احملققة يف ظل جتربة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل تعزيز التعاون. 
  العمل بشكل أفضل مع منظمات ناشطة شريكة أخرى ومنظمات حبثية دولية وإقليمية من أجل التشجيع على الزراعة اإليكولوجية وتوسيع نطاقيادعم البلدان يف. 
 دعم إعادة تأهيل األراضااااي املتدهورة، ورصااااد ذلأل  بناء قدرات البلدان يف ااالت ذات الصاااالة بالزراعة اإليكولوجية للتكيف مع تاري املناخ من أجل حتقيق األمن الاذائي والتاذية، مبا يف

 .وتقييم تدهور األراضي واالضطالع بدور استباقي يف إدارة املراعي واحل اظ على التنوّع البيولوجي
  والعضوية الجتذاب الشباب املائيةالزراعة دعم البلدان يف اعتماد تكنولوجيات زراعية حديثة مثل. 
 تشجيع على اعتماد تكنولوجيات جديدة يف املمارسات الزراعية وحماصيل جديدة لدعم الزراعة البعليةدعم البلدان يف تعزيز إجراءاهتا لل. 
  يمن تنظمسألة ن و  األمساك ب عل التلوث وتأثري تاري املناخ، مع اإلشارة إىل مصدر التلوث وأمهية مكافحة الصيد غري القانوين، دون إبالغ ودو مساعدة البلدان األعضاء على معاجلة. 
  من الدعم ملكافحة سوسة النخيل احلمراء من خال : مزيدتوفري 

 املساعدة ال ورية للمشاريع الوطنية واملساعدة ال نية؛ 
 نقل اخلربات العملية بني البلدان لتحقيق لثار سريعة على أرض الواقع؛ 
 استخدام اسةاتيجية شاملة لتحسني العمل بني البلدان؛ 
  اإلقليمية والوطنية لتن يذ اإلطار املت ق عليه واالسةاتيجيات اإلقليمية من أجل مكافحة سوسة النخيل احلمراء  البحثية اإلقليمية والدولية، وبني املؤسساتتعزيز التآزر بني املنظمات

 والقضاء علييا؛
 وضع خرائط دقيقة تبنّي املناطق املتأثرة بسوسة النخيل احلمراء؛ 
 نذار املبكرين بشأن اآلفة الواجب مكافحتياتشجيع األعما  البحثية للتشخيص واإل. 

 3الهدف االستراتيجي 
 احلّد من ال قر الري ي

 مل، مبا يف ذلأل من خال  التعاون يف توثيق املعارف وتبادهلا، وتقاسم أفضل املمارسات/قصص النجام من داخل اإلقليم وخارجه بشأن احلد من النزوم من األرياف واستحداث فرص ع
 .اجلنوب ما بني بلدان

 الزراعة للحّد من اهلجرة الري ية للشاااباب، ساااياساااات تضااامن عدم جتزئة األراضاااي، وحتديد احللو  ملعاجلة ال جوة بني املناطق الري ية واحلضااارية، والنظر يف مساااألة الوظائف الالئقة يف  اعتماد
 .والنساء والرجا 
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 إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا الهدف االستراتيجي
  والعضوية الجتذاب الشباباملائية الزراعة يف اعتماد تكنولوجيات زراعية حديثة مثل  البلداندعم. 
  وتعزيز التعاونيات الزراعية إنشاءدعم. 

 4الهدف االستراتيجي 
متكني نُظم زراعيااااة وغااااذائيااااة أكثر 

 مشوال  وك اءة
  على معلومات متصلة باألمن الاذائي والتاذوي لدعم القرارات، وتعزيز النظم الاذائية الك وءة والشاملة احلصو حتسني. 

 5الهدف االستراتيجي 
بااااال العي  على  زياااااادة قااااادرة ساااااااااااااااُ
 الصمود أمام التيديدات واألزمات

 

 ( 1دعم البلدان يف إقليم الشااار  األدىن يف اا  وضاااع برنامج تعاون إقليمي يت ق مع قج الصاااحة الواحدة، يرمي إىل ) تنسااايق اجليود اإلقليمية ملكافحة اآلفات واألمراض العابرة للحدود؛
ال سايما تلأل اليت تؤثر بشاكل خطري على حتساني أداء اخلدمات الوطنية للصاحة احليوانية والنباتية والسامكية ملكافحة األمراض العابرة للحدود على حنو أفضال ويف الوقى املناساب، ( 2و)

 .ال قراء يف الريف
 لدييا اليت تضررت جراء احلروب للحيوانات والنباتات الصحي نظم احلجراليت تشيد أزمات ونزاعات على إنشاء/إعادة بناء وتعزيز  البلدان مساعدة. 
 مع اإلشارة إىل مصدر التلوث وأمهية مكافحة الصيد غري القانوين، دون إبالغ ودون تنظيمالدو  األعضاء على معاجلة مسألة ن و  األمساك ب عل التلوث وتأثري تاري املناخ،  ومساعدة. 
  مراض املستجدة، وحشد جيود البلدان لتن يذ برنامج إقليمي ملكافحة سوسة النخيل احلمراء، ووضع برامج إقليمية مماثلة ملكافحة دودة احلشد اخلري ية وغريها من اآلفات واأل البلداندعم

 .لضمان تن يذها الناجح
  والعوامل املمرضة العابرة للحدودمواد اإلكثار النبايت املعتمدة كأداة جملا ة انتشار اآلفات  استخدامدعم. 
  واألمراض العابرة للحدود كإحدى األولويات األكثر إحلاحا  يف اإلقليم وبالنسبة إىل املبادرات اإلقليمية اآلفاتاعتبار. 

  6الهدف 

، من أجل حتقيق األهداف االسةاتيجية للمنظمة أيضا ، مبا 2030أشار املؤمتر اإلقليمي إىل أمهية التأكد من أن تتماشى اخلربات ال نية للمنظمة مع احتياجات خطة التنمية املستدامة لعام   اجلودة ال نية
 .مثيل اجلارايفجتديد القوى العاملة وإعادة تعري يا من حيي امليارات والتكافؤ بني اجلنسني والتيف ذلأل 

درات التنمية، ودعوة احلكومات إىل االلتزام بتعزيز مشلى التوصاااايات اإلمجالية دمج املساااااواة بني الرجا  والنساااااء يف الربامج الوطنية إضااااافة  إىل بناء القدرات لضاااامان حتقيق لثار أفضاااال ملبا  املساواة بني اجلنسني
 .باملساواة بني اجلنسنيملستوى الوطين، مبا يف ذلأل ختصيص املوارد إلنشاء بيئة متكينية ودعم إنتاج واستخدام البيانات املتصلة على ا باملساواة بني اجلنسنياإلحصاءات املتصلة 

 التاذية
   اليت تشيد أزمات يف تن يذ الربامج ملعاجلة األمن الاذائي والتاذية البلداندعم. 
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 أفريقياإقليم الشرق األدنى وشمال  المبادرات اإلقليمية

 مبادرة ندرة املياه
 نتاجية املياه، وإدارة اجل اف وحوكمة املياه اجلوفية؛توسيع نطا  الدعم املقدم للخطط والسياسات االسةاتيجية، والتكيف مع تارّي املناخ، وبناء القدرات يف اا  احملاسبة املائية، ورصد إ 
 بني الزراعة وتربية األحياء املائية الدمجعدد البلدان اليت تست يد من ممارسات  زيادة. 
 دعم اعتماد واستخدام الطاقة الشمسية على نطا  واسع للرّي يف األردن، ولبنان، واجلميورية العربية السورية، إضافة  إىل مصر. 

 

 الزراعة األسرية على نطا  صاري

  والوصو  إىل األسوا معاجلة إنتاجية املزارعني األسريني على نطا  صاري يف سيا  تارّي املناخ. 
 تعزيز سالسل القيمة الشاملة واملستدامة لألغذية الزراعية. 
 دعم بناء القدرات، ومتكني منظمات املنتجني، وتوسيع وتعزيز احلماية االجتماعية وعمل الشباب. 
 ناخاملساعدة على بناء القدرة على الصمود لدى هذه ال ئة الضعي ة من املزارعني يف وجه لثار تاري امل. 
 م الروابط بني جتزئة األراضي، وتقدم املزارعني إنشاء قاعدة لألدّلة بشأن دور خمتلف أنواع أصحاب احليازات الصارية يف اا  األمن الاذائي، والنمو االقتصادي وفرص العمل، كما أن في

 .مستدامة يف اا  التنمية الزراعية على نطا  صاري يف السّن، واحلماية االجتماعية واجتاهات اهلجرة سوف تشّكل مدخالت حامسة السةاتيجيات
 دعم منظمات املزارعني والتعّلم ال ّعا  من خال  املدارس احلقلية للمزارعني. 
 توفري الدعم املنظم لليجرة اخلارجية حسب االقتضاء ويف حاالت خاصة. 

 

بناء القدرة على الصاااااااااااامود لتحقيق 
 األمن الاذائي والتاذية

 

  املعلومات املتصاالة باألمن الاذائي والتاذية، دعم تصااميم اسااةاتيجيات واسااتثمارات قائمة على األدّلة للحّد من املخاطر. وسااوف يرمي الدعم لتعزيز قدرات البلدان على توليد واسااتخدام
أمانة املنطقة الوسااطى( واالسااتعداد حلاالت ت شااي  –هيئة مكافحة اجلراد الصااحراوي  وتطبيق تدابري الوقاية من املخاطر والتخ يف من لثارها، ورصااد هتديد اجلراد الصااحراوي )من خال 

 .يف اإلقليم الطيور الشديدة اإلمراض إلن لونزاممكنة 
 مبا يف ذلأل النزوم، واهلجرة واخلسارة النيائية لرأس ، بناء القدرة على الصمود لتحقيق األمن الاذائي والتاذية من أجل مساعدة البلدان على التعامل مع اآلثار السلبية للنزاعات واحلّد منيا

 .املا  االجتماعي والبشري، مبا يساهم يف اجليود للقضاء على اجلوع، وانعدام األمن الاذائي وسوء التاذية
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 إقليم أوروبا وآسيا الوسطى الهدف االستراتيجي

 1الهدف االستراتيجي 
املساااااااااامهة يف القضااااااااااء على اجلوع، 

األمن الااااااااذائي وساااااااااااااااوء  وانعااااااادام
 التاذية

 

 الزراعة االلكةونية والتشااجيع على اسااتخداميا االسااتمرار يف مساااعدة البلدان يف أوروبا ولساايا الوسااطي على حتويل قطاعاهتا التجارية وتعزيز ساابل عي  املزارعني، نساااء  ورجاال ، من خال  
 .املسؤو  من خال  املبادرات اإلقليمية الثالث

  لتعظيم املنافع والتقليل من املخاطر إىل  املمارساااات اجليدة، واألدوات واآلليات يف اا  الزراعة اإللكةونية من أجل تقاسااام املعارف وتوفري املشاااورة الساااياسااااتية وتنمية القدراتمجع وحتليل
 .احلّد األدىن

  ن مع شركاء وطنيني، وإقليميني ودولينيوضع إطار شامل واسةاتيجية لتنمية القدرات يف اا  الزراعة االلكةونية، بالتعاو.  
 قليم أوروبا ولسيا الوسطىتوفري منّصة إقليمية حيادية ميكن تقاسم املعارف من خالهلا ودعم تن يذ اسةاتيجيات وطنية يف اا  الزراعة اإللكةونية للبلدان يف إ. 
  الطوعية بشأن احلق يف الاذاء، وضمان  التوجيييةد األمساك والاابات، واخلطوط ييازة األراضي، ومصاحلاملسؤولة  اخلطوط التوجييية الطوعية بشأن احلوكمةيف تطبيق األعضاء دعم البلدان

 .، واحلوكمة، وتاري املناخ والتاذيةللمساواة بني اجلنسنيمعاجلة القضايا املشةكة 

 2الهدف االستراتيجي 
جعل الزراعة، والاابات ومصاااااااااااااااائد 

 واستدامة  السماك أكثر إنتاجية  
 

 ،2019مثال  يف ساايا  عقد األمم املتحدة للزراعة األساارية ) إدراج ُقج الزراعة اإليكولوجية والتنويع يف املبادرات اإلقليمية الثالث؛ وتنمية عمليا على حنو أكرب يف اا  الزراعة اإليكولوجية 
 .يف األجيزة ال نية والرئاسية للمنظمة( ومبادرة النيوض بالزراعة اإليكولوجية، ومناقشة هذا املوضوع 2028-

 عية والاذائيةاالضطالع بدور ريادي لتسييل عملية وضع منيجيات، بالتعاون مع جيات فاعلة أخرى ذات الصلة، لقياس أداء االستدامة يف مجيع النظم الزرا. 
  2028.-2019بعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية لل ةة  1ربط املبادرة اإلقليمية. 
  يف ما خيّص النظم الزراعية  3و 1( وضاااااااامان الربط بني املبادرتني اإلقليميتني 3تن يذ املبادرة اإلقليمية الثالثة بعنوان "اإلدارة املسااااااااتدامة للموارد الطبيعية يف ظّل تارّي املناخ" )املبادرة اإلقليمية

 .والاذائية املستدامة
 3الهدف االستراتيجي 
 احلّد من ال قر الري ي

 
 حلّد من ال قر"االستمرار يف تن يذ املبادرة اإلقليمية بعنوان "متكني أصحاب احليازات الصارية واملزارع األسرية من أجل حتسني سبل العي  الري ية وا. 

 4الهدف االستراتيجي 
متكني نُظم زراعيااااة وغااااذائيااااة أكثر 

 مشوال  وك اءة
 

  بعنوان "حتساااني التجارة باألغذية الزراعية وتكامل األساااوا " واساااتخداميما بوصااا يما قجا  براايا  لضااامان االتساااا  والدعم  2االساااتمرار يف تن يذ املبادرتني اإلقليميتني، واملبادرة اإلقليمية
 .املتكامل لتن يذ الربامج القطرية من أجل مساندة أهداف التنمية املستدامة

 د قج حيادي ومتوازناالستمرار يف دعم البلدان يف تصميم وتن يذ سياسات واسةاتيجيات تتصل بالتجارة وتّت ق مع ات اقات منظمة التجارة العاملية، مع اعتما. 
 دعم قج النظم الاذائية يف السياسات واخلطط الري ية واحلضرية. 
 النظم الزراعية والاذائية، وضمان معاجلة القضايا املشةكة للنوع االجتماعي، واحلوكمة، وتاري املناخ والتاذيةدعم البلدان يف تطبيق مبادىء االستثمارات املسؤولة يف . 
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 إقليم أوروبا وآسيا الوسطى الهدف االستراتيجي

 5الهدف االستراتيجي 
بااااال العي  على  زياااااادة قااااادرة ساااااااااااااااُ
 الصمود أمام التيديدات واألزمات

 

 تعزيز القدرة على الصمود يف وجه اآلفات واألزمات. 
  وقياس القدرة على الصمودحتسني تقييم الضعف. 
  اليت تسّببيا األخطار الطبيعية، وممارسات احلّد من خماطر الكوارث واآلثارمعاجلة أمراض اآلفات. 

  6الهدف 

 .التشديد على أمهية تعزيز املساواة بني الرجا  والنساء ومتكني املرأة  املساواة بني اجلنسني

 تارّي املناخ
  ومع ات ا  باريس2030مع إطار خطة التنمية لعام  2021-2018اإلقرار بأمهية أن تتماشى األولويات املقةحة لل ةة ،. 
 اإلقليمي والعاملي، ة على الصااااااااعيد الوطين، و التشااااااااديد على ضاااااااارورة أن يتصاااااااادى القطاع الزراعي لتارّي املناخ، من حيي التكّيف معه والتخ يف من لثاره، من خال  اختاذ التدابري املالئم

 .وتشجيع املنظمة على مواصلة دعم احلكومات واحلوارات املتعددة أصحاب الشأن يف هذه اجليود
 .مع إعالن روما خال  املؤمتر الدويل الثاين بشأن التاذية ومع إطار العمل التابع له 2021-2018اإلقرار بأمهية أن تتماشى األولويات املقةحة لل ةة   التاذية

 
 أوروبا وآسيا الوسطىإقليم  المبادرات اإلقليمية

متكني أصاااااحاب احليازات الصاااااارية 
واملزارع األسااااااااااااريّة للنيوض بساااااااااااابل 

 العي  الري ية واحلد من ال قر
 

 احلد من ال قر يف الريف دعم أصحاب احليازات الصارية واملزارعني األسريني على مستوى السياسات واجملتمع احمللي للنيوض بسبل العي  الري ية واملسامهة يف.  
  اعة املستدامتنيدعم بلورة السياسات واملمارسات املبتكرة لتعزيز استدامة اإلنتاج الزراعي املستدام والذكي مناخي ا، متاشي ا مع مبادئ األغذية والزر.  
 ية، مبا يف ذلأل دعم ساااااياساااااات التنمية الري ية املتعددة القطاعات والتنمية اجملتمعية تشاااااجيع النمو الشاااااامل من خال  حتساااااني سااااابل العي  الري ية وتعزيز فرص احلصاااااو  على املوارد الطبيع

 .والعمالة الري ية الالئقة واحلماية االجتماعيةاملتكاملة وحتسني فرص الن اذ إىل سالسل القيمة وتطبيق اخلطوط التوجييية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي واإلحصاءات 
 جتماعية املراعية للتاذية. وحترص هذه املبادرة الدعم لتحساااني القدرات املتصااالة بربامج األغذية والتاذية املدرساااية واالساااتثمارات يف الزراعة الصاااارية النطا ، باإلضاااافة إىل احلماية اال وزيادة

عجلة التمكني االقتصااااادي للمرأة يف الريف. وسااااوف يتم بصااااورة منيجية إدراج مسااااائل على أن تساااات يد اجملموعات الضااااعي ة من النمو االقتصااااادي واملساااااواة بني اجلنسااااني وعلى تسااااريع 
 .مشةكة أخرى يف هذه املبادرة، منيا على سبيل املثا  احلوكمة واإلحصاءات وتاري املناخ

حتساااااااااني التكامل بني جتارة األغذية 
 الزراعية وأسواقيا

  التجارية اخلاصة باألغذية الزراعية بالنسبة إىل منتجي املواد الزراعية والاذائية الصاار واملتوسطي احلجمدعم البلدان األعضاء من أجل حتسني بيئة السياسات. 
  ياساااااات التجارية والاذائية طر  حالية لتحليل تأثريات الساااااإتاحة تنمية القدرات يف اا  االت اقات التجارية ملنظمة التجارة العاملية وإجراءاهتا، مبا يف ذلأل مساااااائل التجارة العاملية؛ وتطبيق

 .لحوار بشأن االت اقات التجاريةوالزراعية؛ ووضع اسةاتيجيات لتطوير نظم األغذية الزراعية الوطنية. وال تزا  شبكة اخلرباء يف جتارة املنتجات الزراعية توفر منصة ل
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 أوروبا وآسيا الوسطىإقليم  المبادرات اإلقليمية
 نية متينة للرقابة على األغذية واملسامهة يف وضع مواص ات هيئة الدستور الاذائيدعم البلدان من أجل اعتماد معايري سالمة األغذية وجودهتا من خال  تطوير نظم وط. 
 معاجلة املسائل النباتية والصحية من خال  دعم تطبيق االت اقية الدولية لوقاية النباتات. 
  طنية لتحديد احليوانات وتتبعيا من أجل حتسني الصحة احليوانيةدعم بناء القدرات يف اا  مقاومة مضادات امليكروبات واألمراض احليوانية العابرة للحدود والنظم الو. 

اإلدارة املسااااااااااااتدامة للموارد الطبيعية 
 يف ظلّ تاري املناخ 

 ن خماطر الكوارث وتعميم الزراعة أثرياته واحلد مدعم عملية تعزيز القدرات الوطنية وصاااااااااااااااوال  إىل اإلدارة املساااااااااااااااتدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلأل التكيف مع تاري املناخ والتخ يف من ت
ية إقليمية لدعم األعضاااء لكي يتمكنوا من االساات ادة اإليكولوجية من خال  االنتقا  إىل نظم غذائية أكثر اسااتدامة وقدرة على الصاامود يف وجه تاري املناخ. ينباي هلذه املبادرة أن توّفر لل

 .7-خضر للمناخ ومرفق البيئة العامليةمن للية التمويل اخلاصة باملناخ على غرار الصندو  األ
 حتسني املواءمة بني السياسات ومجع البيانات وتنمية القدرات. 
 وتطبيق أهداف  2030طة التنمية املسااااتدامة لعام  الة التكامل ال عا  للزراعة املسااااتدامة والثروة احليوانية واحلراجة ومصااااايد األمساك ضاااامن لليات احلوكمة الوطنية، خاصااااة يف ما يتعلق خبك

 .التنمية املستدامة على املستوى الوطين والتشجيع على اعتماد سياسات أكثر تكامال  ومشةكة بني القطاعات يف البلدان
 دعم توفري البيانات ومجعيا فضال  عن األدوات واخلدمات لت عيل عملية صنع القرارات بشأن اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. 
  م خطط املخاطر ومناذج تاري املناخمؤشرات أهداف التنمية املستدامة اخلاضعة لرعاية منظمة األغذية والزراعة وحتسني خدمات األرصدة اجلوية الزراعية واإلنذار املبكر ورسدعم تن يذ. 
 التشديد على لليات حتديد التيديدات ورصدها وتقييم املخاطر وتوفري خدمات اإلنذار املبكر املتكامل. 
  يز القدرات الوطنية ملعاجلة الُنيج املستدامة لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، على غرار الزراعة الذكية مناخي اتعز. 
  ( وممارسات احلد من خماطر الكوارث2-4معاجلة مسألة ندرة املياه واألمراض احليوانية والتأثريات النامجة عن املخاطر الطبيعية )اهلدف االسةاتيجي. 
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 الهدف االستراتيجي المؤتمر اإلقليمي غير الرسمي ألمريكا الشمالية

 توفري املعلومات وأعما  تقييم وحتليل ملكافحة اجلوع واحلّد من سوء التاذية، مبا يف ذلأل أعما  تقييم على مستوى األسر. 
 

 1الهدف االستراتيجي 
املساااااامهة يف القضااااااء على اجلوع وانعدام األمن 

 التاذيةالاذائي وسوء 
  وذات صاالة مباشاارة بأصااحاب احليازات الصااارية، مبا يف  العلومأدوات وخدمات قائمة على  وضااع يشااملتعزيز عمل منظمة األغذية والزراعة يف اا  الزراعة الذكية مناخيا ، مبا

 .الاابات والصيادين، واليت ميكن نشرها وتطبيقيا على نطا  واسع، مع مراعاة الظروف احمللية مالكيذلأل املزارعني ومريب األحياء املائية و 
 ل على حتساااااااااااااني اإلنتاجية الزراعية والرحبية، مواصااااااااااااالة حتليل وإبراز كيف أن التكنولوجيات احليوية يف اايل الزراعة وتربية األحياء املائية، وغريها من التكنولوجيات املتقدمة، تعم

 . يض انبعاثات الكربون من الزراعة، وتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةوخت
  كوساايلة لبناء قدرات أصااحاب احليازات الصااارية يف البلدان النامية ةزيادة إمكانية الوصااو  إىل التكنولوجيات الزراعية املبتكرة، مبا يف ذلأل التقدم يف اا  الةبية الدقيقة املبتكر ،

 .عار معقولةاملزارع، وتكييف املمارسات الزراعية مع لثار تاري املناخ، وجعل نظم اإلنتاج الزراعي أكثر استدامة لضمان إمدادات غذائية ولمنة وبأس لزيادة دخل
 ت اليت تعزز بعضااااايا البعض، واليت ميكن للمزارعني النظر بشاااااكل اساااااتباقي يف ُقج الزراعة الذكية مناخيا  واإليكولوجيا الزراعية والتكنولوجيا احليوية، كجزء من اموعة من األدوا

ساااااااحة حمايدة إلزالة اسااااااتقطاب اسااااااتخداميا لتحقيق أهداف متعددة. وينباي أن تشااااااجع منظمة األغذية والزراعة االبتكار جلعل نظم اإلنتاج الزراعي أكثر اسااااااتدامة، وتوفري م
 .النقاش حو  هذه القضايا

 ناء القدرات على املساااااااتويني الوطين واإلقليمي لدعم تن يذ الصاااااااكوك القائمة، وال سااااااايما اخلطوط التوجييية الطوعية بشاااااااأن مصاااااااايد األمساك تعزيز اخلربة ال نية لدى املنظمة وب
 .الصارية احلجم، واإلطار االسةاتيجي لةبية األحياء املائية، ورصد املوارد احلرجية واملعلومات عنيا

 على  –بطريقة متكاملة  –ج محاية النباتات املسااتدامة، ونظم اإلنتاج ال عالة والقادرة على الصاامود، وممارسااات اإلدارة املسااتدامة للاابات مواصاالة اجليود الرامية إىل حتسااني برام
 .والتجارة املرتبطة بهين سبيل املثا ، يف اا  إدارة حرائق الاابات، والتكيف مع تاري املناخ يف الاابات والتخ يف من حّدته، ومكافحة قطع األشجار غري القانو 

 العمل على معاجلة لثار البيئة البحرية املتارية على املوارد السمكية ومصايد األمساك وحوكمة إدارة مصايد األمساك، والتكيف معيا. 
 الصااااااكوك ذات الصاااااالة، مبا يف ذلأل االت ا  بشااااااأن  مواصاااااالة حتديد أولويات العمل ملكافحة الصاااااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلأل اجليود الرامية إىل تن يذ

ا  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، والسجل العاملي لس ن الصيد، ودعم بناء القدرات من خال  الربنامج الشامل للمنظمة املعين باالت 
 .لقانوين دون إبالغ ودون تنظيموالصكوك الدولية ذات الصلة ملكافحة الصيد غري ا

  عية التابعة للجنة مصاااااااااااايد األمساك، أو تعزيز قدرة املنظمة على تطوير العمل التقين واملعياري بشاااااااااااأن مصاااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية من خال  إعادة هيكلة اللجان ال ر
 .إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية بإدارة مصايد األمساك

  معاات امليااه ارد امليااه العاذباة وإدارهتاا الساااااااااااااااليماة، من خال  تنسااااااااااااااايق وتقااسااااااااااااااام بيااناات امليااه وتوفري أدوات لادعم القرارات تقوم على األدلاة ملاديري مساااااااااااااااتجتعزيز محااياة مو
 .املياه ومستخدمي

 2الهدف االستراتيجي 
مسااااك األجعااال الزراعاااة والاااااباااات ومصاااااااااااااااااااياااد 

 إنتاجية واستدامة  أكثر
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  تقوم على األدلة ملديري صااااااون الةبة وغريهم من مسااااااتخدمي تعزيز محاية صااااااحة الةبة وإدارهتا السااااااليمة من خال  تنساااااايق وتقاساااااام بيانات الةبة وتوفري أدوات لدعم القرارات

 .األراضي
 اابات واألحياء املائية والكائنات الدقيقة والالفقاريات، دعم وتعزيز ح ظ التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية للزراعة واألغذية، مبا يف ذلأل املوارد الوراثية النباتية وحيوانات املزارع وال

 .قة مستدامة. وتيسري الوصو  إىل املوارد الوراثية للبحي واالبتكارواستخداميا بطري
  املوارد اإلنتاجية واخلدمات االجتماعية، وكذلأل فرص العمل تعزيز اجليود الرامية إىل متكني املرأة من خال  التصاادي للعوائق اجلنسااانية اليت تواجييا يف ما يتعلق باحلصااو  على

يتعلق بتحقيق حقوقيا اإلنساااانية، وكذلأل الزراعي وغري الزراعي الالئق؛ ويف ما يتعلق مبشااااركتيا كصاااانع قرار على قدم املسااااواة يف أسااارهتا واتمعيا ومؤساااسااااهتا احمللية؛ ويف ما 
 .ألراضي واملمتلكاتتعزيز تكافؤ فرصيا يف احلصو  على ملكية ا

 3الهدف االستراتيجي 
 احلّد من ال قر يف الريف

   منيا، لدعم التجارة الدولية يف األغذية تعزيز البيانات واألدوات التحليلية مثل نظم معلومات األسااااوا  وزيادة أنشااااطة بناء القدرات يف البلدان املسااااتيدفة، وال ساااايما األقل منوا 
 .إجراءات األسوا ، وتعزيز فرص الوصو  إىل األسوا  مع األخذ يف االعتبار لنيج يراعي املساواة بني اجلنسنيوالزراعة، وتعزيز ش افية 

 ي مان اتباع مبادئ الدستور الاذائدعم أمانة الدستور الاذائي لضمان حصوهلا على ما يك ي من القدرات واخلربات لتيسري وتعزيز العمل املعياري للجان الدستور الاذائي، وض
التمويل املسااااااااتقّر لتمكني وضااااااااع معايري وإجراءاته واحةام واليته. ودعم برنامج املشااااااااورة العلمية املشااااااااةك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصااااااااحة العاملية من خال  زيادة 

 .الدستور القائمة على العلم يف الوقى املناسب
 على حتساااني التاذية، وال سااايما بالنسااابة إىل النسااااء واألط ا ، مع الةكيز على ساااالسااال القيمة املراعية للتاذية وذات  دعم عملية صااانع القرار القائمة على األدلة واليت تشاااجع

 .النيج اجلنساين التحويلي
 ن أجل ما يلي: تعزيز وضااااع املعايري الدولية؛ السااااعي للحصااااو  على التمويل املسااااتدام لتعزيز قدرة االت اقية الدولية لوقاية النباتات على ضاااامان قياميا بتن يذ واليتيا وأولوياهتا م

ء؛ ومعاجلة القدرات التقنية جلميع البلدان وتشااااجيع التجارة اآلمنة يف النباتات واملنتجات النباتية؛ ودعم األمن الاذائي؛ وإنشاااااء وتعزيز نظم فعالة لتباد  املعلومات بني األعضااااا
 .االت اقية الدولية لوقاية النباتات؛ وتوفري هيكل دعم إداري كاف ومستدام لتلبية احتياجات أعضائيا وأولوياهتماألعضاء، وال سيما البلدان النامية، من أجل تن يذ 

  جتارة األغذيةتعزيز سالمة/جودة األغذية، مبا يف ذلأل الوقاية من األمراض املنقولة باألغذية؛ والةكيز على محاية املستيلأل واملمارسات العادلة يف. 
 وجيا احليوية احلديثة لتقييم ساااااالمة األغذية دعم تطوير واعتماد نظم تنظيمية قائمة على العلم يف البلدان األعضااااااء، تتيح املزيد من املواءمة بني النيج التنظيمية ملنتجات التكنول

اختاذ القرارات املتعلقة بإصااااادار الةاخيص وإدارة املخاطر، وحتساااااني اساااااتخدام  احملورة وراثيا ؛ وتعزيز قدرة البلدان األعضااااااء على ت ساااااري وحتليل تقييمات الساااااالمة للمسااااااعدة يف
املؤتلف؛ وتعزيز الساااااياساااااات القائمة على املخاطر للتعامل مع وجود مساااااتوى ذات احلمض النووي قاعدة بيانات املنظمة لتباد  تقييمات ساااااالمة األغذية املشاااااتقة من نباتات 

 .منخ ض من احلمض الصباي املؤتلف

 4الهدف االستراتيجي 
 متكني نُظم زراعية وغذائية أكثر مشوال  وك اءة

 

 يا وشركائيا، وتوفري نظم التنبؤ ونظم تعزيز ومواءمة مجع البيانات املتعلقة بسالمة األغذية وصحة النباتات وصحة احليوان، وحتسني تباد  التحليالت داخل املنظمة وبني أعضائ
 .الاذائي ألدوات دعم القرار لألعضاء والشركاء اإلنذار املبكر بانعدام األمن

 دو  األعضاءإعطاء األولوية لالستجابة العاملية لتيديد دودة احلشد اخلري ية الذي تتعرض له حاليا  أفريقيا، ومواصلة العمل حنو تعاون أفضل مع ال. 

 5الهدف االستراتيجي 
بل العي  على الصاااااااااااامود أمام  زيادة قدرة سااااااااااااُ

 التيديدات واألزمات 
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 تعزيز منصاااااااااااااات نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الع( ابرة للحدودEMPRES والنظام العاملي لإلنذار املبكر واالساااااااااااااتجابة لألمراض احليوانية العابرة )

لصااحة احليوان، يسااتجيب بساارعة حلاالت ت شااي األمراض احليوانية العابرة للحدود، سااواء حدثى  –(؛ وضاامان وجود مركز إلدارة الطوارئ فعا  ومسااتدام GLEWSللحدود )
 .مت التسبب فييا عمدا  بشكل طبيعي أو عرضي أو 

  االزدواجية ومواصاااااااالة حتسااااااااني التدخالت التعاون مع الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما، مبا  مع بني اجليات الرئيسااااااااية املعنية باملساااااااااعدة الاذائية والتاذية، لتجنب
 .املرونة ملنع حاالت انعدام األمن الاذائي والتاذوي اليت طا  أمدها، ومعاجلتياالاذائية يف احلاالت اإلنسانية، مبا يف ذلأل استخدام الُنيج القائمة على 

 ألمساك والاابات من أجل تعزيز القدرة على الصاااااااااامود من خال  تعزيز قدرات األشااااااااااخاص الذين يعتمدون على ساااااااااابل العي  القائمة على الزراعة وعلى نظم إنتاج األغذية وا
 .يا وإدارهتا بشكل استباقي، والتكيف مع الصدمات والتوترات والتعايف منياحتليل املخاطر واحلّد منيا وخت ي 

  القدرات العاملية والوطنية على كشاااااف دعم قج الصاااااحة الواحدة والربنامج العاملي لألمن الصاااااحي من خال  تعزيز التعاون الثنائي واملتعدد األطراف واملتعدد القطاعات، لتعزيز
 .عيا واالستجابة هلا، سواء كانى طبيعية أو متعمدة أو عرضيةهتديدات األمراض املعدية ومن

 6الهدف االستراتيجي  
  اجلودة ال نية .الاذائي والتاذية، وإدارة الاابات، وتربية األحياء املائية، ومصايد األمساكتعزيز قدرة املنظمة ال نية يف اا  إدارة املعلومات ودعم تعزيز نظم البيانات الوطنية للزراعة، واألمن 
  ،ملكافحة اجلوع واحلّد من ساااااااوء تعميم املنظور اجلنسااااااااين بطريقة منيجية من خال  مجع البيانات املصااااااان ة حبساااااااب نوع اجلنس واملعلومات والتقييمات والتحليالت اجلنساااااااانية

 . تركيز عمليانباي أن تسعى منظمة األغذية والزراعة جاهدة إىل وضع خطة عمل للتن يذ ال عا  لسياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني من أجل حتسنيالتاذية. كما ي
 ياء املائية واملأكوالت البحرية.العمل بشكل تعاوين مع املنظمات الدولية األخرى ملعاجلة اجلوانب اجلنسانية واالجتماعية واخلاصة بالعمل يف قطاع تربية األح 

 املساواة بني اجلنسني

 قيمة املراعية للتاذية وذات النيج دعم اختاذ القرارات القائمة على األدلة اليت تشااااجع على حتسااااني التاذية، وخاصااااة بالنساااابة إىل النساااااء واألط ا ، مع الةكيز على سااااالساااال ال
 .اجلنساين التحويلي

 
 التاذية

 


