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 4112–4112اللجان الفنيةة اسةتعراا اةطةة املتوسةطة األجةل للفةرتة       املؤمترات اإلقليمية و سيوضح توجيه -1

مليةات إعةداد الةجامج وامليزانيةة     إصةال  ع بشةنن   ُمزمعحسبما هو  4112-4112مج العمل وامليزانية للفرتة وإعداد برنا

4112والرصد املستند إىل النتائج الذي وضعه املؤمتر يف عام 
1

 4112-4112. وسةيتم النظةر يف اةطةة املتوسةطة األجةل      

، 4112من قبل جلنتا الجنامج واملالية واجمللس يف شهر مارس/آذار  4112-4112املراجعة(/ برنامج العمل وامليزانية )

 . 4112متر عليهما يف يونيو/حزيران واققة املؤمل

 
، يف األولويات اإلقليمية 4112جلنة الجنامج، يف دورتها اةامسة عشرة بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار نظرت  -4

وواققةن جلنةة    2 .4112حتقيق األهداف االسةرتاتيجية كمةا أعربةن عنهةا املةؤمترات اإلقليميةة يف عةام         اليت تساهم يف

، علةى األولويةات الفنيةة يف إطةار     4112ورتها السادسة عشرة بعد املائة املعقودة يف نوقمج/تشةرين الثةاني   الجنامج يف د

.4112األهداف االسرتاتيجية اليت أعربن عنها اللجان الفنية األربع يف دوراتها املنعقدة يف عام 
3

وطلبن جلنة الجنامج  

مبا يعزز األولويات اليت تتماشى مع األهةداف االسةرتاتيجية    4لمجلس للدورة اةمسني بعد املائة ل إعالميةإعداد مذكرة 

. 4112خالل عام  كما حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية وغريها من األجهزة ذات الصلة
5 

 
يف شكل جةدول، أولويةات املنظمةة كمةا عةجت       ،املذكرة اإلعالميةهذه وبناء على طلب جلنة الجنامج، توحد  -3

، لكةل مةن   6جنبًا إىل جنب مع جلنة األمةن الذةذائي العةاملي    4112ملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام عنها ا

األهداف االسرتاتيجية اةمسة واهلدف السادس. وترد األولويات اليت متتد بشكل واضح إىل أكثةر مةن هةدف واحةد يف     

تائج األكثر صلة. ويشار إىل األجهزة الرئاسية اليت أعربن األولويات إىل الن ُتعزىإطار كل هدف ذات صلة. ولكل هدف 

 عن كل أولوية بني قوسني.  

 
 

                                                      
 .، واوالثاني، النصوص األساسية، اجمللد 11/4112ر قرار املؤمت1 
 .2الفقرة  CL 149/5 والوثيقة ؛1واجلدول  42 – 43الفقرات  PC 115/2 الوثيقة 2
 .(C 2015/21 COAG, C2015/22 CCP, C2015/23 COFI, C1015/24 COFOالوثائق ) كما ورد يف 3
 .حاء 3الفقرة  CL150/5 الوثيقة 4
 .3الفقرة  CL150/5 الوثيقة ؛4و 1 نوامللحقا 42-41الفقرات  PC 116/2الوثيقة  5
 .C 2015/20 CFSالوثيقة  6
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 4102األولويات اليت تتماشى مع األهداف االسرتاتيجية كما حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام 
 

 غذائي وسوء التغذية: املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن ال0اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 املبادرات اإلقليمية:

  (املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا ) 4142حتدي القضاء على اجلوع يف أقريقيا مع حلول عام 

  اهلادئ(آلسيا واحمليط  املؤمتر اإلقليمي) القضاء على اجلوع يف آسيا واحمليط اهلادئحتدي 

  املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() بحر الكارييبالمبادرة القضاء على اجلوع يف أمريكا الالتينية ومنطقة دعم 

 
 : التزامات سياسية صرحية الستئصال اجلوع وانعدام األمن الذذائي وسوء التذذية1النتيجة 

 ة والبحر الكارييب، املةؤمتر  املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا، املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتيني) ذيةتعزيز األمن الذذائي والتذ

املةؤمتر اإلقليمةي غةري    ) ية التذذوية، مثل الرضع واحلوامةل واملرضةعات  واألطفال والشباب، والسكان واألسر األكثر عرضة من الناح مع الرتكيز على النساء اإلقليمي للشرق األدنى(،

 الرمسي ألمريكا الشمالية(

 اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) تسهيل احلوار يف جمال السياسات العامة بشنن الزراعة األسرية مبا يف ذلك إنشاء آليات متابعة طويلة األمد على املستوى الوطين 

  يف مكاقحة اجلوع وتنمني أغذية مذذية للجميع، وذلك يف مجيع الوثائق ذات الصلة املعنيةة بالزراعةة    ةأنها حيويعلى بشكل واضح إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اإلشارة

 جلنة األمن الذذائي العاملي() واألمن الذذائي والتذذية

  املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() للتذذيةبطريقة مراعية  سالسل ونظم الذذاء احملليةتطوير 

 (املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا) اشامل للتنمية الزراعية يف أقريقيمواصلة دعم جوانب متعددة من الجنامج ال 

 نة الزراعة(جل) يف سياسات واسرتاتيجيات األمن الذذائي والتذذيةاليت تعمل على دمج سياسات السالمة الذذائية  سياساتالأطر  لدعمالقدرات  تطوير 

  املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() 4112دعم خطة عمل مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لعام 

  املةؤمتر اإلقليمةي ألمريكةا    ) مةن الذةذائي الةوطين   اةطوط التوجيهية الطوعية بشنن احلوكمة املسؤولة عن حيازة األراضي ومصايد األمساك والذابات يف سياق األدعم البلدان يف تنفيذ
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 غذائي وسوء التغذية: املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن ال0اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 جلنة الذابات() اةطوط التوجيهية املتعلقة حبيازة الذابات من خالل تنمية القدراتوخاصة  الالتينية والبحر الكارييب، جلنة األمن الذذائي العاملي(

  جلنة الزراعة() على األمن الذذائي والتذذية البلدان يف صياغة وتنفيذ السياسات لتحسني تركيز إدارة املوارد الطبيعيةدعم 

 
 : حوكمة وآليات تنسيق حمسنة تعتمدها الدول األعضاء وشركاؤها يف التنمية 4النتيجة 

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() إشراك أصحاب املصلحة املتعددين مبا يف ذلك التحالفات الجملانية 

 اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) ري املناخ على الزراعة واألمن الذذائي والتذذويالتكيف مع آثار تذ 

  مشةرتك ملعاجلةة قضةايا األمةن الذةذائي      مواصلة دعم املبادرات والجامج والعمليات املتعددة االختصاصات وذات أصحاب املصلحة املتعددين على املستوى العاملي، حول برنامج عمل

 نة الزراعة(جل) والتذذية

  جلنة الذابات() السياسات بشنن حوكمة احليازة على املستوى القطري حوار إدماج إدارة الذابات يفدعم 

 
 إىل أدّلة وإىل حتليل رقيع اجلودة، وحسن التوقين وشامل لألمن الذذائي والتذذية: تستند القرارات 3النتيجة 

  ي والتذذية من خالل مجلة أمور منها نظم معلومات األمن الذذائي وحتسني الرصد والتقييم، من أجةل تةوقري املعلومةات بشةكل أقضةل      قهم أثر تذّير املناخ على األمن الذذائ  حتسني

 جلنة الزراعة() لعمليات السياسة العامة واسرتاتيجيات االستثمار

  جلنة الزراعة() املشورة بشننهالألمن الذذائي العاملي والتذذية وتنمني املعلومات وتقييم مساهمة التنوع البيولوجي 

  األدلةة مةن خةالل     وتوليةد ، للبلدان بشان املنهجيات لتسهيل مجع وحتليل البيانات واإلبالغ عنها بشنن مساهمات األشجار والذابات يف حتقيق األمن الذذائي والتذذيةتقديم الدعم

 جلنة الذابات() يتقديم الدعم للمشاريع على املستوى اإلقليمي والقطر

  جلنة الذابات() تقهم دور الذابات يف حتقيق األمن الذذائي والتذذية على مجيع املستويات من خالل تبادل املعارف واملعلوماتعزيز 

  مشكالت السلع( جلنة) دور املنظمة بشنن املعلومات، والتحليل والرصد للعرا والطلب على األغذية، واألسعار، ووضع األمن الذذائي على مجيع املستويات صون وتعزيز 

  واإلنذار املبكر عن األغذيةة والزراعةة وعلةى وسةائل التواصةل       لإلعالم حتسني نشر املعلومات من خالل إدخال حتسينات على صفحات الويب وأدوات األسعار التابعة النظام العاملي
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 غذائي وسوء التغذية: املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن ال0اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 جلنة مشكالت السلع() األخرى

  واإلنةذار املبكةر عةن األغذيةة      مالعةاملي لإلعةال  حتليل األسواق واإلبالغ باستخدام نسخة معدلة مةن أداة األسةعار لةدى النظةام     املزيد من االهتمام إىل حتقيق بناء القدرات على   إيالء

 جلنة مشكالت السلع() والزراعة على املستوى القطري
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 بطريقة مستدامةمن الزراعة والغابات ومصايد األمساك  : زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 4اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 املبادرات اإلقليمية: 

  (املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا) املتكاملة للمناظر الطبيعية الزراعية يف أقريقيا  اإلدارة 

  اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) (4حلة املر) األزر اإلقليمية يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  مبادرة 

  اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) النمو األزرق يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ مبادرة 

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى() (4املرحلة ) ندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أقريقيا  مبادرة 

 
 مجيع النتائج: 

  (املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا) وتعزيز االستخدام املستدام وإدارة املوارد الطبيعية نتاج وإنتاجية احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساكإزيادة 

 مي للشرق األدنى(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املؤمتر اإلقلي) محاية وإدارة املوارد الطبيعية الشحيحة واهلشة والتكيف مع تذري املناخ 

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى( ،املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا) تعزيز اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية املستدامني والشاملني 

 : اعتماد املمارسات احملسنة1النتيجة 

  املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() لزراعة والثروة احليوانية والذابات ومصايد األمساك املستدامةاملمارسات لأقضل زيادة كفاءة اإلنتاج واعتماد 

  املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا() اإلنتاجية والقدرة التناقسية لسلسلة القيمة لألرز  حتسني 

 الل تطوير قدرات املزارعني ومؤسسات البحوث واإلرشاد من أجل حتسني القدرة على الصمود للتكّيف مع تذّير املناخ يف حتديد وتعميم املمارسات الزراعية املبتكرة من خ دعم البلدان

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، جلنة الزراعة() وإدارة اجلفاف

 اإلمدادات الذذائية املستدامة والتخفيف من آثار تذري املناخ من خالل ة لنقل التكنولوجيا وإدارة املوارد الوراثية النباتية لتحقيق املساهمة يف حتسني اإلنتاجية املستدامة وبناء أطر قعال

أصةحاب احليةازات الصةذرية إىل    قائمة علةى العلةم وحتسةني وصةول املةزارعني      قوية التقنيات الزراعية املبتكرة، مبا يف ذلك التكنولوجيا احليوية، ومن خالل قدرة بشرية ومؤسسية 

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() التكنولوجيا
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 بطريقة مستدامةمن الزراعة والغابات ومصايد األمساك  : زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 4اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 جلنة الزراعة، املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكةا  ) السيطرة على األمراا احليوانية ذات األهمية االقتصادية واآلقات االقتصادية وخماطر سالمة األغذية

 الشمالية(

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، جلنة مصايد األمساك() تشجيع تنمية تربية األحياء املائية املستدامة 

  ألرز، اخل.(، وزراعةة الطحالةب   ا) ونظةم احملاصةيل السةمكية   بشنن التآكل الساحلي والوقاية مةن أضةرار العواصةف واألمةواج،     اةجة إلجراء ونشر دراسات وطنية وإقليمية   توقري

 جلنة مصايد األمساك() يف اجملتمعات الساحليةالبحرية 

  جلنة الذابات() التنويع وكفاءة اإلنتاج والتسويق ملنتجات الذابات اةشبية وغري اةشبية، واةدمات البيئية للذاباتتشجيع 

 بات وإعادة تنهيلها؛ التنمية املتكاملة للجبال؛ إدارة مستجمعات املياه والتكيف مع تذةري املنةاخ؛ الةنظم الزراعيةة     توقري املشورة واةطوط التوجيهية والدعم الفين بشنن: إحياء الذا

 جلنة الذابات() احلرجية والذابات يف األراضي اجلاقة

  جلنة الذابات() التحول من االستخدام غري الرمسي وغري املستدام لألخشاب ألغراا الطهي، حنو استخدام رمسي ومستدام  دعم 

 لدعم عملية االنتقال إىل الزراعة املستدامة: تعزيز آليات احلوكمة 4النتيجة 

 اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) تعزيز إدارة واستخدام املوارد الطبيعية بطريقة منصفة منتجة ومستدامة 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() اب احليازات الصذريةاملشورة السياسية إىل احلكومات لدعم التكثيف املستدام ألصح تقديم 

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلةادئ، املةؤمتر اإلقليمةي ألمريكةا الالتينيةة      ) تعزيز التكيف مع تذري املناخ وحتسني آليات احلوكمة ودعم اختاذ القرارات لتحقيق التنمية املستدامة

 والبحر الكارييب(

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() طبيعية مع الرتكيز على التخفيف من آثار تذري املناخ والتكيف معه واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية واحليوانيةمعاجلة إدارة املوارد ال 

  النظم الزراعية الرئيسية ويف السلسلة الذذائية، لبناء االستدامة مع دعم البلدان يف جمال التخطيط االسرتاتيجي والسياسات العامة الرامية إىل حتسني إدارة املياه واألداء واإلنتاجية يف

 جلنة الزراعة() الرتكيز على املياه اجلوقية والتلوث وامللوحة يف الرتبة

    يةز علةى تبةادل املةوارد الوراثيةة الزراعيةة       تنفيذ الصكوك الرئيسية يف جمال السياسة العامة بشنن التنوع البيولوجي وتعزيز الشراكات مع املؤسسات الدوليةة ذات الصةلة، مةع الرتك

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() ونشرها وتطويرها واستخدامها
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 بطريقة مستدامةمن الزراعة والغابات ومصايد األمساك  : زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 4اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() معاجلة املسائل املتعلقة بالذابات، وخاصة اةسائر احلرجية 

 تخدام نون الذابات واحلوكمة والتجارة من خالل بناء القدرات وتبادل املعرقة واملعلومات وتعزيز التعاون بني القطاعني اةاص والعام بشةنن اسة  دعم جهود البلدان يف حتسني إنفاذ قا

 جلنة الذابات() األراضي ومسائل حيازتها

 جلنة الذابات() اباتدعم وضع اةطوط التوجيهية الطوعية لرصد الذابات الوطنية، وكذلك تطوير أنظمة وطنية لرصد الذ 

  ودعةم تقيةيم مسةاهمة السةلع واةةدمات احلرجيةة يف احلسةابات         تشجيع التنويع، وكفاءة اإلنتاج والتسويق ملنتجات الذابات اةشبية وغري اةشبية، واةدمات البيئية للذابةات

 جلنة الذابات() الوطنية

 جنةامج األمةم املتحةدة التعةاوني ةفةب االنبعاثةات الناإةة عةن إزالةة          لذابات، مبا يف ذلك دعمها يف اإلعةداد ل مساعدة البلدان على حتسني قهم مصادر جديدة للتمويل يف جمال ا

 جلنة الذابات() الذابات وتدهورها

 سياسات وممارسات أقضةل يف جمةال اإلدارة    توقري الدعم الفين والدعم يف بناء القدرات للحكومات واملزارعني من أجل وضع اسرتاتيجيات وطنية لتطوير تربية األحياء املائية، ونشر

 جلنة مصايد األمساك() واحلوكمة احملسنة اليت من شننها زيادة اإلنتاجية وتقليص املخاطر البيئية وخماطر األمراا بهدف حتفيز االستثمارات

 لضمان وضع إطار مؤسسي، وعلمي، وقانوني مالئةم   صيادي األمساكوصذار  لصناعةتوقري السياسات، والدعم الفين وبناء القدرات للحكومات، واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وا

رة املفرطةةة، وإديةد األرصةةدة وتقليةةص     من أجل اعتماد ودعم وإنفاذ إدارة مصايد األمساك وممارسات جيدة، ملكاقحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، واحلّد من القةد

 جلنة مصايد األمساك() آثةار الصيةد على البيئة

 صايد األمساك الصةذرية، ودمةج مسةائل    مساعدة تسهيل حتسني السياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة مبصايد األمساك من خالل تعزيز الشفاقية والشمولية، وخاصة املشاركة الفعالة مل

 جلنة األمن الذذائي العاملي() ع إيالء االعتبار الواجب لألمن الذذائي والتذذية والتخفيف من حدة الفقرمصايد األمساك وتربية األحياء املائية بالجامج واملبادرات الدولية الرئيسية، م

 
 املصادقة على صكوك دولية واعتمادها ودعم آليات احلوكمة ذات الصلة من أجل نظم غذائية مستدامة  :3النتيجة 

  إزالة الذابةات وتةدهورها يف البلةدان     نالنامجة عحليوانية املستدامة وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفب االنبعاثات االستمرار يف االخنراط يف جدول األعمال العاملي للثروة ا

 اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) النامية
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 بطريقة مستدامةمن الزراعة والغابات ومصايد األمساك  : زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 4اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

  اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) التنفيذ اإلقليمي لنظام تراث زراعي ذي أهمية عاملية 

  وبشكل أساسي من خةالل حتديةد األولويةات ووضةع توجيهةات قعالةة يف جمةال السياسةة العامةة،          تنفيذ مدونة السلوك بشنن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلةتوسيع وتعميق ،

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() واحلوكمة الرشيدة وتعزيز أقضل املمارسات

  مبا يف ذلك دعم منتدى األمم املتحدة املعين بالذابات، والشراكة التعاونيةة بشةنن الذابةات، والصةك     مة الدولية والصكوك املتعلقة باإلدارة املستدامة للذاباتآليات احلوك دعم تنفيذ ،

الجية، وخطة العمل العاملية من أجل حفظ املوارد الوراثيةة احلرجيةة   املعين بالذابات غري امللزم قانونًا بشنن مجيع أنواع الذابات، والشراكة التعاونية بشنن اإلدارة املستدامة للحياة 

 جلنة الذابات() واستخدامها وتنميتها بطريقة مستدامة

 جلنة الذابات() دعم املبادرات املعنية بتعزيز مساهمات الذابات يف اقتصاد أخضر 

  جلنة مشكالت السلع() ة السلع املستدامةاستكشاف تطوير شراكات متعددة أصحاب املصلحة وأكثر مشواًل من أجل إار 

 
 : قرارات قائمة على األدلة من أجل التخطيط واإلدارة 2النتيجة 

  (جلنة الزراعة) وكمة الدوليةالبلدان األعضاء يف احلوكمة واختاذ القرارات املستندة إىل األدلة لإلنتاج الزراعي املستدام ومن أجل تطوير واعتماد وتنفيذ آليات احلدعم 

  جلنة الذابات() 4112وضع اللمسات األخرية على تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام 

 جلنة الذابات() وضع منهجيات إلدارة متعددة األغراا للذابات 

  وتعزيةز  واالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهيةة املسةتدامة  الرتكيز على امليزة النسبية للمنظمة يف جمال رصد موارد الذابات واملعلومات بشننها، وتطوير وتعزيز ممارسات إدارة الذابات 

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() إدماج الذابات مع غريها من القضايا عج مجيع القطاعات والسيما يف جمال األمن الذذائي واملياه

 ة وتعزيز نهج إدارة مصايد األمساك املستدامة وتنمية تربيةة األحيةاء املائيةة لتحسةني مسةاهمة األمسةاك يف       اختاذ زمام املبادرة يف حماولة لتحسني أدوات تقييم خمزون الثروة السمكي

 جلنة األمن الذذائي العاملي() حتقيق األمن الذذائي والتذذية

 تفادة مةن املعةارف املتولةدة وذلةك ألجةل وضةع سياسةات تكيةف         دعم للحكومات وأصحاب الشنن ذوى الصلة لالسة حتسني قاعدة املعرقة بشنن آثار تذري املناخ على أمناط التجارة و

 جلنة مشكالت السلع() ذلك آليات تيسري االنتقال إىل سالسل القيمة املستدامة عن طريق االستفادة من أدوات السوق يفمناخية ُتدرج التجارة، وتضم النمو الشامل، مبا 
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 : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112ولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام األ) 

 املبادرات اإلقليمية 

  املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() متكني أصحاب احليازات الصذرية واملزارع األسرية يف أوروبا وآسيا الوسطى 

  املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() التينية ومنطقة البحر الكارييبالزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية يف أمريكا ال 

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى() الزراعة على نطاق صذري من أجل التنمية الشاملة يف منطقة الشرق األدنى ومشال أقريقيا 

 
 وارد واةدماتمن خالل حتسني الوصول إىل امل الريف: متكني ققراء 1النتيجة 

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى() سكان يف الريف وأصحاب احليازات الصذرية والسكان املستضعفنيالعيش لل ُسبلحتسني 

 اإلقليمي للشرق األدنى( املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا، املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، املؤمتر) تعزيز اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية املستدامني والشاملني 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() تقديم املشورة يف جمال السياسات للحكومات لدعم التكثيف املستدام ألصحاب احليازات الصذرية 

 الزراعة(جلنة ) دعم البلدان يف تسهيل وصول صذار املنتجني إىل األسواق والتكنولوجيا، والتمويل، واألراضي وغريها من املوارد اإلنتاجية 

  جلنة الزراعة() وإنصاف املنظمات الريفيةدعم البلدان يف تعزيز احلوكمة 

  وخاصةة اةطةوط التوجيهيةة املتعلقةة حبيةازة       املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، جلنة األمةن الذةذائي العةاملي(   ) دعم البلدان يف تنفيذ اةطوط التوجيهية الطوعية

 جلنة الذابات() الل تنمية القدراتالذابات من خ

 جلنة الذابات() م املشاريع الصذرية القائمة على الذابات ومنظمات الذابات الصذرية ومنتجي املزارع، من بني غريهم، من خالل مرقق الذابات واملزارعدع 

 جلنة الزراعة() 4112ا بعد عام تشجيع الزراعة األسرية وإدماجها يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وجدول أعمال التنمية مل 

  جلنة مصايد األمساك() مع الرتكيز على دور املرأة العيش ُسبلمن خالل حتسني إضاقة القيمة بعد احلصاد واةيارات البديلة ل العيش ُسبلتنويع وتعزيز 

 جلنة مشكالت السلع()  األسواقتوقري الدعم يف جمال السياسات العامة لتمكني أصحاب احليازات الصذرية من املشاركة بفعالية يف 
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 : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112ولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام األ) 

 : قرص أقضل للحصول على عمل الئق يف املزرعة وخارج املزرعة 4النتيجة 

  حر الكارييب(املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا، املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والب) قرص العمل للرجال والنساء والشباب، وتوليد زيادة املمارسات اجليدة لتشذيل الشباب يف الزراعة 

  جلنةة مصةايد   ) من خالل عمل الئق يف مصايد األمساك وتربيةة األحيةاء املائيةة، وال سةيما يف العمليةات علةى النطةاق الصةذري         العيش الكريم ُسبلدعم السياسات واملمارسات لتعزيز

 األمساك(

 جلنة الزراعة() راعةمساعدة البلدان األعضاء يف وضع أطر متكاملة لتطبيق معايري العمل الدولية يف الز 

 ة وتةنمني التةدريب الكتسةاب املهةارات     مساعدة البلدان األعضاء يف حتسني تصميم االسرتاتيجيات والسياسات املتصلة بتنويع االقتصاد الريفي اليت ترّوج الستحداث قرص عمل الئق

 جلنة الزراعة() الريفللعمال واملنتجني الريفيني، ال سيما النساء والشباب يف 

 جلنة مشكالت السلع() اسرتاتيجيات ختفيب الفقر واسرتاتيجيات وبرامج العمالة الريفية الالئقة يف يف إدماج قرص التجارة والسوق واالهتماماتعدة البلدان مسا 

  جلنة الذابات() خاص للعمل الالئقتوقري/تيسري الوصول إىل املعرقة واملعلومات لتحسني قهم دور الذابات يف التنمية الريفية املستدامة واحلد من الفقر مع إيالء اهتمام 

 جلنة مصايد األمساك() ممارسات وتكنولوجيات صيد أكثر مسؤوليةحتسني السالمة يف البحار و 

 اء الرقيةع املسةتوى  ة القيمة يف قطاعات األغذية لتشمل املزارعني أصحاب احليازات الصذرية والشركات الصذرية واملتوسطة احلجم، بناء على توصيات قريق اةجتعزيز تطوير سلسل 

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية()

 الريف: تعزيز نظام احلماية االجتماعية للحد من الفقر يف 3النتيجة 

 املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا، املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() حتسني احلماية االجتماعية يف املناطق الريفية وتعزيز التنمية اإلقليمية الريفية والزراعة األسرية 

 مصايد األمساك، واحلد مةن قةدرات الصةيد املفةرط، واالنتقةال إىل مصةايد أمسةاك أكثةر          دعم السياسات واملمارسات لتعزيز برامج احلماية االجتماعية اليت تساعد على إعادة تنهيل

 جلنة مصايد األمساك() ق الصذرياستدامة مع حتسني الظروف االجتماعية وتعزيز تربية األحياء املائية املسؤولة من الناحية االجتماعية، ال سيما يف العمليات على النطا

 على حتسني إدارة املخاطر وخلق التآزر بني تدابري احلماية االجتماعية، واألمن الذذائي والتذةذوي، ومنةو    الريفرامج احلماية االجتماعية ملساعدة سكان مساعدة البلدان يف توسيع ب

 جلنة الزراعة() فقر يف الريفاإلنتاجية الزراعية، والتنمية االقتصادية احمللية والتنويع، وإدارة املوارد باستدامة، ومتكني املرأة الريفية واحلد من ال
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 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة 2اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 املبادرات اإلقليمية: 

  اهلادئ(ؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط امل) سالسل القيمة لألمن الذذائي والتذذية يف جزر احمليط اهلادئ 

  املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() إارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وآسيا الوسطى 

  املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() حتسني نظم األغذية يف منطقة البحر الكارييب 

 
  سواق الكفؤة والشاملة من خالل اآلليات واالتفاقات واملعايري الدولية: الرتويج للتجارة واأل1النتيجة 

 (املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا) دعم الوصول إىل األسواق وتدابري النظاقة الصحية من أجل إارة أقضل 

 قيق املزيد من التماسك يف تطوير االسرتاتيجيات الزراعية الوطنيةة واالتفاقةات   وجمتمعاتها االقتصادية اإلقليمية لكفالة حت توقري الدعم يف جمال السياسات والدعم املؤسسي إىل البلدان

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، جلنة مشكالت السلع() التجارية اإلقليمية

 ومات واجلهات املشذلة لسالسل القيمة علةى بنةاء   دعم األطر السياسية، واالسرتاتيجية، والتنظيمية اةاصة بالصحة النباتية واحليوانية، وسالمة األغذية وجودتها، ومساعدة احلك

 جلنة الزراعة() القدرات لالمتثال ملتطلبات السالمة الذذائية والصحة النباتية واحليوانية

 جلنة الزراعة() دعم صياغة واعتماد االتفاقات املتعلقة بالتجارة اليت تسهم يف حتقيق التنمية الريفية للحكومات وأهداف األمن الذذائي 

 االتفاقةات يف حوكمةة    هاملتزايةدة هلةذ  ، نظةرًا لألهميةة   ةوالثنائية  ةواإلقليمية  األطةراف  ةاملستويات املتعددبفعالية على  الصلة ذات التجارية واآلليات االتفاقات صياغةيف  البلدانعم د

 جلنة مشكالت السلع().التجارة والتطورات يف األسواق اإلقليمية والعاملية

 جلنة مشكالت السلع() ت السوق العاملية إلنارة الطريق أمام صياغة االتفاقات التجاريةتعزيز استخدام إسقاطا 

    ذلةك التكنولوجيةا احليويةة، وتعزيةز     تسهيل بيئة مواتية للحكومات وغريها من أصحاب املصلحة لتحسني األطر واملعايري والتوجيهات الدولية للتقنيات الزراعيةة اجلديةدة، مبةا يف 

 دوليةاً ة إىل العلةم واملتفةق عليهةا    إارة يف األغذية الزراعية ميكن التنبؤ بها، وزيادة استثمار املنظمة يف بناء قدرات البلدان لتعزيز وضع املعايري التنظيميةة املسةتند  استخدامها لضمان 

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() واستخدامها واالمتثال هلا
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 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة 2اهلدف االسرتاتيجي 
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 املؤمتر اإلقليمي غري ) لججمة التابعة هليئة الدستور الذذائي مع منظمة الصحة العاملية، مع الرتكيز على تعزيز تنمية القدرة التقنية على املستوى املؤسسياالستمرار يف تنفيذ أنشطة ا

 الرمسي ألمريكا الشمالية(

  والتحليةل  ، صد السلع الزراعية والتوقعات وخباصة من منظةور األمةن الذةذائي العةاملي    لكي تصبح مركز امتياز ونقطة مرجعية عاملية يف جمال ر أنشطة منظمة األغذية والزراعةتعزيز

 جلنة مشكالت السلع() والرصد للعرا والطلب على األغذية، واألسعار، ووضع األمن الذذائي على مجيع املستويات

 طريةق نظةام املعلومةات املتعلقةة      وذلةك عةن   املعلومةات  خةدمات  مةن  الوقةن  نفةس يف  التحسني السياسات،مع وتنسيق التحليل بشنن احلكومات وبني الوكاالت التعاون بنيسني حت

 جلنة مشكالت السلع() واملنصات املماثلة باألسواق الزراعية

 ي؛ سياسات واسرتاتيجيات التجارة الزراعية ذذائتوقري املساعدة التقنية واملساعدة يف جمال السياسات قيما يتعلق بتحليل األسواق الزراعية والذذائية واآلثار ذات الصلة على األمن ال

 جلنة مشكالت السلع، املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() اإلقليمية والعاملية

 جلنة الذابات() توقري معلومات موثوق بها عن منتجات الذابات وإارة املنتجات احلرجية 

 ذية الزراعية أكثر مشوال : تطوير وتنفيذ أعمال زراعية وسالسل األغ4النتيجة 

  بالشراكة مةع املنظمةات الدوليةة األخةرى ذات     األغذية من امُلهدروواحلد من الفاقد  شاملة وقعالة ومستدامة وتناقسيةالتواصل وخطط العمل الوطنية لوضع نظم غذائية وزراعية دعم،

مبةا يف ذلةك مةن خةالل مسةاعدة احلكومةات يف تقيةيم نظمهةا          متر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكةارييب( املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، املؤ) الصلة،

 جلنة األمن الذذائي العاملي() الذذائية وتشجيع تبادل اةجات

  ،لذذائية الصحية، وحتليةل اإاهةات تقلةب أسةعار املةواد الذذائيةة،       و السياسات العامة اليت تشجع اإلمدادات ادعم اإلجراءات االسرتاتيجية اليت تستهدف الفئات األكثر ضعفًا

 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب() وتشجيع التجارة بني األقاليم، ودعم الزراعة األسرية وتعزيز األسواق احمللية

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() صذار املزارعني يف سالسل القيمة يف حماولة للحد من الفاقد الذذائي دعم تنمية السالسل والنظم الذذائية احمللية بطريقة مراعية للتذذية، وإدراج 

   اءات االسةتثمارات وحتةديثها  حتديث املنهجية، ووضع خطوط توجيهية وبناء قاعدة بيانات لصناعات األغذية، وتطوير منهجيات لقياس الفاقد بعد احلصاد، واحلفاظ علةى إحصة 

 جلنة األمن الذذائي العاملي() من األغذية امُلهدرووضع بروتوكوالت ومنهجيات متماسكة لقياس الفاقد و (جلنة الزراعة)

 اق بطريقة مشروعات التجهيز الزراعي من املشاركة يف األسواألسر الزراعية ودعم األنظمة الزراعية والذذائية الشاملة اليت متّكن اجلهات املنتجة التجارية الصذرية واملتوسطة احلجم و
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 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة 2اهلدف االسرتاتيجي 
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 جلنة الزراعة() مستدامة

     االسةتدامة، والعمةل الالئةق واحلمايةة     مساعدة البلدان ومنظمات الصناعة يف وضع سياسات معنية بالقيمة املضاقة وتشجيع التجارة عج دمةج األداء االقتصةادي، واألمةن الذةذائي، و

 جلنة مصايد األمساك() االجتماعية

 مةن األغذيةة يف    امُلهةدر تلبية االحتياجات الذذائية احلضرية مع الرتكيز على تطوير النظم الذذائية احلضةرية املسةتدامة، قضةال عةن احلةد مةن        دعم احلكومات الوطنية واحمللية يف

 جلنة الزراعة() االقتصادات احلضرية

 املةؤمتر  ) يف املسةتقبل  اطق الريفية، مبا يف ذلك قدرتها على الصمود ونقاط ضعفها،اهلامة بني االحتياجات الذذائية احلضرية واإلنتاج الذذائي يف املن الروابطتعزيز قهم  ستزداد أهمية

 اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية(

 
 : وضع وتنفيذ السياسات والصكوك واالستثمارات املالية3النتيجة 

 زيةادة حجةم وقعاليةة االسةتثمارات العامةة واةاصةة بالزراعةة والتنميةة         القطاع اةاص، ل تعزيز العالقات بني منظمة األغذية والزراعة وجمموعة متنوعة من الشركاء ذات الصلة من

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() الريفية

 قيمةة املضةاقة املتنتيةة مةن مصةايد األمسةاك       على إقامة شراكات بني القطاعني العام واةاص تدعم االستثمارات يف البنية األساسية، والتكنولوجيةا، واملمارسةات لزيةادة ال    التشجيع

 جلنة مصايد األمساك() وجودتها
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 العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات ُسبل: زيادة قدرة 5اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 املبادرات اإلقليمية:

  املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا() درة على الصمود يف املناطق اجلاقة يف أقريقيابناء الق 

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى() بناء القدرة على الصمود لألمن الذذائي والتذذية يف الشرق األدنى ومشال أقريقيا 

 
 ملخاطر وإدارة األزمات: اعتماد وتنفيذ النظم القانونية والسياساتية واملؤسسية للحّد من ا1النتيجة 

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى() كسب العيش للمجتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية يف مواجهة التهديدات واألزمات ُسبلصمود نظم   زيادة 

  املؤمتر اإلقليمي ألوروبا() إدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك التخفيف من آثار تذري املناخ والتكيف معه 

 جلنة مصايد األمساك() سني صحة وأداء النظم اإليكولوجية املائية واجملتمعات املعتمدة عليهاحت 

    رة يف جمةال السياسةات واملشةورة التقنيةة؛     الرتكيز على دور املنظمة يف االستجابة حلاالت الطوارئ وبناء قدرة السكان املعرضني على الصمود من خالل توقري املعرقةة و تقةديم املشةو

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() ة التنهيل وأنشطة اإلنعاش املمتدة يف جمال الزراعة، والتقليل من أهمية ختزين وتوصيل اإلمداداتوإعاد

 املؤمتر اإلقليمي غةري  ) السياسية وخالهلا وبعدها االخنراط يف حوار السياسات بشنن اإلجراءات السياسية والسياسات الرامية إىل حتسني األمن الذذائي والتذذية قبل حاالت األزمات

 الرمسي ألمريكا الشمالية(

 جلنة الزراعة() تقديم التوجيهات قيما يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج قطاعية وبرامج بشنن البنية التحتية وإعادة التنهيل 

  جلنة الذابات() كاملة والتشاركية إلدارة احلرائق، ومحاية صحة الذابات، وإدارة مستجمعات املياهالبلدان يف تنفيذ اإلدارة املتالتعاون العاملي وتبادل املعلومات ودعم تنسيق 
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 العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات ُسبل: زيادة قدرة 5اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 : من املراقبة إىل الوقاية4النتيجة 

 املةؤمتر اإلقليمةي ألوروبةا، املةؤمتر     ) (الوقاية منها، واالسةتعداد هلةا، واالسةتجابة هلةا    ) لسيطرة على األمراا احليوانية واآلقات النباتية وخماطر سالمة األغذية وحاالت الطوارئا

 الزراعة( اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، جلنة

 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() ثر على األغذية والزراعةالرتكيز على توقري املعلومات العاملية والدعوة وإدارة املخاطر للتحديات البيئية اليت تؤ 

 نذار املبكر عن األغذية والزراعة، وخباصة تلبية الطلبات على تنمية القدرات بشنن رصد احملاصيل واملراعي باستخدام نواتج االستشعار عن بعد من خالل النظام العاملي لإلعالم واإل

 جلنة مشكالت السلع() رات اإلجهاد الزراعي، على املستويني الوطين ودون الوطينيف استخدام نظام مؤش

 املبكر عن األغذية والزراعةة   رلإلعالم واإلنذا ياملإيالء املزيد من االهتمام إىل حتقيق بناء القدرات على حتليل األسواق واإلبالغ باستخدام نسخة معدلة من أداة األسعار لدى النظام الع

 جلنة مشكالت السلع() توى القطريعلى املس

 وال اجلويةة، والصةدمات االقتصةادية    حتسني مؤشرات األمن الذذائي وجعلها أكثر دقة من الناحية الزمنية وأكثر مذزى، وتعزيز حتليل التعرا وذلك عن طريق تقييم تنثريات األح

 جلنة مشكالت السلع() األسري والكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان على اإلنتاج واألمن الذذائي

 جلنة الذابات() توقري بيانات شاملة عن وقوع حاالت الطوارئ املتعلقة بالذابات 
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 : ختفيب املخاطر والضعف على املستوى األسري 3النتيجة 

 املةؤمتر اإلقليمةي ألوروبةا، املةؤمتر     ) سةتعداد هلةا، واالسةتجابة هلةا(    الوقاية منها، واال) السيطرة على األمراا احليوانية واآلقات النباتية وخماطر سالمة األغذية وحاالت الطوارئ

 الزراعة( اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، جلنة

  وتكثيفها، إذا كانن مستدامة، بطرائق تؤدي إىل بناء قدرات تنقلم وتكّيةف منتجةة لةدى الرجةال الضةعفاء والنسةاء        املعيشة ُسبلدعم احلكومات واجملتمعات احمللية يف تنويع نظم

 جلنة الزراعة() الضعيفات

 جلنة الزراعة() تقديم التوجيهات قيما يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج قطاعية وبرامج بشنن البنية التحتية وإعادة التنهيل 

 واملشةورة التقنيةة؛    نظمة يف االستجابة حلاالت الطوارئ وبناء قدرة السكان املعرضني على الصمود من خالل توقري املعرقةة و تقةديم املشةورة يف جمةال السياسةات     الرتكيز على دور امل

 ي غري الرمسي ألمريكا الشمالية(املؤمتر اإلقليم) وإعادة التنهيل وأنشطة اإلنعاش املمتدة يف جمال الزراعة، والتقليل من أهمية ختزين وتوصيل اإلمدادات

  جلنة مصايد األمساك() العيش مع الرتكيز على دور املرأة ُسبلالعيش من خالل حتسني إضاقة القيمة بعد احلصاد واةيارات البديلة ل ُسبلتنويع وتعزيز 

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، جلنة مصايد األمساك() ذذائي والتذذويالتكيف مع آثار تذري املناخ على الزراعة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية واألمن ال 

  جلنة الذابات() البلدان يف تنفيذ اإلدارة املتكاملة والتشاركية إلدارة احلرائق، ومحاية صحة الذابات، وإدارة مستجمعات املياهتنسيق التعاون العاملي وتبادل املعلومات ودعم 

 جلنةة  ) املسةتقبل  ت متعلقة بالذابات واألشجار حيث تساهم يف إرضاء االحتياجات يف مرحلة ما بعد الكوارث، وكذلك الربط مع الوقاية واحتياجةات التنميةة يف  وضع وتنفيذ مقرتحا

 الذابات(

 جلنة الذابات() توليد ونشر مواد إرشادية لتطوير اإلجراءات املتعلقة بالذابات واألشجار يف حاالت ما بعد الكوارث 

 وعلى قهةم دور الذابةات   واالستجابة هلا وضع املنهجيات واإلرشادات ملساعدة اجملتمعات على الوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها واالستعداد هلا والتخفيف من حدتها ،

 جلنة الذابات() واألشجار يف إدارة خماطر الكوارث

 جلنة مصايد األمساك() أكثر مسؤولية حتسني السالمة يف البحار وممارسات وتكنولوجيات صيد 

 : حتسني التنهب واالستجابة إلدارة األزمات 2النتيجة 

 املةؤمتر اإلقليمةي ألوروبةا، املةؤمتر     ) الوقاية منها، واالسةتعداد هلةا، واالسةتجابة هلةا(    ) السيطرة على األمراا احليوانية واآلقات النباتية وخماطر سالمة األغذية وحاالت الطوارئ
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 العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات ُسبل: زيادة قدرة 5اهلدف االسرتاتيجي 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 راعة( ليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، جلنة الزاإلق

 اهلادئ(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ) حتسني القدرة على االستجابة للتهديدات وحاالت الطوارئ الذذائية والزراعية 

  رحلة االنتقال، نشر املزيةد مةن املةواد    التجربة املعروقة قيما يتعلق بإعادة تنهيل البنية التحتية وتصميم نظم اإلنتاج والتسويق يف بيئات ما بعد النزاع وما بعد الكوارث وماالستناد إىل

 جلنة الزراعة() التوجيهية املراعية للمساواة بني اجلنسني والعمل مع احلكومات والشركاء يف تطبيقها

 مثل اتفاق التعاون الثالثي "صحة واحدة" بني منظمة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة    والوقاية منها والتخفيف من آثارها يف قطاع األغذية والزراعة،  ثاملبكر للكواراالستعداد واإلنذار ن إ

 متر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية(املؤ) الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان، أمر بالغ األهمية لألمن الصحي العاملي

 جلنة مصايد األمساك() استعدادا اجملتمعات الساحلية وغري الساحلية ملعاجلة الكوارث الطبيعية 

  جلنة الذابات() املشاركة يف التقييم املتعدد القطاعات ملرحلة ما بعد الكارثة من أجل حتديد اآلثار على األشجار والذابات 
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 : اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات 6اهلدف 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 جودة وكمال العمل الفين واملعياري الذي تقوم به املنظمة :1النتيجة 

  باعتبةاره املرجةع العةاملي لإلسةقاطات املتوسةطة األجةل        والزراعةة،  األغذيةة  االقتصةادي ومنظمةة   امليةدان  يفبني منظمة التنمية والتعاون  بتقرير التوقعات الزراعية املشرتكةاالحتفاظ

 جلنة مشكالت السلع() وللتحليل السوقي للقطاع الزراعي

     جلنةة  ) ، مثةل حالةة أسةواق السةلع الزراعيةة     توحيد املناقشات املعاصرة بشنن القضايا الرئيسية ذات الصلة باألسواق وبتجارة السلع العاملية وذلك مةن خةالل مطبوعاتهةا األساسةية

 مشكالت السلع(

    ج العمةل الشةامل واملتوسةط األجةل     تقديم اةدمة والدعم للجنة مشكالت السلع إلجراء عمليات استعراا وتقديرات ألسواق وإارة السلع الزراعية، وتقديم املشةورة بشةنن برنةام– 

جلنةة  ) جمةال السياسةات   يفتصل بالتجارة واألسواق، وذلك بهدف احلفاظ علةى التةوازن بةني السةوق وأعمةال التوقعةات واألعمةال        وبرنامج العمل األطول أجاًل التابع للمنظمة، وامل

 مشكالت السلع(

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى() مصايد األمساك، اجلراد() تقديم الدعم الفين للهيئات اإلقليمية مواصلة 

 ة مية الستة للذابات، وأجهزة الذابات الدستورية األخرى، مبا يف ذلك مواصلة حتسني تفاعلها مع األجهزة األخرى: مثل منتةدى األمةم املتحةد   دعم جلنة الذابات، واهليئات اإلقلي

 جلنة الذابات، املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية() املعين بالذابات والشراكة التعاونية للذابات

 ر املنشور الرئيسي "حالة الذابات يف العامل" كل سنتني، لتسليط الضوء علةى االإاهةات والتحةديات الةيت تواجةه قطةاع الذابةات        قطاع الذابات وإصدا إجراء دراسات استشراقية يف

 جلنة الذابات() التصدي هلا ُسبلالناشئة واملساهمة يف النقاش حول 

 جلنة الذابات() تكار يف القطاع ويف مجيع املواقع التنظيميةالفنية الداخلية لضمان التميز، واجلودة، واالب اتاستخدام الشبك 

 : قدرة البلدان على استخدام البيانات ومجعها وحتليلها ونشرها4النتيجة 

 رمسي ألمريكا الشمالية(جلنة الزراعة، املؤمتر اإلقليمي غري ال) احلفاظ على دور املنظمة العاملي يف إنتاج حتاليل البيانات اإلحصائية وغريها من البيانات اهلامة 

  املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، جلنة الزراعة() مبا يف ذلك البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس() دعم تبادل البيانات واملعلومات واملعارف بشنن األمن الذذائي والتذذوي 

  ط اهلادئ، جلنة الزراعة(املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحملي) توقري اإلحصاءات واملعلومات لصياغة السياسات 
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 : اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات 6اهلدف 

 (4112األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية خالل عام ) 

 املؤمتر اإلقليمي ألقريقيا() والرصد والتقييم واملعلومات واالتصاالت يف جمال الزراعة تعزيز القدرات يف جمال اإلحصاءات 

 ة البيانات، على النحو املنسق له من قبل كبري توقري مدخالت الذابات لتحسني املنهجيات يف جمال الذابات، وتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية واملؤسسية، وحتسني قابلية مقارن

 جلنة الذابات() اإلحصائيني يف الفاو

 : القدرة القطرية يف جمال صياغة سياسات األمن الذذائي وتنفيذها ورصدها والجامج اليت توقر قرصًا متساوية للرجال والنساء3النتيجة 

  يفية، وتعزيز صوت املرأة ودورها القيادي يف منظمات املنتجني، وبناء القدرات القطرية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكةني  املوارد املنتجة واةدمات الر إىلاملرأة  حتسني وصول

 جلنة الزراعة() املرأة

  التحليل القةائم علةى نةوع اجلةنس لفهةم الفةرص املتعلقةة        إدراج املنظور اجلنساني متاما يف مجيع أنشطة الججمة للمنظمة، سواء يف املقر الرئيسي أو العمليات امليدانية، مبا يف ذلك

 مجيع اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية() حتسني الجامج ُسبلباملساواة بني اجلنسني، قضال عن تعزيز مجع وحتليل البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس للمساعدة يف حتديد 

 ة وقعالية:معايري وآليات ومؤسسات حوكمة أكثر مشولي2النتيجة 

 ل احلوار بشنن السياسات وتنميةة  توقري الدعم ملعاجلة قضايا احلوكمة يف جمال الزراعة ومصايد األمساك والذابات على مستوى القطاعات وعج القطاعات ، مبا يف ذلك من خال

 مجيع اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية() القدرات وتبادل املعرقة واملعلومات

 


