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 موجز
بإعداد الذي جيري مرة كل أربع سنوات، و  ،حاليًا باستعراض إطارها االسرتاتيجي منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(تقوم 

 هذه الوثيقة  عرضكجزء من العملية املرعية لتخطيط الربامج. وت  2021-2018للفرتة جديدة خطة متوسطة األجل 
 لى اجمللس ما يلي:ع

الذي يوجز األهداف االسرتاتيجية واملواضيع املشرتكة بني اجملاالت ، مشروع اإلطار االستراتيجي المراجع أ((
وخصائص املنظمة  ،حتديثها يف ضوء التطورات واالجتاهات والتحديات على الصعيد العاملي جرىاملختلفة اليت 
 ؛لقسم األول()ا األساسيةووظائفها 

مبا يف ذلك إطار نتائج األهداف ، 2021-2018متوسطة األجل للفترة الالخطوط العريضة للخطة  )ب(
 )القسم الثاين(.االسرتاتيجية والربامج مع النواتج واملؤشرات واملخرجات 

لة السري يف االجتاه وا مل 2016و 2015 عاميتسق خالل املقوي و ال هاعن دعم للمنظمةأعربت األجهزة الرئاسية وقد 
 تطورات ّدة عاالسرتاتيجي للمنظمة، من أجل حتقيق املفعول الكامل لإلطار االسرتاتيجي. ويف الوقت عينه، حصلت 

وعددها وأهداف التنمية املستدامة  2030وال سيما اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2016-2015يف الفرتة عاملياً هامة 
 للمنظمةينبغي السياق العريض الذي س وهي تشكل كلهااملناخ حيز التنفيذ، تغرّي باريس ِبشأن  ودخول اتفاقهدفًا  17

 .املتوخى من أجل تعزيز التنفيذ واألثرمعه  نفسها أن تعمل ضمنه وأن تكيف
 العهامليهة  ابهدًءا من رييهة املنظمهة وأههدافهه ،التوجهه االسههههههههههههههرتاتيجي العهام للمنظمهة اإلطار االستتتتتتتتتتتتراتيجي المر اجعيوفّر و 

، كجزء من االسههتعراض ايلا . وقد أدت عملية تشههاورية للتفكري االسههرتاتيجي قائمة على خطوات بقيت على حاهلااليت 
االجتاهات العاملية  )ب(؛ ةبيئة عمل املنظمالتطورات العاملية الرئيسههههههههههههههية اليت تؤثر يف  )أ(حتليلية إىل حتديد النقاط التالية: 

قة عن املؤمترات االجتاهات القطاعية واإلقليمية املنبث)ج( املدى املتوسههههط؛  يفصههههاحت التنمية الزراعية اليت من املتوقع أن ت
تداعيات )هههههههههههههههه( و ؛التحديات الرئيسية الناشئة عن تلك التطورات واالجتاهات)د( وعن جلاهنا الفنية؛  للمنظمة اإلقليمية

ووظائفها  للمنظمة ةالرئيسهيها ورخرجااها يف سهياق ااصهائص ونواجتللمنظمة هداف االسهرتاتيجية األتلك التحديات على 
 املتفق عليها. األساسية

 حتديات متثل املشاكل اإلمنائية الرئيسية اليت سوف تواجهها البلدان واجملتمع اإلمنائي يف املستقبل 10 وو ف مت حتديدوقد 
لقة راض اإلطار املفاهيمي ونظرية التغيري املتعستعمن أجل ا إليهاألساس الذي مّت االستناد القريت. وهي قد شكلت 

 : أي باألهداف االسرتاتيجية اامسة ايلالية
 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1
 زيادة وحتسني توفري السلع واادمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة :2
 لفقر يف الريفايلد من ا :3
 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة :4
 زيادة قدرة سبل كست العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5
من هذا املنطلق، و . املنشودةلتحقق النتائج والتكامل القدرات الفنية الداخلية حترص على امتالك أن  للمنظمةينبغي و 

دة على املستوى ، من أجل ضمان القياواملعرفة واادمات الفنيةباجلودة دف سادس يتعلق هباتيجي اإلطار االسرت ُيستكمل 
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 تصميم يفوإدراج اإلحصاءات واملسائل املشرتكة بني اجملاالت أي تغري املناخ واملساواة بني اجلنسني وايلوكمة والتغذية  الفين
 . وتنفيذها األهداف االسرتاتيجية
 . داخل املنظمةمع عملية التخطيط  متاشياً  2021-2018متوسطة األجل للفترة الالخطة ة وجتري حاليًا  ياغ

 جلنيت الربنامج واملالية  على 2019-2018باالقرتان مع برنامج العمل وامليزانية املقرتح للفرتة  تُعرض هذه ااطةوسوف 
 .2017يوليو/متوز  -/آذار مارسيف ا ما واملصادقة عليهماجمللس واملؤمتر الستعراضهعلى كّل من و 
  املنظمةاملكونات الرئيسية إلطار نتائج  )أ(: 2021-2018توسطة األجل للفرتة املااطوط العريضة للخطة  تضّمنتو 

واألهداف الوظيفية( اليت مل تتغري مقارنة مبا كانت عليه يف  األساسيةوالوظائف  6)أي األهداف االسرتاتيجية واهلدف 
 اليت تغريت مراعاة للتحديات  2021-2018أطر نتائج األهداف االسرتاتيجية والربامج للفرتة و ب( ؛ )2017-2014الفرتة 

وسطة األجل الكاملة تاملإلعداد خطة العمل سيتم االستناد إليها  ليتاو اليت جرى حتديدها يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع 
 .2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018للفرتة 

إىل تعزيز تركيز األهداف االسرتاتيجية والنواتج  2021-2018يرمي إعداد إطار نتائج األهداف االسرتاتيجية والربامج للفرتة و 
جودة سالسل  حسنيتواملؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة، ول املقا دمبا يف ذلك من خالل مسامهااها يف 

سوف يساعد و ة حبيث يتم التصدي للتحديات الرئيسية اليت من املتوقع للبلدان أن تواجهها. نتائج األهداف االسرتاتيجي
ر الربجمة سوف يقيم عالقة مباشرة بني أط ،أوالً  :ر دها بطرق ثالثاملنظمة و التخطيط لنتائج  نظام ذلك على حتسني

ها بالنسبة انياً، سوف تقاس النواتج حبست تقدمثو وأطر ر د أهداف التنمية املستدامة اململوكة وطنياً.  للمنظمةالقطرية 
سيتم ، ثالثاً و إىل املؤشرات وليس بالنسبة إىل املقا د مبا أن البلدان سوف حتدد مقا دها ااا ة على املستوى الوطين. 

 نواتج. يف ال املنظمةاالحتفاظ ببعض مؤشرات النواتج لغري أهداف التنمية املستدامة لكوهنا تقيس مسامهات 
، فقد متثلت ااطوة الرئيسهية األحدث يف التحديد واالسهتخدام ايلصهري ملقا هد األهداف االسهرتاتيجيةما على مسهتوى أ

 ومؤشههههههههههههههرات أههههداف التنميهههة املسههههههههههههههتهههدامهههة اليت تتعلق بكهههل من األههههداف االسههههههههههههههرتاتيجيهههة.  فهههأدى ذلهههك إىل جمموعهههة 
ر ههههدها سههههنوياً من أجل اإلبالا عن االجتاهات  جديدة من املؤشههههرات على مسههههتوى األهداف االسههههرتاتيجية اليت سههههيتم

بعاد حمددة فقد جرى تبسهههيط املؤشهههرات عرب اسهههتبدال أ ،النواتجومسهههتوى التقدم باجتاه حتقيق املقا هههد. أما على مسهههتوى 
للقياس أو يف بعض ايلاالت مؤشههرات كاملة مبؤشههرات أهداف التنمية املسههتدامة. وسههوف توا ههل مؤشههرات النواتج قياس 

 صهههههههههورة مباشهههههههههرة فيها ب املنظمةيف تلك اجملاالت اليت سهههههههههامهت  لبلدانا تقدم التغيري املنجز كل سهههههههههنتني، ومدىمسهههههههههتوى 
 من خالل عملها. أكثر

  من خالل تُقاسأهداف التنمية املستدامة من مقا د مقصدًا  40يف حتقيق  املنظمة، سوف يساهم عمل وبشكل عام
 . 2021-2018امة كجزء من إطار نتائج األهداف االسرتاتيجية املقرتح للفرتة ألهداف التنمية املستد اً فريد مؤشراً  53
دة سلسلة ن جو إن إدراج مقا د ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة قد عزز تركيز برامج األهداف االسرتاتيجية وحسّ و 

 املخرجات البالغ  ا يقل عنرخرجًا )مب 40ناجتًا )أربعة عن كل هدف اسرتاتيجي( و 20النواتج واملخرجات اليت تتضمن 
 .زيد من التنقي((مل هاولكن مع قابلية خضوع 2015-2014رخرجاً يف الفرتة  50عددها 

 و تيف القضاء املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  املنظمةإن مسامهة : 1اهلدف االسرتاتيجي 
يع عال للسياسات واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار. وجيري التصدي جلماهتمامًا أقوى لقدرة البلدان على التنفيذ الف

واألمراض غري  منةسوالنقص يف املغذيات الدقيقة ومشاكل الوزن الزائد وال القصور التغذويأشكال سوء التغذية مبا فيها 
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مؤشرًا )مبا يف ذلك سبعة  11ما جمموعه  1يتضمن إطار نتائج اهلدف االسرتاتيجي و . صلة بالنظام الغذائيتامل املعدية
 االسرتاتيجي والنواتج من أجل ر د التقدم على  عيد خفض اهلدفمؤشرات ألهداف التنمية املستدامة( على مستوى 

 أشكاله وعلى مستوى التمويل.  شىتانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف 
لحة القطاعات وأ حاب املص وعرب والتكامل ضمن ناءالبوار تعزيز ايلعلى  املنظمةسوف تركز  :2اهلدف االسرتاتيجي 

ومصايد األمساك  غاباتواليف الزراعة  ةالدعم املستدام لإلنتاج واإلنتاجية والتصدي لتغري املناخ وتدهور البيئزيادة من أجل 
لى التكيف مع عدعم تعزيز القدرات القطرية  كتسييف سياق التغذية ونظم األغذية املراعية للمساواة بني اجلنسني. وي

يتضمن إطار و  ية بارزة.أمهبو ياغة أو تنفيذ خطط وطنية للتكيف أو مسامهات حمددة وطنية،  ،اآلثار السلبية لتغري املناخ
على مستوى اهلدف مؤشراً ألهداف التنمية املستدامة(  17مؤشراً )مبا يف ذلك  21ما جمموعة  2نتائج اهلدف االسرتاتيجي 

تغري املناخ والتخفيف  والتكيف مع ةمن أجل ر د التقدم على  عيد اإلنتاجية املستدامة وتدهور البيئ االسرتاتيجي والنواتج
متويل االستخدام  ومستوى ،من وطأته و ون املوارد الوراثية وتنفيذ الصكوك الدولية ملصايد األمساك والتنوع البيولوجي

 املستدام للنظم اإليكولوجية. 
خفض الفقر يف الريف على دعم السياسات واالسرتاتيجيات  املنظمة من أجلرتكز مسامهة س :3اهلدف االسرتاتيجي 

اجملموعة املنوعة  فاليت تستهدالقطري واإلقليمي  ينيللفقراء على املستو  نا رةتعددة القطاعات واملاملواسعة النطاق و ال
اعة فضاًل عن التقليديني يف وزارات الزر  مبا يتعدى الشركاء املنظمةيستوجت ذلك توسيع التزام و لسبل كست العيش. 

يتضمن و ضمن عمليات سياسات خفض الفقر الريفي على الصعيد القطري.  املنظمة الفيندراج عمل الرامية إىل إاجلهود 
مؤشراً ألهداف التنمية املستدامة( على مستوى  15مؤشراً )مبا يف ذلك  20ما جمموعة  3إطار نتائج اهلدف االسرتاتيجي 

 الو ول إىل املوارد اإلنتاجية والدخل والعمل الالئق واملساواةمدى من أجل قياس الفقر و  ،االسرتاتيجي والنواتج فاهلد
 بني اجلنسني. 

على حنو  لكي تراعيالبلدان  الغذائيةمن خالل املسامهة يف تطوير النظم الزراعية و تدعم املنظمة  :4اهلدف االسرتاتيجي 
قيق مكاست الكفاءة. فرص حت انتهازفيما توا ل  يف اعتبارااها، غرية واجملموعات األكثر ضعفاً جلهات الفاعلة الصأكرب ا

تصميم   ياغة معايري دولية واتفاقيات جتارية من أجليف لمشاركة لوسوف ينصت الرتكيز على تعزيز قدرات البلدان 
  ما جمموعه 4ائج اهلدف االسرتاتيجي يتضمن إطار نتو وتنفيذ سياسات ولوائ( داعمة ويف تطوير سلسلة القيمة.  

يل االسرتاتيجي والنواتج لقياس التمو  اهلدفمؤشرًا ألهداف التنمية املستدامة( على مستوى  11مؤشرًا )مبا يف ذلك  19
 ةودعم الصادرات وبنود التعريفات اجلمركية املطبقة على الواردات من البلدان النامي التسليفاتواالستثمارات والقروض أو 

 دون ابالا ودون تنظيم. وتطبيق الصكوك الدولية بشأن الصيد غري القانوين
ة سبل  يف زيادة قدر  املنظمةمسامهة  قومالعاملية األخرية، ت يةمن أجل إبراز االلتزامات السياسات :5اهلدف االسرتاتيجي 

املتطرفة ملناخية تغري املناخ واألحداث اعلى بالرتكيز  ،كست العيش الزراعية على الصمود واالستجابة للتهديدات واألزمات
 منعواحدة" وااسائر واألضرار و الصحة الومبادرة " الغذائيةلسلة بالسالنظام اإليكولوجي و  سالمةواملخاطر احملدقة ب

 مؤشراً )مبا يف 14ما جمموعه  5يتضمن إطار نتائج اهلدف االسرتاتيجي و تشريد. موجات الواالستقرار و  والسلم، النزاعات
ن الغذائي من أجل قياس انعدام األم على مستوى اهلدف االسرتاتيجي والنواتج مؤشراً ألهداف التنمية املستدامة( 15ك لذ

اإلنذار املبكر واستخدام املعلومات و  ئروااسا ضرارالنظام اإليكولوجي واأل سالمةوالتغذية وسوء التغذية واملخاطر احملدقة ب
 ومستوى االستعداد والقدرة على االستجابة.  ردرجة التعرض للمخاطواملخاطر و 
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واسهههههههههطة باليت تقاس املعارف واجلودة واادمات  على  هههههههههعيدالتحسهههههههههينات املتوقعة  6باهلدف ربز إطار النتائج اااص يُ و 
  ،خواإلحصههههاءات واملسههههاواة بني اجلنسههههني وايلوكمة والتغذية وتغري املنا  الفنيةما خص القيادة  مؤشههههرات رئيسههههية ل داء يف

 حتقيق األهداف االسرتاتيجية.سبيل املسامهات اهلامة يف يف حني تبنّي الربامج االسرتاتيجية 

 التوجيهات المطلوبة
 :القيام مبا يلي إن جلنة الربنامج واجمللس مدعوان إىل

 القسههههههههههم  يف ذي يرديف اإلطار االسههههههههههرتاتيجي املراجع ال وإقرارهااسههههههههههتعراض األهداف االسههههههههههرتاتيجية والنواتج  )أ(
 من الوثيقة. دال –األول 

من ااطوط ضاملتصلة هبا النتائج  أطرأية تعليقات وتوجيهات بشأن برامج األهداف االسرتاتيجية و  إبداء )ب(
 األساس ، علماً أهنا ستوفّر1 وامللحق باء – القسم الثاينيف  2021-2018توسطة األجل لعام املالعريضة للخطة 

نظر لكي ت 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018األجل للفرتة  إلعداد كامل ااطة متوسطة
 .2017عام من النصف األول  خاللاألجهزة الرئاسية  فيهما
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 مقدمة
 
لعريضهههههههههههة ااطوط او  ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة(االسهههههههههههرتاتيجي املراجع  راإلطامشهههههههههههروع تقّدم هذه الوثيقة  -1

، واللذين جيري وضهههههعهما يف سهههههياق التطورات العاملية، واالجتاهات 2021-2018تابعة له للفرتة للخطة املتوسهههههطة األجل ال
 العاملية واإلقليمية والتحديات الرئيسية يف جماالت والية املنظمة.

 
 يسرتشد عمل املنظمة بكامله مبا يلي: 2010، منذ عام 1وكما تدعو إليه النصوص األساسية -2
 

  ّلة مج لفرتة عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة، وجيري استعراضه كل أربع سنوات، ويشمل إطار اسرتاتيجي يهههُهعد
للتحديات اليت تواجه األغذية والزراعة والتنمية الريفية والسههههكان املعتمدين عليها، مبا يف  حتليلأمور من ضههههمنها 

ذلك ية املنظمة، وكذلك املسههههههههههتهلكني؛ وريية اسههههههههههرتاتيجية واألهداف اليت ينشههههههههههدها األعضههههههههههاء يف جماالت وال
األهداف االسهههههههههههرتاتيجية اليت سهههههههههههيحققها األعضهههههههههههاء واجملتمع الدو  بدعم من املنظمة، مبا يف ذلك املقا هههههههههههد 

 ومؤشرات إجنازها؛ 
  ،وخطههة متوسههههههههههههههطههة األجههل تغطي فرتة أربع سههههههههههههههنوات مبهها يف ذلههك إطههار النواتج مع مقهها هههههههههههههههد ومؤشههههههههههههههرات 

 يجية.من شأهنا أن تساهم يف حتقيق األهداف االسرتات
 
للفرتة ديدة ج، ويتّم إعداد خطة متوسطة األجل كل أربع سنوات  إلطار االسرتاتيجي للمنظمةا جيري استعراضو  -3

 واليت مل تتغري يف إطار االسههههههههههتعراض من ريية املنظمة واألهداف العامليةانطالقاً ، 2017-2016خالل الفرتة  2018-2021
 سههههههههههههههلسههههههههههههههلة من ااطوات التحليلية قد جرى االعتماد على و  2اورية.اجلاري عن طريق عملية تفكري اسههههههههههههههرتاتيجي تشهههههههههههههه

 :يلي ما لتحديد
 

 التطّورات العاملية الرئيسية، اليت حّددت السياق اإلمجا  للتنمية الذي تعمل ضمنه املنظمة؛ )أ(
 أن تشكل إطاراً للتنمية الزراعية يف األجل املتوسط؛ اليت من املتوقعاالجتاهات العاملية  )ب(
االجتاهات القطاعية واإلقليمية الناشئة عن االستعراضات االسرتاتيجية اإلقليمية، واملناقشات والتو يات  ()ج

 النامجة عن املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية للمنظمة؛
التحهديهات الرئيسههههههههههههههيهة النهابعهة من ههذه التطورات واالجتهاههات، واملتوقع أن تواجههها البلهدان األعضهههههههههههههههاء  )د(

 ف الفاعلة يف جمال التنمية يف قطاع األغذية والزراعة يف السنوات املقبلة؛واألطرا
تأثريات هذه التحديات على األهداف االسهههههههرتاتيجية للمنظمة، ونواجتها ورخرجااها يف سهههههههياق خصهههههههائص  )هه(

 .املوافق عليها ووظائفها األساسيةالرئيسية املنظمة 
 

                                                      
 ( 2009/10CR)واو( )الوثيقة  2، اجلزء ملنظمة األغذية والزراعةالنصوص األساسية   1
، Shenggen Fanإمسههههههان الوايف،  ،Alain De Janvry جيني:مبا يف ذلك من خالل مشاورات بني فريق خرباء معين باالسرتاتيجية وخرباء خار   2

Gustavo Gordillo ،Marion Guillou ،Mulu Ketsela ،و Martin Piñeiro 
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لالسهههههتمرار يف االجتاه  2016و 2015دعم قوي ومّتسهههههق خالل عامي وقد عرّبت األجهزة الرئاسهههههية للمنظمة عن  -4
االسههههرتاتيجي للمنظمة من أجل حتقيق األثر الكامل لإلطار االسههههرتاتيجي. ويف الوقت ذاته، حصههههلت عدة تطورات عاملية 

املسههتقبل  ، ووفّرت السههياق الواسههع الذي ينبغي للمنظمة أن تعمل ضههمنه وأن تتكيف معه يف2016-2015هامة يف الفرتة 
وأهداف التنمية املسهههتدامة، وخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس بشهههأن تغرّي  2030القريت: خطة التنمية املسهههتدامة لعام 

املنههاخ؛ واملؤمتر الههدو  الثههاين املعين بههالتغههذيههة؛ وإطههار سههههههههههههههنههداي للحههّد من رخههاطر الكوارث، ومؤمتر القمههة العههاملي للعمههل 
مم املتحدة بشههههأن الالجئني واملهاجرين؛ ومؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسههههكان والتنمية ايلضههههرية اإلنسههههاين؛ ومؤمتر قمة األ

 املستدامة )املوئل الثالث(؛ واملؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات؛ واتفاق تدابري دولة امليناء.
 
اتيجي للمنظمة وأهداف التنمية باملواءمة بني اإلطار االسههههههههههههههرت  2015وقد رّحت جملس املنظمة يف يونيو/حزيران  -5

املسهههتدامة، مع اإلشهههارة إىل أنه قد تتوفّر فر هههة ملزيد من االتسهههاق فيما جيري اسهههتعراض اإلطار االسهههرتاتيجي وإعداد ااطة 
 .2021-2018املتوسطة األجل للفرتة 
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 نطاق الوثيقة
 
 :إىل قسمنيهذه الوثيقة  تُقسم -6
 

راجع اليت تلّخص األهداف االسهههههرتاتيجية واملواضهههههيع املشهههههرتكة اليت جرى اإلطار االسهههههرتاتيجي امل مشهههههروع )أ(
 ألسههههههاسههههههيةاحتديثها على ضههههههوء التطورات واالجتاهات والتحديات العاملية، وخصههههههائص املنظمة ووظائفها 

 (؛لقسم األول)ا
سههرتاتيجية برامج األهداف اال، مبا يف ذلك 2021-2018ااطوط العريضههة للخطة املتوسههطة األجل للفرتة  )ب(

 .وإطار النتائج مع حتديد نواتج ومؤشرات ورخرجات )القسم الثاين(
 

 المطلوبةالتوجيهات 
 
 يُرجى من جلنة الربنامج واجمللس القيام مبا يلي: -7
 

من  دال-م األولالقسهيف اإلطار االسهرتاتيجي املراجع الوارد يف والنواتج اسهتعراض األهداف االسهرتاتيجية  )أ(
 عليها. واملصادقة هذه الوثيقة،

توفري أي تعليقات وتوجيهات بشههههههههأن برامج األهداف االسههههههههرتاتيجية وإطار النتائج يف ااطوط العريضههههههههة  )ب(
كل 1باء وامللحق  –القسههههم الثاين يف  2021-2018للخطة املتوسههههطة األجل يف الفرتة  ، واليت سههههوف تشههههّ

 ، وبرنهههههامج العمهههههل وامليزانيهههههة 2021-2018قهههههاعهههههدة إلعهههههداد كهههههامهههههل ااطهههههة املتوسههههههههههههههطهههههة األجهههههل للفرتة 
 .2017 النصف األول من عام خاللتنظر فيهما األجهزة الرئاسية  كيل 2019-2018للفرتة 
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 اإلطار االستراتيجي المراجع -أوالا 
 

 واألهداف العالمية المنظمةرؤية  -ألف
 
ألهداف العاملية باعتبارها جزءاً من على ريية منظمة األغذية والزراعة وا 2013لقد وافقت األجهزة الرئاسهههههية عام  - 8

مل متحرر من اجلوع عا"اإلطار االسههههههرتاتيجي ايلا ، ومل تتغري تلك الريية واألهداف أثناء هذه املراجعة. فريية املنظمة هي 
وسهههوء التغذية تسهههاهم فيه األغذية والزراعة يف حتسهههني مسهههتويات معيشهههة اجلميع، وخصهههو هههاً الفئات األشهههد فقراً، بطريقة 

 ."اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة
 
 واألهداف العاملية الثالثة هي: - 9
 

كل   ضههههههمان عامل هصههههههل فيه اجلميع يفلاسههههههتئصههههههال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسههههههوء التغذية تدرجيياً  (1)
 ةاألوقات على طعام مغٍذ وكاٍف وآمن يسههههههههههههد احتياجااهم التغذوية وأذواقهم، لكي يعيشههههههههههههوا حياة موفور 

 النشاط والصحة؛
اسهههتئصهههال الفقر واملضهههي قدماً حنو تقدم اجلميع اقتصهههاديا واجتماعياً، مع زيادة إنتاج األغذية، والنهوض و  (2)

 بالتنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة؛ 
واملوارد  خإدارة املوارد الطبيعية واسههههههتخدامها بصههههههورٍة مسههههههتدامة، مبا يف ذلك األراضههههههي واملياه واهلواء واملنا و  (3)

 .ايلاضر واملستقبلالوراثية، ملصلحة أجيال 
 
وينبغي أن تنّظم منظمة األغذية والزراعة عملها لكي تسههههههههاعد الدول األعضههههههههاء على حتقيق هذه األهداف فردياً  -10

 تواجه يتعلى الصههههههههعيد الوطين، ومجاعياً على الصههههههههعيدين اإلقليمي والعاملي، مع األخذ يف االعتبار التحديات الرئيسههههههههية ال
 قطاع األغذية والزراعة.
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 السياق العالمي المتغير والتحديات الرئيسية في وجه األغذية والزراعة -باء
 
يلّخص هذا القسم التطورات العاملية اليت توفّر السياق الدو  الذي سوف تعمل ضمنه املنظمة وتساعد البلدان  -11

ة عن هذه ملية واإلقليمية اليت جرى حتديدها، والتحديات الرئيسههههية الناشههههئيف املسههههتقبل القريت، إضههههافًة إىل االجتاهات العا
 التطورات واالجتاهات.

 
 سياق التطورات العالمية وصلتها بعمل المنظمة 1-باء

 
إن االجتاهات العامة والقضههههايا العاملية اهلامة عوامل دفعت اجملتمع الدو  إىل التحّرك بسههههرعة من خالل سههههلسههههلة  -12

إلعادة ترتيت خطط التنمية العاملية. وتشهههههههههههّكل هذه التطّورات السهههههههههههياق  2016-2015رات واالتفاقات يف الفرتة من املباد
أهداف التنمية و 2030خطة التنمية املستدامة لعام العاملي الذي سوف يستند إليه عمل املنظمة يف املستقبل، حتت مظّلة 

س بشههههأن تغرّي اتفاق باريو خطة عمل أديس أباباهداف املنبثقة عن ، اليت تتضههههمن االلتزامات السههههياسههههاتية واألاملسههههتدامة
امة وأّما التطورات األخرى اهل .وخطة عمل األمني العام من أجل اإلنسههههههانية، مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسههههههاين؛ واملناخ

مم املتحدة بشأن الالجئني ومؤمتر قمة األ يف اجملاالت اليت تغطيها والية املنظمة فتشمل املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتغذية؛
واملهاجرين؛ ومؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسهههههههكان والتنمية ايلضهههههههرية املسهههههههتدامة )املوئل الثالث( الذي يرّكز على التوسهههههههع 

االتفاق و  ايلضههههههههري؛ واملؤمتر العاملي الرابع عشههههههههر للغابات ومنتدى األمم املتحدة بشههههههههأن اإلعالن الوزاري املعين بالغابات؛
بشههههأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، الذي يشههههّكل عنصههههراً أسههههاسههههياً يف مكافحة الصههههيد غري القانوين دون إبالا ودون 

 تنظيم. ويرد يف ما يلي سرد موجز هلذه التطورات وتأثريااها على عمل املنظمة:
 

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 
التزاماً تارخيياً  2016يناير/كانون الثاين  1اليت دخلت حّيز التنفيذ يف  20303مة لعام متّثل خطة التنمية املسههههههههههههههتدا -13

من أجل معاجلة قضايا الفقر واجلوع، وتعزيز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، ومواجهة تغرّي املناخ من خالل جمموعة 
ة انية معاجلة القضهههههايا املتعّلقة باألغذية وسهههههبل املعيشهههههة وإدار هدفاً للتنمية املسهههههتدامة، مع اإلقرار بعدم إمك 17مرتابطة من 

 املوارد الطبيعية على حنو منفصل.
 
إىل توسههههيع كبري إلطار التبليغ  2030وضههههماناً للمسههههاءلة املتبادلة بني مجيع أ ههههحاب املصههههلحة، تدعو خطة عام  -14

ع املسهههتوى. ويف ىل ذرواها يف املنتدى السهههياسهههي الرفيوالر هههد، ضهههمن عملية متابعة واسهههتعراض يتوىّل البلد قياداها، وتصهههل إ
مؤشهههراً فريداً بو هههفه  230، وافقت جلنة اإلحصهههاءات ل مم املتحدة على إطار عاملي للمؤشهههرات يضهههم 2016مارس/آذار 

( تسههههههههههههههاهم يف بناء القدرات 1"نقطة انطالق عملية". وسههههههههههههههيحظى كّل مؤشههههههههههههههر عاملي بوكالة "راعية" يُتوّقع منها أن: )
( تقّدم سرداً للتقرير املرحلي العاملي ألهداف التنمية املستدامة الذي 3( جتمع البيانات من مصادر وطنية؛ )2حصائية؛ )اإل

( تعمل على موا هههههلة التطوير املنهجي. وسهههههتتوىّل الوكاالت الراعية التنسهههههيق مع وكاالت 4سهههههتعّده أمانة األمم املتحدة؛ و)
                                                      

 (/1/70A/RES)قرار اجلمعية العامة ل مم املتحدة  2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   3

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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مني باملسههامهة يف وضههع املؤشههرات. وطُلت إىل منظمة األغذية والزراعة أن تكون أخرى وغريها من أ ههحاب املصههلحة املهت
 مؤشراً وأن تسهم يف أربعة منها. 21الوكالة الراعية له

 
ع مبوجت خطة عام  -15 ، 2030ويُتوّقع أن تضهههطلع الشهههراكات، وال سهههّيما الشهههراكات مع القطاع اااص، بدور موسهههّ
قة ملعاجلة الطبيعة املتكاملة واملرتابطة وغري القابلة للتجزئة ميّكن أ ههههههحاب املصههههههلحة املتعددين ما  من اختاذ إجراءات منسههههههّ

ألهداف التنمية املسهههههتدامة. ويُنتنظر من الشهههههراكات أن تسهههههّهل حصهههههول البلدان على وسهههههائل التنفيذ، مبا يف ذلك التمويل 
إىل  السياسات. وسُتدعى مؤسسات األمم املتحدة واالستثمار، والنفاذ إىل األسواق والتكنولوجيا، وتنمية القدرات، ودعم

االضهههطالع بدور فريد: توفري املقاييس واملعايري املتفق عليها على املسهههتوى ايلكومي الدو  وااللتزام هبا، ور هههد االلتزامات 
 وتعّقت النتائج، وتعزيز التنمية املؤسسية بو فها ميّسراً موثوقاً وحمايداً.

 
 خطة عمل أديس أبابا

 
إىل مؤمترين سهههههههههههابقني بشهههههههههههأن التمويل من أجل التنمية. وهي تتطّرق إىل مجيع  4تسهههههههههههتند خطة عمل أديس أبابا -16

مصههههههههههههههادر التمويل، وتغطي التعاون حول جمموعة من القضههههههههههههههايا مبا يف ذلك التكنولوجيا والعلم واالبتكار والتجارة وبناء 
ية للتنمية، ة العمل، أُعيد التأكيد على االلتزامات باملساعدة الرمسالقدرات. ويف حني أن تعبئة املوارد احمللية أساسية يف خط

وخبا ههة للبلدان األقل منواً، مبا يف ذلك التعهدات بزيادة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب. كذلك، تشههري وثيقة النتيجة إىل 
ديد ايلوافز ات العامة واألطر التنظيمية لتحأمهية املواءمة بني االسهههتثمارات ااا هههة والتنمية املسهههتدامة، إضهههافًة إىل السهههياسههه

املالئمة. وعالوًة على ذلك، مّت االتفاق على آلية جديدة من شههههههههههههأهنا أن تسههههههههههههّهل التمويل يلصههههههههههههول البلدان النامية على 
 تكنولوجيات جديدة.

 
 اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ

 
م املتحهدة يف دورتهه ايلهاديهة والعشههههههههههههههرين )مؤمتر ، اعتمهد مؤمتر األطراف ل م 2015يف ديسههههههههههههههمرب/كهانون األّول  -17

على  هههههعيد تغرّي املناخ.  2020لإلجراءات اليت سهههههُتتاخذ ما بعد عام  5األطراف ايلادي والعشهههههرون( اتفاق باريس التارخيي
يلادي ا يف املائة من مجيع البلدان اليت قّدمت مسامهات حمددة وطنياً يف إطار مفاوضات مؤمتر األطراف 90وإّن أكثر من 

والعشههههرين، أدرجت الزراعة باعتبارها قطاعاً سههههيتّم حبثه ألغراض التخفيف من وطأة اآلثار و/أو التكّيف معها. ومع توقيع 
، أ ههبحت هذه املسههامهات مسههامهات ملزمة حمددة وطنياً، على أن يدخل 2016اتفاق باريس يف نيويورك يف أبريل/نيسههان 

 .2016تشرين الثاين نوفمرب/ 4االتفاق حّيز التنفيذ يف 
 
وتظهر النظم الغذائية والزراعية بشكل بارز يف جهود التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وسوف تؤدي  -18

 دوراً هاماً يف تنفيذ خطط العمل الوطنية املعنية باملناخ، وخبا ههههههههههههههة يف البلدان النامية حيث يكون للزراعة حصههههههههههههههة كبرية 

                                                      
 للمؤمتر الدو  الثالث بشأن التمويل من أجل التنمية. خطة عمل أديس أبابا  4
 (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ: اعتماد اتفاق باريس اتفاق باريس  5

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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فة. لذا، ينبغي دعم األطراف يف سهههههههلسهههههههلة القيمة الغذائية حبيث تتخطى ايلواجز اليت تعيق تنفيذ من إمجا  القيمة املضههههههها
نة ضهههههمن هذه النظم. وترّكز الدورة الثانية والعشهههههرون ملؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية ل مم املتحدة  املمارسهههههات احملسهههههّ

، على أفريقيا حيث متثل الزراعة واألنشطة ذات الصلة حصًة  2016بشأن تغري املناخ، اليت ستنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 كبرية يف اقتصاديات معظم البلدان.

 
وستؤدي الغابات دوراً هاماً أيضاً يف تنفيذ هذا االتفاق التارخيي، من خالل جهود التخفيف من اآلثار والتكيف  -19

ار، الغابات وتدهورها هي اآللية الرئيسية للتخفيف من اآلثمعها على السواء. ومع أن خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة 
فإن االتفاق يقّر أيضههها بقدرة الغابات على التكيف، مبا يف ذلك الُنهج املشهههرتكة وأمهية املنافع غري الكربونية. وتذكر غالبية 

 املسامهات احملددة وطنياً تدابري التخفيف والتكيف يف جما  ايلراجة واستخدام األراضي.
 
وقهد تبوأت خهدمهات تنظيم املنهاخ واحتجهاز الكربون اليت تقهدمهها احمليطهات وامليهاه الهداخليهة والنظم اإليكولوجيهة  -20

املائية مكانًة بارزة يف مؤمتر األطراف ايلادي والعشهههههرين، وهو ما سهههههّلط الضهههههوء على الطابع املل( لقلت مسهههههار االجتاهات 
 املناخ، ائية وقدراها اإلنتاجية. وقد مّت االعرتاف للمرة األوىل بدور احمليطات يف تغرّي ايلالية، واسههههتعادة النظم اإليكولوجية امل

 ومّتت اإلشارة إليه يف ديباجة اتفاق باريس.
 
ويطرح تغرّي املناخ اهديدات متزايدة ل من الغذائي والتغذية، وسههههوف يسههههرتشههههد عمل املنظمة باسههههرتاتيجية وخطة  -21

 مبا يتي( دمج هذا العمل يف مجيع األهداف االسرتاتيجية. 6اخ املنالعمل ااا ة بتغرّي 
 

 المؤتمر العالمي بشأن الحّد من مخاطر الكوارث وإطار سنداي للحّد من مخاطر الكوارث
 
، إطار 2015اعتمد املؤمتر العاملي الثالث بشأن ايلّد من رخاطر الكوارث، الذي انعقد يف سنداي يف مارس/آذار  -22

(، ويقّر 2015-2005. وهو يبين على جتارب إطار هيوغو للعمل )2030-2015من رخاطر الكوارث للفرتة سههههههنداي للحّد 
بأن ايلّد من رخاطر الكوارث يشههههههههههههههكل مكوناً هاماً من مكونات التنمية املسههههههههههههههتدامة. ويتناول اإلطار رخاطر الكوارث من 

التكنولوجية بشههههههههرية املنشههههههههأ إضههههههههافًة إىل األخطار البيئية و حيث درجتها وأبعادها الزمنية اليت تسههههههههببها األخطار الطبيعية وال
 والبيولوجية ذات الصلة واملخاطر املرتبطة هبا.

 
وتشههههههههمل االبتكارات امللحوظة يف إطار سههههههههنداي ما يلي: التحّول إىل هنج أوسههههههههع نطاقاً إلدارة املخاطر املتعددة  -23

ولوجية وبيولوجية؛ والتشههديد على مشههاركة متعددة القطاعات األخطار، والذي يضههّم أخطاراً وكوارث عابرة للحدود، وتكن
يف ختطيط تدابري ايلّد من رخاطر الكوارث وتنفيذها؛ واإلقرار بأمهية وجود نظم  هههحية تعمل بشهههكل جيد. ويدعو اإلطار 

ع التشديد مإىل تعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا يف وضع السياسات، وهّدد بشكل واض( دور حوكمة رخاطر الكوارث 
بشكل قوي على "إعادة البناء بشكل أفضل" خالل مرحلة التعايف، وإعادة التأهيل وإعادة البناء. كما أن عنا ر ابتكارية 
يف إطار سههههنداي للحّد من رخاطر الكوارث تشههههمل الدعوة إىل وضههههع سههههياسههههات إمنائية مراعية للمخاطر وأكثر اتسههههاقاً يف 

                                                      
  2/120PCالوثيقة   6
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لك الزراعة واألمن الغذائي، ودور آليات شههههههههههههههبكة األمان االجتماعي يف جمال األمن القطاعات األكثر ضههههههههههههههعفاً، مبا يف ذ
الغذائي والتغذية. ويتّم التطّرق بشهههههههههكل خاص إىل ايلاجة إىل ااية الزراعة واأل هههههههههول املنتجة مبا يف ذلك الثروة ايليوانية، 

 وايليوانات العاملة، واألدوات والبذور.
 
اي للحّد من رخاطر الكوارث، تعّهدت البلدان بتكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز ومن خالل اعتماد إطار سههههههههههههههند -24

ايلّد من رخاطر الكوارث وتقليص ااسههههائر اليت تسههههببها الكوارث يف األرواح واأل ههههول وسههههبل املعيشههههة. كما أن إقرار هذا 
 الصههههههههههمود. وتتصههههههههههل هيكلية اهلدف اإلطار اجلديد شههههههههههّكل حمطة هامة يف رسههههههههههم مالم( ااطة العاملية لتعزيز القدرة على

 االسرتاتيجي للمنظمة بشأن تعزيز القدرة على الصمود اتصااًل وثيقاً مبجاالت األولوية األربعة يف إطار سنداي.
 

 مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني وخطة عمل األمين العام من أجل اإلنسانية
 
، وقّع العديد من وكاالت 2016الذي انعقد يف إسطنبول يف مايو/أيار يف مؤمتر القمة العاملي األول للعمل اإلنساين  -25

وبرامج األمم املتحدة التزاماً بالعمل  ادق عليه كّل من البنك الدو  واملنظمة الدولية للهجرة، وذلك من أجل جتاوز الفجوة 
تمعات احمللية من خالل دعم الشهعوب واجملبني العمل اإلنسهاين والتنمية، وختفيض الكلفة البشهرية للكوارث واألزمات املمتدة 

والبلدان املعّرضهههههههههههههة للخطر، أو اليت تواجه أزمات، من أجل بناء القدرة على الصهههههههههههههمود. وهذا يقّر بأنه علينا جتاوز مسهههههههههههههألة 
ليت تتطّرق ااالستجابة إىل ايلاجات اإلنسانية، اليت مل يعد ميكن النظر إليها مبعزل عن جهود التنمية املستدامة األوسع نطاقاً 

إىل األسههباب اجلذرية للحاجات املمتدة واملتكررة. وجرى االتفاق على االلتزام بطريقة جديدة للعمل تسههتجيت إىل ايلاجات 
 2030وتقّلصهههههههههها يف الوقت ذاته من خالل خفض املخاطر اليت يواجهها الناس ومواطن ضهههههههههعفهم، يف إطار التزام خطة عام 

 يف قلت اهلدف االسرتاتيجي للمنظمة بشأن القدرة على الصمود. بعدم إمهال أحد. وهذا النهج هو
 

 المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وعقد العمل من أجل التغذية
 
املنبثق  8وإطار العمل 7خالل املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتغذية، اعتمد قادة العامل إعالن روما بشههههههههههههههأن التغذية -26

م بوضهههع وتنفيذ سهههياسهههات ترمي إىل اسهههتئصهههال سهههوء التغذية وحتويل نظم األغذية إلتاحة نظم غذائية عنه، وجّددوا التزامه
على أمهية األمساك واألغذية البحرية كمصههههههدر للتغذية والصههههههحة للكثري من اجملتمعات  للجميع. وأّكد املؤمتر الدو  أيضههههههاً 

اب واألطفال سية، وال سيما بالنسبة إىل النساء يف سّن اإلجنالساحلية اليت تعتمد على الربوتينات واملغذيات الدقيقة األسا
الصههههغار، وسههههّلط الضههههوء على الفر ههههة الفريدة اليت ميكن ملصههههايد األمساك وتربية األحياء املائية إتاحتها ملتابعة املؤمتر الدو  

 حتقيقاً لنظم غذائية  حية.
 
ملة اليت يطرحها سهههههههههوء التغذية بالنسهههههههههبة إىل التنمية الشهههههههههاويقّر إعالن روما بشهههههههههأن التغذية بالتحديات املتعددة  -27

واملسههتدامة وأمام الصههحة. وهّدد اإلعالن رييًة مشههرتكة للعمل العاملي لوضههع حد جلميع أشههكال سههوء التغذية. ويوفّر إطار 

                                                      
7  ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a  
8  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a  

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
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ه، إجراًء مو هههههههى ب 60العمل جمموعًة من اايارات واالسهههههههرتاتيجيات الطوعية على مسهههههههتوى السهههههههياسهههههههات، على شهههههههكل 
 لالسرتشاد هبا يف تنفيذ االلتزامات الواسعة النطاق املنصوص عليها يف إعالن روما بشأن التغذية.

 
، أعلنت اجلمعية العامة ل مم املتحدة عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية الذي 2016أبريل/نيسههههههان  1ويف  -28

عالن عقد العمل من أجل التغذية بايلاجة إىل اسهههتئصهههال . ويعرتف هذا القرار بشهههأن إ2025و 2016سهههوف ميتد بني عامي 
اجلوع وايلؤول دون كافة أشهههههههههههههكال سهههههههههههههوء التغذية يف العامل، مبا يوفّر مظّلة جملموعة كبرية من األطراف ليعملوا معاً من أجل 

منظمة الصههههههحة اعة و معاجلة هذه القضههههههايا وغريها من القضههههههايا امللّحة املتصههههههلة بالتغذية. وسههههههوف تتوىل منظمة األغذية والزر 
 العاملية قيادة عملية تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وأ حاب مصلحة آخرين.

 
 مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن الالجئين والمهاجرين وتطورات عالمية أخرى متصلة بالهجرة

 
بشهههههههههههههأن "اهلجرة  69/229األمناط ايلالية للهجرة. ويشهههههههههههههري القرار لقد أُطلقت مؤخراً مبادرات عاملية عدة ملعاجلة  -29

إىل أمهية الدور الذي يؤديه املهاجرون  2014ديسههههههههمرب/كانون األول  19الدولية والتنمية" الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 
اهلجرة وتنّقل البشهههر، بشهههكل  هههري( ب 2030من خالل مسهههامهتهم يف تنمية بلدان املنشهههأ والعبور والوجهة. وتقّر خطة عام 

وحتّدد عدداً من األهداف املتصههههههههههلة باهلجرة يف أهداف التنمية املسههههههههههتدامة. كما أن تقرير األمني العام بشههههههههههأن السههههههههههالمة 
، يدعو 2016والكرامة: مواجهة ايلركات الكبرية لتدفق الالجئني واملهاجرين، والذي ُقّدم إىل اجلمعية العامة يف مايو/أيار 

ىل معاجلة األسباب اليت تدفع الناس إىل مغادرة منازهلم، وإىل اإلقرار مبسامهة الالجئني واملهاجرين يف التنمية ريساء الدول إ
 املستدامة، وتعزيز هذه املسامهة.

 
. ومن خالل اعتماد 2016وكان مؤمتر قمة األمم املتحدة بشهههأن الالجئني واملهاجرين قد انعقد يف سهههبتمرب/أيلول  -30

ك بشهههههههههههههأن الالجئني واملهاجرين، اختذت الدول األعضهههههههههههههاء التزامات جريئة مشلت ما يلي: حتليل العوامل اليت إعالن نيويور 
تؤدي إىل حركات اهلجرة الكبرية أو تسهههههههههاهم فيها، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري لتنفيذ خطة التنمية املسهههههههههتدامة لعام 

ططاً مية االقتصهههادية واالجتماعية. كما أن إعالن نيويورك يتضهههمن خ؛ وتعزيز املسهههامهات اإلجيابية للمهاجرين يف التن2030
ملموسة بشأن كيفية البناء على هذه االلتزامات، مبا يف ذلك املباشرة باملفاوضات اليت تؤدي إىل عقد مؤمتر دو  واعتماد 

 تشهههههههاطر العتء واملسهههههههؤولية ؛ والسهههههههعي مبزيد من اإلنصهههههههاف إىل2018اتفاق عاملي للهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة عام 
املتأتيني عن اسههههههتضههههههافة الالجئني يف العامل ومسههههههانداهم من خالل اعتماد اتفاق عاملي بشههههههأن الالجئني. كذلك، يشههههههكل 
االسهههتثمار يف الزراعة املسهههتدامة والتنمية الريفية جزءاً ال يتجزأ من ايلل ملشهههكلة اهلجرة. وسهههوف تسهههاهم املنظمة يف وضهههع 

 جرة والنزوح.هنج شامل إزاء اهل
 

 مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة -الموئل الثالث 
 
ر وما يرافقها من تغرّيات دميوغرافية حتديات غري مسههههههبوقة على  ههههههعيد اجلو، وانعدام األمن  -31 تطرح عملية التحضههههههّ

تظهر أكثر  ة والنقص يف املغذيات الدقيقة والبدانة( اليتالغذائي وسههههههههوء التغذية اميع أشههههههههكاهلا )مبا يف ذلك نقص التغذي
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فأكثر يف املناطق ايلضههههههههههرية. وحتظى جماالت األمن الغذائي وسههههههههههوء التغذية واجلوع يف املناطق ايلضههههههههههرية باهتمام متناٍم يف 
ة يف التنمية ايلضههههرية يالعامل، وينبغي اإلقرار هبا على الصههههعيد الدو  والوطين وشههههبه الوطين واحمللي بو ههههفها مكّونات رئيسهههه

 واإلقليمية املستدامة.
 
(، قّررت اجلمعية العامة ل مم املتحدة عقد املؤمتر الثالث املعين 2016و 1996و 1976ومتاشهههياً مع دورة العقدين ) -32

ى تنفيذ لإلحياء االلتزام العاملي بالتوسههع ايلضههري املسههتدام، والرتكيز ع 2016باإلسههكان خالل شهههر أكتوبر/تشههرين األول 
. وميكن أن تسههههاهم املنظمة من خالل دمج 1996ااطة ايلضههههرية اجلديدة، باالسههههتناد إىل خطة إسههههطنبول لإلسههههكان عام 

األغذية يف االسههههرتاتيجية العاملية اجلديدة بشههههأن التوسههههع ايلضههههري، وتعزيز السههههالسههههل الغذائية املسههههتدامة، وتعزيز الشههههراكة 
النظم  الفرص اليت يتيحها التحّضر على  عيد التنمية الريفية وإدماج  غار املزارعني يفواملشاركة املتعددة األطراف وتعزيز 

 الغذائية ايلضرية. 
 

 التطورات العالمية الخاصة بالقطاعات
 
 2009لعام  . دخل االتفاق بشههأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءاالتفاق بشههأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء -33
، وأ هههههب( حمركاً 2016الصهههههيد غري القانوين دون إبالا ودون تنظيم وردعه والقضهههههاء عليه حّيز التنفيذ يف يونيو/حزيران  ملنع

رئيسياً بالنسبة إىل مكافحة اجملتمع الدو  آلفة الصيد غري القانوين. ويضع هذا االتفاق، الذي ينّص على التزامات ملزمة، 
عى إىل دخول موانئ دولة أخرى. واألهم هو أن التدابري املتخذة تسهههههم( لبلد ما معايري لفحص السهههههفن األجنبية اليت تسههههه

باعرتاض سههههفينة ُيشههههتنبه يف ضههههلوعها يف الصههههيد غري القانوين، ومن   منع دخول املصههههيد غري القانوين إىل األسههههواق احمللية 
فيذ الفعال قدرات يف البلدان النامية للتنوالدولية. وقد حّددت جلنة مصايد األمساك يف املنظمة ايلاجات من حيث تنمية ال

من  14لالتفاق بشههههههأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء. فالصههههههكوك مثل هذا االتفاق أسههههههاسههههههية لتحقيق مقا ههههههد اهلدف 
 .2030( مقارنة بسائر األهداف األخرى يف خطة عام 2020أهداف التنمية املستدامة، الذي ُأسند له إطار زمين أضيق )

 
وربان متثلت النتيجة الرئيسههههية للمؤمتر العاملي الرابع عشههههر للغابات الذي انعقد يف مدينة دملؤمتر العاملي للغابات. ا -34

يف إعالن دوربان، مبا يشههههّكل ريية جديدة للتنمية املسههههتدامة للغابات وايلراجة  2015يف جنوب أفريقيا، يف سههههبتمرب/أيلول 
طوط العريضههههههههههة ملسههههههههههامهة الغابات يف حتقيق جدول أعمال التنمية املسههههههههههتدامة لعام وما بعده. وحتّدد الريية اا 2050لعام 
. وهي تربط اإلجراءات املتعلقههة بههالغههابههات بههاجلهود املبههذولههة لتحقيق األمن الغههذائي، وتههدجمههها مع أشههههههههههههههكههال أخرى 2030

شرافية، ميكن أن توفر ها الشاملة واالستالستخدام األراضي، وأيضاً مع اجلهود املبذولة لتثبيت تغري املناخ. ونظراً إىل طبيعت
 هذه الريية أيضاً مدخالت متينة لتشكيل جدول األعمال الدو  للغابات.

 
ته . اتفق منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف دور القرار الصههههههههههههههادر عن منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات -35

"، وعلى مشهههههروع قرار حول 2015الغابات اليت نريدها: ملا بعد عام  ان "على إعالن وزاري بعنو  2015ايلادية عشهههههرة لعام 
". وأو ههههههههههههههى قرار الدورة ايلادية عشههههههههههههههرة ملنتدى األمم املتحدة املعين 2015"الرتتيت الدو  املتعلق بالغابات ملا بعد عام 

يت الدو  املتعلق ة، بتمديد الرتتبالغابات، الذي وافقت عليه يف وقت الحق الدورة السبعون للجمعية العامة ل مم املتحد
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 ، وتعزيز عمله يف دعم اإلدارة املسهههههههههتدامة للغابات يف العامل. وباإلضهههههههههافة إىل ذلك، يدعو القرار 2030بالغابات حىت عام 
ة كإىل تعزيز الشههههههههههراكة التعاونية يف جمال الغابات لدعم منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، ولالوراط يف اجلهود املشههههههههههرت 

 لتنفيذ اإلجراءات املستدامة للغابات، وتعزيز مسامهتها يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً.
 

 االتجاهات العالمية واإلقليمية 2-باء
 

 لقههههد أعههههّدت املنظمههههة وثيقههههة عمههههل بشهههههههههههههههههأن االجتههههاهههههات العههههامليههههة الرئيسههههههههههههههيههههة يف قطههههاع األغههههذيههههة والزراعههههة  -36
(، حتّلل التحديات الرئيسهههههههية يف األجل املتوسهههههههط إىل الطويل اليت يواجهها العامل، ومن املتوقع أن 1 شهههههههبكة الويت ملحق)

يواجهها يف جماالت ذات أمهية كبرية بالنسههههههههههههههبة إىل ريية املنظمة وواليتها. إضههههههههههههههافًة إىل ذلك، حّدد كل مكتت إقليمي 
شههههههههههههبكة  لحقمعلى عمل املنظمة على الصههههههههههههعيد اإلقليمي ) للمنظمة االجتاهات اإلقليمية الطابع اليت من املتوقع أن تؤثر

(. وجرت مناقشههههة االجتاهات والتطورات اليت من املتوقع أن تؤثر على جماالت العمل يف قطاعات الزراعة والسههههلع 2 الويت
 2016.9عام ومصههههههههههههههايد األمساك والغابات ونظم األغذية بصههههههههههههههورة عامة يف كل من اللجان الفنية للمنظمة اليت انعقدت 

 وباالستناد إىل هذه االستعراضات، ترد أدناه خال ة لالجتاهات العاملية واإلقليمية الرئيسية.
 
النمو العالمي واإلقليمي للستتتتتتكان والتوستتتتتتع الحضتتتتتتري والدخل هي عوامل تحّفز التغيير في هيكلية  (1)

 األغذية ومستوى الطلب عليها
 
ين العاملي واإلقليمي بو هههفه العامل األهم الذي هّفز التغيري يف قطاع لقد حّددت دراسهههات عديدة النمو السهههكا -37

األغذية والزراعة. وباالستناد إىل نشرة التوقعات الزراعية يف األجل املتوسط الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
إضههافًة إىل النمو يف الدخل، احملّفزين ، فسههوف يشههكل النمو السههكاين، 201610االقتصههادي ومنظمة األغذية والزراعة لعام 

الرئيسهههيني للطلت العاملي على األغذية، ويؤثران على االجتاهات يف اسهههتخدام املوارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وانبعاثات 
د دغازات الدفيئة. ويف حني تراجعت معدالت النمو السههكاين على مّر الزمن، اسههتمرت التغرّيات من سههنة إىل أخرى يف ع

 ، 2050مليههار نسههههههههههههههمههة يف عههام  9.73السههههههههههههههكههان يف االرتفههاع حىت اآلونههة األخرية. ومن املتوقع أن يبلغ عههدد السههههههههههههههكههان 
، حيث سههههههوف يرتكز أكثر من نصههههههف هذا النمو يف أفريقيا جنوب الصههههههحراء الكربى 2100مليار نسههههههمة يف عام  11.2و

 آسيا. والباقي يف
 
 ، مبا يبنّي أن النمو السههكاين األكرب سههوف هصههل يف أفريقيا وآسههيا. كما أنومثة اختالفات بني األقاليم وداخلها -38

 2.5التباين يف معدالت النمو السههههههكاين داخل اإلقليم ملحوظ: فمن املتوقع أن تبقى معدالت النمو السههههههكاين أعلى من 
مليون نسههمة عام  320البلدان يف بلدان أفريقية عديدة. وقد بلغ عدد السههكان اإلمجا  يف هذه  2050يف السههنة حىت عام 

                                                      
يوليو/متوز  15-11(؛ الدورة الثانية والثالثون للجنة مصهههههههههههههههايد األمساك )2016مايو/أيار  20-16الدورة التاسهههههههههههههههعة عشهههههههههههههههرة بعد املائة للجنة الربنامج )  9

أكتوبر/تشهههههرين  6-4شهههههكالت السهههههلع )م(؛ الدورة ايلادية والسهههههبعون للجنة 2016يوليو/متوز  22-18(؛ الدورة الثالثة والعشهههههرون للجنة الغابات )2016
 (.2016سبتمرب/أيلول  30-26(؛ الدورة ااامسة والعشرون للجنة الزراعة )2016األول 

 2025-2016 نشرة التوقعات الزراعية الصادرة يف األجل املتوسط عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة للفرتة  10

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2016_agr_outlook-2016-en
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مليار  1.8ليصههل إىل  2100  يعود ويتضههاعف حبلول عام  2050، ومن املتوقع أن يتضههاعف مرة واحدة حبلول عام 2015
 نسمة. ومن شأن هذه املعدالت يف الزيادة السكانية أن تعّرض إمجا  توقعات التنمية يف هذه البلدان إىل خطر جدي.

 
ع ايلضهههههري وشهههههيخوخة السهههههكان وتشهههههري بعض االجت -39 اهات العامة يف املناطق الريفية إىل اسهههههتمرار معدالت التوسهههههّ

الريفيني، وسههههههيطرة العنصههههههر النسههههههائي على الزراعة بسههههههبت خسههههههارة عمل الذكور البالغني يف املناطق الريفية. وعلى  ههههههعيد 
ع ايلضههري، يُتوقع أن حتصههل إضههافة  ههافية قدرها  السههكان يف املناطق ايلضههرية حبلول عام مليار نسههمة يف عدد  2.4التوسههّ

، سههوف 2050يف املائة(، وحبلول عام  54. وبات اليوم أكثر من نصههف سههكان العامل من سههكان املناطق ايلضههرية )2050
يعيش أكثر من ثلثي سههههكان العامل يف تلك املناطق. ويُتوقاع أن هصههههل التوسههههع ايلضههههري األكرب يف البلدان املتدنية الدخل 

هر آثاره املباشهههههههرة على أمناط اسهههههههتهالك األغذية والتغذية وقنوات توزيع األغذية وإنتاجها. وخالل السهههههههنوات حيث سهههههههتظ
املقبلة، لن يرتفع عدد سهههههكان العامل عّن يعيشهههههون يف املدن فحسهههههت، إمنا سهههههوف يصهههههبحون أكرب سهههههناً أيضهههههاً من الناحية 

ع ايلضههههههههههههههري أن تؤدي إىل تغيري الههدميوغرافيههة، أقلههّه كمعههّدل عههام. ومن شهههههههههههههههأن املعههدالت املرت  ريعههة ات سههههههههههههههفعههة للتوسههههههههههههههّ
 يف نظم األغذية.

 
ومن حيث الدخل، تشهههههههمل معظم التوقعات العاملية الرئيسهههههههية ارتفاع النمو الفعلي للفرد يف العقود املقبلة، حيث  -40

لدان املرتفعة الدخل. البمن املتوقع أن يكون منو الدخل يف البلدان املنخفضههة واملتوسههطة الدخل أسههرع عّا سههيكون عليه يف 
 وتتمثل نتيجة هامة الرتفاع الدخل والتوسع ايلضري يف تغيريات يف األمناط الغذائية اليت تساندها نظم إنتاج رختلفة، وتوّلد
بصههمات رختلفة من حيث االنبعاثات واملوارد. ونظراً إىل أن النمو السههكاين يرتكز يف البلدان املنخفضههة الدخل، من املتوقع 

يشهد الطلت على احملا يل األساسية مثل اجلذريات والدرنيات واملوز األفريقي زيادًة كبرية. ومن شأن النمو يف الدخل أن 
والتوسهههههع ايلضهههههري أن هّفزا التحّول إىل مزيد من الطلت على األغذية اجملهزة والغنية بالطاقة )ايلبوب، وايلليت ومنتجات 

لغنية بالسههههههههههههههعرات ايلرارية. ويف البلدان املنخفضههههههههههههههة الدخل حالياً، من املتوقع أن اللحوم(، وتراجع الطلت على األغذية ا
ينعكس ههذا األمر يف زيهادات كبرية يف الطلهت على ايلبوب وايلليهت ومنتجهات اللحوم، بينمها سههههههههههههههيتجهاوز الطلهت على 

 الفاكهة وااضار يف البلدان املرتفعة الدخل الطلت على حما يل أخرى.
 
في دخل الفرد، من المتوقع إحراز تقدم أبطأ وتيرة في الحّد من الفقر في ظل استتتتتتتتتتتمرار رغم الزيادة  (2)

 الالمساواة والتوقعات القاتمة في مجال التغذية
 
يف حني أّن التوقعات االقتصههادية العاملية تشههري إىل ازدياد الرفاهية االقتصههادية مع الوقت، سههتبقى االختالفات قائمة  -41

قتصههههههههادي يف رختلف األقاليم، حيث ميثل إقليم شههههههههرق وجنوب آسههههههههيا وإقليم أفريقيا جنوب الصههههههههحراء يف معدالت النمو اال
يف املائة.  2يف املائة سنوياً(، على أن يشهد إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب منواً بنسبة  4الكربى اإلقليمني األسرع منواً )

( سع الفجوة بني إقليم شرق آسيا )وهو أ الً اإلقليم املنخفض الدخل األغىنويف ظّل معدالت النمو هذه، من املتوقع أن تتّ 
وأقاليم أخرى. كما أن ايلّد من الفقر سههههههوف يشهههههههد تقدماً بوترية أبطأ عّا تشههههههري إليه املعدالت املرتفعة للنمو االقتصههههههادي. 

 اختالفات إقليمية.إضافًة إىل ذلك، تسّجل المساواة فادحة داخل البلدان ويف ما بينها، مع وجود 
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ومن شههههههأن ارتفاع الدخل للفرد الواحد أن يؤدي إىل حتسههههههني النتائج التغذوية يف املسههههههتقبل مع أّن التوقعات غري  -42
 شهههههههههههخصهههههههههههاً يعانون من اجلوع املزمن، يف حني يبقى 795واعدة. ورغم التقدم الكبري احملرز يف العقدين املاضهههههههههههيني، ما زال 

من عمرهم عرضههههههههًة لسههههههههوء تغذية مزمنة، ويعاين أكثر من ملياري شههههههههخص من نقص يف  مليون طفل دون ااامسههههههههة 161
املغذيات الدقيقة. ويف الوقت ذاته، سههههههههههههههامهت التغرّيات يف األمناط الغذائية واعتماد أمناط حياة قليلة ايلركة يف ارتفاع حاد 

مليون نسهههههمة،  600وّعن يعانون البدانة إىل  مليار نسهههههمة، 1.9لعدد األشهههههخاص يف العامل عّن يعانون من الوزن الزائد إىل 
األمر الذي يزيد خطر اإل هههههابة بأمراض غري معدية متصهههههلة بالنظم الغذائية. ويف حال اسهههههتمرت االجتاهات ايلالية، علماً 

دانة يف املائة من األطفال دون ااامسههههههة من العمر بالب 11أهنا أسههههههوأ يف البلدان املتوسههههههطة الدخل، من املقّدر أن ُيصههههههاب 
 .2025 حبلول عام

 
 الطابع المتغير وحّدة المنافسة على الموارد الطبيعية (3)
 
إىل ازدياد ندرة األراضهههههههههي الزراعية واملياه والغابات ومصهههههههههايد األمساك البحرية  2050تشهههههههههري االجتاهات حىت عام  -43

غذية ليسههههههههههههت غذية أو املنتجات خبالف األالطبيعية وموارد التنوع البيولوجي. فاملنافسههههههههههههة على املوارد الطبيعية سههههههههههههواء ل 
 ) جديدة، ولكن طبيعة هذه املنافسههههة وحّداها تغريت كثرياً بطرق عديدة خالل السههههنوات العشههههر املاضههههية، وهو اجتاه مرشههههّ
لالسههتمرار. ويُعزى ذلك إىل التكثيف املتسههارع ل نشههطة البشههرية وما يصههاحبها من زيادة يف الضههغط على األراضههي واملياه 

نوع البيولوجي والطاقة واملغذيات يف العقود املقبلة من أجل التوسههههههههع ايلضههههههههري، والبنية التحتية، والصههههههههناعة، والتعدين، والت
وإنتاج األغذية، مبا يف ذلك تربية األحياء املائية الداخلية، والطاقة األحيائية واملواد ااام من غري األغذية، واألخشههههههههههههههاب 

دام بوب والبذور الزيتية إلنتاج أنواع الوقود األحيائي قد ازداد بالفعل، فضالً عن استخوغريها من املنتجات. فاستهالك ايل
الكتلة األحيائية لتحل حمل البرتوكيماويات، يف سههههههياق االهتمام املتزايد يف االقتصههههههاد األحيائي، أي إنتاج املوارد البيولوجية 

 وإىل طاقة أحيائية يف العامل.  القابلة للتجدد وحتويلها إىل أغذية وعلف ومنتجات أحيائية
 
كما أن املنافسهههههة على املوارد الطبيعية تؤدي إىل تفاقم الضهههههغوط على املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية، مبا يؤدي  -44

زدياد ا إىل احتمال تدهورها والتخلي عنها وزيادة املنافسة على املوارد اهلشة اليت مل تشهد تدهوراً بعد. ومن املرج( أن يستمر
الطلت على املوارد الطبيعية نظراً إىل االجتاهات الدميوغرافية واالقتصههادية املذكورة أعاله، مبا يف ذلك أمناط االسههتهالك املتغرّية 
وإنتاج الطاقة األحيائية. وقد يتعّرض أيضهههههههاً ايلصهههههههول على املوارد الطبيعية إىل ااطر وتظهر اختالالت بني الرجال والنسهههههههاء 

 التفاوت االجتماعي. وبعض أوجه
 
ن أداء نظم الرّي والزراعة، مبا يزيد إنتاجية األراضههي  -45 كذلك، يتباطأ االجتاه يف اسههتخدام املياه الزراعية فيما يتحسههّ

املروية وإنتاجية املياه. غري أن االنتقال السههههههههههههههريع من املناطق الريفية إىل املناطق ايلضههههههههههههههرية يرّكز على حنو أكرب على أمناط 
. ومبا أن قطاع الزراعة سيبقى املستخدم الرئيسي للمياه، فإن حتسني استخدام املياه الزراعية يف الزراعة املروية سوف الطلت

يؤثر تأثرياً مباشراً على الطلبات احمللية واإلقليمية على املياه. كما أن ختصيصات املياه ااام بعيداً عن الزراعة الستخدامات 
، لكن ما زالت تقوم حتصههههههل أ ههههههالً  -مدادات البلدية، واملتطلبات البيئية وتوليد الطاقة من املياهاإل -أخرى أكرب يف املرافق

إمكانية لالستفادة القصوى من هذه التخصيصات على الصعيدين االقتصادي والبيئي. وسوف تزداد أمهية االستخدامات 
 تأتية من القطاع ايلضري يف الزراعة. غري التنافسية للمياه، مثل تزايد استخدام مياه الصرف املعاجلة امل
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 زيادة تقلب المناخ وزيادة التعرض للظواهر الجوية البالغة الشدة (4)
 
قلت املناخ وزيادة التعرض البيئي وزيادة ت اليت تشهههههمل بطء عمليات التغريا  - يُتوقاع أن تشهههههتد تأثريات تغريا املناخ -46

 الزمن. وخالل العقود الثالثة املاضههههههههههههههية، ازداد االجتاه يف حصههههههههههههههول كوارث طبيعية  مع مرور –األحداث املناخية املتطّرفة 
يف العامل مع ما ختّلفه من أضههههرار اقتصههههادية. وجتدر اإلشههههارة يف هذا الصههههدد إىل األحداث املناخية مثل موجات اجلفاف، 

 وقوع األحداث املرتبطة باألحوالواألحداث املائية مثل الفيضهههههههههههانات، واألحداث اجلوية مثل العوا هههههههههههف. كما أن ازدياد 
اجلوية يثري رخاوف كبرية بالنسههههههههههههههبة إىل القطاع الزراعي، نظراً إىل اعتماد هذا القطاع على املناخ. وتزداد أيضههههههههههههههاً حّدة هذه 
ة ر الكوارث وقد تسهههتمر يف االزدياد نتيجة تغرّي املناخ. ويف بعض األقاليم، سهههوف يؤدي تغرّي املناخ إىل هطول األمطار بغزا

أكرب، مبا يسّبت الفيضانات، إمنا أيضاً إىل فرتات جفاف أطول بني فرتات األمطار، عا يفضي إىل مزيد من اجلفاف. فقد  
إحدى الكوارث األكرب اليت شهداها السنوات اامسون املاضية وطالت آثارها  2016-2015كانت كارثة النينيو يف عامي 

ة موجات اجلفاف، وخبا ههههههههههههههة يف املناطق املدارية الرطبة واملناطق الواقعة يف خطوط العامل كّله. ومن املتوقع أن تتفاقم حد
 العرض املنخفضة واملتوسطة.

 
 وبالفعل، متثل الكوارث الطبيعية اهديداً للتنمية املستدامة وتعيق التقدم باجتاه القضاء على الفقر واجلوع، وحتسني -47

 لوجية، ما زالت الكوارث املتصهههلة باملناخ واألحوال اجلوية تؤثر على حياة وسهههبلومن الناحية اجليو التغذية واألمن الغذائي. 
معيشهة الرجال والنسهاء يف العامل. وبصهورة خا هة، فإن الكوارث الطبيعية تسهجن السهكان الضهعفاء يف دوامة الفقر بسهبت 

يت تعيق تنميتها من القيود املشهههرتكة الضهههعف قدراهم على الصهههمود والتكّيف. وتواجه الدول اجلزرية الصهههغرية النامية العديد 
املسههههههتدامة كضههههههيق قواعد املوارد؛ واالعتماد على أسههههههواق متقّلبة؛ وارتفاع الواردات الغذائية؛ وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل 
 واالتصههههاالت؛ وهشههههاشههههة البيئات الطبيعية؛ وما إىل ذلك. وترتّتت عن هذه القيود تعّرض أكرب للصههههدمات واحنسههههار تطّور
قطاعات الزراعة ومصهههههههايد األمساك وايلراجة ألغراض جتارية. ويُعزى التأثري املتباين للكوارث على الرجال والنسهههههههاء بصهههههههورة 

 أساسية إىل الالمساواة الظاهرة املوجودة بني الرجال والنساء.
 
ون احملا يل األكثر تأثراً تكوقد تتأثر القطاعات الفرعية للزراعة بصورة رختلفة بفعل الكوارث الطبيعية. وتكاد أن  -48

بالفيضههانات والعوا ههف؛ كما أن الثروة ايليوانية تتأثر بشههكل ملحوظ مبوجات اجلفاف، ومصههايد األمساك هي األكثر تأثراً 
بالتسهههونامي والعوا هههف من قبيل األعا هههري والزوابع يف حني تُعزى معظم اآلثار االقتصهههادية على الغابات إىل الفيضهههانات 

 استثناء حرائق الغابات(.والعوا ف )ب
 
ومن املتوقع أن تفاقم األحداث املناخية املتطرفة املتصلة باملناخ ايلاجة املتزايدة على الصعيد العاملي إىل املساعدة  -49

اإلنسههانية، مبا يف ذلك من خالل املسههامهة يف رخاطر النزاعات وما يرتبط هبا من ضههغوطات تدفع السههكان إىل االنتقال إىل 
أخرى. ويف حني ال يتصههههههههل تغري املناخ حبّد ذاته بالضههههههههرورة بالعنف، فإن االلتقاء بني الضههههههههعف يف وجه تغرّي املناخ  أماكن

واهلشاشة املؤسسية واالقتصادية االجتماعية األوسع نطاقاً قد يزيد من احتمال نشوب نزاعات. وقد ُأشري إىل هذا االجتاه 
اشهههة اعات"، ويتمّيز بااللتقاء بني عاملني أسهههاسهههيني مها املؤسهههسهههات الضهههعيفة واهلشهههاجلديد على أنه "الرابط بني املناخ والنز 
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. وغالباً ما تكون البلدان األكثر ضهههعفاً يف وجه تغرّي 11االجتماعية القائمة مسهههبقاً، إضهههافًة إىل الضهههعف يف وجه تغرّي املناخ
 . ر تغرّي املناخ، قد ترتفع رخاطر نشههههههوب نزاعاتاملناخ األشههههههد فقراً وهشههههههاشههههههة. وحني ال تكون ايلكومات جمّهزة إلدارة آثا

يف املائة تقريباً من املياه املسهتخدمة يف العامل اليوم يف سهياق تغرّي املناخ، من املتوقع أن  70ومع اإلشهارة إىل أن الزراعة متثل 
يئات اليت تتميز البتزداد قيمة ايلصهههههول على املياه وتشهههههتد الصهههههراعات عليها، وبالتا  قد ينشهههههأ خطر نشهههههوب نزاعات يف 

 .بوجود مؤسسات ضعيفة
 
الطلتتب المتزايتتد على األغتتذيتتة، واألعالف والوقود األحيتتائي والحتتاجتتة إلى النمو الملحو  في إنتتتا   (5)

 المحاصيل، والثروة الحيوانية واألسماك
 
ألحيائي من خالل وقود اسههههههههههههههيتعنّي، يف العقود املقبلة، تلبية الطلت العاملي املتنامي على األغذية واألعالف وال -50

زيادات كبرية يف إنتاج مجيع احملا يل األساسية والثروة ايليوانية واألمساك. وتشري التوقعات األخرية إلمجا  اإلنتاج الزراعي 
ويف املاضههي، شهههد اإلنتاج توسههعاً أكرب حىت، تأّتى إىل حّد بعيد  2050.12و 2012يف املائة بني عامي  50إىل زيادة بنسههبة 

حتّسنات يف الغاّلت، وتوسع املساحة الزراعية وارتفاع إنتاج الثروة ايليوانية وايلليت. ورغم أن مسامهة مصايد األمساك من 
 الطبيعيههة البحريههة يف إمههدادات األغههذيههة البشههههههههههههههريههة واألعالف ايليوانيههة أ ههههههههههههههبحههت ثههابتههة خالل العقههد األخري، جنم النمو 

 املائية، ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه. يف األمساك بصورة رئيسية من تربية األحياء
 
وقد تباطأ متوسهههط منو الغاّلت يف احملا هههيل األسهههاسهههية مقارنًة باملعدالت التارخيية له، حيث تراوح يف العقد األخري  -51

ني غاّلت ب يف املائة يف السههنة. كما أن الغاّلت ختتلف باختالف األقاليم، وتظهر فجوات كبرية 1بني نسههت أعلى بقليل من 
املزارعني والغاّلت املتوخاة بالنظر إىل اإلمكانات التقنية، مبا يعكس إىل حّد بعيد اسهههههتخدام املدخالت دون املسهههههتوى األمثل 
وعدم اعتماد التكنولوجيا األكثر إنتاجية على حنو كاٍف، األمر الذي غالباً ما يرتبط بغياب التكامل يف األسهههههههههههههواق. كذلك، 

، حيث ما زالت يف معظم البلدان دون 13ث والتطوير منخفضههههههههههههههة يف جمال كثافة البحوث الزراعيةتبدو مسهههههههههههههتويات البح
وبإمكان املمارسهههههههات الزراعية املسهههههههتندة إىل هنج النظام اإليكولوجي، واملقتصهههههههدة يف اليد العاملة  14املسهههههههتويات املو هههههههى هبا.

ية الزراعية، لوم واالبتكارات التكنولوجية لتحسههههني اإلنتاجواملراعية للمسههههائل اجلنسههههانية، فضههههالً عن االجتاهات اجلديدة يف الع
 مثل حما يل التكنولوجيا األحيائية، أن تساهم بشكل ملحوظ يف التكثيف املستدام.

 

                                                      
conflict nexus from a humanitarian perspective: a new -Understanding the climate. 2016مكتت تنسهههههههيق الشهههههههؤون اإلنسهههههههانية،   11

 quantitative approach 
، م املتحدة )املغاير املتوسهههههههطباالسهههههههتناد إىل التقديرات السهههههههكانية اجلديدة الصهههههههادرة عن شهههههههعبة السهههههههكان يف األم 2050مراجعة أولية للتوقعات لعام   12

الدراسهههههههههات املنظورية ، 2012: مراجعة عام 2030/2050. الزراعة يف العامل باجتاه J. Bruinsma ،2012و .Alexandratos, N(، وفاوسهههههههههتات، و2015
 العاملية للمنظمة، بيانات غري منشورة.

 بو فها حصة من إمجا  الناتج الداخلي الزراعي.تعرّب عن النفقات الوطنية على البحوث والتنمية الزراعية العامة   13
عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، يو ي بأن تزيد ايلكومات نفقااها  الصادر 2004/68إن القرار رقم   14

 اخلي يف املائة على األقل من إمجا  الناتج الد 1اإلمجالية على البحوث والتنمية إىل 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA_OP17_climate%20change_online.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA_OP17_climate%20change_online.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA_OP17_climate%20change_online.pdf
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 استتتتتتتتتتتتمرار التقلتتب في أستتتتتتتتتتتعتتار األغتتذيتتة والحتتاجتتة المتنتتاميتتة إلى االستتتتتتتتتتتتثمتتار للتغلتتّب على الفقر  (6)
 المدقع والجوع

 
إىل أن بلدان عديدة، الغنية والفقرية منها على السههههواء، مل تتعافن أبداً بشههههكل كامل من فرتة تشههههري توقعات رختلفة  -52

. وما زال الكثري من البلدان يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصههادي بصههورة خا ههة 2008-2007الكسههاد الكبري يف 
تجارة ت القليلة من ناحية اإلمدادات، وتباطؤ النمو يف اليعاين من ضهههعف االسهههتثمارات، وهبوط يف إمجا  الطلت، والتطورا

شههههههههههدت  ،2008-2007واإلنتاجية. ويف حني تباطأ النمو اإلمجا  للدخل، وبقيت االسهههههههههتثمارات يف حالة ركود بعد الفرتة 
ذا الواقع على بق هاألسهههههواق الدولية للسهههههلع فرتة مطّولة كانت خالهلا األسهههههعار أعلى عامًة إمنا أكثر تقلباً أيضهههههاً. وقد انط

معظم السهههههههلع الزراعية. وكانت تأثريات هذه التغيريات على املسهههههههتهلكني واألمن الغذائي واملزارعني موضهههههههوع نقا  واسهههههههع 
وحتليل تفصهههيلي يف العديد من مطبوعات املنظمة. وتشهههمل حمّفزات التغيري الفورة العاملية يف الوقود األحيائي، وتدين رخزون 

 هيل والصهدمات املناخية، والطلت املسهتمر على األغذية واألعالف من عدد من األسهواق الناشهئة، ايلبوب، وضهعف احملا
إضههههههافًة إىل عوامل أخرى. إمنا مل يولن اهتمام كبري إىل آثار ارتفاع األسههههههعار على االسههههههتثمارات يف الزراعة خالل سههههههنوات 

 ت على األسواق وأسعار األغذية.االزدهار، وإىل استمرار اآلثار املتوسطة األجل هلذه االستثمارا
 
 وتشههههههههههههههري تقديرات كّل من منظمة األغذية والزراعة والصههههههههههههههندوق الدو  للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي  -53

مليار دوالر أمريكي للتغّلت على الفقر املدقع واجلوع حبلول  265أن هناك حاجة إىل اسههههههتثمارات سههههههنوية إضههههههافية مبعدل 
 رنًة بسهههههههههههيناريو "سهههههههههههري األمور كاملعتاد". ويشهههههههههههمل هذا املبلغ االسهههههههههههتثمارات يف برامج ايلماية االجتماعية ، مقا2030عام 
مليار دوالر أمريكي(، أي األنشههههطة اليت  198مليار دوالر أمريكي( واالسههههتثمار يف األنشههههطة املنتجة املراعية للفقراء ) 67)

ة االجتماعية وهذا يعين زيادًة كبرية يف االستثمارات السنوية يف ايلماي توفّر للفقراء فر ًة لكست املال وادخاره واستثماره.
واألنشههههههطة املنتجة على السههههههواء يف املناطق الريفية، مقارنًة حبالة "سههههههري األمور كاملعتاد". إمنا تتوفر لدى البلدان املنخفضههههههة 

 ر هههذا النوع من برامج االسههههههههههههههتثمههار، األمالههدخههل إمكههانيههات قليلههة لتعبئههة موارد كبرية يف القطههاعني العههام وااههاص لههدعم 
 الذي يتطّلت بالتا  تعاوناً مالياً على الصعيد الدو .

 
 تباطؤ النمو في التجارة الزراعية وإعادة إضفاء الطابع اإلقليمي على التجارة (7)
 
وامل املباشههههههرة هلذا الرتاجع . وأّما الع2015تباطأ النمو يف التجارة الزراعية يف السههههههنوات األخرية وتراجع حبّدة عام  -54

فتشههههههمل غياب التقّدم يف املفاوضههههههات التجارية املتعددة األطراف حتت رعاية منظمة التجارة الدولية، وخبا ههههههة الفشههههههل يف 
إجناز خطة عمل الدوحة للتنمية؛ وهبوط حاد يف أسههههههعار السههههههلع األسههههههاسههههههية يف القطاع الزراعي بكامله؛ وتباطؤ النمو يف 

داخلي واالسهههههتعاضهههههة يف جمال االسهههههترياد عن مسهههههتوردين آسهههههيويني هامني؛ والعودة اجلزئية إىل السهههههياسهههههات إمجا  الناتج ال
 ايلمائية )مثاًل، بيانات البنك الدو  عن ايلواجز التعريفية املؤقتة(، إضافًة إىل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. 

 
ن ددة األطراف يف منظمهة التجهارة العهامليهة ألكثر من عقهد مونظرًا إىل تعهّذر النجهاح يف احملهادثهات التجهاريهة املتعه -55

الزمن، سهههههعت بلداند عديدة إىل حتسهههههني و هههههوهلا إىل األسهههههواق من خالل اتفاقات جتارية إقليمية. وقد أُبرمت مؤخراً ثالثة 
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ادئ، والشههههههراكة اتفاقات جتارية إقليمية كربى، أو هي قيد التفاوض. وهي الشههههههراكة االقتصههههههادية االسههههههرتاتيجية للمحيط اهل
 االقتصههههادية الشههههاملة اإلقليمية، وشههههراكة التجارة واالسههههتثمار عرب األطلسههههي. وتشههههمل هذه االتفاقات الثالثة قطاع الزراعة 
أو أقّله تؤثر عليه. كما أهنا قادرة على حترير التجارة الزراعية على حنو أكرب، وعلى ضهههههّت اختصههههها هههههات رختلفة يف القواعد 

 لضمان سالمة األغذية، و حة ايليوانات والنباتات، واالتساق يف موا فات املنتجات الغذائية. اليت تتبعها البلدان
 
ارتفتاع وتيرة حصتتتتتتتتتتتول النزاعتات، واألزمتات الممتتدة وعثتارهتا على الجوع، واألمن الغتذائي، والتنميتة  (8)

 الزراعية والهجرة البشرية
 
دداً، كما أهنا ترتك آثاراً سهههههههههلبية شهههههههههديدة وواضهههههههههحة على اجلوع، لقد عادت وترية وقوع النزاعات إىل االرتفاع جم -56

والتغذية والتنمية املسههههههههههتدامة اإلمجالية. وميثل النزاع احملفز الرئيسههههههههههي النعدام األمن الغذائي وسههههههههههوء التغذية. وتكون تبعات 
ش. كما أن انتشههار سههبل العيمعظم النزاعات أشههّد حّدة يف املناطق الريفية، حيث تؤثر بشههكل كبري على اإلنتاج الزراعي و 

ك، ارتفع على حنو ملحوظ يف األلفية الثانية. كذل -بصهههههههههههورة خا هههههههههههة النزاعات املدنية -النزاعات على املسهههههههههههتوى العاملي
 ، مبا يعزز االجتاه الكامن لرتاجع السههههالم 2015إىل أن العامل بات أقل سههههلماً عام  15يسههههتنتج تقرير مؤشههههر السههههالم يف العامل

ي. ويصهههف التقرير أيضهههاً "الالمسهههاواة املتنامية يف السهههالم على املسهههتوى العاملي"، حيث أن البلدان األكثر يف العقد املاضههه
 سلماً تستمر يف التحّسن يف حني أن األقل سلماً منها تغرق يف مزيد من العنف والنزاعات.

 
كثر من عدم يقني، يهاجر الناس أ وهروباً من انعدام األمن الغذائي والتغذوي، ومن الفقر املدقع وما يتصهههههههههههههل به -57

 مليون مهاجر دو ،  224، بلغ عدد املهاجرين 2015ففي عام  16فأكثر بفعل احملنة و/أو حبثاً عن فرص عيش أفضههههههههههههههل.
مليون شهههههخص  71وازداد عدد املهاجرين الدوليني، مبا يف ذلك الالجئني، مبقدار  17مليون عامل مهاجر. 150مبا يف ذلك 
يف املائة. وبلغ عدد األشههههههههههههههخاص املهاجرين داخليًا )أي داخل البلدان(  40أي بنسههههههههههههههبة أعلى من  ،2000مقارنًة بعام 

 .2013مليون شخص عام  740
 
وقد شههههههد عدد من تدفقات اهلجرة الدولية ارتفاعاً سهههههريعاً يف اآلونة األخرية. بالفعل، تشهههههمل التدفقات األخرية  -58

 نوب الصحراء الكربى ومشال أفريقيا باجتاه أوروبا. وأّما األسباب اليت غالباً السكان ااارجني من بلدان الشرق األوسط وج
ما ُتذكر بشههههههههههأن التدفقات السههههههههههابقة فهي النزاعات، وايلروب أو االضههههههههههطرابات املدنية، يف حني ترتبط التدفقات األخرية 

 األمن الغذائي. بل العيش وبالتا ، تراجعبأسباب اقتصادية، مبا يف ذلك ازدياد ندرة املوارد وتدهور هذه املوارد، وتراجع س
 

                                                      
 %pdf2Report_20%202016http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/GPI.متاح على   15
اديني ما ُيستخدم مصطل( اهلجرة بالطريقة ذااها لإلشارة إىل الالجئني، واملهاجرين االقتصمن الناحية القانونية، إن تعريف اهلجرة ليس غامضاً. غالباً   16

صههورة ب واألشههخاص الذي يهربون من العنف. لكن األهم هو أن  ههفة املهاجر ليسههت معّرفة، وبالتا  غري معرتف هبا يف القانون الدو ؛ وهي ُتسههتخدم
 (Goldenzeil ،2015عن فرص عمل ومع دول ليس لديها اي التزامات قانونية إزاء املهاجرين )رئيسية لإلشارة إىل األشخاص الذين يبحثون 

 2015. وقائع بشهأن السهكان. ديسهمرب/كانون األول 2015. االجتاه يف اهلجرة الدولية، 2015إدارة األمم املتحدة للشهؤون االقتصهادية واالجتماعية،   17
 يف املنازل. ني. التقديرات العاملية للعمال املهاجرين. النتائج واملنهجية. تركيز خاص على العمال املهاجر 2015، منظمة العمل الدولية، 2015/4رقم 

http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/GPI%202016%20Report_2.pdf
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االتجاهات المتزايدة في انتشتتتتتتتتتتتتار ا فات واألمراض النباتية العابرة للحدود، والتهديدات النا تتتتتتتتتتتئة  (9)
 والتأثيرات المتزايدة لألمراض الحيوانية المنشأ على صحة اإلنسان

 
وانية دة املقلقة يف حاالت تفشهههههي اآلفات واألمراض ايليإن السهههههلسهههههلة الغذائية البشهههههرية مهّددة باسهههههتمرار بفعل الزيا -59

اعون وإن إنفلونزا الطيور، ومرض جنون البقر، وطوالنباتية العابرة للحدود، واألحداث املتصهههههلة بسهههههالمة األغذية واإلشهههههعاع. 
تصيت الغابات،  مراض اليتاجملرتات الصغرية، وغزو اجلراد، واألمراض اليت تصيت القم( والكسافا والذرة واملوز، واآلفات واأل

واألمراض املائية، والعوامل املمرضههههة اليت تنقلها األغذية والسههههموم الفطرية ما هي سههههوى بعض األمثلة على التهديدات احملدقة 
بالسههلسههلة الغذائية البشههرية اليت قد ختّلف آثاراً ضههارة على األمن الغذائي، و ههحة اإلنسههان وسههبل العيش وعلى االقتصههادات 

يف حني و  ية واألسهههههواق العاملية. ويتحّمل تغري املناخ جزءاً من املسهههههؤولية يف ظهور حاالت طارئة يف السهههههلسهههههلة الغذائية.الوطن
تتوفر أدلّة واضههههههحة على أن تغرّي املناخ يبّدل توزّع اآلفات واألمراض ايليوانية والنباتية وانتشههههههارها، من الصههههههعت التنبؤ باآلثار 

 الكاملة لذلك.
 
العامل عتء األمراض البشهههههرية، وايليوانية املنشهههههأ وأمراض ايليوانات الوبائية اليت اهدد األمن الغذائي والتغذية  ويواجه -60

ل سهههههههرة، وخبا هههههههة يف اجملتمعات الفقرية والضهههههههعيفة. وقد أدى االنتقال املتزايد للسهههههههكان، وايليوانات الربية واملائية، والنباتات 
 يههة، وتركيز نظم اإلنتههاج وتكثيفههها من نههاحيههة أخرى إىل تسهههههههههههههريع واتسههههههههههههههاع التهههديههد واملنتجههات يف اقتصههههههههههههههاد معومل من نههاح

 الذي تشكله األمراض ايليوانية مثل األمراض املعدية لدى ايليوانات واليت ميكن أن تنتقل بصورة طبيعية إىل حيوانات أخرى.
 
اً نتيجة املناخ املستمر فحست، إمنا أيضوال يزداد عتء األمراض ايليوانية املنشأ على  حة اإلنسان بفعل تغري  -61

تزايد مقاومة مضادات امليكروبات. فمقاومة مضادات امليكروبات متثل مسألة عاملية رئيسية تتصل بصحة ايليوان والزراعة، 
وتثري قلقاً متزايداً حيث أهنا قد تقلت مكاسههههههههت الطت ايلديث اليت حتققت طيلة القرن العشههههههههرين. وما زالت مضههههههههادات 

كروبات ُتسههتخدم بشههكل كبري، ليس فقط هبدف ايلفاظ على  ههحة اإلنسههان وايليوان، إمنا أيضههاً يف السههياق األوسههع املي
 لرتبية ايليوانات والصناعة الزراعية.

 
 تفاقم التوقعات المتصلة بفرص عمل مستقرة ومدرّة للدخل، وبخاصة لدى الشباب (10)
 
 يف البلدان املنخفضههههههههههههههة الدخل  -أو الوافدة إليها  -قوة العمل  رغم أن األجيال ايلالية اليت تتواجد ضههههههههههههههمن -62

هي األكثر حتصهههههيالً للعلم، غري أن الكثريين يعتربون أن فرص العمل اليت حتظى هبا هذه األجيال وتوقعات الكسهههههت منها 
ية عن اسههتيائهم ر ضههعيفة، بل هي أحياناً أسههوأ من تلك اليت حظي هبا أهلهم. وقد عرّب السههكان الشههباب يف املناطق ايلضهه

مؤخراً إزاء عدم توفر فرص العمل هلم، وخا هههة إزاء ضهههعف التطلعات )مثل الربيع العرا(. إضهههافًة إىل ذلك، يواجه معظم 
السههههكان، وخبا ههههة الشههههباب منهم الذين يعيشههههون يف املناطق الريفية توقعات أسههههوأ على  ههههعيد ايلصههههول على فرص عمل 

صهههههههيلهم العلمي أيضهههههههاً أدىن مقارنًة بنظرائهم يف املدن. ويرتكز معظم الشهههههههباب يف مسهههههههتقرة ومدرّة للدخل، خا هههههههة وأّن حت
إقليمي أفريقيا وجنوب آسيا، وسوف يستمر الوضع على هذا النحو يف السنوات املقبلة. ويف املستقبل القريت، من املتوقع 

 أن تتسع فجوة متوسط العمر بني هذين اإلقليمني وباقي أقاليم العامل. 
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 لتحّول الهيكلي السريع والتحّول الريفي وما يتصل بهما من تغييرات في نظم األغذيةا (11)
 
ترتافق االجتاهات الدميوغرافية واالقتصهههههادية بتحّول ريفي، وهذا مسهههههار عادي يف التنمية، مبا يفضهههههي إىل تغيريات  -63

 تقههال فرص العمههل من القطههاع الزراعي من أجههل التكّيف واالنتقههال يف نظم اإلنتههاج الزراعي والغههذائي. ويشههههههههههههههمههل هههذا ان
إىل قطاعات أخرى مع تطّور االقتصهههههاد. لكن مسهههههارات التحّول يف الزراعة ونظم األغذية غري متجانسهههههة، إذ هي خا هههههة 
بالسياق احمللي وتعتمد بشّدة على الظروف األساسية، والسياسات املّتبعة، وعلى جودة ايلوكمة. وقد تزامن منط االنتقال 

نتاج الزراعي إىل الزراعة، اليت تتطلت رسههههههههههههاميل كثيفة/مندجمة يف األسههههههههههههواق، مع ظهور البلدات الريفية واملراكز يف نظم اإل
 ايلضرية الصغرية، األمر الذي ساهم يف حتّول املناطق الريفية وتنميتها االقتصادية واالجتماعية.

 
لعرض بعضهههههههها البعض من خالل الروابط الداخلية ل وقد عّززت حاالت االنتقال الزراعي والتحّول الريفي حىت اليوم -64

والطلت مع املناطق ايلضهههههههرية. وتشهههههههري بعض األدلّة إىل أن هذا االنتقال قد سهههههههاهم يف ايلّد من الفقر ويف تقليص الفجوات 
عية وغريها االقائمة بني املناطق ايلضرية والريفية من حيث مؤشرات الرفاه، مبا يف ذلك يف جمال الصحة، ومن الناحية االجتم

من اجلوانت املتصلة بسبل العيش. ويف بعض ايلاالت، سامهت إعادة توزيع العمل يف تقليص اإلنتاجية يف القطاعات املتلقية 
نظراً إىل أن قطاعات التصهههنيع والصهههناعة واادمات تتطلت عمالً كثيفاً، وخبا هههة يف املراحل األوىل من التنمية. غري أّن فرص 

دائماً للجميع يف حاالت التحول هذه ومن الضههروري ايلرص على عدم إمهال أحد يف عمليات التحّول العمل غري مضههمونة 
 اهليكلية، خا ة أشّد الفئات فقراً.

 
 ازدياد أهمية الحوكمة الفعالة والحاجة إليها (12)
 
بتحّول  2030ته خطة عام لقد ترافقت إعادة  ياغة امليثاق العاملي للتعاون وايلوكمة من أجل التنمية الذي حّدد -65

أقل وضهههههههوحاً، إمنا متسهههههههاٍو من حيث األمهية يف التفكري املفاهيمي بشهههههههأن ايلوكمة بني ايلكومات، واملؤسهههههههسهههههههات الدولية 
 واجملتمع الدو  للخرباء.

 
 اً وخالل العقد املاضي، ابتعدت أولوية تفكري اارباء عن مشروع "ايلوكمة اجليدة" لصاحل خطة عمل أكثر تواضع -66

 وعمليًة، حّددها التزام باعتماد نُهُهج متوا ههههلة، من األسههههفل إىل األعلى واختبارية يلّل املشههههاكل من أجل حتسههههني ايلوكمة 
واليوم، باتت ُتسهههههتكمل هذه النهج اجلديدة يف ايلوكمة أكثر فأكثر بتحليالت لالقتصهههههاد السهههههياسهههههي  18أو زيادة فعاليتها.

ملصههههلحة األسههههاسههههيني واملؤسههههسههههات، ومصههههايلهم ورمبا اسههههتجابااهم. وترمي هذه تسههههعى إىل حتديد وتقييم أدوار أ ههههحاب ا
التحليالت إىل حتقيق ثالثة أهداف. فهي توفّر أوالً مشههورة أسههاسههية لتصههميم وتقييم ايللول الفنية اليت جيت أن تسههتند إىل 

د أ ههههحاب سههههاعد يف حتديتقدير واقعي للسههههياق السههههياسههههي، واالقتصههههادي واالجتماعي الذي توضههههع من أجله؛ وثانياً، ت

                                                      
18  Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development Strategies (Oxford University Brian Levy, 

Press: 2014); Matt Andrews, The Limits of Institutional Reform in Development (Cambridge University Press: 2013); David 
Booth, Development as a Collective Action Problem: Addressing the Real Challenges of African Governance (Overseas 
Development Institute: 2012); Merilee Grindle, “Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing 
Countries”, Governance 17(4): 525-548; Jomo Kwame Sundaram and Anis Chowdhury, eds., Is Good Governance Good for 
Development? (Bloomsbury: 2012); and Grainne de Burca, Robert O. Keohane, and Charles F. Sabel, "Global Experimentalist 

Governance," 44 Brit. J. Pol. Sci. 477 (2014).  
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املصههههلحة األسههههاسههههيني، مبا يف ذلك السههههكان الفقراء الذين ال  ههههوت سههههياسههههي هلم، الذين ينبغي اسههههتشههههاراهم وإشههههراكهم، 
والقضهههايا واملصهههاحل اجلوهرية وايليوية اليت جيت معاجلتها يف عملية اختاذ القرارات لضهههمان أن تكون النواتج عملية وشهههرعية؛ 

 تحليالت يف توفري املشورة لتكيف املؤسسات وتنميتها. وثالثاً، تساعد هذه ال
 

 التحديات العالمية الرئيسية 3-باء
 

لقد حّدد اسهههههههههههتعراض االجتاهات العاملية واإلقليمية وحتليلها املشهههههههههههاكل الرئيسهههههههههههية اليت سهههههههههههوف تواجهها البلدان  -67
 لتالية ت. وميكن اسههههههتخالص االسههههههتنتاجات ااألعضههههههاء، املنظمة، واألسههههههرة الدولية على  ههههههعيد التنمية يف املسههههههتقبل القري

 من هذا التحليل:
 

اسهههههههههههههتمرار الزيادة يف الطلت اإلمجا  على األغذية، يف ظّل اشهههههههههههههتداد ندرة املوارد الطبيعية والتغيريات يف الرتكيبة  )أ(
 اهليكلية للطلت.

نتشههههههههار قص يف التغذية، وازدياد ااسههههههههتمرار املشههههههههاكل املتصههههههههلة بالفقر املدقع واجلوع، وانعدام األمن الغذائي والن )ب(
 األمراض املزمنة املتعلقة بالوزن الزائد، والبدانة والنظم الغذائية.

حصههههههههول حتّول ريفي سههههههههريع يف معظم البلدان النامية، ومن املتوقع أن يتوا ههههههههل هذا التحّول وأن يؤثر على نظم  )ج(
 إلشراك اجلميع يف عملية التنمية.اإلنتاج الزراعي، والعمل، والتغذية واهلجرة وأن توّلد حتديات 

ا سهههوف يسهههتمر تغرّي املناخ والتنافس املتزايد على املوارد الطبيعية يف املسهههامهة يف تدهور املوارد الطبيعية وندراها، مب )د(
 يطرح اهديدات على سبل عيش اإلنسان وأمنه الغذائي.

 املناخ، يد مع األحداث اجلوية املتطرفة املتصههههههههههههههلة بتغريتزداد أعداد وكثافة الكوارث الطبيعية، ومن املتوقع أن تز  )هه(
 ايلاجة إىل املساعدة اإلنسانية يف العامل. 

ما زالت اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود وغريها من التهديدات املستجدة تتسبت بنشوء أزمات متصلة  )و(
 ة.بالزراعة وبنظم األغذية، وتؤثر على اإلنتاجية والصحة البشري

 تتوا ل النزاعات وختّلف تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، تتجاوز حدود البلدان املتأثرة هبا. )ز(
 تربز ايلاجة إىل مزيد من االستثمارات لدعم الزراعة، واألمن الغذائي، وايلماية االجتماعية والبحوث والتنمية. )ح(
 مائية.، كما أن االتفاقات التجارية اإلقليمية تنتشر يف حني ترتفع ايلال تتوّسع التجارة الزراعية العاملية بسرعة )ط(
إن التغيريات السهههههههههريعة والتحّول يف نظم األغذية تسهههههههههتدعي بشهههههههههكل متزايد وضهههههههههع نظم حوكمة وطنية ودولية،  )ي(

 واستجابات سياساتية مستندة إىل األدلة وحمددة اهلدف.
 
ليها حتليل االجتاهات العاملية واإلقليمية، تظهر جمموعة من عشههههههههههرة وباالسههههههههههتناد إىل االسههههههههههتنتاجات اليت خلص إ -68

حتديات بو ههههههههفها األكثر  ههههههههلًة بعمل املنظمة ملكافحة اجلوع وسههههههههوء التغذية، وحتقيق األمن الغذائي على نطاق واسههههههههع، 



CL 155/3 28 

لة هبا أكثر قدرًة على صهههوحتسهههني سهههبل العيش الريفية، وجعل الزراعة ومصهههايد األمساك والغابات وقاعدة املوارد الطبيعية املت
 الصمود وإنتاجية واستدامة، على أن يتّم التطرق إليها يف استعراض اإلطار االسرتاتيجي.

 
 حتسني اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لتلبية الطلت املتزايد -1
 ضمان قاعدة مستدامة للموارد الطبيعية -2
 عيةمعاجلة تغرّي املناخ واشتداد املخاطر الطبي -3
 استئصال الفقر املدقع واملستمر وايلّد من الالمساواة -4
 القضاء على اجلوع وعلى مجيع أشكال سوء التغذية -5
 جعل نظم األغذية أكثر كفاءًة، ومشولية وقدرة على الصمود -6
 حتسني فرص كست الدخل يف املناطق الريفية، ومعاجلة األسباب الكامنة وراء اهلجرة -7
 لقدرة على الصمود يف وجه األزمات املمتدة والكوارث والنزاعاتبناء ا -8
 الوقاية من اآلفات العابرة للحدود والتهديدات الناشئة على الزراعة ونظم األغذية -9
 معاجلة ايلاجة إىل حوكمة متسقة وفعالة على الصعيدين الوطين والدو  -10

 
 األجهزة الرئاسية للمنظمة لإلبقاء على التوجه االسرتاتيجي للمنظمة،ومع األخذ يف االعتبار املشورة املقدمة من  -69

مّتت مراجعة األهداف االسههههرتاتيجية من أجل االسههههتجابة إىل التحديات يف السههههياق اإلمجا  ألهداف التنمية املسههههتدامة. 
  امسة.ا االسرتاتيجية ااستجابة املنظمة إليها من خالل أهدافه القسم دالويرد أدناه ملّخص للتحديات كما ترد يف 

 
 تحسين اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد: 1التحدي 

 
من املتوقع أن يزداد الطلت على األغذية وغريها من السهههههههههههلع الزراعية، وأن يشههههههههههههد تغيرياً هيكلياً يُعزى، من بني  -70

دة يف دخل الفرد يف حني أن قاعدة املوارد الطبيعية ختضههههههههع أمور أخرى، إىل النمو السههههههههكاين، والتوسههههههههع ايلضههههههههري، والزيا
لضههههغوطات متزايدة. وميّثل إنتاج كميات أكرب مبوارد أقل مع احملافظة على سههههبل عيش  ههههغار املزارعني واملزارعني األسههههريني 

 وتعزيزها حتدياً أساسياً يف املستقبل.
 
تلبية رد ومكاسههههههت  ههههههون املوارد على الصههههههعيد العاملي، لوينبغي حتقيق حتسههههههينات كبرية يف كفاءة اسههههههتخدام املوا -71

الطلهت على األغهذيهة ووقف وقلهت التهدهور اإليكولوجي. ويف حني مّت إحراز بعض التقهدم التكنولوجي، فهإن الزيهادات يف 
للمدخالت  الغاّلت اليت شههههداها العقود املاضهههية تشههههد تباطؤاً يف ظّل اآلثار اجلانبية السهههلبية الواضهههحة لالسهههتخدام الكبري

الكيميائية يف إنتاج احملا ههههههيل، األمر الذي يثري رخاوف جدية متصههههههلة باالسههههههتدامة. كذلك، جيت تعزيز االسههههههتثمارات يف 
الزراعة، ومصهههايد األمساك والغابات، ويف اإلنفاق على البحث والتطوير، وخبا هههة يف البلدان املنخفضهههة الدخل ولصهههايلها. 

سهههني اعتماد نظم وعارسهههات إنتاج مسهههتدامة على غرار النظم املتكاملة بني احملا هههيل وهذا ضهههروري ألسهههباب عّدة منها حت
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والثروة ايليوانية وبني تربية األحياء املائية واحملا ههههههههههههههيل والزراعة احملافظة على املوارد ونظم ايلراجة الزراعية والزراعة الذكية 
ع بات واإلدارة املسهههههههتدامة ملصهههههههايد األمساك، يف سهههههههياق تكّيف املزار مناخياً والزراعة املراعية للتغذية واإلدارة املسهههههههتدامة للغا

 والنظم اإليكولوجية واجملتمعات احمللية مع تغرّي املناخ، ومع ايلاجات والسههههههههههههياقات القطرية واجلنسههههههههههههانية احملّددة والتخفيف 
قيق ودعمها ال يفضههههي إىل حت من وطأاها وقدراها على الصههههمود. إضههههافًة إىل ذلك، ونظراً إىل أن حوافز األسههههعار السههههائدة

 استدامة الزراعة، من الضروري تعديل اإلعانات الضمنية والصرهة.
 

 : ضمان قاعدة مستدامة للموارد الطبيعية2التحدي 
 
إىل تنامي ندرة األراضههههههههههي الزراعية واملياه والغابات ومصههههههههههايد األمساك الداخلية  2050تشههههههههههري التوقعات حىت عام  -72

 2050تنوع البيولوجي. وتُقّدر املتطلبات اإلضههههافية من حيث األراضههههي لإلنتاج الزراعي من اآلن حىت عام البحرية وموارد ال
مليار هكتار بقليل. ومن املتوقع أن يرتاجع الطلت على هذه األراضهههههههههههي يف البلدان املرتفعة الدخل وأن يزداد  0.1مبا دون 

سهههتند تواضهههعة إىل أن توفّر األراضهههي ال يشهههكل عائقاً. ويف الواقع، ييف البلدان املنخفضهههة الدخل. وقد تشهههري هذه الزيادة امل
مشههروع زيادة اسههتخدام األراضههي للزراعة على الفكرة بأنه يتعذر الو ههول إىل معظم األراضههي اليت ما زالت مرتوكة بسههبت 

لكوارث. وعالوًة معّرضهههة لغياب البنية التحتية، وبُعدها املادي وعدم اتصهههاهلا باألسهههواق، و/أو بسهههبت تواجدها يف مناطق 
 على ذلك، ترتكز األراضهههههي الفائضهههههة املتوفرة يف بضهههههعة بلدان فقط. كما أن القيود املتمثلة بتوفر األراضهههههي تقوم على فكرة 

 أن ازدياد اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلت األكرب على األغذية جيت أن يتأتى من حتسينات يف اإلنتاجية وكفاءة املوارد.
 
سههوف يشههكل توفّر املياه من أجل الزراعة  ههعوبة متنامية، وخبا ههة يف املناطق اليت تسههتخدم نسههبة كبرية كذلك،  -73

من مواردها املائية، مبا يعّرض نظم اإلنتاج إىل إجهاد بيئي واجتماعي مرتفع، وهّد من احتمال توسهههيع بقعة املناطق املروية 
ع املوارد اإلنتاجية. وبالفعل، يتباطأ إىل حّد كبري معّدل تو  وتكون له تأثريات على قدرة النسهههههههههههاء على ايلصهههههههههههول على سهههههههههههّ

األراضههههههههي املروية. كما أن اجلهد املسههههههههتقبلي على املياه لن هصههههههههل بفعل التغيريات يف الطلت فحسههههههههت، إمنا أيضههههههههاً بفعل 
 املناخ التغيريات يف توفّر موارد املياه النامجة عن تغيريات يف هطول األمطار ودرجات ايلرارة بسبت تغرّي 

 
 مواجهة تغيّر المناخ وا تداد المخاطر الطبيعية: 3التحّدي 

 
يثري تغرّي املناخ، إضههافة إىل الكوارث الطبيعية والبشههرية املنشههأ، رخاوف عديدة: األضههرار وااسههائر؛ التدهور البيئي  -74

تاجية؛ ة؛ تراجع معدالت النمو يف اإلنل راضههههههههههههههي، والغابات وأر ههههههههههههههدة األمساك يف املياه العذبة وغريها من املوارد الطبيعي
والضهههههههغوطات املضهههههههافة على سهههههههبل العيش الزراعية، ونظم األغذية والنظم اإليكولوجية اهلشهههههههة أ هههههههاًل. ومن األمهية مبكان 
ايلفاظ على قدرة قاعدة املوارد الطبيعية على سهههههههههط( األرض من أجل توفري األغذية ل عداد املتزايدة من سهههههههههكان العامل، 

 بصمة الزراعة على البيئة واملناخ، من أجل ضمان رفاه األجيال ايلالية واملستقبلية.وختفيض 
 
بفعل تأثريات تغرّي  2030وسههههههههههوف يتعرض األمن الغذائي وسههههههههههبل العيش البشههههههههههرية إىل خطر متزايد ما بعد عام  -75

ذلك األر هههههههدة السهههههههمكية  غاّلت، مبا يفاملناخ. بالفعل، يؤثر تغرّي املناخ على توفّر األغذية، وخيّلف تبعات سهههههههلبية على ال
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 و ههههههههههههحة ايليوان. وهو هّد من إمكانية ايلصههههههههههههول على األغذية من خالل اآلثار السههههههههههههلبية على الدخل وسههههههههههههبل العيش 
 يف األرياف. كذلك، يُعترب تغرّي املناخ "عاِماًل مضههههههههههههههاِعفاً اطر حدوث اجلوع" الذي تشههههههههههههههري بشههههههههههههههأنه بعض التوقعات 

 ، ونصههههههههههههههفهم تقريباً يف أفريقيا جنوب 2050يف سههههههههههههههُيصههههههههههههههابون بسههههههههههههههوء التغذية حبلول عام مليون طفل إضهههههههههههههها 24إىل أن 
 الصحراء الكربى. 

 
، سوف تكون اآلثار السلبية الجتاهات املناخ أكرب بصورة طفيفة فقط من اآلثار 2030ومن احملتمل أنه حىت عام  -76

 ة الواقعهة يف ظهل درجهات حرارة دافئهة يف املنهاطق املعتهدلهاإلجيهابيهة. وسههههههههههههههوف تظهر املنهافع املتهأتيهة من ازديهاد منو النبهاتهات 
يف املرتفعات العليا، يف حني سههههوف ترتّكز اآلثار السههههلبية يف املناطق االسههههتوائية الواقعة يف األراضههههي املنخفضههههة. ومع مرور 

 ة من العامل، ، يف ظّل خسههههههائر ملحوظة للغاّلت يف مناطق عديد2030الزمن، سههههههوف تشههههههتد اآلثار السههههههلبية، ما بعد عام 
ولن يكون من املمكن بعدها التعويض عنها بتغيريات يف الغاّلت اإلجيابية اليت حتصهههههههل يف مناطق أخرى. كذلك، سهههههههوف 

 تزداد حّدة الظواهر املناخية القصوى مثل موجات اجلفاف والفيضانات، وسوف تصب( أكثر تواتراً مع تغرّي املناخ. 
 

 لمستمّر والحّد من الالمساواةاستئصال الفقر المدقع وا :4التحّدي 
 
مليار شخص  2.1رغم النمو االقتصادي وايلّد من الفقر يف العامل على مدى السنوات الثالثني املاضية، ما زال  -77

مليون شههههخص يف الفقر املدقع. كما أن الالمسههههاوة الكبرية واملتزايدة تؤخر إحراز تقدم  900يعانون من الفقر حيث يعيش 
ايلّد من الفقر. وحىت يف البلدان اليت شههههههدت تقلصهههههاً للفقر، ما زالت الالمسهههههاواة قائمة بني املناطق الريفية أكرب يف جمال 

وايلضههههرية، وبني األقاليم، واجملموعات اإلثنية، وبني الرجال والنسههههاء. وتضههههطلع الزراعة بدور هام يف النمو املراعي للفقراء.  
ال ة اإلنتاجية والرحبية، وربط املزارعني باألسههههههههههههههواق، وتوفري خدمات فعالة يف جمكذلك، يتطّلت ايلّد من الفقر الريفي زياد

اإلرشههههههههههههاد واالسههههههههههههتشههههههههههههارة الزراعية؛ غري أن النمو املراعي للفقراء يتجاوز حدود الزراعة: فايلّد من الفقر يف الريف يفرتض 
خل، مبا يدعم ري الزراعية املدرّة للدايلصهههههههول على مسهههههههتوى جيد من التعليم، والتنويع االقتصهههههههادي يف األنشهههههههطة الريفية غ

 استحداث الوظائف، وقيام آليات مالئمة للحماية االجتماعية.
 
ويرتكز الفقر املدقع على حنو متفاوت يف املناطق الريفية، رغم أنه تراجع بشههههههههههههههكل كبري يف مناطق عديدة خالل  -78

املرّج( أن  يف جنوب آسهههيا. ويف مجيع البلدان النامية، منالعقود القليلة املاضهههية، وخبا هههة يف شهههرق آسهههيا واحمليط اهلادئ، و 
 19يعاين شهههههههههههههخص يعيش يف املناطق الريفية من الفقر املدقع ثالثة مرات أكثر من شهههههههههههههخص يعيش يف املناطق ايلضهههههههههههههرية.
وء سهه وينعكس هذا ايلرمان النسههيب يف املناطق الريفية يف جمموعة واسههعة من مؤشههرات الرفاه االجتماعي واالقتصههادي. فإن

 التغذية مثاًل، اليت جيري قياسهههههها حسهههههت مدى انتشهههههار نقص الوزن لدى األطفال دون ااامسهههههة من عمرهم، أسهههههوأ حاالً 
كما أن ايلصهههههههول على خدمات الصهههههههحة والتعليم واادمات  20يف املناطق الريفية يف كل بلد تقريباً تتوفّر البيانات بشهههههههأنه.

 األساسية أفضل بكثري يف املدن.
 

                                                      
 ، ايلضهههههههههههههههريهههة واألههههداف اإلمنهههائيهههة ل لفيههة -: الهههدينهههاميكيههة الريفيهههة2013تقرير الر هههههههههههههههههد العهههاملي ( 2013 هههههههههههههههنهههدوق النقهههد الهههدو  والبنهههك الهههدو  )  19

 واشنطن دي.سي. البنك الدو .
 (. مثله.2015)راعة منظمة األغذية والز   20
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الفقراء واجلياع يف العامل هم سهههههكان ريفيون يكسهههههبون عيشههههههم من الزراعة، ومصهههههايد األمساك والغابات.   ومعظم -79
ة كبرية من إنفاقهم على األغذية جيعل الزراعة قطاعاً  كما أن اعتماد الفقراء على الزراعة يف سههبل عيشهههم وختصههيص حصههّ

للزراعة  حيثما يتباطأ النمو، يتأّخر هذا التحّول اهليكليأسههههاسههههياً من قطاعات التدخل للتخفيف من وطأة الفقر واجلوع. و 
 فيبقى العديدون يعانون من الفقر.

 
 وتواجه املرأة عوائق خا ههههههههة من حيث ايلصههههههههول على موارد اإلنتاج، والفرص االقتصههههههههادية واملشههههههههاركة الضههههههههعيفة  -80

 ايلصههههههههههول على مدخالت، وخدمات وأسههههههههههواق يف عمليات اختاذ القرارات، كما تعاين املرأة الريفية من عدد من القيود يف
كما أن املرأة العاملة يف الزراعة حتصههههههل بشههههههكل  21زراعية تصههههههّعت عليها االعتماد على اإلنتاج الزراعي للخروج من الفقر.

أقل على القروض واملدخالت الزراعية، األمر الذي يعيق منو اإلنتاجية الزراعية. وتشهههري دراسهههات حديثة، يف أفريقيا جنوب 
 يف املائة  30و  20صههههههههههحراء الكربى، إىل أن مسههههههههههتويات اإلنتاجية الزراعية لإلناث من العاملني أدىن بنسههههههههههبة ترتاوح بني ال

 22من إنتاجية العاملني الذكور بسبت الفجوة بني الرجال والنساء يف ايلصول على املوارد.
 
ن املسههههتويات الفقر املدقع واجلوع. غري أ ومن الضههههروري توفري قدر كبري من االسههههتثمارات اإلضههههافية للتغّلت على -81

ايلالية املنخفضة لتشكيل الرساميل و"ايلّيز املا " احملدود يف البلدان املنخفضة الدخل تعين أهنا تفتقر إىل املوارد الضرورية 
 .لدعم هذا النوع من برامج االستثمار، وبالتا  قد حتتاج إىل دعم خارجي من خالل التعاون املا  الدو 

 
 القضاء على الجوع وعلى جميع أ كال سوء التغذية: 5التحّدي 

 
يف حني من املتوقع أن تتأتى النواتج التغذوية اإلجيابية عن منو متوسط الدخل للفرد، سوف تبقى مواجهة العتء  -82

  العقود املقبلة.يف التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والبدانة( حتدياً نقص الثالثي لسوء التغذية )
 
ونظراً إىل أن النمو السههههههكاين ترّكز يف البلدان املنخفضههههههة الدخل، من املتوقع أن حتصههههههل زيادات كبرية يف الطلت  -83

على احملا ههيل األسههاسههية مثل اجلذريات والدرنيات واملوز األفريقي. ومن شههأن النمو يف الدخل والتوسههع ايلضههري أن هّفزا 
كبرية   أن ينعكس هذا األمر يف البلدان املنخفضههههة الدخل يف زيادات من املتوقعالنظم الغذائية، كما أنه  التغيريات يف أمناط

ى حما يل الطلت على الفاكهة وااضار الطلت عل سيتجاوزيف الطلت على ايلبوب وايلليت ومنتجات اللحوم، يف حني 
 اين مسههههههههتوى أعلى يف البلدان اليت تع متفاوتلعامل بشههههههههكل أخرى يف البلدان املرتفعة الدخل. ويرتكز النمو السههههههههكاين يف ا

جهات إن التحّول إىل اسههههههههههههههتهالك أعلى للمنتفهمن انعهدام األمن الغهذائي والنقص يف املغهذيهات الهدقيقهة. ويف الوقهت ذاتهه، 
 زائد والبدانة.لقليل ايلركة يزيد رخاطر اإل ابة بالوزن ا حضري غذية الغنية بالسكر إضافًة إىل أسلوب حياة لايليوانية و 

 

                                                      
21  Gender and ). 2014Dick, R., Raney, T.L., Croppenstedt, A., Behrman, J.A., Peterman, A. (-Quisumbing, A.R., Meinzen

Agriculture: Closing the Knowledge Gap, Berlin: Springer Verlag (؛  للمنظمة)األغذية  منظمةواملعهد الدو  لبحوث السياسات الغذائية
 ، روما: منظمة األغذية والزراعة.: النساء يف الزراعة2011-2010حالة األغذية والزراعة يف العامل  (. 2011) والزراعة

22   . “Caught in a Productivity Trap: A Distributional 2014Lopez and Markus Goldstein. -Kilic, Talip, Amparo Palacios

Perspective on Gender Differences in Malawian Agriculture.” . 463-416: 70تنمية العامل 
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لى األغذية التحدي الرئيسهههههي الذي ينبغي مواجهته عالسهههههكان الضهههههعفاء  فرص حصهههههولوسهههههوف يبقى حتسهههههني  -84
السههتئصههال اجلوع يف العقود املقبلة، وضههمان األمن الغذائي ايلضههري، وخبا ههة يف البلدان املنخفضههة واملتوسههطة الدخل يف 

كان الكارييب. وهذا يشهههههههمل تلبية الطلبات املتصهههههههلة باألغذية والتغذية لدى السهههههههآسهههههههيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية والبحر 
الذين تزداد مداخيلهم وتتغري نظمهم الغذائية، وكذلك الطلبات الواردة من عدد متناٍم من الفقراء واجلياع. ويف حني أو  

ل املسههههتهلكني يف اد اليت تربط املزارعني حبصههههو اهتمام كبري إىل زيادة اإلنتاج يف املزرعة لتلبية الطلبات، فإن سههههالسههههل اإلمد
 .هي بنفس األمهّيةاملدن على أغذية مغذية وآمنة )مثاًل، من خالل سياسات التسعري وايلماية االجتماعية( 

 
كذلك، يرتك التغيري يف أمناط النظم الغذائية بصههههمة متزايدة على البيئة. فاألمناط املختلفة يف النظم الغذائية تدفع  -85
ىل قيام نظم إنتاج رختلفة، وختّلف بصههههههههههههههمات رختلفة من حيث االنبعاثات واملوارد. ويرتبط التحّول إىل نظم غذائية غنية إ

ات أعلى )ايلليت واللحوم، وخبا هههههههة من اجملرتات( بتكاليف بيئية مرتفعة، وخبا هههههههة انبعاث ةايليواني اتربوتيناها من المبحتو 
عن التخمر املعوي، وانبعاث ثاين أكسههههههههههههههيد الكربون من إزالة الغابات إلقامة املراعي  لغازات الدفيئة )مثل امليتان الناجم

وانبعاثات ثاين أكسههههههيد النرتات إلنتاج العلف(. كما أن زيادة اسههههههتهالك األغذية اجملّهزة تتطّلت اسههههههتخدام املزيد من املياه 
 دارة مستدامة. والطاقة مع ما يرافق ذلك من آثار بيئية حني ال ختضع هذه املوارد إل

 
ويف حال مل تتغرّي عارسهههههههات اإلنتاج، فمن املتوقع أن يسهههههههاهم التحّول يف أمناط النظم الغذائية يف زيادة انبعاثات  -86

غهازات الهدفيئهة، وبهالتها  يف تغرّي املنهاخ. وقهد يؤثر تغرّي املنهاخ على النواتج التغهذويهة، من خالل تهأثرياتهه على حمتوى بعض 
غذيات الدقيقة، وعلى سههههههههههههالمة األغذية. إضههههههههههههافًة إىل ذلك، توّلد درجات ايلرارة املرتفعة والظواهر املناخية األغذية من امل
قّلص النتقال العوامل املمرضهههة اليت حتملها األغذية من قبيل بكترييا الكامبيلو والسهههاملونيال اليت ت مواتية أكثرالقصهههوى بيئة 

 غذيات.قدرة السكان املصابني هبا على استيعاب امل
 
وتشههههري األدلّة املتزايدة إىل أن أمناط النظم الغذائية ذات التأثري البيئي املنخفض ميكن أن تكون متسههههقة أيضههههاً مع  -87

أقل  إن ااطوط التوجيهية الوطنية بشأن النظم الغذائية اليت تو ي باستهالك كمياتفعلى سبيل املثال، و الصحة اجليدة. 
ن انبعاثات ، قد تسههههاعد يف ايلّد ما اجملموعات السههههكانية اليت تسههههتهلك كميات كبرية منه، وخبا ههههة يفايلمراءم و من اللح

غازات الدفيئة. لكن ما زال من الضههههههههههههههروري إجراء مزيد من البحوث لفهم الروابط القائمة بني تغرّي املناخ والتغذية والنظم 
  23الغذائية.

  

                                                      
 Actions and accountability to advance nutrition and: 2015. التقرير العاملي للتغذية 2015املعهد الدو  لسهههههياسهههههات البحوث الغذائية.   23

.sustainable development .9780896298835/2499.10. واشهههههنطن دي.سهههههيhttp://dx.doi.org/والفاو، وشهههههبكة البحوث يف األغذية واملناخ.  ؛
2016 .Plates, pyramids, planet. Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play 

assessment.سفورد.. روما وأك 

http://dx.doi.org/10.2499/9780896298835؛


33 CL 155/3 

 درة على الصمودجعل نظم األغذية أكثر كفاءةا و مولية وق :6التحّدي 
 
ذه النظم بتعايش ه سههههههههمتتغري نظم األغذية باجتاه تغّلت متناٍم لسههههههههالسههههههههل اإلمداد العاملية يف معظم البلدان. وتت -88

السهههههههههل تتغري يف ظل االعتماد املتزايد يف عدة أقاليم على سههههههههه ولكنها. جنباً إىل جنت قنوات اإلمداد العصهههههههههرية والتقليدية
وزيع الواسهههههههعة النطاق )مثل املتاجر الكربى( اليت تسهههههههتجيت إىل التغيريات يف الطلت على األغذية اإلمداد العاملية ونظم الت

وإىل األفضههههههههليات يف النظم الغذائية، وتسههههههههاهم فيها يف الوقت ذاته. ويف حني يقوم الطابع املتغري لنظم األغذية بتحسههههههههني 
قيمة أغذية عديدة من السهههههعرات ايلرارية العالية وال الكفاءة، فهو يوّلد أيضهههههاً حتديات ورخاوف جديدة على  هههههعيد حمتوى

 واملهدر د ىل أسهههههههههواق جمدية، واملسهههههههههتويات املرتفعة من الفاقإ واملزارعني األسهههههههههرينياملنتجني  هههههههههغار  نفاذالتغذوية املتدنية، و 
ات اإليكولوجية لبصههماألغذية، والقضههايا املتصههلة بسههالمة األغذية و ههحة النباتات وايليوانات، وازدياد كثافة الطاقة وا من

 املرتبطهههة بتمهههديهههد طول السههههههههههههههالسههههههههههههههههل الغهههذائيهههة. وتوخيهههًا لفهم تبعهههات ههههذه التحهههديهههات بهههالنسههههههههههههههبهههة إىل األمن الغهههذائي 
يف املسهههههههتقبل على حنو أفضهههههههل، ينبغي تناوهلا من منظور نظم األغذية بصهههههههورة عامة، مع تركيز خاص على آثارها والتغذية 

 ى املنتجني واملستهلكني الذين يعتمدون عليها.على السالسل الغذائية التقليدية، وعل
 
وميكن أن تشهههههههههكل التغيريات يف طابع التفاعالت بني املزرعة والسهههههههههوق واملسهههههههههتهلك مصهههههههههدراً هاماً لنمو الدخل  -89

واسهههتحداث الوظائف يف املناطق الريفية وايلضهههرية على السهههواء. وميكن لسهههالسهههل اإلمداد املنظمة أن تزيد كفاءة تدفقات 
طرح حتدياً ل من الغذائي ت إال أهناج من املدخالت إىل املزارعني،   إىل متاجر البيع بالتجزئة وأخرياً إىل املسههههههتهلكني، املنت

مثاًل، يف حال أ هههههههههههبحت نظم التوزيع مرّكزة يف مناطق حضهههههههههههرية غري نائية وأكثر ثراًء. إضهههههههههههافًة إىل ذلك، غالباً ما تكون 
ًة، مثل املتطلبات املتعلقة بالتماثل واالتسهههههههههههههاق واإلمداد املنتظم واألحجام الكبرية، متطلبات املتاجر الكربى أكثر  هههههههههههههرام

وبالتا  قد يصههههههعت على  ههههههغار املنتجني االسههههههتجابة إليها. وهذا التغّلت املتزايد لسههههههالسههههههل اإلمداد املنّظمة يثري رخاوف 
 كربى" ذية احمللية هامة، رغم "ثورة املتاجر المتزايدة حيال كفاءة انعكاسههههههههههههههااها وعدهلا. ويف الوقت ذاته، تبقى نظم األغ

 يف املائة من اسهههههتهالك األغذية  90سهههههالسهههههل عصهههههرية وعاملية لإلمدادات الغذائية. ويتأتى حىت لوما يصهههههاحبها من ظهور 
 24يف البلدان املنخفضة الدخل من مصادر حملية يف املناطق الريفية.

 
د  األغذية على امتداد سهههالسهههل القيمة الغذائية، وينتج عن حدو ويف البلدان املنخفضهههة الدخل، هصهههل الفاقد يف -90

وأّما يف البلدان املتوسهههطة واملرتفعة الدخل،  25والتسهههويق. عبئةإدارية وفنية يف جماالت ايلصهههاد والتخزين والنقل والتجهيز والت
 أولويات قطاعية نظمة اليت تعاجلفُيعزى املهدر من األغذية بصههورة رئيسههية إىل سههلوكيات املسههتهلكني وإىل السههياسههات واأل

فعلى سبيل املثال، قد تشّجع اإلعانات الزراعية على إنتاج فائض من احملا يل الغذائية يؤدي إىل خفض األسعار  أخرى.
ا أو هدرها. عالوًة اهنإىل األغذية اليت يتم فقد -على امتداد سلسلة القيمة ومن جانت املستهلكني -واالهتمام الذي يوىل

لك، فإن سههههههههالمة األغذية ومعايري اجلودة قد تزيل األغذية اليت ما زالت آمنة لالسههههههههتهالك البشههههههههري من سههههههههلسههههههههلة على ذ
                                                      

 Douglasكما هي مذكورة يف   COMTRADEقاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة )املوازنات الغذائية( وبيانات تقديرات مستندة إىل   24

Bereuter, Dan Glickman, and Thomas A. Reardon. ،2016 .Growing food for growing cities: Transforming food systems in 

an urbanizing world. )شيكاغو: جملس شيكاغو للشؤون العاملية )أبريل/نيسان 
. تقرير وضهههعه فريق اارباء الرفيع Food losses and waste in the context of sustainable food systems. 2014فريق اارباء الرفيع املسهههتوى.   25

 لغذائي العاملي، روما.املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن ا
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ء إن التخطيط غري املالئم للمشهههرتيات والفشهههل يف اسهههتخدام األغذية قبل تاريت انتهافاإلمداد. وعلى  هههعيد املسهههتهلكني، 
  الحيتها قد يؤدي أيضاً إىل هدر األغذية. 

 
ارتبط حتديث سهههالسهههل اإلمدادات الغذائية بانبعاثات أعلى لغازات االحتباس ايلراري من مدخالت ما قبل وقد  -91

السههلسههلة )األمسدة، واآلالت، ومبيدات ايلشههرات، واملنتجات البيطرية، والنقل( واألنشههطة بعد خروج املنتجات من املزرعة 
 )النقل والتجهيز والبيع بالتجزئة(.

 
بالنسههبة إىل العديد من البلدان املنخفضههة واملتوسههطة الدخل يف إجياد مسههارات ديناميكية تربط  وسههيتمثل التحدي -92

نظم األغذية احمللية باألسهههواق ايلضهههرية املتنامية، ويف انتهاز الفرص اليت توفرها هذه األسهههواق. وحتظى املدن حبصهههة األسهههد 
زارعني ملصههههههههههههههغههار ار ومنتجههات األلبههان، حيههث ميكن لمن الطلههت على املنتجههات العههاليههة القيمههة مثههل الفههاكهههة، وااضههههههههههههههها

وضهههع نظم أغذية تربط  . كما أننظراً إىل العمل املكّثف الذي تتطّلبه تلك املنتجاتأن يتمتعوا مبزايا وللمزارعني األسهههريني 
هناك مسهههههههارات و املزارعني باملدن قد يؤثر بشهههههههكل كبري على التخفيف من وطأة الفقر يف األرياف وحتقيق التنمية الزراعية. 

بديلة عكنة: يقضههي أحدها بربط املنتجني على نطاق  ههغري بسههالسههل القيمة يف املتاجر الكربى بشههروط مفيدة هلم؛ فيما 
  غذية.النظم احمللية ل تتمثل خيارات أخرى بإعطاء دفع جديد لتطوير

 
 ية للهجرةتحسين فرص كسب الدخل في المناطق الريفية، ومعالجة األسباب الجذر  :7التحّدي 

 
إن اسههههتمرار الالمسههههاواة مينع العديدين من ااروج من حالة اجلوع والفقر الريفي. كما أن الكثري من الشههههباب يف  -93

البلدان املنخفضههههههههههههههة الدخل يبتعدون عن العمل يف الزراعة املتدنية اإلنتاجية. ويف غياب فرص العمل الالئق، وضههههههههههههههعف 
ية االجتماعية يف املناطق الريفية، يصههههههبحون جزءاً من تدفقات اهلجرة املتنامية، ايلصههههههول على اادمات االجتماعية وايلما

النسههاء واملسههنني  إنّ فمبا يف ذلك التدفقات الدولية منها، بفعل الالمسههاواة املنتشههرة واملسههتمرة يف العامل. ويف أقاليم عديدة، 
يتمثل أحد  لى املوارد لتحسني اإلنتاجية. وسوفيف ايلصول ع كربىهم الذين يعتنون باملزرعة لكنهم يواجهون  عوبات  

التحّديات الرئيسههههههههههية يف العقود املقبلة بإجياد سههههههههههبل ملعاجلة مواطن الالمسههههههههههاواة هذه من خالل حتّوالت ريفية أكثر مشولية 
 الروابط بني املدن واألرياف. بناءوإعادة 

 
مج ية يف العقود املقبلة ينشههههههههههههههأ عن ايلاجة إىل دوميكن القول إن التحدي األكرب الوحيد من حيث التنمية العامل -94

مئات ماليني الشهههههباب يف سهههههوق العمل. وخالل السهههههنوات اامس والثالثني املقبلة، سهههههوف يرتفع عدد الشهههههباب يف الفئة 
مليار شههههههخص  1.2، إىل 2015عاماً من مسههههههتواه ايلا  العا  أ ههههههاًل حيث بلغ مليار شههههههخص عام  24و 15العمرية بني 
. وسههههههوف يعيش معظم هؤالء الشههههههباب يف أفريقيا جنوب الصههههههحراء الكربى ويف جنوب آسههههههيا. كذلك، 2050م حبلول عا

تشكل املستويات املرتفعة لبطالة الشباب يف املناطق الريفية  عوبًة أساسية بالنسبة إىل األسر للخروج من الفقر على حنو 
 -والصههحة وخبا ههة التعليم -ات االجتماعية األسههاسههية اجليدةمسههتدام. وأّما بناء رأس املال البشههري من خالل توفري اادم

 ساس للحّد من الفقر.األفهو ميثل حجر 
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 ويف العديد من البلدان املنخفضههههههههههههههة واملتوسههههههههههههههطة الدخل، يتجاوز النمو السههههههههههههههكاين النمو اجلديد يف األعمال،  -95
اادمات الزراعية  راعية. وبالتا ، جيت أن تستمرما أن التوسع ايلضري السريع مل يرتافق بنمو عاثل يف الوظائف غري الز ك

 باستيعاب حصة كبرية من العاملني اجلدد. جتهيز األغذيةواملتصلة بالزراعة وعمليات 
 
وتشهههكل اهلجرة جزءاً من التنمية االقتصهههادية ومن التحّول اهليكلي للزراعة. إمنا يف العقود املقبلة، سهههوف تتسهههارع  -96

نة، داخل البلدان وبينها، بفعل ازدياد عدد سهههههههههكان العامل، والعوملة، وتغرّي املناخ والنزاع السهههههههههياسهههههههههي. اهلجرة هروباً من احمل
 وسهههههههههههوف تتطلت إدارة تدفقات اهلجرة جهوداً إضهههههههههههافية، مبا يف ذلك معاجلة أسهههههههههههباهبا اجلذرية ورفع مسهههههههههههتوى ايلصهههههههههههول 

 على ايلماية االجتماعية وفرص العمل يف بلدان املنشأ والوجهة.
 
 والنزاعات والكوارث بناء القدرة على الصمود في وجه األزمات الممتدة :8حّدي الت
 
طرح التحديات األكرب ملكافحة اجلوع وسهههههههههوء التغذية والفقر. ت يتالسهههههههههياقات ال بعضتشهههههههههكل األزمات املمتدة  -97

عضههههها(، ل بالتزامن مع بعوامل من  ههههنع اإلنسههههان وأخطار طبيعية )غالباً ما حتصهههه -ويوجهها مزيج من األسههههباب املتكررة
والنزاعات العنيفة، واألزمات الغذائية الطويلة، واهنيار سههههههههههههههبل املعيشههههههههههههههة ونظم األغذية، وعدم كفاءة ايلوكمة والقدرات 

االت حببلداً وإقليماً متأثراً  20النامجة عنها. ويعيش نصههههف مليار شههههخص تقريباً يف أكثر من  اتاملؤسههههسههههية ملواجهة األزم
 تههههدة، وال سههههههههههههههيمهههها يف أفريقيهههها. كمهههها أن معظم هؤالء األشههههههههههههههخههههاص يسههههههههههههههتمههههدون أغههههذيتهم ودخلهم األزمههههات املممن 

 الطوارئيف املائة من أموال  80من الزراعة والقطاعات املتصههلة هبا. وقد توجه ثلثا املسههاعدة اإلنسههانية الدولية )أو ورفاههم 
 تدوم دي( إىل حاالت األزمات املمتدة أو املتكررة اليتإىل البلدان األعضههههاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصهههها

 باملعدل مثاين سنوات أو أكثر.
 
وتشهههههكل النزاعات، باإلضهههههافة إىل األزمات املمتدة والكوارث الطبيعية، العوامل املعطّلة الرئيسهههههية لسهههههبل املعيشهههههة  -98

ة يف اهلجرة. ويف العقود األخرية، شهههههههد العامل زيادالزراعية، واألمن الغذائي والتغذية. كما أهنا تسههههههاهم يف موجات النزوح و 
عادلة للمخاطر، والشهههمولية وال املدركة. وسهههيكون من الضهههروري وضهههع املزيد من العمليات تواترها حّدة النزاعات والكوارث

 للوقاية من نشوء النزاعات حول العامل.
 

 ة على الزراعة ونظم األغذيةالوقاية من ا فات العابرة للحدود والتهديدات النا ئ :9التحّدي 
 
تتعرض النظم الزراعية ونظم األغذية إىل اهديد مسههههههههههههههتمر بفعل الزيادة املقلقة يف عدد حاالت تفشههههههههههههههي اآلفات  -99

واألمراض ايليوانية والنباتية العابرة للحدود، واألحداث املتصهههههلة بسهههههالمة األغذية واإلشهههههعاع. ومتثل إنفلونزا الطيور، ومرض 
آفة اجملرتات الصههههههههههههههغرية، وغزو اجلراد، واألمراض اليت تصههههههههههههههيت القم(، والكسههههههههههههههافا، والذرة واملوز، واآلفات جنون البقر، و 

واألمراض اليت تصهههيت الغابات، واألمراض املائية، والعوامل املمرضهههة اليت حتملها األغذية والسهههموم الفطرية جمرد أمثلة قليلة 
الغذائي، و ههههههحة اإلنسههههههان، وسههههههبل املعيشههههههة، واالقتصههههههاديات الوطنية عن التهديدات اليت ختّلف آثاراً ضههههههارة على األمن 

 يف نظام األغذية. طوارئواألسواق العاملية. ويتحّمل تغري املناخ جزءاً من املسؤولية يف ظهور حاالت 
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قليص تمتثل مكافحة اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود جانباً رئيسههههههههههههياً يف إنتاجية النباتات إذ تسههههههههههههم( بو  -100
 خسههههههههائر الغاّلت يف احملا ههههههههيل واملراعي. كما أن التخفيف من اسههههههههتخدام مبيدات ايلشههههههههرات الكيميائية واالسههههههههتعاضههههههههة 
عنها مببيدات حشرات بيولوجية وبعوامل املكافحة البيولوجية، يف إطار اعتماد نظم متكاملة لإلنتاج وإدارة اآلفات، سوف 

ة نباتية. كذلك، فإن األمراض ايليوانية العابرة للحدود هي أمراض وبائيال واألمراضفات اآليسههاعد يف احتواء خطر تفشههي 
 لنفوقامعدية جداً ميكن أن تنتشههههههههههر بسههههههههههرعة كبرية، بغّض النظر عن ايلدود الوطنية. وهي تسههههههههههّبت معدالت مرتفعة من 

 ليمية وبالتجارة الدولية واإلقواملرض بني ايليوانات. ويضهههههههههر تفشهههههههههي األمراض ايليوانية العابرة للحدود باألسهههههههههواق ايليوانية 
مبا يطرح اهديداً مسههتمراً لسههبل املعيشههة لدى مرا ايليوانات يف البلدان املتقدمة، وعلى حنو أكثر حّدة، يف البلدان النامية. 
 وحههاليههاً، ال تتوفر القههدرات الكههافيههة والتنسههههههههههههههيق الههدو  لفهم املخههاطر، والوقههايههة من األمراض ايليوانيههة العههابرة للحههدود،

 26ومكافحتها واستئصاهلا.
 

كما أن اللجوء املتزايد إىل تربية ايليوانات الكثيفة اسههههههههههههههتجابًة للطلت املتغري على األغذية يوّلد رخاطر مرتبطة  -101
 ببعض املشههههههاكل يف جمال الصههههههحة وسههههههالمة األغذية بسههههههبت مصههههههدر تلّوث أعلى، واسههههههتخدام أكرب للمضههههههادات ايليوية 

(، ورمبا ازدياد حاالت تفشهههههههههههي األمراض ايليوانية امليكروباتى  هههههههههههعيد مقاومة مضهههههههههههادات )مع ما يرافقها من رخاوف عل
ة الوبائية. وتشكل األمراض اليت حتملها األغذية سبباً هاماً للمرضية والوفيات يف العامل، إمنا ال تتوفر بعد البيانات التفصيلي

 ذية. شهههههههههىء عن امللوثات الطفيلية والكيميائية يف األغمنة وكلفتها، وخبا هههههههههة العتء الناآلعن مدى انتشهههههههههار األغذية غري ا
وقد تتعرض سههههالمة األغذية إىل خطر أكرب بعد بفعل االسههههتخدام غري اآلمن للمياه املسههههتخدمة يف جتهيز األغذية، وسههههوء 

سههههههههبت ارتفاع بمناولة األغذية، وحمدودية مرافق التخزين، إضههههههههافًة إىل سههههههههوء إنفاذ املعايري التنظيمية. وتتفاقم هذه املخاطر 
املقاومة للمضههههههههههههههادات ايليوية اليت اهّدد الوقاية واملعاجلة الفعالة جملموعة متنامية من اإل ههههههههههههههابات اليت تسههههههههههههههّببها البكترييا، 

ُتسهههتخدم  امليكروباتوما زالت مضهههادات  27والطفيليات، والفريوسهههات والفطريات، وقد تقلت مكاسهههت الطت العصهههري.
  هههههههههحة اإلنسهههههههههان وايليوان، إمنا أيضهههههههههاً يف السهههههههههياق األوسهههههههههع لرتبية ايليوانات  بشهههههههههكل كبري، ليس فقط للمحافظة على

 والصناعة الزراعية.

 
 معالجة الحاجة إلى حوكمة متسقة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي: 10التحّدي 

 
اد نُهُهج مههكههل هههذه التحههديههات. وسههههههههههههههوف تتطلههت مواجهتههها اعت  مثههة ترابط إىل حههد كبري بني وهو األهّم،أخريًا  -102

سههياسههاتية متكاملة على الصههعيدين الوطين والدو . ولن يكون من السهههل تصههميم هكذا نُهُهج لالسههتجابة إىل التحديات 
العديدة نظراً إىل املسارات السابقة لوضع السياسات ااا ة بالقطاعات، وإىل الثغرات الرئيسية يف آليات ايلوكمة العاملية 

 وأطر الر د واملساءلة. والوطنية، والنظم التنظيمية،
 

وغريها من االتفاقات العاملية ذات الصهههههههههلة، مبا يف ذلك تلك املعنية بالتغذية )املؤمتر الدو   2030إن خطة عام و  -103
الثاين املعين بالتغذية(، وبالقدرة على الصههههههههههههههمود )إطار سههههههههههههههنداي للحد من رخاطر الكوارث وقمة املؤمتر العاملي للعمل 

                                                      
  حة واحدة: خطة عمل اسرتاتيجية(. 2011الفاو )  26
 اتمضادات امليكروبمقاومة (. 2016منظمة الصحة العاملية )  27

http://www.fao.org/docrep/014/al868e/al868e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/al868e/al868e00.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/ar/
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ق باريس بشههأن تغرّي املناخ، تشههّدد مجيعها على ترابط هذه التحديات الواجت مواجهتها. وهي تقّر أيضهاً اإلنسههاين(، واتفا
بضهههرورة املزج بني تدابري رختلفة لتحقيق األهداف املرتابطة، وأن القيام بذلك سهههوف يثري طلبات فنية جديدة على واضهههعي 

لفة من رتيبات مؤسهههسهههاتية والتنسهههيق على مسهههتويات رختالسهههياسهههات على املسهههتويات كافة، وطلبات جديدة بشهههأن وضهههع ت
ايلوكمة. وتشههههمل التحديات ذات الصههههلة أواًل، املزج بني الصههههكوك اليت جيري تنفيذها على مسههههتويات رختلفة من ايلوكمة 

 أهداف نيبطرق تعّزز بعضهههههههها البعض، بينما يتم اإلقرار باملقايضهههههههات ايلتمية واحتوائها. ثانياً، االسهههههههتفادة من الت زرات ب
التنمية املسههههتدامة واملقا ههههد، وبني السههههياسههههات القطاعية املختلفة، وبني التدابري املتنوعة اليت يتخذها املوظفون وأ ههههحاب 

 على املستويات احمللية والبلدية واملركزية والوطنية واإلقليمية والدولية.  املصلحة
 

ياسههات، البدائل الصههعبة اليت ينبغي اعتمادها يف جمال السههوايلوكمة األكثر مشولية ضههرورية لتحسههني ايلوار بشههأن  -104
ولتاليف اهميش الفقراء حبّد ذااهم الذين يفتقرون إىل القوة السههياسههية للتأثري على القرارات، وللجوء السههتخدام موارد الفقراء 

يعية يف ايلاالت حيث وارد الطبار بصهههههههورة تدرجيية يف عملية التنمية. كما أن املنافسهههههههة املتنامية على املكوقدراهم على االبت
 يكون للفقراء أو غريهم من السهههههههههههههكان املسهههههههههههههتبعدين إقرار حمدود بايلقوق، مبا يف ذلك ايلقوق غري الرمسية يف ايلصهههههههههههههول 
على املوارد الطبيعية، واسهههتخدامها، قد تدفع إىل خسهههارة فقراء األرياف للموارد الطبيعية اليت يعتمدون عليها يف معيشهههتهم 

 حالة األزمات املمتدة ويف املناطق املتأثرة بالنزاعات والكوارث(. كما أن ضههههههههههههههمان هذه ايلقوق، وخبا هههههههههههههة  )خبا ههههههههههههههة يف
من خالل تنفيذ ااطوط التوجيهية الطوعية بشههههأن ايلوكمة املسههههؤولة يليازة األراضههههي، ومصههههايد األمساك والغابات، ولدعم 

 ئي يشكل ضرورة حيوية، وحتدياً أساسياً يف جمال ايلوكمة.اإلعمال املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذا
 

كذلك، يطرح النمو السهههكاين السهههريع، وخبا هههة يف املناطق املعّرضهههة لتأثريات تغرّي املناخ، والنزاعات واملؤسهههسهههات  -105
حبركات   ةالضهههههعيفة حتديات خا هههههة يف جمال ايلوكمة. وحني يصهههههطدم طلت ايلصهههههول على املوارد الطبيعية من أجل التنمي

كبرية للسهههههكان اسهههههتجابًة إىل الكوارث الطبيعية واألزمات من فعل اإلنسهههههان، قد تصهههههب( الضهههههغوطات على املوارد الطبيعية 
مصههدر نزاعات عنيفة. وسههيكون من الضههروري حتسههني حوكمة املوارد الطبيعية باالسههتناد إىل مفاهيم حوكمة ايليازة لوضههع 

الغابات و  زاعات الوجودية بشههأن ايلصههول على األراضههي واملياه ومصههايد األمساك،إطار مرن من أجل التخفيف من آثار الن
 وحّلها، وااية التنوّع البيولوجي وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي.

 
ة كما أن الكثري من املوارد اليت تعتمد عليها قطاعات الزراعويؤدي التعاون الدو  دوراً هاماً يف هذه السهههياقات.  -106
 ئة عابرة للحدود بطبيعتها. ومن شهههههههههههأن التغريات يف البي -ياه واألر هههههههههههدة السهههههههههههمكية والغابات والنظم اإليكولوجية كامل  -

أن تؤدي إىل تغريات يف توافر تلك املوارد ونزوح األنواع والبشهههههر واألنشهههههطة البشهههههرية يف سهههههعيها للتكيف معها. فضهههههالً عن 
 و األنواع واآلفههههات واألمراض إمنهههها تعرب ايلههههدود الوطنيههههة. ذلههههك، فههههإن األحههههداث القصههههههههههههههوى مثههههل حرائق الغههههابههههات وغز 

 وإن السهههههههياسهههههههات واملؤسهههههههسهههههههات املعنية بالوقاية من املخاطر ونقاط الضهههههههعف احملددة اليت تتأثر سهههههههلباً بتغري املناخ وإداراها 
 هي بشكل أساسي حملية ووطنية، إمنا ميكن دعمها بفعالية بواسطة التعاون واألدوات الدولية.

 
شههمل جماالت أخرى لتحسههني ايلوكمة متويل التنمية الشههاملة ل غذية والزراعة؛ واالسههتجابة إىل حتديات العمل وت -107

واهلجرة؛ ومعاجلة الثغرات يف النظام التجاري املتعدد األطراف املتصههههههههههههههل بنظم األغذية والزراعة؛ وتوفري الو ههههههههههههههول املفتوح 
 يف جمال ايلوكمة. املصلحةللبيانات واإلحصاءات هبدف تعزيز دور مجيع أ حاب 
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 األساسيةخصائص المنظمة ووظائفها  -جيم

 
إن االجتاهات والتحديات حمّددة على نطاق واسههههههههههههههع، وال ميكن أن تتطرق إليها املنظمة مبفردها. وهبدف فهم  -108

ظههائفهها و التبعههات على اإلطههار االسههههههههههههههرتاتيجي للمنظمههة، ينبغي النظر إىل هههذه التحههديههات يف ظههّل خصهههههههههههههههائص املنظمههة و 
 .األساسية املوافق عليهااألساسية. ويشمل هذا اجلزء عرضاً موجزاً اصائص املنظمة ووظائفها 

 
 لمنظمة األغذية والزراعة األساسيةالخصائص التنظيمية 

 
 إن أهم ااصههائص ومواطن القوة األسههاسههية ألي منظمة هي تلك املتأ ههلة فيها واليت تنفرد هبا، واليت حتّدد مسااها -109

 التنظيمية األساسية. ومثة خصائص أساسية متعددة متأ لة يف منظمة األغذية والزراعة ومتثل معاً ميزة تنفرد هبا املنظمة:
 

فهي وكالة األمم املتحدة املتخصهههصهههة يف جمال األغذية والزراعة، املكلفة مبهمة شهههاملة من البلدان األعضهههاء فيها  )أ(
 ق اميع جوانت األغذية والزراعة )مبا يف ذلك إدارة مصهههههههههايد األمساك والغاباتما يتعل تتمثل يف العمل عاملياً يف

 ؛واإلمنائية بأكملهااملساعدة اإلنسانية  سلسلةواملوارد الطبيعية(، واألمن الغذائي والتغذية يف 
ن تدعو كل أ وتتسم بوضعها ايلكومي الدو  وحبيادها ومبا لديها من سلطة توفري منتدى حمايد ميكن فيه للدول )ب(

 منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة؛ 
 ولديها سلطة أن تطلت من أي دولة من الدول األعضاء تقدمي معلومات ذات  لة بغرض املنظمة؛ )ج(
وميزانيتها العادية مستمدة من االشرتاكات املقررة اليت توفر كمية موارد مضمونة متثل حداً أدىن ميكن ختصيصها  )د(

، ربىكات األولوية اليت تتفق عليها البلدان األعضاء يف األجهزة الرئاسية، وتكّملها مسامهات طوعية  ل نشطة ذ
اق نظمة األغذية والزراعة من أجل تعزيز معارف املنظمة وزيادة نطل هداف االسههههههرتاتيجية ملتتزايد تعبئتها دعماً 

 عملها؛
نطاق  وإن كانوا منتشهههههههههرين على - رختلف جماالت مهمتها ولديها موظفون ميلكون طائفة واسهههههههههعة من ااربة يف )هه(

 يعملون بطريقة متعددة التخصصات؛ -ضيق 
ولديها وجود على املسهههههههههههههتوى القطري تدعمه أفرقة خرباء إقليمية وعاملية، لالسهههههههههههههتجابة للطلبات اليت تعرب عنها  )و(

 البلدان واألقاليم.
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 كيف تضطلع بها المنظمة  - األساسية الوظائف
 

بأهنا وسههههائل العمل ايلامسة اليت جيت أن تسههههتخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. وبالتا ،  األسههههاسههههيةتُعّرف الوظائف  -110
متثل أنواع التدخالت اليت سهههههههههههههتعطيها املنظمة األولوية يف خطة عملها. وهي جماالت من املتوقع أن تلعت املنظمة فيها دوراً 

ياً. ويف مثل هذه ايلاالت يكون على املنظمة أن تعمل مع شههههههههههههركاء وأن تكثف قيادياً، ولكن ليس بالضههههههههههههرورة دوراً حصههههههههههههر 
 جهودها الستحداث شراكات اسرتاتيجية وتفعيل هذه الشراكات.

 
تيسههههري ودعم عمل البلدان يف وضههههع وتنفيذ الصههههكوك املعيارية وتلك ااا ههههة بوضههههع املوا ههههفات مثل االتفاقات  )أ(

. وسههههههههيتم تطوير هذا العمل على املسههههههههتويات العاملية وغري ذلك الفنية الدولية ومدونات السههههههههلوك واملوا ههههههههفات
واإلقليمية والوطنية من خالل آليات ايلوكمة العاملية وايلوار بشهههههههأن السهههههههياسهههههههات والدعم واملشهههههههورة، إىل جانت 

 وضع السياسات الالزمة على املستوى القطري وتنمية القدرات املؤسسية لتنفيذها.
 .د وحتسههههههههههههني النفاذ إىل البيانات واملعلومات يف اجملاالت املتصههههههههههههلة باملهمة املنوطة باملنظمةجتميع وحتليل ور هههههههههههه )ب(

ويشهههههههههههههمل ذلك تطوير املنظورات واالجتاهات والتوقعات العاملية واإلقليمية وما يقرتن هبا من اسهههههههههههههتجابة من قبل 
الدعم  ل املثال(، وتقدميايلكومات وأ حاب املصلحة اآلخرين )السياسات والتشريعات واإلجراءات على سبي

 يف جمال تنمية القدرات املؤسسية لالستجابة إىل التحديات اليت مت حتديدها واايارات املمكنة. للبلداناملباشر 
واجد منظمة . تتتيسهههههههههري وتعزيز ودعم ايلوار من أجل السهههههههههياسهههههههههات على املسهههههههههتويات العاملية واإلقليمية القطرية )ج(

ظمة حكومية دولية يف وضهههع جيد بشهههكل خاص يسهههم( هلا مبسهههاعدة البلدان على األغذية والزراعة بو هههفها من
املستويني الوطين والدو  يف تنظيم أنشطة ايلوار بشأن السياسات املوجهة لتحسني التفاهم حول القضايا اهلامة 

 وإبرام اتفاقات بني أ حاب املصلحة و/أو البلدان.
املسههههههتويني القطري واإلقليمي لتحضههههههري وتنفيذ ور ههههههد وتقييم  إسههههههداء املشههههههورة ودعم تنمية القدرات على )د(

. ويشهههمل ذلك إسهههداء املشهههورة والدعم ل نشهههطة السهههياسهههات واالسهههتثمارات والربامج القائمة على األدلة
 املوجهة إىل تعزيز املؤسسات، وتنمية املوارد البشرية، وإسداء املشورة املباشرة لتنفيذ الربامج.

شورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسن من تطبيقها أنشطة امل إسداء )هه(
ا . حتتاج املنظمة بو ههههفها منظمة معرفة إىل أن تكون يف طليعة املعرفة والتكنولوجييف جماالت اختصههههاص املنظمة

ان يف اسههههههههههههتخدام املعارف اختصهههههههههههها ههههههههههههها، وإىل أن تكون مصههههههههههههدرا وأداة تنظيمية لدعم البلد جماالتيف مجيع 
 والتكنولوجيات املتاحة ألغراض التنمية.

  شهههههههركاءلاتيسهههههههري إقامة الشهههههههراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني ايلكومات و  )و(
مشههههاكل التنمية  ل. أُنيطت منظمة األغذية والزراعة بوالية واسههههعة تشههههمالتنمية واجملتمع املدين والقطاع اااص يف

 الرئيسههههههههية اليت جيت اسههههههههتهدافها من منظور واسههههههههع وشههههههههامل. ومع ذلك، سههههههههرتكز املنظمة عملها على اجملاالت 
تنشهههههئ شهههههراكات قوية مع املنظمات األخرى لتغطية األعمال التكميلية  وسهههههوفاليت لديها كفاءة خا هههههة فيها، 

 املطلوبة األخرى.
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تتحمل املنظمة  .نية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصهههههههاص املنظمةالدعوة واالتصهههههههال على املسهههههههتويات الوط )ز(
تمع جملامسههههههههؤولية رئيسههههههههية يف توفري خدمات االتصههههههههال واملعلومات يف مجيع جماالت اختصهههههههها ههههههههها إىل البلدان و 

 يتعلق بقضايا التنمية العاجلة وذات الصلة. يف ما الشركاتبقوة بشأن مواقع  الدعوة، ويف اإلمنائي
 

، يف مجيع اجملاالت الداخلة ضههههههههههههمن نطاق والية املنظمة، متتع البلدان عند مجيع األسههههههههههههاسههههههههههههيةتكفل الوظائف و  -111
مسههههههتويات التنمية، ال سههههههيما أشههههههد البلدان فقراً، بفر ههههههة ايلصههههههول على املعرفة واملنافع واادمات العامة اليت حتتاج إليها. 

 ت العاملية والتيسهههري وعقد الشهههراكات والتنسهههيق فضهههالً عن كوهناويقتضهههي ذلك من املنظمة أن تكون جهة لرسهههم السهههياسههها
 جهة للمبادرة واإلجناز.

 
ولكي تتمكن من أداء هذه املهام، ينبغي للمنظمة: )أ( الرتكيز على خرباها ومعرفتها الفنية، والرتويج للممارسات  -112

فادة باط األنشههههههطة باملهمة املنوطة هبا؛ )ج( االسههههههتاجليدة املتاحة على املسههههههتوى القطري؛ )ب( القيام بدور قيادي عند ارت
من قدراها على إقامة شههههههبكات التعاون والشههههههراكات. فضههههههالً عن ذلك، سههههههيكون على املنظمة يف بعض ايلاالت أن تعزز 

 ألسهههههههاسهههههههيةاقدرااها يف اجملالني التنظيمي واااص باملوارد البشهههههههرية على حد السهههههههواء حىت تكون قادرة على تنفيذ الوظائف 
السهههبع على أكمل وجه، وخبا هههة لتأكيد مكانتها كالالعت العاملي الرئيسهههي يف توفري السهههلع العامة وتقدمي املشهههورة بشهههأن 

 جماالت األغذية والزراعة ومصايد األمساك والغابات.يف السياسات 
 

ير عملها، جيسد  و هي أهم األدوات اليت ستستند إليها املنظمة يف تنظيم وتط األساسيةويف حني أن الوظائف  -113
كل من األهداف االسهههههههههههههرتاتيجية اامسهههههههههههههة مشهههههههههههههاكل التنمية حيث سهههههههههههههرتكز املنظمة عملها من خالل برامج اهلدف 
االسهههههههرتاتيجي. وبالتا ، سهههههههوف يتّم تنفيذ تنظيم وتركيز عمل املنظمة ضهههههههمن كل هدف اسهههههههرتاتيجي من خالل تطبيق 

 السبعة. األساسيةالوظائف 
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 تيجيةاألهداف االسترا -دال
 

، مبا يف ذلك االجتاهات وااصائص اإلقليمية، 3القسم باء.متّثل التحّديات العشرة اليت مت حتديدها وو فها يف  -114
دة الستعراض اإلطار يف املستقبل القريت. وهي تشكل قاع واجملتمع اإلمنائية اليت ستواجهها البلدان ياملشاكل اإلمنائية الرئيس
ها  اااّ ني باألهداف االسرتاتيجية اامسة ايلالية، يف سياق ريية منظمة األغذية والزراعة ووظائفاملفاهيمي ونظرية التغيري
 األساسية وخصائصها:

 
 : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1
 يقة مستدامة: زيادة وحتسني توفري السلع واادمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطر 2
 : ايلد من الفقر يف الريف3
 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة4
 : زيادة قدرة سبل كست العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات5
 

، ملنظمةمتني وعملي قائم على النتائج بالنسبة إىل جممل عمل ا هنج اتباع على منها حر اً  املنظمة، على ويتعنّي  -115
طلق، ُيستكمل ومن هذا املن .املنشودة النتائج لتحقيق تكامل الكايفأن حترص على امتالكها القدرة الفنية الداخلية وال

 الفينى ، من أجل ضمان القيادة على املستو واملعرفة واادمات الفنيةيتعلق باجلودة دف سادس هباإلطار االسرتاتيجي 
تنفيذ ن أجل م اجملاالت أي تغري املناخ واملساواة بني اجلنسني وايلوكمة والتغذية وإدراج اإلحصاءات واملسائل املشرتكة بني

 األهداف االسرتاتيجية.
 

 مواءمة األهداف االستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة
 

البلدان  ةشّكل حتقيق املواءمة بني إطار نتائج األهداف االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة من أجل مساعد -116
بصورة فّعالة على حتقيق مقا دها، اعتباراً هاماً يف هذا االستعراض لإلطار االسرتاتيجي. وتُهعنّد خطة التنمية املستدامة لعام 

وبلداهنا األعضاء  ظمةاملنميثاقاً عاملياً جديداً للتعاون اإلمنائي وايلوكمة الدوليني، وحتدد السياق الذي ستعمل ضمنه  2030
 وا أهداف التنمية املستدامة وحتقيق مقا د قطرية حمددة.من أجل بل

 
من أهداف التنمية املستدامة  راحًة إىل القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني  2ويرمي اهلدف  -117

ه فكرة أن واملقا د املتصلة ب 2. ويعكس اهلدف 2030التغذية، وإىل تعزيز الزراعة املستدامة يف الوقت نفسه حبلول عام 
اجلوع وسوء التغذية مها مشكلتان متعّددتا اجلوانت، وأن جتاوز هذه األشكال من ايلرمان هو حتدٍّ متعدد القطاعات. إضافًة 

يما القضاء س بأن التقدم احملرز باجتاه حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى، ال 2030إىل ذلك، تقّر خطة عام 
واالستجابة لتغرّي ( 8وحصول الفقراء يف الريف على العمالة املنتجة وفرص العمل الالئق )اهلدف (، 1على الفقر )اهلدف 

 (، سيتوّقف 15و 14ن ا(، واستخدام النظم اإليكولوجية البحرية واألرضية على حنو مستدام )اهلدف13املناخ )اهلدف 
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ّقف لى مدى تعزيز الزراعة املستدامة. وعلى العكس، سيتو على مدى ايلد فعلياً من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وع
 على التقدم باجتاه حتقيق عدد من األهداف األخرى. 2التقدم احملرز باجتاه حتقيق اهلدف 

 
اليت تواجهها املنظمة يف ختطي املوارد اليت تتحكم هبا املنظمة وحدها من  2030وتتمثل إحدى حتديات خطة عام  -118

الشركاء يف  وبناء شراكات أساسية مع  عت بشأن كيفّية حتفيزها عمل اآلخرين على حنو أكثر فعاليةأجل طرح أسئلة أ
مساعدة  . واملنظمة مدعوة أيضاً إىلاألمم املتحدة األخرى ووكاالتاليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتالتنمية، مبا فيهم 

حدداها  ع تعقيد ااطة اجلديدة من خالل تبسيط املهام املعّقدة اليتايلكومات واملؤسسات اإلقليمية والعاملية على التعامل م
 2021-2018لنفسها على شكل مشاكل منفصلة ميكن حّلها. ويف هذا الصدد، تعرض ااطة املتوسطة األجل للفرتة 

 األعضاء. ناملسامهة املتوقّعة لكل من األهداف االسرتاتيجية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من جانت البلدا
 

قطاعات  ني عدةاملشرتكة ببشأن القضايا  املنظمةومن املهم التذكري، يف سياق أهداف التنمية املستدامة، بأن ريية  -119
تُعّد هنجًا فعااًل من أجل ضمان مواءمة أهداف التنمية املستدامة على حنو وثيق ليس فقط يف كل هدف اسرتاتيجي، بل 

ملناخ، واملساواة بني عّدة قطاعات واملتعّلقة بتغرّي ااملشرتكة بني اتيجية. وتربز قضايا املنظمة أيضًا عرب كل األهداف االسرت 
اجلنسني، وايلوكمة، والتغذية، إضافًة إىل اإلحصاءات، يف عّدة أهداف تنمية مستدامة، ويّتسم إدماجها يف برامج املنظمة 

 التنمية املستدامة. بأمهية بالغة من أجل مساعدة البلدان على حتقيق أهداف
 

على  املتوقعةجماالت الرتكيز والنتائج  6اهلدف يستعرض و  لكل هدف اسرتاتيجي موجزويرد يف ما يلي عرضد  -120
 ضوء التطّورات، واالجتاهات، والتحديات، يف السياق العام ألهداف التنمية املستدامة.
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 انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية: المساهمة في القضاء على الجوع و 1الهدف االستراتيجي 
 

على الرغم من التقدم امللحوظ املسّجل يف مؤشرات التنمية خالل العقدين األخريين، ال يزال اجلوع املزمن، ونقص  -121
وازاة ذلك، مبااامسة، ونقص املغذيات الدقيقة، شائعني على نطاق واسع. ويشهد العامل سن التغذية بني األطفال دون 

  لصحة العامة تتمّثل يف الوزن الزائد والسمنة بني رختلف اجملموعات السّكانية، إضافةً على  عيد احتديات كبرية ظهور 
 إىل األمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي.

 
تاجها نويف وقت ينتج فيه العامل ما يكفي من األغذية إلطعام اجلميع، ال يزال الكثريون يفتقرون إىل الوسائل إل -122

أو إىل املوارد لشرائها بالكمية واجلودة املناسبتني. وعدا عن األبعاد األخالقية للمشكلة، فإن تكاليفها البشرية واالجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع هائلة وتتمثل يف فقدان اإلنتاجية، واملشاكل املرتبطة بالصحة، وفقدان الرفاه، وتراجع القدرة على 

د من معظم البلدان مثقلة بأكثر من شكل واحفإن رجة حتقيق اإلمكانات البشرية. إضافًة إىل ذلك، التعّلم، واوفاض د
 أشكال سوء التغذية اليت ميكنها أن تتزامن يف البلد الواحد أو اجملتمع احملّلي الواحد أو األسرة الواحدة أو الفرد الواحد.

 
 املتمثل يف القضاء 2لن يتم حتقيق هدف التنمية املستدامة ويف سيناريو "سري األمور على النحو املعتاد"،  -123

ب سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنو  ، وستستمر شرائ( كبرية من سكان العامل، ال2030على اجلوع حبلول عام 
ية يف معدل . كذلك ترتاجع االجتاهات العامل2050وحىت حبلول عام  2030آسيا، باملعاناة من نقص التغذية حبلول عام 

حقيق هدف التغذية سيما يف أفريقيا، لت انتشار التقّزم ويف أعداد األطفال الذين يعانون منه، ولكن ليس بالسرعة الكافية، ال
 .2025يف املائة حبلول عام  40بنسبة  الذين يعانون من التقّزمالعاملية جلمعية الصّحة العاملية املتمّثل بتخفيض عدد األطفال 

 
 سيما  على حنو فّعال، ال 2030ف تدعم املنظمة البلدان من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام وسو  -124

على مسامهة املنظمة يف القضاء املستدام على اجلوع،  1. ويرّكز اهلدف االسرتاتيجي 2يف ما يتعّلق هبدف التنمية املستدامة 
يف ذلك نقص التغذية، ونقص املغّذيات الدقيقة، ومشاكل الوزن وانعدام األمن الغذائي، وكل أشكال سوء التغذية، مبا 

الزائد، والسمنة، واألمراض غري املعدية املّتصلة بالنظام الغذائي. وسيساهم هذا العمل يف حتقيق مقا د هديف التنمية 
، 15و 14و 13ك األهداف ، فيما تُعترب املقا د الواردة ضمن أهداف التنمية املستدامة األخرى، مبا يف ذل3و 2املستدامة 

 مهمة جداً من أجل حتقيق هذا اهلدف االسرتاتيجي.
 

ة للجوع، وانعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، وجود عدد من العنا ر، هي: يوتقتضي معاجلة األسباب الرئيس -125
يات ايلوكمة اليل سليمة؛ وآلإىل بيانات، ومعلومات، وحت استناداً االلتزام السياسي؛ والفهم املشرتك للمشاكل وايللول 
 للسياسات، والربامج، واالستثمارات؛ واالرتقاء بالنظم الغذائية متسقالشاملة والتنسيق بني أ حاب املصلحة؛ وإطار 

 .1جي بني اجلنسني. وتشكل هذه العنا ر ركائز برنامج اهلدف االسرتاتيالقائمة الفجوة  سدّ والزراعية لتحسني التغذية؛ و 
 

  ما يتعلق بكل أشكال سوء التغذية، املهم االستفادة من اإلمكانات الكاملة للنظام الغذائي والزراعي يفومن  -126
مع اغتنام الفرص وخلق ايلوافز لكي هقق النظام نتائج تغذوية إجيابية. وميكن أن تضمن السياسات والربامج واالستثمارات 
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 اعلة ذات الصلة يف النظام بأكمله لتحسني التغذية، مبا يف ذلك األكثر تناسقاً، اختاذ إجراءات من جانت اجلهات الف
 يف مراحل اإلنتاج، وايلصاد، والتخزين، والتصنيع، والتسويق، واالستهالك.

 
وتستخدم املنظمة، بصفتها منظمة عاملية، عملها على املستويني العاملي واإلقليمي كأداة لزيادة االلتزام السياسي  -127

ى املستوى القطري. ويف هذا السياق، ستساهم املنظمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وبناء القدرات عل
 :نواتج( من خالل أربع 1وسوء التغذية )اهلدف االسرتاتيجي 

 
 لقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية حبلولبا اصريح اسياسي االتزامالبلدان  التزام :1-1

 2030عام 
 من أجل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي  ليات  املة للحوكمة والتنسيقالبلدان  تنفيذ :1-2

 2030أشكال سوء التغذية حبلول  مجيعو 
للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال  ستناد إلى األدلةباالقرارات لالبلدان  اتخاذ :1-3

 2030سوء التغذية حبلول عام 
دام األمن للقضاء على اجلوع وانع فعالةسياسات واستراتيجيات وبرامج استثمار لالبلدان  تنفيذ :1-4

 2030الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 
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 : زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات 2الهدف االستراتيجي 
 ومصايد األسماك بطريقة مستدامة

 
الزراعة،  -الزراعة املستدامة يف قلت أهداف التنمية املستدامة، ويّتسم مدى إمكانية تلبية القطاعات الزراعية  تقع -128

للطلت املتزايد على األغذية واأللياف على حنو أكثر إنتاجية واستدامة، بأمهية بالغة. وسيشهد  - والغابات، ومصايد األمساك
زيادة بت مجلة أمور منها النمو السكاين، والتحّضر، واهلجرة، وتغرّي النظم الغذائية، و هذا الطلت املتزايد تغرّيات هيكلية بس

 ادمة.وستتفاقم النزاعات على املوارد يف العقود الق متزايددخل الفرد، فيما ستتعرض قاعدة املوارد الطبيعية إلجهاد 
 

من أهداف  2 دفاهلالزراعة املستدامة ) وتعزيزوسيساهم رفع هذه التحّديات يف: ضمان األمن الغذائي والتغذية،  -129
  13 دفاهل(، والتصّدي لتغرّي املناخ )6التنمية املستدامة(، وحتسني كفاءة استخدام املياه )هدف التنمية املستدامة 

إليكولوجية التنمية املستدامة( والنظم امن أهداف  14 دفاهلالتنمية املستدامة(، واحملافظة على املوارد البحرية ) من أهداف
 التنمية املستدامة(.من أهداف  15دف اهل، وإعادة تأهيل األراضي، والتنوع البيولوجي )الربية
 

والغابات ومصايد األمساك من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية على حنو مستدام املستدامة وإن االنتقال إىل الزراعة  -130
( نظم وعارسات 1) :يه بيئة متكينّية فّعالة ويشمل أربعة جماالتوجود زم ومعاجلة قضايا تغرّي املناخ وتدهور البيئة، يستل
  ( إعداد السياسات، واسرتاتيجيات االستثمار، وتقوية آليات ايلوكمة؛2) اإلنتاج املستدامة واالبتكارات املرتبطة هبا؛

 لى األدلة.(  نع القرارات القائمة ع4) ( تنفيذ السياسات والصكوك الدولية على حنو فّعال؛3)
 

 ويف هذا السياق، ستساعد املنظمة البلدان األعضاء على حتقيق إنتاجية واستدامة أكرب يف األغذية والزراعة  -131
 من خالل هنج أوسع للنظم الغذائية على النحو التا :

 
 وابتكار، تغيري لوامع مع الرتكيز على املساواة بني اجلنسني، ليصبحوا رئيسيني، شركاء بو فهم املنتجني، دعم )أ(

  مستدام؛ حنو على واإلنتاجية اإلنتاج زيادة من متكينهم مع
بيئة متكينية، مبا يف ذلك إعداد السياسات، وخطط االستثمار، والربامج، وآليات ايلوكمة  إلرساءدعم ايلكومات  )ب(

على حنو مشرتك  اخ وتدهور البيئةبشأن الزراعة والغابات ومصايد األمساك املستدامة، والتصّدي لتغرّي املن املواتية
 بني القطاعات ومتكامل و تشاركي؛  

دعم ايلكومات لتعزيز تنفيذ السياسات، مبا يف ذلك من خالل الصكوك الدولية واإلقليمية املتعّلقة بالزراعة  )ج(
 والغابات ومصايد األمساك املستدامة؛

رات القائمة على األدلة، مبا يف ذلك دعم البلدان من تعزيز استخدام املعارف واملعلومات من أجل  نع القرا )د(
 أجل ر د أهداف التنمية املستدامة.

 
إىل األغذية والزراعة املستدامة فر ًة لتطبيق السياسات، واالسرتاتيجيات، وايلوكمة، وأطر العمل  االنتقالوسيوفّر  -132

ديات واملشرتكة بني القطاعات. وستؤدي ايلوارات واملنت الدولية، والصكوك، إضافًة إىل آليات االستثمار األكثر تكامالً 
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 القتصادياوالُنهج السياساتية املتعددة أ حاب املصلحة إىل خلق الت زر، وستعاجل أوجه التبادل، وستضمن اإلنصاف 
 االقتصاديا اواالجتماعي وسبل كست العيش احملّسنة اليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلسلة القيمة والنفاذ إىل السوق، وبقض

 الريفي املّتصلة بتوليد الدخل من خارج املزرعة، وحيازة األراضي، واهلجرة.
 

 ( 2وستساهم املنظمة يف زيادة إنتاجية الزراعة والغابات ومصايد األمساك واستدامتها )اهلدف االسرتاتيجي  -133
 :نواتجمن خالل أربع 

 
الزراعة  طاعاتقتغري املناخ والتدهور البيئي يف  معاجلة مع نتاجية بطريقة مستدامةلإلالبلدان  زيادة :2-1

 د األمساكيوايلراجة ومصا
تدهور ملعاجلة اإلنتاج املستدام وتغري املناخ وال هاأو تحسين ةكمو لحلسياسات وعليات لالبلدان  وضع :2-2

 وايلراجةد األمساك يالزراعة ومصا قطاعاتالبيئي يف 
 راجةمساك وايلمصايد األو لزراعة ا قطاعات استدامة تحقيقلك الدولية تنفيذ السياسات والصكو حتسني  :2-3
 راجةايلمصايد األمساك و و لزراعة ا قطاعات استدامة غرضل إلى األدلة دستنابااللقرارات لبلدان ا اتخاذ :2-4

 معاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي يف الوقت ذاته مع
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 الريف: الحد من الفقر في 3الهدف االستراتيجي 
 

ميّثل القضاء على الفقر والنهوض بالتقّدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، إحدى أهداف املنظمة العاملية الثالثة،  -134
إىل جانت القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وتعزيز إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام. وهم 

مد ف التنمية املستدامة. فيعيش ثلثا األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع يف الريف، ويعتأيضاً عنا ر أساسية يف أهدا
 - ة، أو  يد السمك، أو املوارد ايلرجيالثروة ايليوانيةاحملا يل، أو -معظمهم بصورة جزئية على األقل، على الزراعة 

 لكست معيشتهم وألمنهم الغذائي.
 

ألشخاص العاملني يف الزراعة يف العقود املقبلة، يعيش معظم األشخاص الذين ويف وقت سيرتاجع فيه عدد ا -135
ية سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، يف املناطق الريف يعانون من الفقر املدقع، اليوم وخالل العقود القادمة، ال

اء الريف أيضاً ذاء والدخل. ويشمل فقر ويعتمدون بصورة جزئية على األقل على الزراعة واملوارد الطبيعية للحصول على الغ
 العمال الذين يقومون بأعمال غري مستقرة، وضئيلة األجر، وغري نظامية، أو الذين هم غري قادرين على إجياد عمل، 

يما يف الشرق س سيما يف  فوف النساء والشباب الريفيني. وتُعّد مستويات البطالة املرتفعة عند الشباب يف الريف، ال ال
 سط ومشال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، عائقًا أساسيًا أمام متّكن األسر من تنويع أنشطتها وااروج األو 

 من دوامة الفقر.
 

 ويؤدي متكني املرأة اقتصادياً، دورًا حموريًا يف ايلد من الفقر. فتواجه املرأة حواجز خا ة حتول دون  -136
، الالئق، واألجور املتساوية. وستشّكل مساعداها على حتقيق كامل قدرااها االقتصادية لمإىل املوارد اإلنتاجية، والعو وهلا 

عنصر تغيري للحد من الفقر. وتعّد زيادة مستوى  نع املرأة للقرارات، ومهارااها وفرص العمل املتاحة هلا، إضافًة إىل نفاذها 
 جوهرية للحد من الفقر يف الريف. وبشكل أعّم، سيكون  إىل ايلماية واادمات االجتماعية مثل رعاية األطفال، أموراً 

من الضروري أيضًا أن يتم التصّدي للتمييز بني اجلنسني يف األطر القانونية اليت تضعها البلدان واليت حتول دون نفاذ املرأة 
 إىل املوارد اإلنتاجية، والفرص واملشاركة االقتصاديّتني.

 
يف الريف عن طريق التحّول الريفي الشامل،  الفقر راحًة على ايلد من  3تيجي ومن خالل تركيز اهلدف االسرتا -137

 املتمّثل  1ومها: اهلدف  2030تؤدي املنظمة دوراً اسههههههههههههههرتاتيجياً يف ربط هدفني من أهداف خطة التنمية املسههههههههههههههتدامة لعام 
 2يف املائة؛ واهلدف  50فقر بنسههبة الحالة من يف القضههاء على الفقر املدقع وختفيض عدد سههكان العامل الذين يعيشههون يف 

بشأن  5املتمّثل يف القضاء على اجلوع وضمان ايلصول على األغذية املغّذية والكافية، مع املسامهة أيضاً يف حتقيق اهلدف 
 بشهههههههههههههههأن ايلههد  10بشهههههههههههههههأن العمههالههة والعمههل الالئق، واهلههدف  8املسهههههههههههههههاواة بني اجلنسههههههههههههههني ومتكني املرأة، واهلههدف حتقيق 

 ملساواة.من انعدام ا
 

واملنظمة يف موقع اسرتاتيجي ميّكنها من دعم ايلكومات لتحسني سبل معيشة األسر الريفية الفقرية واألشد فقراً  -138
من خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج تقّوي املؤسسات، وتعزز التمكني واإلدماج االجتماعيني؛ وتعزز اإلنتاج الزراعي 

مكانية الالئق يف املزرعة وخارجها؛ وتتي( إل الدخل، والعممصادر ادة اإلنتاجية، وتنويع املستدام املنا ر للفقراء، وزي
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من األسر اليت إىل جمموعة متنوعة  3اهلدف االسرتاتيجي  توجهايلصول على ايلماية االجتماعية.  ويف هذا الصدد، يس
ت العيش ومتكني األسر تيجيات رختلفة لدعم سبل كسالفقر يف املناطق الريفية ويقرتح هنجاً واسعاً واسرتا حالة من تعيش يف

الريفية الفقرية. ونظراً إىل تعدد سبل ااروج من الفقر والعوامل املؤثرة عليها، يّتسم النهج الواسع النطاق واملتعدد القطاعات 
ت أن تعزز هذه السياسات وجيإزاء الفقر، املرفق باسرتاتيجيات رختلفة باألمهية من أجل النجاح يف ايلد من الفقر يف الريف. 

التحّول الريفي واهليكلي الشامل والنمو االقتصادي، ما من شأنه متكني الفقراء من املشاركة بنشاط يف األنشطة االقتصادية 
 ة للهجرة يف الوقت ذاته.يواالستفادة منها بشكل ملحوظ مع معاجلة األسباب الرئيس

 
 :نواتج( من خالل أربع 3 الريف )اهلدف االسرتاتيجي وستساهم املنظمة يف ايلد من الفقر يف -139
 

 سواقىل املوارد اإلنتاجية واادمات واألإ ول لو ن ام الريف في الفقراءمنظمات و  الريف فقراءتمكين  :3-1
 الشباب وف ف يف سيما ال ،الالئق والعمل المنتجة العمالة فرص إىل الريف فقراءو ول  حتسني :3-2

 والنساء
 االجتماعية الحماية نظمإىل  الريف فقراء و ول زتعزي :3-3
 لقطاعاتاالمتعددة  المنصفة والبرامج واالستراتيجيات السياسات تصميم على القدرات تعزيز :3-4

 هدافمن أ 1 اهلدف حتقيق يف لإلسهام وتقييمها تنفيذها وعلى ،الجنسين بينبالمساواة  الخاصة
 املستدامة التنمية
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 : تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  موالا وكفاءة4جي الهدف االستراتي
 

يشكل اجلمع يف مرحلة ما بعد اإلنتاج، والتجهيز، والتوزيع، واالستهالك، والتصّرف بالسلع اليت مصدرها الزراعة  -140
األحيان، يف النظم ، معًا عنصرًا مهمًا ولكن مهماًل يف كثري من 28أو الغابات أو تربية األحياء املائية أو مصايد األمساك

. ويشمل هذا العنصر يف النظم الزراعية والغذائية كل من األفراد، 4الزراعية والغذائية اليت تُعّد حمور تركيز اهلدف االسرتاتيجي 
الدعم )التمويل، واالستثمارات، وغريها من اادمات( وروابطهم، مبا يف ذلك سالسل  وخدماتواملؤسسات الزراعية 

سّلم منتجات حمددة إىل األسواق املتوّسطة والنهائية. وتندرج هذه العنا ر واهلياكل املرتابطة يف بيئة من القيمة، اليت ت
السياسات، واالسرتاتيجيات، والقوانني، والتنظيمات، وتوفري البىن األساسية العامة اليت حتدث معاً تغرّيات يف النظم الزراعية 

 والغذائية، أو تدعمها أو تكبحها.
 

بالتا ، ستكون الطريقة اليت تتطّور فيها النظم الزراعية والغذائية خالل السنوات اامس عشرة القادمة، عامالً و  -141
التنمية املستدامة( وتعزيز من أهداف  2اهلدف حمددًا أساسيًا يف مدى القضاء على انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )

نساء سيما لل التنمية املستدامة(؛ ويف توفري مصادر العمالة والدخل، الأهداف  من 12اهلدف االستهالك األكثر استدامًة )
التنمية املستدامة(؛ ويف مدى ايلد من الضغوط على استخدام قاعدة املوارد الطبيعية  من أهداف 8اهلدف والشباب )

ساوي ستخدام املنصف واملتالتنمية املستدامة(؛ ويف درجة حتقيق حتسينات يف االمن أهداف  15و 14و 13هداف األ)
التنمية املستدامة(؛ ويف املسامهات اليت ميكن القيام هبا يف تطوير مدٍن أكثر من أهداف  10و 9و 5هداف األللموارد )
التنمية املستدامة(. كما توفّر النظم الزراعية والغذائية، من خالل ربطها بني جمموعة متنّوعة  من أهداف 11اهلدف استدامة )
ات الفاعلة، نقطة انطالق رئيسة لتطوير الشراكات واالستثمارات الضرورية من أجل حتقيق أهداف التنمية من اجله

 التنمية املستدامة(. من أهداف 17اهلدف املستدامة، وتعزيزها )
 

طلبات تالغذائية مدفوعة بشكل أساسي من قبل اإلجراءات املّتخذة لتلبية مالزراعية و وستكون التطورات يف النظم  -142
ليس فقط تلك اليت تتمّيز من حيث اجلودة والسالمة واألسعار، بل أيضًا تلك اليت تتمّيز بطريقة إنتاج  –املستهلكني 

ت ا يعكس املخاوف املّتصلة بالفاقد واملهدر من األغذية وبتغرّي املناخ. وتشهد أمناط الطلعاملنتجات وحتويلها واستخدامها، 
طلبات املناطق ويف كل واحدة منها. ويرتتت عن مت عربباينات ملحوظة يف سرعتها وأثرها تغرّيات سريعة، مع وجود ت

املستهلكني املتغرّية، حتّديات غري مسبوقة حتدق بتطّور النظم الزراعية والغذائية، وتظهر هذه التحّديات بطرق رختلفة يف 
 قطاعات رختلفة من السوق.

 
قصودة، اليت حتققت بفعل التطّورات يف النظم الغذائية، كان هناك تداعيات غري موباإلضافة إىل النتائج اإلجيابية  -143
ا أدى إىل ظهور حتّديات عديدة أمام حتقيق التنمية الواسعة النطاق. وكانت إحدى التحديات األساسية اليت أعاقت ع

شمل جمموعة متنوعة، الزراعية والغذائية اليت تاإلجيابية، هي نقص الُنهج املتناسقة إزاء تطوير النظم  النواتجحتقيق املزيد من 
وغالباً جديدة، من اجلهات الفاعلة. ويستلزم التوفيق بني أهداف ومصاحل وتبادالت رختلفة، إجراءات منّسقة لضمان تطّور 

                                                      
لذايت واالستهالك اويتم حتديد النظم الزراعية والغذائية على أهنا تشمل قنوات السوق الرمسية وغري الرمسية والعنا ر غري القائمة على السوق )االستهالك   28

 القائم على اجملتمع(
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التغذوية  النتائجو النظم الزراعية والغذائية بطريقة تسم( بتحقيق مكاست يف الفعالية، وتسّهل يف الوقت نفسه الشمولية 
 األفضل، والقدرة األكرب على الصمود، وحتّد من الضغوط على قاعدة املوارد الطبيعية.

 
( من 4على التمكني من تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وفعاليًة )اهلدف االسرتاتيجي  املنظمةوستعمل  -144

 :نواتجخالل أربع 
 

 األسواق ىلإ الو ول لتحسني دوليةومواصفات  عيةطو  توجيهية وخطوط تجارية اتفاقات صياغة :4-1
 وأدائها الدولية

 غذائية زراعية ظمنإقامة  تدعم مؤسسية وترتيبات تنظيمية وأطر لسياسات وتنفيذها البلدان تصميم :4-2
 وفعالة شاملة

لة وتطوير باملنش ت الزراعية الشام للنهوض العام والخاص وزيادة االستثمارات ينقدرات القطاعتعزيز  :4-3
 سلسلة القيمة

 غذائية زراعية نظم إقامة دعمأجل  منإلى األدلة  دستنابااللقرارات لبلدان ا اتخاذ :4-4
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 : زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات5الهدف االستراتيجي 
 

مليار شخص.   2.7رليون دوالر وأثّرت على ت 1.3خالل العقد املاضي، تسببت الكوارث الطبيعية بأضرار حبوا   -145
كما متلك تداعيات الكوارث على الزراعة، آثاراً مباشرة على موارد النظم اإليكولوجية الزراعية، وسبل كست العيش، واألمن 

 فوري بشكلتؤثر  ، إضافًة إىل أهنااستلزم حتقيقها سنوات عّدةالغذائي، والتغذية، وتقّوض مكاست التنمية الوطنية اليت 
سبل كست معيشتهم، وعلى املوارد الطبيعية، والبيئة القائمة. وقد زادت النداءات اإلنسانية بنسبة على على حياة الناس و 

. وكانت نسبة 2015مليار دوالر يف عام  20يف املائة خالل السنوات العشرة السابقة لتصل إىل مبلغ قياسي وقدره  550
ة ة لتقدمي املساعدة الغذائية، منها حّصة  غرية يلماية سبل املعيشة الزراعية. واالستجابيف املائة من هذا املبلغ ضروري 41

 ل زمات، ونقاط الضعف الكامنة،  اجلذريةل زمات ليست كافية، وجيت إقراهنا اهود ملعاجلة األسباب 
ن أجل جتّنت على نطاق واسع م استباقيةاليت يتعّرض هلا الناس على حنو متزايد. وجيت القيام باستثمارات واملخاطر 

الكوارث أو األزمات وايلد من آثارها، ويف ايلاالت اليت ال ميكن تفاديها، جيت تقدمي املساعدة يف التأّهت يلاالت الطوارئ 
ات بلدان واجملتمع. وجيت أن متلك الة واالستجابة هلا إلنقاذ سبل العيش املعتمدة على الزراعة وإعادة تأهيلهايف قطاع الزراع

 و أفضل.أو إعادة رسم مالحمها على حنالتهديدات واستيعاب الصدمات وحتويل مسارات التنمية أو قدرات معّززة الستباق 
 

مليار شخص يف العامل على الزراعة من أجل توليد الدخل  2.5عيش أكثر من السبل كست اليوم وتعتمد  -146
ضة نتج هذه السبل أكثر من نصف اإلنتاج الزراعي العاملي، وهي معرّ وايلصول على األغذية والتمّتع بالرفاه والكرامة. وت

على وجه خاص للكوارث واألزمات. ويف ظل أنواع املخاطر املتعددة اليت ميكنها أن حُتدث كوارث وأزمات، تساهم املنظمة 
لنامجة عن تغرّي اهر الشديدة ايف بناء قدرة أضعف البلدان واجملتمعات على الصمود أمام املخاطر الطبيعة، مبا يف ذلك الظو 

زمات مبا فيها األمراض واآلفات ايليوانية والنباتية، باإلضافة إىل حاالت األاملناخ، واملخاطر اليت اهدد السلسلة الغذائية، 
 األزمات االجتماعية واالقتصادية، والنزاعات العنيفة.املمتدة ومن ضمنها 

 
على تعزيز املهارات  2030ع وإطعام أعداد متزايدة من الناس حبلول عام تتوّقف القدرة على القضاء على اجلو و  -147

 ج ، واجملتمعات املعتمدة على الغابات، إلنتا ورعاة املاشية، والصيادون، نيالفريدة اليت يتمّتع هبا  غار املزارع
ي الذي تتم مواجهته ىل التحّدي الثالثمن األغذية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية اليت نعتمد مجيعنا عليها. وباإلضافة إاملزيد 

، يف البلدان النامية واملتمّثل يف إنتاج املزيد من األغذية، وتوفري املزيد من فرص العمل والدخل النطاقيف الزراعة الصغرية 
صلة بتغرّي املناخ، سيما تلك املتّ  وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام، يتزايد حجم الكوارث واألزمات وتواترها وآثارها، ال

 والنزاعات، واملخاطر اليت اهدد السلسلة الغذائية.
 

بنوع خاص على زيادة قدرة سبل كست العيش الزراعية على الصمود أمام التهديدات  5ويرّكز اهلدف االسرتاتيجي  -148
طعتها املنظمة وااللتزامات اليت ق، اينمؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسواألزمات، واالستجابة هلا عندما تطرأ. واستنادًا إىل 

  لمخاطرلهناك إقرار أوسع لضرورة اجلمع بني املساعدة اإلنسانية وبناء قدرة اجملتمعات والبلدان املعّرضة آنذاك، 
على الصمود. ويف هذا اإلطار، قام اجملتمع الدو ، إىل جانت السعي إىل القضاء على الفقر واستئصال  أزمات أو اليت تشهد
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(، بتعزيز التزامه باعتماد طرق عمل جديدة للنهوض بالتناسق يف ما بني االستجابة 2و 1التنمية املستدامة  فاجلوع )هدا
 اإلنسانية والتدّخالت لبناء القدرة على الصمود يف اإلجراءات التنموية الطويل األجل.

 
لكوارث املستدامة بالقدرة على الصمود أمام ا وجيت استكمال األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية -149

)مبا يف ذلك االستجابة يلاالت الطوارئ( لكي تكون قابلة لالستمرار. وتُعّد زيادة قدرة سبل معيشة أ حاب واألزمات 
 أحد. مهالإايليازات الصغرية القائمة على الزراعة، وسيلًة قويًة وضروريًة لتحقيق أهدف التنمية املستدامة وعدم 

 
يف زيادة قدرة سبل كست العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات )اهلدف االسرتاتيجي  املنظمةوستساهم  -150
 :نواتج ة( من خالل أربع5
 

 األزمات إدارةو  املخاطر من للحد ومؤسسية وسياساتية قانونية وأطر لنظم تنفيذها أو البلدان اعتماد :5-1
 واملستجدة فةواملعرو  احملتملة التهديدات ملواجهة المبكر ولإلنذار منتظمة لمعلومات البلدان استخدام :5-2
 المحلي والمجتمع األسرة صعيدي على التأثر وقابلية المخاطرمن  بالحدالبلدان  قيام :5-3
 للكوارث واألزمات وإدارة االستجابات الفعالة لهاالبلدان  تأهب :5-4
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 والمعرفة والخدمات الفنية: الجودة 6الهدف االستراتيجي 
 

هداف ستة جماالت رئيسية مشرتكة بني األجودة املعارف واادمات الفنية للمنظمة وسالمتها يف  6اهلدف  يضمن -151
 االسرتاتيجية.

 
، الفنيةلشعت ومراقبة اجلودة من قبل ا الفنيةمن خالل القيادة  الفنية: تضمن االمتياز يف املعرفة الفنيةالقيادة  )أ(

د القضايا الناشئة لرباجمها، وحتافظ على القدرة على حتدي الفنيةيف املنظمة وتقدمي ااربات  الفنيةلشبكات وتدعم ا
يق اللجان الفنية، األساسية عن طر  التخصصاتواالستجابة هلا، وحترز التقدم يف ما خيص التحديات الرئيسية يف 

 الية.عالودة اجلوتقوم بإعداد املنشورات الرئيسية للمنظمة ذات 
 جوانت  ذلك ، مبا يفمن قبل املنظمة واليت جيري حتليلهاجودة وسالمة البيانات املنتجة  تضمن: اإلحصاءات )ب(

 من منهجيات موحدة، وجودة البيانات بشأن قدرة البلدان اإلحصائية، وايلوكمة اإلحصائية والتنسيق.
ى التصدي ال تغرّي املناخ من أجل تعزيز القدرات الوطنية عليف جم املنظمةلعمل  الفنيةالقيادة  يضمن: تغرّي املناخ )ج(

دولية األمن الغذائي والزراعة والغابات ومصايد األمساك يف ايلوكمة ال اعتباراتلتغرّي املناخ والزراعة، وحتسني إدراج 
بالنسبة إىل رختلف  ناخمللتغرّي املناخ، وتقوية التنسيق يف املنظمة وقدرة املنظمة على إجناز عملها املتعّلق بتغرّي ا

 .األهداف االسرتاتيجية
متاسك االسرتاتيجية والُنهج، وجودة اادمات للعمل على املساواة بني اجلنسني  تضمن: املساواة بني اجلنسني )د(

 .بالنسبة إىل رختلف األهداف االسرتاتيجية ومتكني املرأة
 ة اادمات املتعلقة بايلوكمة العاملية وتنسيق السياساتمتاسك االسرتاتيجية والنهج، وجود تضمن: ايلوكمة )هه(

 .بالنسبة إىل رختلف األهداف االسرتاتيجيةوايلوكمة 
مم يف جمال التغذية، وتنسيق السياسات والعمليات يف منظومة األ املنظمةلعمل  الفنيةالقيادة  تضمن: التغذية )و(

وارد والتوا ل تيجية، فضال عن تقدمي الدعم التقين لتعبئة املاملتحدة، وتسهيل تعميم التغذية يف األهداف االسرتا
يف جمال التغذية، والتوا ل مع وكاالت األمم املتحدة جلمع التقارير بشأن تنفيذ االلتزامات الواردة يف إعالن روما 

 بشأن التغذية.
 

ربعة )أي تغري املناخ ملواضيع املشرتكة األويف ما يلي عرض لالسرتاتيجية والنواتج املتوقعة بالنسبة إىل اإلحصاءات وا -152
 واملساواة بني اجلنسني وايلوكمة والتغذية(. 

 
 حصاءاتإلا

 
تعّد اإلحصاءات العالية اجلودة ضرورية لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل ايلد من اجلوع، وسوء التغذية،  -153

نتاج واإلنتاجية ، مبا يف ذلك الزيادة املستدامة لإلحنو مستدام والفقر يف الريف، وللرتويج الستخدام املوارد الطبيعية على
ة، . وهي توفر األساس لقيام ايلكومات واجملتمع الدو  باختاذ قرارات قائمة على األدلملواجهة تغري املناخ والتدهور البيئي
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ّتسم ذلك بأمهية ة الوطنية والدولية. وياإلمنائي واملقا دوتؤدي دورا حامسا يف قياس ور د التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف 
وإطار ر دها، ما ميّثل حتّد هائل تواجهه البلدان واختبار حقيقي للقدرات واملوارد  2030خا ة يف سياق خطة عام 

 اإلحصائية الوطنية.
 

ن عنا ر م أساسياً  يشكل عمل املنظمة يف جمال مجع ونشر املعلومات اإلحصائية عن األغذية والزراعة عنصراً و  -154
 املنظمة. وهناك إقرار بأن املنظمة تؤدي دورًا أساسيًا يف وضع املعايري، واألساليت، واألدوات العاملية لإلحصاءات  والية

عن األغذية والزراعة. ويهدف هذا العمل يف هناية املطاف إىل حتسني توافر البيانات الوطنية وجوداها، فضالن عن إمكانية 
ملية الدو  وتشغيلها املتبادل بني رختلف اجملاالت اإلحصائية. وتدعم املنظمة اعتماد هذه املعايري العا مقارنتها على املستوى

من خالل تنفيذ هنج منسق ومتكامل إزاء تنمية القدرات اإلحصائية مبا يتماشى مع االسرتاتيجيات واألولويات الوطنية 
 .2030ومتطلبات خطة عام 

 
نظمة لتنمية القدرات اإلحصائية على اإلقرار بأن حتسني قدرة البلدان األعضاء على مجع وتستند اسرتاتيجية امل -155

 تاالبيانات األساسية الغذائية والزراعية، ونشرها واستخدامها، ضروري لتوفري أفضل األدوات التحليلية والداعمة لصنع القرار 
وحافالً دورًا جوهريًا  املنظمةنظام اإلحصائي يف يؤدي ال، 2030ومبوجت خطة عام على املستويني الوطين والعاملي. 

يف دعم البلدان جلمع البيانات ور د أهداف التنمية املستدامة. وتعرتف املنظمة حبجم املسؤولية امللقاة عليها بالتحديات 
مم ل  مؤشرًا ولقد شددت باستمرار على ايلاجة إىل بناء شراكات مع وكاالت أخرى تابعة 26يف ر د ما ال يقل عن 

 املتحدة.
 

حمددة  نواتجو  : فهي تساهم مباشرًة يف رخرجاتللمنظمةتؤدي اإلحصاءات دوراً مزدوجاً يف اإلطار االسرتاتيجي و  -156
ار بيئات متكينية داخلية وخارجية من شأهنا أن تيّسر حتقيق نتائج يف املنظمة يف إطتتي( من األهداف االسرتاتيجية، و 

ن أجل ضمان استخدام البيانات واإلحصاءات على حنو متزايد وفعال يف عمليات  نع القرار، . وم6اهلدف االسرتاتيجي 
  بيانااها بالواقع وتوافرها يف الوقت احملدد؛ وجتري مشاورات منتظمة مع املستخدمني ارتباطإىل حتسني  املنظمةتسعى 

 التصال.كي هّسنوا قدرااهم يف جمال االبيانات ل ملعديمن أجل فهم احتياجااهم على حنو أفضل وتوفري التدريت 
 

 المواضيع المشتركة
 

 - يلوكمة، والتغذيةتغرّي املناخ، واملساواة بني اجلنسني، وا -متّثل املواضيع املشرتكة أربع قضايا رئيسية معرتف هبا  -157
يعكس منظوراً وهنجاً عمل الرباجمي لوهي مشرتكة بني مجيع األهداف االسرتاتيجية، وحتتاج إىل أن يتم إدماجها بالكامل يف ال

 مشرتكني.
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 تغير المناخ
 

لقد اكتست دور الزراعة يف التكّيف مع تغرّي املناخ وايلد من آثاره، أمهية بارزة يف السنوات األخرية. وقد سامهت  -158
نشاط يف ايلوكمة واملبادرات ارك بااامس للفريق ايلكومي الدو  املعين بتغري املناخ، وهي تش ييماملنظمة يف إعداد تقرير التق

الدولية بشأن تغرّي املناخ. ويف ظل مشهد التعاون الدو  السريع التغرّي، يّتسم وضع املنظمة يف مركز يسم( هلا باملساعدة 
 التصدي لتغرّي املناخ بأمهية كبرية بالنسبة إىل عمل املنظمة. يف
 

إىل أن تغرّي املناخ يعّرض األمن الغذائي والتغذية ملخاطر  2015زيران وقد أشار مؤمتر املنظمة املنعقد يف يونيو/ح -159
متزايدة. وشكل األثر املتزايد لتغرّي املناخ إحدى االجتاهات العاملية اليت مت حتديدها يف استعراض اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

، مت اعتبار تغرّي 2015. ويف عام 2017-2014طة املتوسطة األجل للفرتة ااومت التشديد عليه يف استعراض  2012-2013
 .للمنظمةاملناخ موضوعاً مشرتكاً لإلطار االسرتاتيجي 

 
، الضوء على أمهية الدور الذي 29ملسامهة املنظمة يف التكّيف مع تغرّي املناخ وايلد من آثاره 2015وسّلط تقييم عام  -160

جمال تغرّي املناخ  يادة فعاليته. وتغطي اسرتاتيجية عمل املنظمة يفتؤديه املنظمة يف التصدي لتغرّي املناخ وقّدم تو يات لز 
وخطة العمل، ما أجنز من عمل عرب األهداف االسرتاتيجية اامسة كلها، كما تدمج األولويات اإلقليمية والقطرية، وتعزز 

  منها ركز كلّ يشاملة  اتجنو ى ثالثة التزام املنظمة بايلوكمة والتمويل الدوليني لتغرّي املناخ. ولقد بنيت االسرتاتيجية عل
على التوا  على تعزيز القدرات الوطنية للتصدي لتغرّي املناخ والزراعة، وعلى حتسني إدراج اعتبارات األمن الغذائي والزراعة 

إجناز عملها  ىوالغابات ومصايد األمساك يف ايلوكمة الدولية لتغرّي املناخ، وعلى تقوية التنسيق يف املنظمة وقدرة املنظمة عل
 املتعّلق بتغرّي املناخ.

 
 المساواة بين الجنسين

 
يتوقف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع إىل حد كبري على املساواة يف ايلقوق وتكافؤ الفرص للنساء  -161

فيها.  وتعّد املرأة  نوالرجال، وعلى قدراهم على أن يكونوا جهات فاعلة يف السياقات االجتماعية واالقتصادية اليت يتواجدو 
الريفية وكيلة اقتصادية بارعة تساهم يف دخل األسرة ومنو اجملتمعات بطرق عّدة. إضافًة إىل ذلك، تؤدي املرأة الريفية دوراً 
مهماً يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ل سرة، وتدعم أسراها وجمتمعها من خالل ختصيص الوقت للمحافظة على الثقافة 

 د ولتوفري املوارد األساسية مثل املياه، والوقود، والرعاية الصحية، والتعليم.والتقالي
 

وتتمّتع املرأة يف كل املناطق، بإمكانية حمدودة للحصول على املوارد اإلنتاجية، واملدخالت، واادمات، واملعلومات،  -162
اختاذ القرارات.  مة احمللية، وتتمتع بقدرة حمدودة علىوالشبكات االجتماعية. كما أهنا أقل متثيالً يف املؤسسات وآليات ايلوك

وال تؤدي هذه الفجوة بني اجلنسني إىل تقويض قدرات املرأة فحست، بل إهنا تفرض أيضًا تكاليف عالية على القطاع 
 بشكل أوسع واجملتمع ككل. واالقتصادالزراعي 
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عناية سياسية كربى بشأن ايلاجة امللحة للتصدي  ، على2030وقد استحوذ اجملتمع الدو ، من خالل خطة عام  -163

 ألوجه التفاوت بني اجلنسني والتوزيع غري العادل للقدرات والفرص والثروات والسلطة واأل وات بني الرجال والنساء. 
سني نيسرتشد مببدأ "عدم إمهال أحد". وعليه، فإّن الرتكيز على املساواة بني اجل 2030وإّن كل هدف من أهداف خطة عام 

وعلى متكني املرأة بات واضحاً يف رختلف أهداف التنمية املستدامة، إن كهدف قائم حبد ذاته بشأن املساواة بني اجلنسني 
 مقصداً.  30أو كموضوع مشرتك يتصل به أكثر من 

 
اعي غري كاٍف الزر  وتعمل املنظمة بانسجام تام مع اإلطار الدو  ألهداف التنمية املستدامة وتقّر بأّن أداء القطاع -164

 تزال تُفرض ال هظون بالدعم الكايف وال –أي النساء منهم  –يف العديد من البلدان النامية على اعتبار أّن نصف املزارعني 
عليهم قيود للحصول على املوارد واادمات اإلنتاجية اليت هتاجون إليها لزيادة إنتاجيتهم. ومن شأن سّد "الفجوة اجلنسانية" 

يف القطاع الزراعي من خالل زيادة الناتج الزراعي اإلمجا  وايلد من انعدام األمن الغذائي والتغذية  ةد منافع مجّ أن يولّ 
 بشكل عام يف البلدان النامية. 

 
بأمهية خا ة على ضوء التحديات العاملية واإلقليمية املّتصلة بانعدام األمن اجلنسانية وتتسم معاجلة الفجوة  -165

ت والسياسي، والضغوط الدميغرافية، وتغرّي املناخ، واستنفاد قاعدة املوارد الطبيعية، اليت تواجهها البلدان واجملتمعا االقتصادي
اجية، بني اجلنسني اليت ال تزال موجودة على مستوى النفاذ إىل املوارد اإلنت اتالريفية. وتدعم املنظمة البلدان لسد الفجو 

 بغية حتقيق عامل خاٍل من اجلوع وسوء التغذية.واادمات، والفرص االقتصادية، 
 

 الحوكمة
 

 أعاد اجتاهان أساسيان تشكيل بيئة عمل املنظمة يف جمال ايلوكمة. فأوالً، شّكلت خطة التنمية املستدامة  -166
ألبرز للخطة ا ميثاقًا عامليًا جديدًا للتعاون اإلمنائي وايلوكمة الدوليني. ومن منظور ايلوكمة، يشمل املطلت 2030لعام 

اجلديدة: دعوًة العتماد هُنج أكثر تكاملية إزاء التنمية؛ والتزاماً أقوى بصنع القرارات الوطنية وباعتماد الدول األعضاء أكثر 
على نفسها؛ وتشديداً حمّسنًا على تعزيز الشراكات مع القطاع اااص بو فها أسلوب رئيسي يلشد سبل التنفيذ؛ وطلباً 

التناسق يف منظومة األمم املتحدة؛ والتزاماً بنظام موّسع للر د وإعداد التقارير بغية متكني املساءلة املتبادلة  واضحاً ملزيد من
 بني مجيع أ حاب املصلحة.   

 
تفكري املفاهيمي يف ال ال يقّل أمهيةأقل وضوحاً ولكن  وقد قابل هذه الريية الطموحة بشأن ايلوكمة العاملية، حتّول -167

وكمة يف  فوف ايلكومات، واملؤسسات الدولية، وجمموعة اارباء الدولية. وخالل العقد املاضي، انتقل رأي بشأن ايل
نهج متوا لة، هددها االلتزام ب وواقعية"ايلوكمة الرشيدة" إىل خطة أكثر تواضعًا هاارباء من االلتزام الغالت يف ما مضى ب

. د ايللول للمشاكل، وتكون جتريبية إزاء ايلوكمة احملّسنة أو األكثر فعاليةتنطلق من القاعدة إىل القمة، وتقوم على إجيا
وتتبع هذه النهج مسارًا مفتوحاً، وغري تقيدي، وحتليلياً، فيما حتافظ يف الوقت نفسه على االلتزام املعياري باإلدماج 

سيني، ملصلحة واملؤسسات الرئياالجتماعي. كما تستخدم حتليالت االقتصاد السياسي لتحدد وتقّيم أدوار أ حاب ا
 ومصايلهم واستجابااهم احملتملة للتغيريات السياساتية، ولتفهم كيف تتفاعل البىن، واملؤسسات، والسلطة املستخدمة، 
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يف املداوالت بشأن األفكار، واملصاحل، والقيم، واألفضليات. ويهدف هذا األسلوب اجلديد لتحليل ايلوكمة إىل مساعدة 
 على إعادة تشكيل الفهم السياسي، والسياسات، واملؤسسات يف عملية مستمرة. أ حاب املصلحة

 
 التغذية

 
ويتطّلت حتسني التغذية وخفض التكاليف الصحية واالجتماعية النامجة عن سوء التغذية اتباع هنج متعدد  -168

م السكان بشكل جيد من خالل القطاعات انطالقًا من الدور األساسي الذي يضطلع به قطاع األغذية والزراعة إلطعا
زيادة توافر األغذية والنظم الغذائية املغذية واملأمونة واملتنوعة وإمكانية ايلصول عليها واستهالكها على مدار السنة. وجيت 
أن يتواءم هذا مع التو يات التغذوية واالستدامة البيئية وأن ُيستكمل من خالل تدخالت على  عيد الصحة العامة 

 واإل حاح والنظافة وغريها من اجملاالت. والتعليم 
 

ويؤثر النظام الغذائي، من خالل البيئة الغذائية، يف األمناط الغذائية للمستهلكني ويف وضعهم التغذوي. وحر اً  -169
نقل التخزين والمن املدخالت واإلنتاج فالتجهيز و  –على التصدي للعتء الثالثي لسوء التغذية يف النظام الغذائي مبجمله 

ة  ينطوي التخلص من الفاقد واملهدر من األغذية على طاقات كامنة هائلة لزياد –والتوزيع بالتجزئة و واًل إىل االستهالك 
 كفاءة السلسلة الغذائية ككّل واستدامتها مبوازاة سّد الثغرة التغذوية. 

 
ملواضيع املشرتكة يف لس، مت إدراج التغذية بني اكمتابعة مباشرة للمؤمتر الدو  الثاين املعين بالتغذية ولتو ية اجمل -170

. وتشمل اجملاالت املوضوعية املراد تغطيتها للتغذية القيادة التقنية العامة 2017-2014ااطة املتوسطة األجل املراجعة للفرتة 
ة التعميم يف األهداف يلعمل املنظمة يف جمال التغذية، وتنسيق السياسات والعمليات يف منظومة األمم املتحدة، وتسهيل عمل

 االسرتاتيجية، فضال عن الدعم التقين لتعبئة املوارد والتوا ل يف جمال التغذية. وستظل األنشطة الرباجمية الرئيسية لتحسني
 التغذية واملوارد املقابلة هلا، ضمن إطار األهداف االسرتاتيجية.

 
ألجل عاجلة األسههههس االقتصههههادية واالجتماعية والبيئية الطويلة اوتو  املنظمة اهتماماً متزايداً بالتغذية من خالل م -171

مبا يف ذلك  ،سهههههيما تلك املّتصهههههلة مباشهههههرًة مبفهوم النظم الغذائية املسهههههتدامة وسهههههالسهههههل القيمة ل من الغذائي والتغذية، ال
أن سههههههههني التغذية، و الدولية لتح. وقد مس( ذلك للفاو بأن تكون قائدة يف املبادرات وآليات ايلوكمة الزراعة املراعية للتغذية

داف االسرتاتيجية، عرب األه املنظمةساعد البلدان على حتقيق أهدافها املّتصلة بالتغذية من خالل التخطيط لعمل تساعد 
 وتنفيذه ور ده.
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 2021-2018الخطوط العريضة للخطة المتوسطة األجل للفترة    -ثانياا 
 

اف االسرتاتيجية واملخرجات املنشودة بالنسبة إىل األعضاء واجملتمع الدو  حتدد ااطة املتوسطة األجل األهد -172
بدعم من املنظمة وطبقًا لإلطار االسرتاتيجي املراجع. وتغطي ااطة املتوسطة األجل فرتة متتّد على أربع سنوات وتشّكل 

 .األساس الرباجمي وإطار النتائج إلعداد برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني
 

)ألف( املكونات الرئيسية إلطار  2021-2018وتتضمن هذه ااطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  -173
مع مراعاة التحديات  2021-2018إطار النتائج والربامج ل هداف االسرتاتيجية املقرتحة للفرتة و النتائج يف املنظمة؛ )باء( 

اجع، ال سيما أهداف التنمية املستدامة كمنطلق إلعداد النسخة الكاملة من ااطة املشار إليها يف اإلطار االسرتاتيجي املر 
 .2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018املتوسطة األجل للفرتة 

 
 المكونات الرئيسية –إطار النتائج في منظمة األغذية والزراعة    -ألف

 
ريية املنظمة، واألهداف  2017-2014يف منظمة األغذية والزراعة للفرتة تشمل عنا ر اإلطار ايلا  للنتائج  -174

 ألساسيةاالعاملية الثالثة، واألهداف االسرتاتيجية اامسة، وهدفاً سادساً بشأن اجلودة الفنية واملعرفة واادمات، والوظائف 
 .1لشكل اكما هو مبني يف   السبع كوسيلة لتحقيق النتائج، واألهداف الوظيفية األربعة للبيئة التمكينية،
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 المكونات الرئيسية –: إطار النتائج في منظمة األغذية والزراعة 1الشكل 
 رؤية منظمة األغذية والزراعة

تصادياً اق ةعامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وخبا ة من هم أشد فقراً، بطريقة مستدام 
 .واجتماعياً وبيئياً 

 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء
   القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجييًا على بناء عامل هصل فيه الناس يف مجيع األوقات على غذاء

 نشاط والصحة؛كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجااهم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياًة ملؤها ال
 ؛القضاء على الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة 
 ،صاحل أجيال ايلاضر ل واإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية

 واملستقبل.
 األهداف االستراتيجية

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -(1)
 زيادة وحتسني توفري السلع واادمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة (2)
 ايلّد من الفقر يف الريف (3)
 زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءةمتكني نظم  (4)
 زيادة قدرة سبل كست العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات (5)

 الهدف اإلضافي
 واملعرفة واادمات الفنيةاجلودة 

 المشتركةالمواضيع 
 املساواة بني اجلنسني 
 ايلوكمة 
  التغذية 
 تغرّي املناخ 

 األساسيةالوظائف 
ل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املوا فات مثل االتفاقات الدولية ومدونات السلوك واملوا فات تيسري ودعم عم (1)

 التقنية وغري ذلك
 جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ور دها وحتسني فرص ايلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصا ات املنظمة (2)
 يلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيةتيسري وتعزيز ودعم ا (3)
إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ور د وتقييم السياسات واالستثمارات والربامج القائمة  (4)

 على األدلة
 نظمةلوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها يف جماالت اختصاص املأنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنو  (5)
 تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني ايلكومات وشركاء التنمية واجملتمع املدين (6)

 والقطاع اااص
 الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة.الدعوة واالتصال على املستويات  (7)

 األهداف الوظيفية
 اادمات اإلرشادية  
 تكنولوجيا املعلومات 
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 
 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية 
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واتج كما هو ط بني األهداف واملخرجات والنيستند إطار النتائج يف املنظمة إىل منوذج "سلسلة النتائج" الذي يرب -175
 :ل عضاء العاملية األهدافوتساهم ثالثة مستويات من النتائج يف حتقيق . 2الشكل مبنّي يف 

 
  الطويل  التنمية يف البلدان واألقاليم وعاملياً. ومن املتوقع أن تتحقق على املدى نواتجاألهداف االسرتاتيجية حتدد

 ات من املنظمة.من قبل األعضاء ومبسامه
  دف التغريات يف البيئة التمكينية القطرية أو اإلقليمية أو العاملية، ويف القدرات املتاحة لتحقيق ه النواتجتصف

 اسرتاتيجي حمدد.
  مسامهات املنظمة املباشرة يف املخرجات. وهي تنجم عن حتقيق تدخالت املنظمة  املخرجاتتشكل 

 ء.والعاملية، باستخدام املوارد العادية واملوارد من خارج امليزانية على حّد سوا على املستويات القطرية واإلقليمية
 

ويتيّسر حتقيق النتائج بفضل ثالثة عنا ر إضافية تساعد على تركيز عمل املنظمة وجعله أكثر فعالية، على النحو  -176
 :2املبنّي يف الشكل 

 
 ا يف ذلك القيادة التقنية واإلحصههههههههههههههاءات وجماالت العملواملعرفة واادمات مب الفنيةاملتعلق باجلودة  اهلدف 

 لقسم ااملشرتكة )تغرّي املناخ واملساواة بني اجلنسني وايلوكمة والتغذية( اليت تتكامل عرب األهداف االسرتاتيجية )
 (.دال –األول 

  القسم ئج )اهي وسائل العمل ايلامسة اليت ينبغي أن تستخدمها املنظمة لتحقيق النت األساسيةالوظائف 
 (.جيم –األول 

  البيئة التمكينية لعمل املنظمة. األهداف الوظيفيةتوفر 
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: 1اهلدف االسرتاتيجي 
املسامهة يف القضاء على 
اجلوع وانعدام األمن 

 الغذائي وسوء التغذية

: 4اهلدف االسرتاتيجي 
متكني نُظم زراعية وغذائية 

 ثر مشوالً وكفاءة أك

: 5اهلههدف االسههههههههههههههرتاتيجي  : ايلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 
بههل العيش  زيههادة قههدرة سههههههههههههههُ
عهههههلهههههى الصهههههههههههههههههههمهههههود أمهههههههام 

 التهديدات واألزمات

: زيادة 2اهلدف االسرتاتيجي 
وحتسني توفري السلع واادمات من 
 الزراعة والغابات ومصايد األمساك

 بطريقة مستدامة

 النواتج النواتج النواتج النواتج النواتج

 املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات

 

 

 

 

 البيئة التمكينية للمنظمة

 سلسلة النتائج في منظمة األغذية والزراعة: نموذ  2الشكل 

صد ائية لر مؤ رات النتيجة اإلنم
لهة اليت تقيس اآلثهار الطوي. التقدم

األجل اليت تسههههههههههههههههاهم فيها النتائج 
 التنظيمية.

مؤ تتتتتتتتتتترات النتيجتتتتة التنظيميتتتتة 
 عن لقيتتتتات التغيرات النتتتتاجمتتتتة

اسهههههههههههتخدام نواتج املنظمة ضهههههههههههمن 
 مجلة أمور أخرى.

 

تمكين الوظائف لتحستتتتتتتين 
أداء المنظمة الذي ترصتتد  

 .مؤ رات األداء الرئيسية

ت النواتج لرصتتتتتتتتتتتد مؤ تتتتتتتتتتترا
 إنجازات المنظمة.

: تكنولوجيا 9اهلدف الوظيفي  : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي   : التوا ل8اهلدف الوظيفي 
 املعلومات

: حوكمة املنظمة 10اهلدف الوظيفي 
 واإلشراف والتوجيه

 شاملة: ايلوكمة وقضايا اجلنسني: اجلودة الفنية واملعرفة واادمات، مبا يف ذلك املواضيع ال6اهلدف 
 والتغذية

  

 األهداف العالمية
 استئصال اجلوع وسوء التغذية القضاء على الفقر من خالل التقدم واالستخدام املستدامني اإلدارة

 االقتصادي واالجتماعي للموارد الطبيعية
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يوجه إطار النتائج ملنظمة األغذية والزراعة عملييت التخطيط والر د يف عمل املنظمة. وقد جرى تصميم هذا  -177

ف من األهداف االسرتاتيجية واملخرجات اإلطار من أعلى إىل أسفل من خالل تصميم النواتج الالزمة لتحقيق كل هد
للتو ل إىل كل ناتج، يف حني أّن الصالت اليت تربطها بتحقيق النتائج رخطط هلا ومنفذة من أسفل إىل أعلى يف ضوء 
 األولويات على املستويني الوطين واإلقليمي. وتقع يف  لت اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز على كل مستوى 

 يات سلسلة النتائج، عا يوفّر األساس لتقييم ورفع التقارير عن كيفية إسهام إجراءات املنظمة يف التغريات من مستو 
 على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 
ات( تجه املنظمة )املخرجعا تن وميثل كل مستوى من إطار النتائج نوعاً رختلفاً من النتائج اليت جيت حتقيقها، بدءاً  -178

اليت تساهم يف التغيريات على املستوى القطري أو على نطاق أوسع )النواتج( واآلثار التنموية األوسع )األهداف 
االسرتاتيجية(. وتشكل سلسلة النتائج هذه الصلة بني عمل املنظمة واملستويات املختلفة للنتائج اليت مت حتقيقها. كما تدل 

سيتم حتقيق  ندهافعحتقيق منتجات/خدمات معيّنة للمنظمة على النحو املخطط له،  مت إذاعلى املنطق وراء هذه الروابط: 
مت حتقيق  ذاإينبغي أن يؤدي ذلك إىل النواتج املرجوة؛ و فعندهامت حتقيق املخرجات ومت تأكيد االفرتاضات،  إذااملخرج؛ و
 هلدف.تكون الظروف متوافرة لتحقيق األثر التنموي املنشود من ا فعندهاالنواتج، 

 
ىل جنت إ ، مساءلة املنظمة واألعضاء والشركاء يف التنمية على كل مستوى من النتائج، جنباً 3الشكل وترد يف  -179

 مع وسائل لقياس التقدم احملرز.
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 المساءلة والقيات –: إطار الرصد في المنظمة 3الشكل 
 مستوى النتيجة المساءلة والقيات

 متثلو ث العمليات واملنتجات واادمات( يف النواتج. مسامهة املنظمة املباشرة )من حي 
املخرجات اإلجنازات امللموسة لتدخالت املنظمة املمولة من الربنامج العادي أو مبوارد 

 من خارج امليزانية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
  سناد كامل.إ، وتراقت، وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن ما تنجزه: املنظمةتنتج 
 والغايات املوضوعة لكل رخرج واليت تقاس سنويا. املؤشرات 

 المخرجات 

 ف يف البيئة التمكينية على املستوى القطري أو العاملي والقدرات لتحقيق هد التغريات
 اسرتاتيجي حمدد.

  .ًتؤثر منظمة األغذية والزراعة على مسههههههههههتوى النواتج ولكنها ال تسههههههههههيطر عليها متاما
 ، ولكن حتقيق األهههداف من مسههههههههههههههؤوليههة مجيع املسههههههههههههههههاءلههةملنظمههة بعض وتتحمههل ا
 منظمهة األغهذيهة والزراعهة والهدول األعضهههههههههههههههاء والشههههههههههههههركهاء يف التنميهة.  –الشههههههههههههههركهاء 

 وميكن أن تساهم املنظمة يف التغريات.
  املؤشرات )بعضها مؤشرات أهداف التنمية املستدامة( اليت يتّم قياسها كل سنتني 

مة يشمل البيانات الثانوية، واستعراضًا لوثائق السياسات، من خالل تقييم للمنظ
 ومسحاً جملموعة من اجمليبني يف عّينة من البلدان لتقييم التقدم احملرز.

 النواتج

  اآلثار التنموية على املستوى العاملي، يف اجملاالت اليت التزمت منظمة األغذية والزراعة
 ج العمل اااص باملنظمة(.بتحقيق نتائج فيها )توفري خط واض( لربنام

  تسيطر عليها. ، ولكنها الاألجلهبذه النتائج الرفيعة املستوى والطويلة  املنظمةتساهم 
 وال يوجد أي إسناد ألي كيان مبفرده، بل هي مساءلة مجاعية.

  أهداف التنمية املستدامة ومؤشرااها لتتبع االجتاهات العاملية  مقا دمت اعتماد 
  تقوم املنظمة بر دها )باستخدام مصادر البيانات الدولية(.على هذا املستوى وس

 األهداف االستراتيجية
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 2021-2018إطار النتائج والبرامج المقترحة لألهداف االستراتيجية خالل الفترة    -باء
 

( األساس زء األولجلاتشكل التطورات واالجتاهات والتحديات العاملية املشار إليها يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع ) -180
لرتكيز إطار النتائج والربامج ااا ة باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة على االلتزامات اليت قطعتها البلدان واجملتمع الدو ، 

 ال سيما أهداف التنمية املستدامة الشاملة، فضاًل عن حتسني سلسلة النتائج.
 

 2-النتائج اااص باألهداف االسهههههرتاتيجية. وهدد القسهههههم باءالتنقيحات املقرتحة إلطار  1-القسهههههم باءويعرض  -181
 الفرص املتاحة ملعاجلة مسههألة اإلحصههاءات والقضههايا املشههرتكة املتعلقة بتغري املناخ واملسههاواة بني اجلنسههني وايلوكمة والتغذية 

ن األهداف االسهههههههرتاتيجية مسهههههههودة الربنامج واألولويات لكل م 3-القسهههههههم باءيف برامج األهداف االسهههههههرتاتيجية. ويتناول 
 .2021-2018)الربنامج االسرتاتيجي( خالل الفرتة 

 
 إطار النتائج لألهداف االستراتيجية 1-باء

 
تتسم األغذية والزراعة بأمهية حامسة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف سياق االستمرارية يف التوجه  -182

إىل زيادة تركيز األهداف  2021-2018ئج ل هداف االسرتاتيجية للفرتة االسرتاتيجي للمنظمة، يرمي إعداد إطار النتا
االسرتاتيجية والنواتج واملخرجات من خالل مسامهااها يف حتقيق املقا د واملؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة 

ية اليت من املتوقع ديات الرئيسومن أجل حتسني نوعية سالسل النتائج ل هداف االسرتاتيجية مبا ميّكن من التصدي للتح
أن تواجهها البلدان. وسيوفّر هذا ريية واضحة ومتسقة وملموسة ملسامهة املنظمة يف دعم عملية تنفيذ أهداف التنمية 

 املستدامة ور دها على املستوى القطري.
 

 النهج
 

إمكاهنا مساعداها على حتقيق أهداف . وب2030باستطاعة املنظمة أن تؤازر البلدان يف سعيها إىل تنفيذ خطة عام  -183
التنمية املستدامة من خالل املواءمة بني إطار النتائج والربامج ااا ة بأهدافها االسرتاتيجية واإلطار اااص بأهداف التنمية 

ائي ذاملستدامة ومن خالل أساليت إحصائية وتنمية القدرات لدعم عملية وضع ور د املؤشرات الوطنية املتصلة باألمن الغ
 والزراعة املستدامة. وحتقيقًا هلذه الغاية، أجرت املنظمة استعراضًا فنيًا وقامت بتحليل جممل املقا د واملؤشرات وعددها

هدفًا حر ًا على أن تكون جمموعة مقا د ومؤشرات  17مؤشرًا ألهداف التنمية املستدامة وعددها  230مقصدًا و 169
اعة هناية املطاف يف إطار النتائج اااص باألهداف االسرتاتيجية هي تلك اليت باستط أهداف التنمية املستدامة املدرجة يف

 املنظمة أن تقدم الدعم بشأهنا للبلدان من خالل الربامج ااا ة باألهداف االسرتاتيجية.
 

جية بطرق يوتناول االستعراض العالقة بني مقا د أهداف التنمية املستدامة وسلسلة نتائج األهداف االسرتات -184
ثالث هي: التحديات الرئيسية املشار إليها لتحقيق األهداف االسرتاتيجية اامسة؛ وجدوى مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة لدعم ر د إطار النتائج اااص باألهداف االسرتاتيجية على املستوى القطري؛ وأمهية مؤشرات أهداف التنمية 
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ت هناك اسه على مستوى األهداف االسرتاتيجية أو النواتج لتقييم التقدم احملرز. وكاناملستدامة يف ما يتعلق مبا يتعنّي قي
مؤشرًا تشكل املنظمة بالنسبة إليها جهة اإليداع أو الوكالة  25عناية خا ة ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة وعددها 

 املسامهة فيها.
 

املؤشرات ذات الصلة يف إطار النتائج اااص باألهداف ومن شأن اعتماد مقا د أهداف التنمية املستدامة و  -185
قة نظام ختطيط النتائج ور دها يف املنظمة بطرق ثالث. أوالً، سوف يسّهل بناء عال حتسنياالسرتاتيجية أن يساعد على 

ستدامة. وثانياً، مباشرة بني أطر الربجمة القطرية يف املنظمة وأطر الر د اململوكة على املستوى الوطين ألهداف التنمية امل
قا دها رز قياساً باملؤشرات وليس قياساً باملقا د على اعتبار أّن البلدان ستحدد مسيتم قياس النواتج يف ضوء التقدم احمل

التنمية املستدامة على املستوى الوطين. وثالثاً، سيتم اإلبقاء على بعض مؤشرات النواتج غري تلك املتعلقة  بأهدافااا ة 
 نمية املستدامة على اعتبار أهنا تقيس مسامهات املنظمة يف النواتج اليت ال تقيسها مؤشرات أهداف بأهداف الت

 التنمية املستدامة.
 

 إدرا  مقاصد ومؤ رات أهداف التنمية المستدامة
 

تنمية ل، متّثل االبتكار الرئيسي يف حتديد واستخدام مقا د ومؤشرات أهداف ااألهداف االسرتاتيجيةعلى مستوى  -186
املستدامة املتعلقة حصرياً بكل من األهداف االسرتاتيجية. وقد نتجت عن ذلك جمموعة جديدة من املؤشرات على مستوى 
األهداف االسرتاتيجية املستندة إىل أهداف التنمية املستدامة واليت سيجري ر دها سنوياً لرفع تقارير عن االجتاهات والتقدم 

 .احملرز باجتاه حتقيق املقا د
 

، متّ تبسيط املؤشرات من خالل استبدال أبعاد حمددة للقياس أو يف بعض ايلاالت، مؤشرات النواتجوعلى مستوى  -187
بأسرها مبؤشرات ألهداف التنمية املستدامة. وسيتوا ل استخدام مؤشرات النواتج لقياس مستوى التغيري احملقق كل سنتني 

 ت اليت قّدمت فيها املنظمة مسامهات مباشرة أكثر من خالل عملها.ونطاق التقدم احملرز يف كل بلد يف اجملاال
 

  هداف التنمية املستدامة اليت تُقاس من خاللمقصدًا أل 40وباإلمجال، سوف يساهم عمل املنظمة يف  -188
مة على النحو يف املنظ 2021-2018مؤشرًا فريدًا ألهداف التنمية املستدامة وذلك ضمن إطار النتائج املقرتح للفرتة  53

 .1امللحق أدناه ويف  1اجلدول املبنّي يف 
  



CL 155/3 66 

 

 

  األهتتتتتتداف االستتتتتتتراتيجية : مقاصتتتتتتد ومؤ تتتتتترات أهتتتتتتداف التنميتتتتتتة المستتتتتتتدامة المدرجتتتتتتة فتتتتتتي إطتتتتتتار نتتتتتتتائج1الجتتتتتتدول 
  2021-2018للفترة 

رمز الهدف 
 االستراتيجي

هدف التنمية 
 المستدامة المرجع

مقاصد هدف 
التنمية المستدامة 

التي تمت 
ساهمة في الم

 تحقيقها 

 عدد المؤ رات
 الهدف االستراتيجي المرجع 
)يشار باللون األزرق إلى وجود 

 مؤ رات أو أكثر( 3

 
من أهداف  2اهلدف 

 التنمية املستدامة
 3و 2و 1األهداف االسرتاتيجية  13 8

 5و 4و

 
من أهداف  1اهلدف 

 التنمية املستدامة
 5و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  9 6

 
من أهداف  15دف اهل

 التنمية املستدامة
 5و 2اهلدفان االسرتاتيجيان  6 5

 
من أهداف  8اهلدف 

 التنمية املستدامة
 4و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  4 4

 
من أهداف  13اهلدف 

 التنمية املستدامة
 5و 2اهلدفان االسرتاتيجيان  4 3

 
من أهداف  14اهلدف 

 التنمية املستدامة
 4و 3و 2السرتاتيجية األهداف ا 4 3

 
من أهداف  10اهلدف 

 التنمية املستدامة
 5و 4و 3األهداف االسرتاتيجية  3 3

 
من أهداف  5اهلدف 

 التنمية املستدامة
 5و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  2 1

 
من أهداف  6اهلدف 

 التنمية املستدامة
 2اهلدف االسرتاتيجي  2 1

 

من أهداف  3اهلدف 
 دامةالتنمية املست

 1اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف  9اهلدف 
 التنمية املستدامة

 4اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف  11اهلدف 
 التنمية املستدامة

 5اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف  12اهلدف 
 التنمية املستدامة

 4اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف  16اهلدف 
 التنمية املستدامة

 5اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف  17اهلدف 
 التنمية املستدامة

 4اهلدف االسرتاتيجي  1 1

  53 40 15 المجموع
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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  2مقا د اهلدف  من 8 ل هداف االسرتاتيجية املقرتح واستنادًا إىل االستعراض، أُدرجت يف إطار النتائج -189
باستثناء مقصد واحد منها  1مؤشراً ومجيع مقا د اهلدف  13وعددها هداف التنمية املستدامة واملؤشرات ذات الصلة أمن 

 مؤشرات.  6واملؤشرات ذات الصلة وعددها  15مؤشرات ونصف مقا د اهلدف  9وعددها  واملؤشرات ذات الصلة
  أما بالنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة األخرى، فتتعلق املؤشرات املختارة مبجاالت واضحة من عمل املنظمة.

 
وقد يستدعي اختيار املؤشرات إلطار النتائج إجراء تعديالت يف سياق بلورة ااطة املتوسطة األجل. فعلى سبيل  -190

 املثال، يتمثل عنصر أساسي من عنا ر إطار املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة، الذي اتسم بأمهية خا ة 
زال غري والتغطية جملموعات سكانية أو قطاعات معّينة. وهذه املعلومات ال تيف هذا التحليل، يف مستوى وتفصيل البيانات 

 متاحة جلميع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.
 

 زيادة التركيز وتحسين نوعية سلسلة النتائج
 

 على إطار نتائجنقيحات اليت جرت جها والتراوإدأهداف التنمية املستدامة  ومؤشراتمقا د أدت مراجعة  -191
إىل زيادة الرتكيز على األهداف االسرتاتيجية وإىل حتسني نوعية سلسلة نتائج النواتج واملخرجات  االسرتاتيجيةألهداف ا

 .3-باءالقسم على النحو املوجز أدناه واملفّصل يف 
 

 مستوى األهداف االستراتيجية
 

ة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيتو  مسامهة املنظمة يف القضاء املستدام على  :1اهلدف االسرتاتيجي  -192
قدرة البلدان على التنفيذ الفعال للسياسات واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار. ل( اهتماماً  أكرب 1)اهلدف االسرتاتيجي 

والسامنة،  ،تتّم معاجلة مجيع أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك نقص التغذية، ونقص املغذيات الدقيقة، ومشاكل الوزن الزائدو 
 2غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي. وتشمل مؤشرات مستوى اهلدف االسرتاتيجي مخسة مؤشرات للهدفني  واألمراض

من أهداف التنمية املستدامة لتتبع التقدم احملرز يف جمال ايلد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية اميع أشكاهلا،  3و
من أهداف التنمية املستدامة على مستوى النواتج، لر د التقدم احملرز  2رين من مؤشرات اهلدف إىل اعتماد مؤش باإلضافة

 على مستوى التمويل.
 

 على تعزيز ايلوار والتكامل ضمن القطاعات وأ حاب املصلحة سرتكز املنظمة  :2اهلدف االسرتاتيجي  -193
ة والغابات معاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي يف قطاعات الزراعنتاج واالنتاجية بصورة مستدامة، و االويف ما بينهم لزيادة 

تعزيز قدرات البلدان . ويُعترب تقدمي الدعم لاملراعية للمساواة بني اجلنسني الغذائيةالنظم ومصايد األمساك يف سياق التغذية و 
مسألة بارزة  وطنياً  و املسامهات احملددةعلى التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ، ولوضع أو تنفيذ خطة تكّيف وطنية أ

من أهداف التنمية  15و 14و 6و 2مؤشرًا مرتبطًا باألهداف  11. وتتضمن مؤشرات مستوى اهلدف االسرتاتيجي للغاية
املستدامة لتتبع التقدم احملرز على  عيد االنتاجية املستدامة، وتدهور البيئة والتكيف مع تغري املناخ يف كل قطاع من 

 14و 13و 2طاعات، واحملافظة على املوارد الوراثية. ومّت إدراج ستة مؤشرات إضافية ألهداف التنمية املستدامة )األهداف الق
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( على مستوى النواتج لر د التقدم احملرز يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وتنفيذ الصكوك الدولية 15و
 البيولوجي، ومستوى التمويل من أجل استخدام النظم اإليكولوجية على حنو مستدام. صايد األمساك والتنوعاملتعلقة مب

 
 على دعم الريفمن املتوقع أن تركز مسهههههههههههههههامهههة املنظمههة يف جمههال ايلههّد من الفقر يف  :3اهلههدف االسههههههههههههههرتاتيجي  -194

 ري واالقليمي القط ينيالسهههههههياسهههههههات واالسهههههههرتاتيجيات املنا هههههههرة للفقراء الواسهههههههعة النطاق واملتعددة القطاعات على املسهههههههتو 
يني العيش. وهذا يتطلت توسههيع مشههاركة املنظمة لتتخطى الشههركاء التقليدكسههت متنوعة من سههبل   جمموعةواليت تسههتهدف 

 لريفاد لرتسيت العمل الفين للمنظمة ضمن مسارات سياسات ايلّد من الفقر يف يف وزارات الزراعة، فضالً عن بذل اجلهو 
 8و 2و 1على املسههتوى القطري. وتشههمل املؤشههرات على مسههتوى اهلدف االسههرتاتيجي مثانية مؤشههرات خا ههة باألهداف 

التنمية  أهدافمن أهداف التنمية املسههههتدامة يف حني تتضههههمن املؤشههههرات على مسههههتوى النواتج سههههبعة من مؤشههههرات  10و
( لقياس مسهههتوى الفقر والو هههول إىل املوارد االنتاجية والدخل، ومصهههادر دخل وفرص 14و 8و 5و 1املسهههتدامة )األهداف 

 عمل الئقة، واملساواة بني اجلنسني.
 

 ةأكثر مشواًل وكفاء نظم زراعية وغذائية متكنيتدعم املنظمة من خالل مسامهتها يف  :4 االسرتاتيجياهلدف  -195
 للجهات الفاعلة الصغرية ايلجم والفئات األكثر ضعفاً، مع االستمرار يف الوقت  إدماجهاالبلدان هبدف زيادة مستوى 

عينه يف االستفادة من الفرص املتاحة لتحقيق مكاست الكفاءة. وسينصّت الرتكيز على تعزيز قدرات البلدان على املشاركة 
قيمة. تجارية، ويف تصميم السياسات واألنظمة الداعمة وتنفيذها، وتطوير سلسلة اليف  ياغة املعايري الدولية واالتفاقات ال

، فيما تشمل 17و 12و 2وتشمل املؤشرات على مستوى األهداف االسرتاتيجية أربعة مؤشرات ألهداف التنمية املستدامة 
التمويل واالستثمارات، والقروض ( بشأن 14و 10و 9و 8و 2النواتج سبعة مؤشرات ألهداف التنمية املستدامة )األهداف 

أو االعتمادات، ودعم الصادرات وااطوط التعريفية املطبقة على الواردات من البلدان النامية وتنفيذ الصكوك الدولية 
 املتعلقة بالصيد غري القانوين دون إبالا ودون تنظيم.

 
 مسامهة تركز اليت اعُتمدت مؤخراً،  هبدف إظهار االلتزامات السياسية العاملية :5اهلدف االسرتاتيجي  -196

( على تغري 5املنظمة يف جمال زيادة قدرة سبل كست العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات )اهلدف االسرتاتيجي 
املناخ والظواهر املناخية ايلادة النامجة عنه، واملخاطر اليت تطال  حة النظم اإليكولوجية واملخاطر اليت اهدد السلسلة 

النزاعات، والسالم واالستقرار والنزوح. وتشمل املؤشرات  تفادي"الصحة الواحدة"، واألضرار وااسائر، و  هنجلغذائية و ا
من أهداف التنمية املستدامة  16و 15و 13و 11و 2و 1مؤشرات خا ة باألهداف  مثانية يعلى مستوى اهلدف االسرتاتيج

 .13و 10و 5و 1من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  ستةيف حني تتضمن املؤشرات على مستوى النواتج 
 

من أهداف التنمية املستدامة. وما زالت هذه  17كذلك ستساهم املنظمة يف عدد من املؤشرات ضمن اهلدف  -197
  فر بياناتالتحقيق زيادة كبرية يف تو بناء القدرات والدعم  بشأن 18-17 املقصدوهي ترتبط باملؤشرات قيد البحث 

تعزيز التعاون بشأن  6-17)االحصاءات(، واملقصد  6بالنسبة إىل اهلدف  ة اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلةعالي
 بشأن 9-17(، واملقصد 1-6-17)املؤشر الدو  والتعاون  بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

ة الرامية البلدان النامية تنفيذاً فعاالً وحمدد األهداف من أجل دعم ااطط الوطني تعزيز الدعم الدو  لتنفيذ بناء القدرات يف
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 لثالثيبوسائل تشمل التعاون بني الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب والتعاون ا ،إىل تنفيذ مجيع أهداف التنمية املستدامة
 (.1-9-17)املؤشر 

 
 مستوى النواتج والمخرجات

 
 التغيريات الالزمة على املستوى الوطين  النواتج(. وتعكس 1امللحق ) 2021-2018اجتًا للفرتة ن 20مّت اقرتاح  -198

واالسرتاتيجيات،  اتيةواملو أو االقليمي أو العاملي لتعزيز حتقيق األهداف االسرتاتيجية. وهي ترتبط بالسياسات السليمة 
واستخدامها  وتوفر املعلوماتستوى وقدرات التنسيق، وماملوارد واالستثمارات املخصصة،  ومستوياتوخطط االستثمار، 

 من أجل  نع القرارات اليت ميكن حتسينها بواسطة مسامهات املنظمة.
 

ذه التحديات اليت مت حتديدها وربطها بأهداف التنمية املستدامة. وأ بحت ه ملعاجلة النواتجولقد أعيدت  ياغة  -199
املستوى  تائج املتوقعة من عمل املنظمة يف جمال وضع املعايري واملوا فات علىالنواتج تعكس وتسلط الضوء بوضوح على الن

(؛ وعلى البيانات، واستخدام املعلومات، ومنتجات املعرفة 4و 2 االسرتاتيجينييف اهلدفني  للغايةالعاملي )وهذا األمر بارز 
مل لدعم ربعة أهداف اسرتاتيجية؛ وعلى العرخصص لكل أ اتجوحتليلها لدعم عملية  نع القرار القائم على األدلة، مع ن

حتسني تصميم وخصو ًا تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واألطر القانونية، وخطط االستثمار والربامج على املستوى 
ى تحليل أو الدعوة إىل مستوى كاٍف من التمويل؛ وعلالالقطري )مجيع األهداف االسرتاتيجية(، مبا يف ذلك عن طريق 

( املتعلقة برفع مستوى 5و 3و 2على مستوى اجملتمع احمللي )يف األهداف االسرتاتيجية  كست العيشى سبل  العمل عل
 املمارسات اجليدة؛ وعلى تعزيز القدرات من أجل آليات شاملة للحوكمة والتنسيق )مجيع األهداف االسرتاتيجية(.

 
مة على للمنظ األساسيةققة من خالل الوظائف اإلسهام املباشر للمنظمة يف النواتج احمل املخرجاتوتشكل  -200

، فإن 30املستوى القطري واالقليمي العاملي عرب استخدام مصادر التمويل كافة. وحبست جمموعة األمم املتحدة االمنائية
ت ا"التغيريات اليت تطرأ على مهارات األفراد أو املؤسسات أو على قدرااهم وإمكانااهم، أو توفر منتجاملخرجات ختتصر 

 وخدمات جديدة نتيجة استكمال أنشطة يف سياق تدّخل تنموي يقع ضمن نطاق سيطرة املنظمة".
 

تّتبع  (1)امللحق ، كما هو مبنّي يف 2021-2018رخرجًا مقرتحًا للفرتة  40الصياغة األولية، هناك  إىلواستنادًا  -201
، والبيانات واملعلومات، وايلوار حول وا فاتاملعايري واملللمنظمة ) األساسية ياغة موحدة أكثر حول الوظائف 

، فإن 2017-2014قارنة مع الفرتة وباملالسياسات، وتنمية القدرات، واملعارف والتكنولوجيا والشراكات والدعوة واالتصال(. 
 نأو التحسينات الناجتة عن تدخالت املنظمة اليت تسهم م املنجزاتاهلدف من ذلك هو تقدمي و ف أوىف جملموعة من 

هبدف تنقي( الصياغة  2017يف حتقيق النواتج. وسوف تتوا ل عملية  ياغة املخرجات طوال عام  السببيةخالل العالقة 
 ووضع مقا د ومؤشرات مرتبطة بأطر الربجمة القطرية.

 

                                                      
 األمم املتحدة االمنائية حول االدارة القائمة على النتائجتعريف املخرجات حبست الدليل االرشادي جملموعة   30
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 المشتركة والمواضيع 6الهدف  2-باء
 

عمل ستة رئيسية مشرتكة مع األهداف يف جماالت  واملعرفة واادمات الفنيةاجلودة  توفري 6يغطي اهلدف  -202
( التحسينات املتوقعة يف إيصال املعرفة 1 امللحق) 6دال(. ويعكس إطار النتائج للهدف  -االسرتاتيجية )القسم األول 

واجلودة واادمات اليت تُقاس مبؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة إىل القيادة الفنية، واإلحصاءات، واملساواة بني اجلنسني، 
وايلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ، يف حني أن املسامهات اجلوهرية يف األهداف االسرتاتيجية واردة يف الربامج االسرتاتيجية 

 .3-على النحو املبنّي أدناه ويف القسم باء
 

 اإلحصاءات
 

لتغذية، والفقر وع، وسوء امن اجل إن اإلحصاءات العالية اجلودة ضرورية لتصميم وتوجيه السياسات اآليلة إىل ايلدّ  -203
ت املستدام للموارد الطبيعية. وهي توفر األساس لقيام ايلكومات واجملتمع الدو  باختاذ قرارا االستخدام، وتعزيز يف الريف

ة. ية الوطنية والدولياالمنائ والغاياتمبنية على األدلة، وتؤدي دوراً حامساً يف قياس ور د التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف 
 الفرص املتاحة الستخدام االحصاءات هلذه األغراض يف كل برنامج من الربامج االسرتاتيجية. وتبنيا أدناه

 
البيانات والتحليالت املتصلة اميع أشكال سوء التغذية ودعم جماالت الرتكيز اجلديدة  :1البرنامج االستراتيجي 

مصنفة  نات املتعلقة بالنظم الغذائية،؛ والبياحالة انعدام األمن الغذائي يف العامللتقرير 
 تكامل بني البيانات لدعم ر د السياسات الشاملة واملشرتكة الحبست اجلنسني؛ و 

 بني القطاعات.
ام، وتغري املستد باإلنتاجدعم البلدان لالستفادة من أعمال السياسات الدولية املتعلقة  :2البرنامج االستراتيجي 

ة الطبيعية من خالل توفري بيانات عالية اجلودة وحتليالت متعلقاملناخ وإدارة قاعدة املوارد 
بالزراعة، واستخدام األراضي، وتغرّي استخدام األراضي وايلراجة؛ وتعزيز الشراكات 

األكادميية والقطاع اااص من أجل حتليل أوسع للبيانات والتوا ل  األوساطاملتنامية مع 
 املناست مع البلدان.

تعزيز البيانات املتعلقة بالفقر يف الريف والفقر املدقع، وايلماية االجتماعية والعمل  :3جي البرنامج االستراتي
الالئق؛ وتطوير قاعدة بيانات جديدة حول اهلجرة؛ ووضع بيانات مفصلة مصنفة 
حبست اجلنسني والعمر من مصادر رختلفة عن الدخل يف املناطق الريفية ودعم تكامل 

ر د ماملتعددة القطاعات املنا رة للفقراء؛ واالرتقاء مبستوى  السياسات البيانات لر د
من خالل تعزيز  - RULISالذي أ ب( ُيسمى  - RLMسبل كست العيش الريفية 

 الشراكة مع البنك الدو  والصندوق الدو  للتنمية الزراعية.
تعزيز ة والغذائية الدولية والوطنية؛ و موا لة تعزيز ونشر البيانات عن أداء األسواق الزراعي :4البرنامج االستراتيجي 

البيانات املتعلقة باالستثمارات؛ ووضع بيانات حول بنية النظام الغذائي الزراعي وأنشطة 
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الشركات الزراعية؛ وحتسني البيانات املتعلقة بتنفيذ سياسات أنظمة األغذية الزراعية 
 .واملهدر من األغذيةخفض الفاقد وأثرها؛ وتطوير قاعدة األدلة لدعم اسرتاتيجيات 

وضع اللمسات األخرية على املنهجية الرامية إىل قياس األضرار وااسائر يف القطاع  :5البرنامج االستراتيجي 
ة، وإضفاء واجلوية املتطرف املناخيةالزراعي جرّاء الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك األحداث 
ة ات الرامية إىل قياس اهلشاشالطابع املؤسسي على هذا العمل؛ وزيادة تعزيز املنهجي

 ؛ وتوفري بيانات جديدة مشرتك بني القطاعاتوالقدرة على الصمود يف إطار هنج 
ويف الوقت املناست عن الصراعات وموجات التهجري القسري وعالقتها باألمن الغذائي؛ 

 املبكر من أجل استجابة مبكرة. لإلنذاروتعزيز عمليات التقييم 
 

 تغيّر المناخ
 

وف يسم( تبسيط العمل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ يف إطار كل برنامج اسرتاتيجي بتنفيذ اطة عمل س -204
ضايا األمن تنفيذاً فعاالً لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي لتغري املناخ، وحتسني مراعاة اعتبارات ق املناخاملنظمة ااا ة بتغري 

يف ما  ك يف ايلوكمة الدولية بشأن تغري املناخ، وتعزيز تنسيق املنظمة وقدرااها. وتردالغذائي والزراعة والغابات ومصايد األمسا
 يلي فرص التصدي لتغري املناخ يف كل برنامج من الربامج االسرتاتيجية.

 
من شأن تقييم احتماالت التعرض لتأثريات تغري املناخ أن يساعد على توجيه السياسات  :1البرنامج االستراتيجي 

 اءات الوطنية املتصلة باألمن الغذائي والتغذية هبدف أخذ التغيريات واالجر 
يف ايلسبان. وسوف يعزز بناء القدرات الوطنية لتوليد واستخدام البيانات الرامية املتوقعة 

إىل منذجة توقعات االنتاج يف مواجهة تغري املناخ عملية التخطيط اليت اهدف إىل الوقاية 
بالنسبة إىل العديد من البلدان الفقرية، فإن التكيف الناج( من اجلوع وسوء التغذية. و 

يعين ضمان األمن الغذائي والتغذية. وال بّد من إظهار هذا الرتابط يف ااطط املناخية 
الوطنية. كذلك، فإن التنويع من أجل تغذية أفضل سوف يدعم التكيف مع تغري املناخ 

 ايلادة. والقدرة على الصمود يف وجه الظواهر املناخية
القطاعات الزراعية أساسية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. ومن شأن  تُعترب :2البرنامج االستراتيجي 

الغابات و  والثروة ايليوانيةتشجيع نظم االنتاج املستدام الذكية مناخياً  للمحا يل 
فقر ري املناخ والومصايد األمساك أن توفر خيارات للبلدان ملواجهة األمن الغذائي وتغ

بشكل متزامن. كما أن حتسني فهم طرق استنزاف تغري املناخ للموارد الطبيعية املتوفرة 
ونوعيتها يؤدي إىل أنشطة هادفة أكثر لصون هذه املوارد وإداراها هبدف زيادة االنتاجية 
واالنتاج بصورة مستدامة، ودعم التكيف مع تغري املناخ، فضالً عن النهوض بإمكانات 

 التخفيف من التأثريات.
اجملتمعات اليت تعاين الفقر أ اًل. ومن األمهية  على يؤثر تغري املناخ بشكل غري متناست :3البرنامج االستراتيجي 

مبكان أن تكون اآلثار االجتماعية املرتتبة على تغري املناخ مفهومة ورخططاً هلا على حنو 
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 لصراع على املوارد أو قدر أكرب أفضل لتفادي األزمات اليت قد تشمل اهلجرة، وا
من التمييز ضد املرأة أو جمموعات اجتماعية معينة. وال بّد من االعرتاف بدور أ حاب 
ايليازات الصغرية يف االدارة املستدامة للموارد. كما سيكون من الضروري أن تتضمن 

 جلوانت املناخية.االسياسات املناخية سياسات للتنمية الريفية اليت ال بّد هلا من أن تراعي 
سوف يؤثر تغري املناخ على التطورات اليت ستطرأ على النظم الزراعية والغذائية وسيتأثر  :4البرنامج االستراتيجي 

هبا. كما سيؤثر على قدرة بعض البلدان على تأمني الغذاء لسكان املناطق ايلضرية 
سعة ستمرارية جمموعة واالذين يزداد عددهم، مع تداعيات كبرية على التجارة، وسيهدد ا

من سالسل القيمة أيضاً، نتيجة تزايد اآلفات واألمراض. وستكون هناك حاجة أيضاً 
لعمليات التكييف يف جتهيز املنتجات الزراعية والغذائية وتوزيعها الرامية إىل تعزيز فرص 
 دحتقيق قيمة مضافة، هبدف التشجيع على اعتماد التقنيات الذكية مناخيًا على امتدا

سلسلة القيمة. كذلك، فإن إعادة تصميم سالسل القيمة وإمدادااها من الطاقة لتخفيف 
 وفر بدوره فر اً للتخفيف من آثار تغري املناخ.يالضغط على املوارد الطبيعية 

منع وقوع الكوارث النامجة عن تغري املناخ أقّل كلفة بكثري من عملية إعادة أ ب(  :5البرنامج االستراتيجي 
خصصة امليزانيات امل مقابل حمدوديةهيل واإلنعا . ويف وقت يتزايد فيه الطلت التأ

للمساعدة اإلنسانية، ينبغي مضاعفة اجلهود من أجل تقييم مكامن الضعف وتوجيه 
 البلدان حنو عارسات ايلد من رخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.

 
 المساواة بين الجنسين

 
االسرتاتيجية يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، ضمن خصو ية كل منها، للحّد من األشكال  تساهم مجيع الربامج -205

 اجلنسني ومتكني املرأة الريفية. وقد مّت حتديد جماالت حمددة للعمل على املساواة بني اجلنسني  بنيايلالية لعدم املساواة 
 ايف وتوسيع نطاقه.يف كل برنامج من الربامج االسرتاتيجية ملضاعفة الرتكيز اجلغر 

 
املرأة أدوارًا مهمة للغاية على مجيع مستويات النظام الغذائي وهّن أكثر عرضة تؤدي  :1البرنامج االستراتيجي 

 ل سباب الكامنة وراء اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وأشّد تأثرًا هبا. 
اد ان لكي تقوم بدمج األبعومن أجل ايلّد من هذه اهلشاشة، سيتّم تقدمي الدعم للبلد

اجلنسانية يف سياسات األمن الغذائي والتغذية، واألطر القانونية وآليات ايلوكمة. 
مؤشرات جنسانية مالئمة مرتبطة باألمن الغذائي وستوا ل املنظمة أيضًا دعم تطوير 

 والتغذية، واعتمادها ومراقبتها.
ني، لعمل يف جمال إدارة املوارد الطبيعية املستجيبة لقضايا اجلنسستقوم املنظمة مبضاعفة ا :2البرنامج االستراتيجي 

والزراعة الذكية مناخيًا واالبتكارات املوفرة لليد العاملة اليت تقلل من عتء عمل املرأة 
 من خالل تعزيز التعاون مع شركاء اسرتاتيجيني دوليني ووطنيني.
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امج البلدان على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات وبر  ستقوم املنظمة بتعزيز قدرات :3البرنامج االستراتيجي 
يلّد من الفقر والقضاء عليه اليت تراعي اعتبارات املساواة بني اجلنسني واسرتاتيجيات ا

، وايلماية اإلشراك يف عملية اإلنتاجالقضاء والسياسات والربامج، مبا يف ذلك 
يلوار بني أ حاب املصلحة االجتماعية والعمل الالئق، من خالل تطوير املعارف وا

 املتعددين.
سوف تعتمد املنظمة على عملها اجلاري يف جمال وضع سالسل القيمة املراعية  :4البرنامج االستراتيجي 

لالعتبارات اجلنسانية من خالل نشر الُنهج واألدوات اليت مّت تطويرها لدعم البلدان 
 ها.اواة بني اجلنسني، وتذليلاألعضاء يف تقييم املعّوقات احملددة املتعلقة باملس

 سهههههههتوا هههههههل املنظمة تطوير قدرات البلدان على دمج قضهههههههايا املسهههههههاواة بني اجلنسهههههههني  :5البرنامج االستتتتتتتراتيجي 
يف التخطيط للحهههّد من رخهههاطر الكوارث والتكيف مع تغري املنهههاخ يف الزراعهههة، وعلى 

 متدة.الت األزمات املمعاجلة الروابط بني املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي يف حا
 

 كمةالحو 
 

يُعترب دعم السياسات والعمل على ايلوكمة بشكل فعال من خالل توفري املفاهيم، واألساليت واألطر، فضالً عن  -206
 العاملية الرئيسية أمراً بالغ األمهية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة. ايلوكمةإسداء املشورة آلليات 

 وقد مت حتديد جماالت ايلوكمة ذات األولوية يف كل من الربامج االسرتاتيجية على النحو التا :
 

 ضرورة معاجلة قضايا ايلوكمة إىل جانت دعم اجلهود بشأنالرتكيز على التوعية ينصّت  :1البرنامج االستراتيجي 
يل االنتباه حتو  - الرامية إىل القضاء على األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري

حنو معاجلة ايلوكمة يف عمليات السياسات الرئيسية، بدالً من إنشاء أو إ الح اآلليات 
 والرتتيبات املؤسسية.

األنشطة املتصلة بايلوكمة ضمن ناتج واحد يضّم عمل ايلوكمة على املستويني  جتتمع :2البرنامج االستراتيجي 
ات ية، جيري الرتكيز على تسهيل عمليات السياسالعاملي والقطري. ومن الناحية املواضيع

املشرتكة بني القطاعات وتنفيذها للتغلت على التشتت بني القطاعات الفرعية املتمثلة 
د األمساك، والغابات، وعلى دعم آليات ايلوكمة ييف احملا يل، والثروة ايليوانية، ومصا

 ملستدامة.التنمية ا خطةقيق يف جمال إدارة املوارد الطبيعية على املستوى القطري لتح
تتم معاجلة مسألة ايلوكمة يف سياق تعزيز النهج الذي جيمع بني ايلماية االجتماعية  :3البرنامج االستراتيجي 

والتنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية، وكذلك يف العمل على حتسني نظم اادمة التعددية 
ضًا يف زيادة قدرات اجلهات الفاعلة لدعم الزراعة األسرية. وسوف تساهم املنظمة أي

احمللية )ايلكومات واجملتمع املدين والتعاونيات( من أجل ختطيط برامج التنمية الريفية 
 وتنفيذها ور دها.
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أولويات ايلوكمة إىل حتسني االتساق بني السياسات التجارية والزراعية على اهدف  :4البرنامج االستراتيجي 
مي، وتشجيع إقامة روابط أفضل بني السياسات املستويني القطري واإلقلي

 واالستثمارات، وتعزيز حوكمة سلسلة القيمة، ال سيما لصاحل املزارعني األسريني.
تشمل قضايا ايلوكمة دمج أطر إدارة رخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ على  :5البرنامج االستراتيجي 

 حيث تكثر مشاكل ايلوكمة يف معظماملستوى القطري، وخا ًة على املستوى احمللي 
البلدان، ومعاجلة قضايا حمددة خا ة بايلوكمة لسّد الفجوة اإلمنائية اإلنسانية يف سياق 

 املواجهة الدولية للصراعات وحاالت الطوارئ اإلنسانية.
 

 التغذية
 

طويلة األجل ل من الجتماعية والبيئية الاملنظمة اهتماماً متزايداً للتغذية من خالل معاجلة الركائز االقتصادية واتو   -207
الغذائي والتغذية، وال سيما تلك املتعلقة مباشرة مبفهوم النظم الغذائية املستدامة وسالسل القيمة. وقد مّكن ذلك املنظمة 

يق قمن التدخل من موقع قيادي يف املبادرات العاملية وآليات ايلوكمة لتحسني التغذية، ومن مساعدة البلدان على حت
 أهدافها املتصلة بالتغذية، مع فرص لزيادة إدماج التغذية يف عمل الربامج االسرتاتيجية على النحو التا :

 
حتسههههني ايلوكمة وتعزيز التنسههههيق بني أ ههههحاب املصههههلحة لتحقيق األمن الغذائي ميكن  :1البرنامج االستتتتراتيجي 

، عن طريق تعميم 1اتيجي والتغذية، ومها عنصران أساسيان من عنا ر الربنامج االسرت 
التغذية يف السهههههههههههههياسهههههههههههههات الغذائية والزراعية، والربامج وخطط االسهههههههههههههتثمار على مجيع 

النظم "املسهههههههههتويات. وسهههههههههيتّم إيالء املزيد من االهتمام لتشهههههههههجيع جدول أعمال حول 
سههههههههههههههيتّم  التوجيهية العاملية ايلالية، ااطوط. وبناًء على "الغذائية األكثر مراعاة للتغذية

كيز على تعزيز التغيري على مسههههتوى السههههياسههههات واملؤسههههسههههات وحتفيز االسههههتثمارات الرت 
املراعيهههة للتغهههذيهههة يف النظم الغهههذائيهههة وعرب القطهههاعهههات اليت تعترب مهمهههة ل من الغهههذائي 
والتغذية، مبا يف ذلك الزراعة، والثروة ايليوانية، والغابات، ومصههههههههههههههايد األمساك وتربية 

 االجتماعية والتعليم. األحياء املائية، وايلماية
حتويل نظم اإلنتاج الزراعي )مبا يف ذلك احملا يل، والثروة ايليوانية، سوف يهدف  :2البرنامج االستراتيجي 

 تنويع تغذوية مواتية إىل نواتجومصايد األمساك والغابات( بأساليت تسهم يف حتقيق 
تعزيز احرتام البيئة وإداراها و االنتاج الغذائي من خالل اعتماد زراعة مراعية للتغذية، ومع 

 التنوع البيولوجي احمللي.
يتضمن التدخالت اليت تستهدف حتديدًا الفئات الضعيفة من الناحية التغذوية )مثل  :3البرنامج االستراتيجي 

األطفال والنساء يف سن اإلجناب واملرضى( وتعزيز النظم الغذائية الصحية من خالل 
ملراعية للتغذية. وميكن لربامج التغذية املدرسية والتغذية برامج ايلماية االجتماعية ا

يوم من حياة األطفال(  1 000شاماًل )وفر ة ثانية بعد أول  مدخالً توفر أن املتكاملة 
لتحسني التغذية املوجهة ل طفال الذين هم يف سّن الذهاب إىل املدرسة. كما تتميز 



75 CL 155/3 

على حتفيز اإلنتاج احمللي أل حاب  برامج األغذية والتغذية املدرسية بقدرة هائلة
ايليازات الصغرية، وإجياد سوق جاهز الستقبال هؤالء املزارعني، وحتسني أحواهلم 

 املعيشية.
 فرتضيُ حتسني كفاءة توزيع املواد الغذائية وإتاحتها جلميع فئات السكان، من خالل  :4البرنامج االستراتيجي 

 غذائية إدخال حتسينات على  عيد النوعيةأن تضمن التطورات اليت تشهدها النظم ال
التغذوية ل غذية وجتنت ااسائر الغذائية والتغذوية، واملخاطر اليت اهدد سالمة األغذية. 
ومن شأن التطورات على مستوى النظم الغذائية أن توفر أيضًا فرص عمل وزيادة يف 

ية ذات قيمة الدخل، وأن تضمن و ول اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة إىل أغذ
 تغذوية أكرب.

ط يف خط ويةسُيوفر الدعم من خالل إدماج أهداف التغذية وإجراءات السياسة التغذ :5البرنامج االستراتيجي 
الصمود ااا ة بالبلدان ومواءمتها مع اسرتاتيجيااها ااا ة باألمن الغذائي والتغذية. 

ذائي نظم مراقبة األمن الغوتتمثل فر ة أخرى يف تقدمي املساعدة الفنية الستخدام 
 31يللتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائمقياس التغذية ايلادة التابع والتغذية مثل 

 انعي السياسات واختاذ  طالع)مبا يف ذلك مؤشرات النظام الغذائي والتغذية( ال
 االجراءات يف الوقت املناست ملواجهة التهديدات ل غذية والتغذية.

  

                                                      
 التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي  31
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 2021-2018األهداف االستراتيجية للفترة برامج : 3-باء

 
، وهدد 2021-2018يعرض هذا القسههم مشههروع الربنامج لكل هدف اسههرتاتيجي )الربنامج االسههرتاتيجي( للفرتة  -208

 يف الوقت ذاته التحّديات اليت يتم التصدي هلا ونظريّة التغيري املطّبقة والنواتج واملخرجات املتوقّعة.
 

 : المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1 الهدف االستراتيجي
 

 السيهاق
 

بشكل واض( إىل القضاء املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  1يرمي اهلدف االسرتاتيجي  -209
غري املعدية  واألمراض لزائد والسهههههمنةبشهههههىت أشهههههكاله، مبا يف ذلك نقص التغذية ونقص املغّذيات الدقيقة ومشهههههاكل الوزن ا

 املّتصلة بالنظام الغذائي.
 

 ههههد كهههل من الفقر املهههدقع والتفهههاوت يف الهههدخهههل والنفهههاذ غري املالئم إىل األ ههههههههههههههول اإلنتهههاجيهههة والعمهههل الالئقو  -210

سههههتمرار سههههية الإمكانية حصههههول الفقراء على نظام غذائي مأمون ومغذٍّ و ههههّحي، وتشههههكل تلك العوامل احملرّكات الرئي من
اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسهههوء التغذية. وكثرياً ما يتدهور وضهههع الفقراء اهلش بسهههبت آثار النزاعات، وايلروب األهلية، 

 االجتماعية والكوارث الطبيعية وغريها من األزمات، مثل األزمات االقتصهههههههههادية واملالية واألزمات الصهههههههههحية االضهههههههههطرابات

 البشرية/ متالزمة نقص املناعة املكتسبة وفريوس إيبوال.من قبيل فريوس املناعة 
 

ويف الوقت نفسهههه، تؤدي التحديات واالجتاهات اجلديدة إىل تغيري طبيعة املشهههاكل وسهههياقها، ما يزيد من التعقيد  -211
ظهر تزايد يويهدد بنقض التقدم احملرز. وباإلضههههههههههافة إىل اسههههههههههتمرار مشههههههههههاكل اجلوع وانعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، 

انتشار الوزن الزائد والسمنة واألمراض غري املعدية املّتصلة بالنظام الغذائي، كتحّد مهم يواجهه العامل، بلداناً نامية ومتقّدمة 
 سواء.  على حدٍّ 

 
وتتوزع االجتاهات والتحديات الناشههههههههههههههئة من حيث آثارها الرئيسههههههههههههههية على األمن الغذائي والتغذية، على ثالث  -212
( التغيريات يف البىن الدميغرافية والضهههههههغوط النامجة عن النمو السهههههههكاين، السهههههههيما يف البلدان 1) ات عريضهههههههة تشهههههههملجمموع

ر 3) ( تغرّي املناخ واملنافسهههههههة على املوارد الطبيعية؛2) احملدودة املوارد اليت تسهههههههجل معدالت منو سهههههههكاين مرتفعة؛ ( التحضهههههههّ
 وأمناط العيش واالستهالك املتغرّية. 

 
وتقتضههي معاجلة األسههباب الرئيسههة للجوع وانعدام األمن الغذائي وسههوء التغذية، وجود عدد من العنا ههر، منها:  -213

سههههتناداً إىل بيانات ومعلومات وحتليالت سههههليمة؛ وآليات حوكمة اااللتزام السههههياسههههي؛ والفهم املشههههرتك للمشههههاكل وايللول 
سههههات والربامج واالسههههتثمارات؛ واالرتقاء بالنظم الغذائية شههههاملة وتنسههههيق بني أ ههههحاب املصههههلحة؛ وإطار متماسههههك للسههههيا

 .1والزراعية لتحسني التغذية؛ ومعاجلة الفجوة بني اجلنسني. وتشكل هذه العنا ر ركائز برنامج اهلدف االسرتاتيجي 
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 (1البرنامج االستراتيجي للقضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )البرنامج االستراتيجي 
 

ليس فقط للقضههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ونقص  متكينّيةعلى خلق بيئة  1يرّكز الربنامج االسههرتاتيجي  -214
التغذية، بل أيضههههاً ملعاجلة املشههههاكل املّتصههههلة بالنظم الغذائية غري املتوازنة تغذوياً، واألغذية غري املأمونة، والفائض يف متناول 

 يو ت ذلك التزاماً سهههياسهههياً قوياً على أعلى املسهههتويات ايلكومية. ويّتسهههم التزام الشهههركاء يف التنمية ذالطاقة الغذائية. ويتطل
 الصههههلة وغريهم من  ههههانعي القرار واجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي، باألمهية من أجل تأمني و ههههول مجيع املسههههتهلكني،

 تغذوياً.ال سيما الفقراء والضعفاء، إىل نظام غذائي  ّحي ومالئم 
 

وباإلضهههههههههافة إىل ايلاجة إىل العمل مع الوزارات املعنّية، هناك أيضهههههههههاً حاجة إىل أن تشهههههههههمل آليات حوكمة األمن  -215
الغذائي كالً من املشههههههّرعني والنظام القضههههههائي واجلهات الفاعلة غري ايلكومية، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين والقطاع 

وساط األكادميية ومراكز البحوث وما إىل ذلك. ويف هذا السياق، تعمل املنظمة ضمن اااص ومنظمات املستهلكني واأل
شههههراكة مع ايلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية على املسههههتويات العاملية واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك 

مم املتحدة، من أجل إرسههههههههاء البيئة السههههههههياسههههههههاتية يف روما وغريها من وكاالت األ اليت توجد مقارهاوكاالت األمم املتحدة 
 واملؤسساتية والقدرات الضرورية للقضاء املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. 

 
الوزن الزائد  ى مشههاكلعلى "كل" أشههكال سههوء التغذية للحرص على أن حتظ 1وسههيشههدد الربنامج االسههرتاتيجي  -216

املعدية املّتصههههلة بالنظام الغذائي، اليت تتفاقم بسههههرعة باالهتمام الواجت. وإضههههافة إىل ذلك، هناك  والسههههمنة واألمراض غري
ر واألمناط الغذائية املتغرّية على األمن الغذائي والتغذية  إشهههههههارة  هههههههرهة إىل ايلاجة إىل التصهههههههّدي آلثار تغرّي املناخ والتحضهههههههّ

 يههةالعيش، وإىل اعتمههاد هُنج النظم الغههذائيههة املراعيههة للجوانههت التغههذو والصههههههههههههههحههة، واليت ترتبط بزيههادة الههدخههل وتغرّي أمنههاط 

من أجل انتقال تركيز ايلوار واإلجراءات يف جمال السهههياسهههات من اإلنتاج إىل مشهههاكل املسهههتهلكني واحتياجااهم من حيث 
الفاعلة يف النظام  شراك اجلهاتالتغذية والو ول إىل نظم غذائية  ّحية. ويرتتت عن هذا التغيري أيضاً، ايلاجة إىل زيادة إ

الغذائي، ال سهيما القطاع اااص ومنظمات املسهتهلكني، إضهافًة إىل املشهّرعني ومنظمات اجملتمع املدين. وقد مت ذكر ذلك 
 .1 راحًة اآلن يف الربنامج االسرتاتيجي 

 
سههيتم إيالء اهتمام متزايد للرتويج  2016ومتاشههياً مع تو ههيات اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية الصههادرة يف عام  -217

اطة تتناول "النظم الغذائية األكثر مراعاة للجوانت التغذوية". وبناًء على ااطوط التوجيهّية العاملية القائمة، سههيتم الرتكيز 
قطاعات اهلامة لعلى تعزيز التغيري السههههههياسههههههايت واملؤسههههههسههههههايت وحتفيز االسههههههتثمارات املراعية للتغذية يف النظم الغذائية وبني ا

بية األحياء املائية ومصهههههههايد األمساك وتر  والغابات بالنسهههههههبة إىل األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك: الزراعة والثروة ايليوانية
وايلماية االجتماعية والتعليم. ومتثل ايلماية االجتماعية والتعليم، عندما يتم تصههههههههههههههميمهما للمسههههههههههههههامهة يف خدمة أهداف 

. وعندما يتم ربطهما بالزراعة األسهههههههههرية 1ن الغذائي، قطاعني مسهههههههههتهدفني مهمني يف الربنامج االسهههههههههرتاتيجي التغذية واألم
اعية من ايلماية االجتم )مثالً من خالل برامج األغذية والتغذية املدرسهههههههههههههية و/أو خطط املشهههههههههههههرتيات العامة(، ال يؤثر كلّ 

 وعلى العادات ثار إجيابية أيضهاً على اإلنتاج واالقتصهاد احمللينيوالتعليم على املسهتهلكني الفقراء فحسهت، بل تكون هلما آ
 .3الغذائية. وهذا جمال مهّم من جماالت التعاون مع الربنامج االسرتاتيجي 
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ويتم التشههههديد جمدداً على آليات ايلوكمة اليت تشههههمل آليات التنسههههيق وتعمل مع أ ههههحاب املصههههلحة على تقييم  -218
ن ا األساسية اليت تعيق التقدم يف ترمجة السياسات والربامج والتشريعات إىل نواتج خا ة باألماالقتصاد السياسي للقضاي

على  هههههنع القرارات باالسهههههتناد إىل أدلّة  1الغذائي والتغذية. ويشهههههمل ذلك إعادة تركيز اسهههههرتاتيجية الربنامج االسهههههرتاتيجي 
 .معلوماتللى إنتاج البيانات أو وجود نظم بشأن حتليل األمن الغذائي والتغذية واستخدامه، وهو أمر يتخط

 
وإضهههافًة إىل ذلك، ُتظهر ردود البلدان أن قدرات التنفيذ الضهههعيفة تشهههكل عائقاً أسهههاسهههياً أمام البلدان عند ترمجة  -219

طر األمن أل الفعال تنفيذالالسههههههياسههههههات واالسههههههرتاتيجيات والربامج إىل إجراءات ونتائج ملموسههههههة على األرض. ومن أجل 
 الغذائي والتغذية ااا ة هبا، حتتاج البلدان إىل ختصيص املوارد املالية املالئمة وإىل تعبئة املوارد البشرية والكفاءات املناسبة.

من خالل زيادة ناتج إضههههههايف  1وتتم معاجلة هذه املسههههههألة عن طريق إجراء تغيري مهم يف إطار نتائج اهلدف االسههههههرتاتيجي 
 سات واالسرتاتيجيات والربامج االستثمارية على حنو فعال.( يتعلق بتنفيذ السيا1-4)
 

، سهههههتدعم املنظمة اجلهات الفاعلة ايلكومية وغري ايلكومية للعمل على حنو 1ومن خالل الربنامج االسهههههرتاتيجي  -220
ق ومرّكز من أجل: وانعدام  ع( التصههههّدي ل سههههباب املباشههههرة والكامنة اليت تبقي األشههههخاص الذين يعانون من اجلو 1) منسههههّ

من مقا ههد أهداف التنمية املسههتدامة(؛  2-2و 1-2األمن الغذائي وسههوء التغذية يف حلقة حرمان مزمن مفرغة )املقصههدان 
من مقا ههههههد  4-3دعم اعتماد نظم غذائية  ههههههّحية بفضههههههل معلومات املسههههههتهلكني القائمة على األدلة العلمية )املقصههههههد و 

 من أهداف التنمية املستدامة(. 3اهلدف 
 
 لنواتج والمخرجات ا
 

يتمحور إطار النتائج حول أربعة نواتج مرتابطة وسههبعة رخرجات ضههرورية للمسههامهة يف القضههاء على اجلوع وانعدام  -221
 (1 وامللحق 1الشكل اااص باهلدف االسرتاتيجي )األمن الغذائي وكل أشكال سوء التغذية 

  



79 CL 155/3 

 لقضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةالمساهمة في ا :1الهدف االستراتيجي 

 

 المقاصد
ضمان حصول اجلميع على ما يكفيهم من الغذاء املأمون  -

 (1-2اهلدف ) 2030واملغّذي حبلول عام 
 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية حبلول عام  -
 (2-2اهلدف )

 

  المقاصد
لول ثلث من خالل الوقاية والعالج حبختفيض الوفيات املبكرة مبقدار ال -

 (4-3اهلدف   2030عام 

 المؤ رات
 (1-1-2معدل انتشار نقص التغذية )اهلدف  -
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط  -

السكان، استنادا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي 
 (2-1-2اهلدف املعاناة من انعدام األمن الغذائي )

 معدل انتشار توّقف النمو بني األطفال دون سن ااامسة -
 (1-2-2)اهلدف 

معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن ااامسة،  -
 (2-2-2مصنفني حست النوع )اهلزال وزيادة الوزن( )اهلدف 

  المؤ رات
 (1-4-3اهلدف )ض غري املعدية مرااأل معدل الوفيات النامجة عن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتسههههههههههههههني قدرات ايلكومات : 1-1-1املخرج 
وأ هحاب املصهلحة على وضهع أطر سهياسهاتية 
وخطط وبرامج اسهههتثمار قطاعية وشهههاملة لعدة 
قطاعات للقضههههههههههههههاء على اجلوع وانعدام األمن 
الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

2030 

حتسههههههههههههههني قههدرات ايلكومههات : 1-2-1املخرج 
ملصههههههههههههههلحههة على حوكمههة األمن وأ ههههههههههههههحههاب ا
 الغذائي والتغذية

حتسني قدرات ايلكومات  :1-3-1املخرج 
وأ حاب املصلحة على حتليل اجتاهات انعدام 
األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية 
ومسامهة القطاعات وأ حاب املصلحة يف 
القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 2030عام  ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول

حتسني قدرات ايلكومات : 1-4-1املخرج 
وأ حاب املصلحة على ختصيص املوارد املالية 
واستخدامها للقضاء على اجلوع وانعدام األمن 
الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

2030 

حتسههههههههههههههني قهدرات ايلكومهات  :2-1-1املخرج 
وأ ههههههحاب املصههههههلحة على وضههههههع أطر قانونية 

كافٍ وتنفيذها إل  عمال ايلق يف غذاء ٍ
حتسني قدرات ايلكومات  :2-3-1املخرج  

وأ حاب املصلحة على ر د وتقييم 
السياسات والربامج والتشريعات ذات الصلة 
بالقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

حتسني قدرات ايلكومات : 2-4-1املخرج 
حة على تنمية املوارد البشرية وأ حاب املصل

والتطوير التنظيمي يف جما  األمن الغذائي 
 والتغذية

 
  

انالبلدالتزام:1-1الناتج
 رهاسياسياالتزاما

نعداموااجلوععلىبالقضاء
غذيةالتوسوءالغذائياألمن
2030عامحبلول

البلدانتنفيذ:2-1الناتج1
للحوكمة املة ليات

القضاءأجلمنوالتنسيق
األمنوانعداماجلوععلى

سوءأشكالومجيعالغذائي
2030حبلولالتغذية

البلداناتخاذ:3-1الناتج2
دلةاألإلىباالستنادلقرارات
وانعداماجلوععلىللقضاء
أشكالومجيعالغذائياألمن
2030عامحبلولالتغذيةسوء

البلدانتنفيذ:4-1الناتج3
واستراتيجياتلسياسات
قضاءللفعالةاستثماروبرامج
األمنوانعداماجلوععلى

سوءأشكالومجيعالغذائي
2030عامحبلولالتغذية

4

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
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 بالقضهههههههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسهههههههوء التغذية حبلول ستتتتتياستتتتتيا صتتتتتريحا التزاماا البلدان  لتزاما :1-1الناتج 
 2030عام 

 
مية والوطنية مهتها يف العمليات السياساتية العاملية واإلقليستوا ل املنظمة يف إطار هذا الناتج، تعزيز وتعميق مسا -222

املختلفة بغية االسههههههههتفادة من الزخم الذي أحدثته مبادرة األمني العام "حتدي القضههههههههاء على اجلوع". وسههههههههتسههههههههاهم املنظمة 
 ة الصهههههادرين، إعالن روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصهههههل2030بشهههههكل خاص يف تنفيذ خطة التنمية املسهههههتدامة لعام 

 عن املؤمتر الدو  الثاين املعىن بالتغذية.
 

ر عاملني حمددين متزايدي األمهية بالنسههههههههههبة إىل أداء النظام الغذائي، بات -223  وبعد أن أ ههههههههههب( تغرّي املناخ والتحضههههههههههّ

يلادية والعشهههههرين ا من املهم أن تسهههههرتشهههههد املسهههههاعدة املقدمة إىل البلدان واملنظمات اإلقليمية باتفاق باريس، ونتائج الدورة
ملؤمتر األمم املتحدة لتغرّي املناخ، وميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن، ومؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان 

على موضههوع تغرّي  1والتنمية ايلضههرية املسههتدامة )املوئل الثالث(. ويف جمال تغرّي املناخ، سههريّكز عمل الربنامج االسههرتاتيجي 
ملناخ الشههههههامل لعّدة قطاعات من حيث إدماج مشههههههاغل األمن الغذائي والتغذية يف اسههههههرتاتيجيات تغرّي املناخ واملسههههههامهات ا

، وسههههههههههههههالمههة األغههذيههة والتغههذيههة يف املههدن جمههاالت للتعههاون الوثيق مع الربنههامج ياملقررة احملههددة وطنيههاً. ويعههّد األمن الغههذائ
 .4االسرتاتيجي 

 
نوا قدرااهم على تصهههميم األطر  إضهههافًة إىل ذلك،و  -224 سهههتوفر املنظمة الدعم للحكومات وأ هههحاب املصهههلحة ليحسهههّ

 الغذاء  ههههههياغتها أو تنفيذها، بغية إعمال ايلق يف على السههههههياسههههههاتية، وااطط والربامج االسههههههتثمارية، واألطر القانونية، أو
تقوم سههاعدة التقنية وبناء القدرات. كما سههمن خالل أنشههطة الدعوة وتيسههري ايلوار السههياسههايت وامل بشههكل أسههاسههي الكايف

 املنظمة بالتأثري على مستوى االستثمارات يف الزراعة وسرت ده باعتباره تعبرياً عن التزام ايلكومات.
 

حتسههههههني قدرات ايلكومات وأ ههههههحاب املصههههههلحة على وضههههههع أطر سههههههياسههههههاتية وخطط وبرامج  :1-1-1املخرج 
قضهههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشهههكال سهههوء التغذية اسهههتثمار قطاعية وشهههاملة لعدة قطاعات لل

 2030حبلول عام 
 حتسهههني قدرات ايلكومات وأ هههحاب املصهههلحة على وضهههع أطر قانونية وتنفيذها إلعمال ايلق :2-1-1املخرج 

كافٍ   يف غذاء ٍ
 

ومجيع  اجلوع وانعدام األمن الغذائي من أجل القضهاء على  ليات  املة للحوكمة والتنسيق البلدان تنفيذ :2-1الناتج 
 2030أشكال سوء التغذية حبلول 

 
على كفاءة آليات ايلوكمة القائمة وعلى العمليات  1-1يتوقف حتقيق التغيري السههههههياسههههههايت واملؤسههههههسههههههايت للناتج  -225

جراءااهم بالنسبة إليها. ن إالسياساتية اليت يتفاعل من خالهلا أ حاب املصلحة يف القطاع ويف جمال النظم الغذائية وينّسقو 
وتعد املشاركة والشفافية واإلنصاف واملساءلة مبادئ أساسية. وستؤدي آليات ايلوكمة هذه إىل عمليات سياساتية تتسم 

 . دبالشمول والشفافية واملساءلة وتقوم على األدلّة، تدعمها تشريعات مالئمة ومؤسسات تؤدي عملها على حنو جيّ 
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ئي لضهههمان اّتسهههاق تدخالت األمن الغذا هذه نسهههيق اسهههرتاتيجي بني جمموعة أ هههحاب املصهههلحةوينبغي وجود ت -226

زدواجية والثغرات يف ما بني رختلف القطاعات وأ هههحاب املصهههلحة، وضهههمان معاجلة القضهههايا الشهههاملة والتغذية، وجتّنت اال
يعّد متثيل حتفيز تبادل األفكار والتجارب. و )املسهههاواة بني اجلنسهههني وتغرّي املناخ وما إىل ذلك(، و  ذات  هههلة لعدة قطاعات

الء تساهم إذ أن املشاركة النشطة أل حاب املصلحة هؤ  ،اجملتمع املدين والقطاع اااص يف آليات التنسيق املماثلة ضرورياً 
 يف حتقيق نتائج ملموسة وحتسني املساءلة.

 
عقبات أنه ال يكفي للتصهههههّدي ل روري، إالّ ويف حني أن وجود آلية للتنسهههههيق وأل هههههحاب املصهههههلحة املتعددين ضههههه -227

نة ل من الغذائي والتغذية. كما ينبغي تعزيز قدرة  ايلوكمة ايلرجة اليت تعيق ترمجة السهههههههههههياسهههههههههههات والربامج إىل نواتج حمسهههههههههههّ
 املؤسهههسهههات وأ هههحاب املصهههلحة على فهم االقتصهههاد السهههياسهههي للمشهههاكل ايلرجة وحتديد العقبات وحتفيز  هههانعي القرار

هزة ااية  والرقباء وأجنية هذه املشههههههههههههههاكل، بغية حتسههههههههههههههني ايلوكمة الفّعالة. وميكن أن يؤدي كل من الربملانيعلى معاجل
اإلشهراف، بالتعاون مع أ هحاب مصهلحة آخرين، دوراً مهماً يف تعزيز  أجهزةاملسهتهلك وجلان حقوق اإلنسهان وغريها من 

 تغرّي السلوك لتحسني حوكمة األمن الغذائي والتغذية.
 

ة بنشاط األساسية وللمشارك العقباتوستدعم املنظمة القطاع العام وأ حاب املصلحة غري ايلكوميني لتحديد  -228
يف آليات حوكمة األمن الغذائي والتغذية العاملية أو اإلقليمية أو الوطنية. وسهههههههههههيّتخذ الدعم بنوع خاص شهههههههههههكل التيسهههههههههههري 

 والدعوة وايلصول على املعرفة واملعلومات.
 

 حوكمة األمن الغذائي والتغذية علىحتسني قدرات ايلكومات وأ حاب املصلحة  :1-2-1املخرج 
 

 للقضهههههههههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشهههههههههكال لقرارات باالستتتتتتتتناد إلى األدلةالبلدان  اتخاذ :3-1الناتج 
 2030سوء التغذية حبلول عام 

 
ملشهههرتكة بني القطاعات عند إعداد وتنفيذ السهههياسهههات والتشهههريعات تدعم زيادة اسهههتخدام  هههانعي القرار ل دلة ا -229

. وسههتوا ههل املنظمة تعزيز الفهم املشههرتك 2و 1ألمن الغذائي والتغذية، حتقيق الناجتني يف جمال اوالربامج وخطط االسههتثمار 
 يت تقّدمها اجملاالتملسهههههههههامهة الملشهههههههههاكل األمن الغذائي والتغذية وحلوهلا، باالسهههههههههتناد إىل حتليالت وبيانات متينة متعّلقة با

 ذات الصههههههههههلة )املسههههههههههاواة بني اجلنسههههههههههني وسههههههههههالمة األغذية وتغرّي املناخ(. واهلدف من ذلك هو ايلرص على أن تسههههههههههاعد

هذه البيانات والتحليالت على اختاذ قرارات مسههههههتنرية بشههههههأن السههههههياسههههههات والربامج والتشههههههريعات القطاعية واملشههههههرتكة بني 
 املوارد املرتبطة هبا.  القطاعات واملخصصات من

 
كما ستوا ل املنظمة تعزيز األساليت والوسائل لتحليل ور د األمن الغذائي والتغذية واآلثار احملتملة للسياسات  -230

والربامج عليهما. وسههههيتم التشههههديد أكثر على دعم ايلصههههول على املعلومات من رختلف القطاعات اليت ميكنها أن تسههههاهم 
ري مباشههرة يف األمن الغذائي والتغذية عوضههاً عن التشههديد على مجع البيانات األسههاسههية وإنشههاء قواعد بطريقة مباشههرة أو غ

بيانات ونظم معلومات جديدة. وسههتدعم املنظمة أيضههاً البلدان السههتخدام املعلومات والتحليالت والتو ههيات الناجتة عن 
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ات واليت تشهههمل تعزيز القدرات لر هههد وتقييم وقع السهههياسهههر هههد إجراءات ونتائج أطر األمن الغذائي والتغذية ااا هههة هبا 
 2030واالسههههههرتاتيجيات وبرامج االسههههههتثمار. وسههههههيّتسههههههم ذلك باألمهية ال سههههههيما يف سههههههياق دعم البلدان لتنفيذ خطة عام 

 ور دها.
 

عن األمن  علوماتأة أو عدم وجود أي موكثرياً ما يواجه العمل يف هذا اجملال حتّدي املعلومات املنفصههههههههههلة أو اجملزّ  -231
الغذائي والتغذية؛ أو نقص املعلومات عن املسههههههههامهات واإلجراءات اليت تقوم هبا رختلف القطاعات وأ ههههههههحاب املصههههههههلحة 
لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية؛ أو االفتقار إىل القدرة على حتليل املعلومات املتوافرة واستخدامها لوضع سياسات 

، سهههههههههههتواجه املنظمة هذه التحديات من خالل البناء على نظم املعلومات القائمة 3-1الناتج  وبرامج مسهههههههههههتنرية. ويف إطار
للمسههههههههههاعدة على تعزيز تبادل املعلومات بشههههههههههأن األمن الغذائي والتغذية بني القطاعات، وبناء القدرة على حتليل البيانات 

 ن الغذائي والتغذية وحلوهلا.واإلحصاءات واملعلومات الضرورية بغية النهوض بفهم مشرتك ملشاكل األم
 

حتسني قدرات ايلكومات وأ حاب املصلحة على حتليل اجتاهات انعدام األمن الغذائي ومجيع  :1-3-1املخرج 
أشكال سوء التغذية ومسامهة القطاعات وأ حاب املصلحة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع 

 2030أشكال سوء التغذية حبلول عام 
حتسههههههههني قدرات ايلكومات وأ ههههههههحاب املصههههههههلحة على ر ههههههههد وتقييم السههههههههياسههههههههات والربامج  :2-3-1املخرج 

 والتشههههههههههريعات ذات الصههههههههههلة بالقضههههههههههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشههههههههههكال سههههههههههوء التغذية حبلول
 2030عام 
 

ألمن الغذائي اء على اجلوع وانعدام اللقضهه لستتياستتات واستتتراتيجيات وبرامج استتتثمار فعالةالبلدان  تنفيذ :4-1الناتج 
 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 
 مليار دوالر أمريكي سهههههنوياً. وهناك حاجة 267من املتوقع أن يتطلت اسهههههتئصهههههال اجلوع اسهههههتثماراً إضهههههافياً قدره  -232

 التمويل سهههههههههههتمر القيود املفروضهههههههههههة علىإىل إعادة توزيع الدخل ضهههههههههههمن البلدان ويف ما بينها، نظراً إىل أنه من املتوقع أن ت

يف البلدان املنخفضهههههههههههة الدخل. وجيت العمل مع وزارات املالية والتخطيط من أجل حتديد اايارات يلشهههههههههههد اسهههههههههههتثمارات 
سهههههواء. وجيت أن تعمل البلدان املنخفضهههههة الدخل مع وكاالت التعاون املا   إضهههههافية من مصهههههادر عامة وخا هههههة على حدٍّ 

 ن.و ك املؤسسات املالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية واملاحنمبا يف ذل، الدولية
 

وُتظهر ردود البلدان والتقييم األو  للنواتج الذي اضطلعت به املنظمة أن ختصيص املوارد وقدرات التنفيذ املتوافرة  -233
القانونية( سات واألطر االستثمارية و ال يزاالن يشكالن عوائق أساسية حتول دون ترمجة أطر األمن الغذائي والتغذية )السيا

العمل تلتزم البلدان بحبد ذااها على ايلاجة إىل التنفيذ الفعال: " 2030إىل إجراءات. وتشههههدد خطة التنمية املسههههتدامة لعام 
 ".2030بال كلل بتنفيذ هذه ااطة تنفيذاً كامالً حبلول عام 
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تمويلها ا ة هبا، حتتاج البلدان إىل ختصيص املوارد املالية املالئمة لومن أجل تنفيذ أطر األمن الغذائي والتغذية اا -234
وإىل تعبئة املوارد البشههههههههرية والكفاءات املناسههههههههبة. كما جيدر هبا ايلرص على تقوية القدرات التنظيمية يف مؤسههههههههسههههههههااها اليت 

 تساهم يف حتقيق نواتج األمن الغذائي والتغذية.
 

لبلدان من أجل: حتسهههههني املؤسهههههسهههههات املعنية بتنفيذ هذه اإلجراءات بشهههههأن األمن كمن دور املنظمة يف دعم اوين  -235
الغذائي والتغذية من خالل تطوير القدرات البشههههههههههههرية والتنظيمية؛ وتقييم املتطلبات التمويلية للقضههههههههههههاء على اجلوع وانعدام 

 أشكال سوء التغذية ولزيادة تعبئة املوارد. ومجيعاألمن الغذائي 
 

حتسني قدرات ايلكومات وأ حاب املصلحة على ختصيص املوارد املالية واستخدامها للقضاء  :1-4-1املخرج 
 2030على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 حتسههههههني قدرات ايلكومات وأ ههههههحاب املصههههههلحة على تنمية املوارد البشههههههرية والتطوير التنظيمي :2-4-1املخرج 
 األمن الغذائي والتغذيةيف جما  
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 : زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات2الهدف االستراتيجي 
 من الزراعة والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة

 
 السيهاق

 
ومصههايد  باتوالغاالتحدي الرئيسههي املتمثل يف التحسههني املسههتدام إلنتاجية الزراعة  2يتناول اهلدف االسههرتاتيجي  -236

واادمات املتصههههههلة هبا يف سههههههياق الضههههههغوط املتزايدة اليت تتعرض هلا قاعدة املوارد الطبيعية نتيجًة الحتدام التنافس  األمساك
 على املوارد الطبيعية وتدهور البيئة وتغرّي املناخ.

 
 ظ يتحملههه هنظم اإلنتههاج الزراعي املكثّفههة لتلبيههة االحتيههاجههات من األغههذيههة والوقود واألليههاف، مثن بههاكههان لولقههد   -237
للمكاسهههت الزراعية يف السهههنوات اامسهههني املاضهههية آثار سهههلبية على قاعدة املوارد الطبيعية.  تل من اجملتمع والبيئة. وكانك

وتشمل هذه اآلثار فقدان الغابات وتدهور األراضي، وفقدان التنوع البيولوجي وموائل جمموعة من األنواع النباتية وايليوانية 
 لنظم اإليكولوجيههة اليت تقههدمههها. وتشههههههههههههههمههل التههداعيههات األخرى العوامههل ااههارجيههة السههههههههههههههلبيههة النههامجههةواملههائيههة وخههدمههات ا

ان عات املياه باملغذيات واملواد الكيمائية واالسههتخدام املفرط للمياه وفقدمعن عارسههات اإلنتاج، مبا يف ذلك تلوث مسههتج
ة  ههههههههحة اإلنسههههههههان والبيئة ومقاومة املضههههههههادات ايليوي األراضههههههههي الرطبة وتدهور خصههههههههوبة الرتبة وآثار مبيدات اآلفات على

وانبعاثات غازات الدفيئة من األمسدة والوقود األحفوري املسههتخدم لتشههغيل اآلالت واملكننة الكثيفة. واألمر سههيان بالنسههبة 
إىل الرتبية و  فقد أّدى الطلت الكبري على األمساك إىل اإلفراط يف اسههههههتغالل الثروة السههههههمكية-إىل  ههههههيد األمساك وإنتاجها 

 املكثفة ل مساك، لتلبية احتياجات سوق متنامية مع ما يرافق ذلك من آثار متزايدة على البيئة.
 

مثة حتديات كثرية أمام الزراعة والغابات ومصههههههههههههايد األمساك منها: حتسههههههههههههني اإلنتاج واإلنتاجية، واجلودة التغذوية و  -238
تاج تكون األجل الطويل؛ وتطوير نظم إن يفري خدمات النظم اإليكولوجية ل غذية؛ وايلد من اآلثار البيئية؛ وضههههههههمان توف

اوت طبيعة هذه وتتفأكثر قدرة على الصههههههههمود أمام تغرّي املناخ والتكيف معه؛ وتوفري ظروف عيش الئق لسههههههههكان الريف. 
ة عر  ة للصهههدمات على غرار ضهههالتحديات ونطاق تأثريااها من إقليم إىل آخر، ال سهههيما تلك اليت تتسهههم ببيئات طبيعية هشهههّ

 وتتطلت مواجهة هذه التحديات جمموعة من النظم الزراعية، مبا يف ذلك النظم املختلطةالدول اجلزرية الصههههههههههههههغرية النامية. 
يما سهههههههه أو املتعددة أو املتكاملة على مسههههههههتوى املزرعة واملناظر الطبيعية، فضههههههههالً عن زيادة عدد األنواع وتنوعها الوراثي، ال

يل وسههههالالت املاشههههية واألمساك املكيفة حملياً. ولكن كثرياً ما ترّكز اسههههرتاتيجيات التنمية الزراعية فقط على أ ههههناف احملا هههه
لع ملا لذلك من آثار على املوارد الطبيعية أو سههههههههههههه ياً كاف  زيادة اإلنتاج واإلنتاجية إىل أقصهههههههههههههى حد من غري أن تو  اهتماماً 

ذلههك  ن يوفرههها اإلنتههاج الزراعي، مبهها يفأدمههات املتعههددة اليت ميكن وجيههت وخههدمههات النظم اإليكولوجيههة أو املنتجههات وااهه
 املنافع البيئية واالجتماعية.  

 
ونظراً إىل تزايد الضغوط على املوارد الطبيعية يف عدد متناٍم من املناطق، ستكون آليات ايلوكمة اجلديدة واألقوى  -239

يضهههاً يف األهداف أ أن تنظرالسهههياسهههات وآليات ايلوكمة  يتعنّي علىفسهههة. وسهههضهههرورية ملعاجلة الروابط املعّقدة واحتدام املنا
اً االجتماعية واالقتصهههادية والتغذوية والبيئية املتعددة واملتضهههاربة يف كثري من األحيان، وإىل تكييف برامج التنمية الزراعية تبع
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 عات واملتماسههههههههههههههكة، مبا يف ذلك تلك القائمةلذلك. وهناك حاجة إىل املزيد من الُنهج املتكاملة واملشههههههههههههههرتكة بني القطا
الطبيعية، واألراضهههي، ونظم الرتاث الزراعي، والنظم اإليكولوجية و/أو سهههالسهههل القيمة، بغية تغيري السهههياسهههات  املناظرعلى 

ان مواملمارسات على حنو مستدام. وعند تنفيذها، تساعد مثل هذه الُنهج على الو ول بإدارة املوارد إىل ايلد األمثل لض
معية ضهههههوء األهداف التنموية املختلفة واملتضهههههاربة يف كثري من األحيان، ولتلبية االحتياجات اجملت يفاألمن الغذائي والتغذية 

إضههههافًة إىل ذلك، تقّدم الزراعة والغابات ومصههههايد األمساك املسههههتدامة إمكانيات و . ةوالطويل ةواملتوسههههط ةالقصههههري  اآلجاليف 
صهههههههمود أمام آثار تغرّي املناخ، وللتكّيف معها، وايلد منها. وجيت أن تضهههههههع هذه الُنهج املتكاملة مهمة لبناء القدرة على ال

 اجملتمعات احمللية الزراعية يف قلت هذه التغيريات واالبتكارات.
 

 واستتتتتتتتتتتتتتتتدامتهتتتتا  البرنتتتتامج االستتتتتتتتتتتتراتيجي لزيتتتتادة إنتتتتتاجيتتتتة الزراعتتتتة ومصتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتد األستتتتتتتتتتتمتتتتاك والغتتتتابتتتتات
 (2االستراتيجي  )البرنامج

 
تتطلههت مواجهههة هههذه التحههديههات الرئيسههههههههههههههيههة تعزيز املبههادرات، وايلوار، والتعههاون بني القطههاعههات، وتقويههة آليههات  -240

بالزراعة املسهههههههتدامة، مع التشهههههههديد بنوع خاص على تنمية  ذات الصهههههههلةالدولية والوطنية  السهههههههياسهههههههاتيةايلوكمة والصهههههههكوك 
 القدرات املؤسساتية.

 
على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية على حنو مسههههههههتدام وعلى التصههههههههدي لتغرّي املناخ  2اتيجي سههههههههريّكز الربنامج االسههههههههرت و  -241

وتدهور البيئة يف الزراعة والغابات ومصههههههههايد األمساك يف سههههههههياق النظم الغذائية األوسههههههههع اليت تتناوهلا الربامج االسههههههههرتاتيجية 
 بصورة مشرتكة من خالل:مجيعها اامسة 

 
 ،كاركاء رئيسيني، مع التشديد على املساواة بني اجلنسني، ليصبحوا عوامل تغيري وابتدعم املنتجني، بو فهم شر  )أ(

فواقد قبل يف ال اهلدرما من شأنه متكينهم من زيادة اإلنتاج واإلنتاجية على حنو مستدام. ويشمل ذلك ايلد من 
ي الذي يتسههههههههههم بيولوجي الزراعايلصههههههههههاد وخالله، وتأمني تنوع أكرب يف قاعدة األغذية والتغذية؛ وحتديد التنوع ال

بأمهية كبرية على املسهههههههتويني العاملي واحمللي واايته وتعزيزه ودعمه؛ وجتّنت قطع الغابات وتدهورها؛ وإدارة قاعدة 
 للموارد الطبيعية وتغرّي املناخ؛  

ات حوكمة يبيئات متكينية، مبا يف ذلك إعداد سههههياسههههات وخطط اسههههتثمارية وبرامج وآل إلرسههههاءدعم ايلكومات  )ب(
مؤاتية بشههأن الزراعة والغابات ومصههايد األمساك املسههتدامة، والتصههّدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة على حنو مشههرتك 

 ؛مشاركةبني القطاعات ومتكامل وأكثر 

 لصهههههههههلةذات االسهههههههههياسهههههههههات، مبا يف ذلك من خالل الصهههههههههكوك الدولية واإلقليمية  تطبيقدعم ايلكومات لتعزيز  )ج(
 الغابات ومصايد األمساك املستدامة؛بالزراعة و 

تعزيز اسههههههههتخدام املعارف واملعلومات من أجل  ههههههههنع القرارات القائمة على األدلة. ويشههههههههمل ذلك دعم البلدان  )د(
 لر د أهداف التنمية املستدامة.
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 قق التوازنمدفوعاً باملبادئ اامسههههههههههههة السههههههههههههتدامة األغذية والزراعة اليت حت 2وسههههههههههههيكون الربنامج االسههههههههههههرتاتيجي  -242
( حتسهههههني كفاءة اسهههههتخدام املوارد من خالل نظم إنتاج 1) سهههههتدامة، وهي:بني األبعاد االجتماعية واالقتصهههههادية والبيئية لال

( إدارة املوارد الطبيعية والنظم 2) وظائف إيكولوجية واقتصههههههههههههههادية واجتماعية يف الوقت نفسههههههههههههههه؛ تؤديمتعددة اجلوانت 
( تعزيز قدرة 4) ا؛م( ااية سههههبل كسههههت العيش يف الريف والرفاه االجتماعي وحتسههههينه3) اإليكولوجية على حنو مسههههتدام؛

( تعزيز ايلوكمة املبتكرة والفّعالة واملسههههههههههؤولة للنظم 5) األشههههههههههخاص واجملتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية على الصههههههههههمود؛
من النواتج  اتجنجلنسههههههني والتغذية يف كل مسههههههاواة بني اللوسههههههيتم إيالء اهتمام خاص  سههههههواء. حدٍّ  الطبيعية والبشههههههرية على

 الرئيسية األربعة.
 

 2أهداف التنمية املسههههتدامة  مقا ههههد، مع البلدان لتحقيق 2، من خالل الربنامج االسههههرتاتيجي املنظمةوسههههتعمل  -243
على  مؤشههرات 6على مسههتوى األهداف االسههرتاتيجية و مؤشههراً  11اليت مت حتديدها  ههراحًة من خالل  15و 14و 13و 6و

 مستوى النواتج لقياس اإلنتاجية، وتدهور البيئة وتغرّي املناخ حبست القطاع، واحملافظة على املوارد الوراثية.
 

 النواتج والمخرجات
 

و قطاعات أكثر نتقال حنلقد متحور إطار النتائج حول أربعة نواتج مرتابطة ومثانية رخرجات ضههههههههههههههرورية لتعزيز اال -244
 (.1وامللحق  2الشكل اااص باهلدف االسرتاتيجي ومصايد األمساك ) وايلراجةلزراعة إنتاجية واستدامة يف ا
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 زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة :2الهدف االستراتيجي 

 

  المقاصد
مضههاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل  ههغار منتجي األغذية من خالل  -

اهلدف ) 2030ضههمان املسههاواة يف حصههوهلم على األراضههي حبلول عام 
2-3) 
ضههههمان وجود نظم إنتاج غذائي مسههههتدامة، وتنفيذ عارسههههات زراعية  -

اهلدف ) 2030متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملا هههههههههههههيل حبلول عام 
2-3) 
ايلفههههاظ على التنوع اجليين للبههههذور والنبههههاتههههات املزروعههههة وايليوانههههات  -
  (5-2اهلدف ) 2030ليفة حبلول عام األ

 
  المقاصد

ضههههههمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه  -
 (1-15اهلدف ) 2030العذبة الداخلية حبلول عام 

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك األراضي  -
اٍل الفيضهههانات، والسهههعي إىل حتقيق عامٍل خاملتضهههررة من التصهههحر واجلفاف و 

 (3-15اهلدف ) 2030من ظاهرة تدهور األراضي حبلول عام 
-15اهلدف ) 2030ضهههمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية حبلول عام  -
4) 

 المؤ رات
حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسهههههههههههت فئات حجم املؤسهههههههههههسهههههههههههة  -

 (1-3-2الزراعية/الرعوية/ايلرجية )اهلدف 
دد املوارد اجلينية النباتية وايليوانية ل غذية والزراعة املضههههههههههههههههمونة يف ع -

 (1-5-2مرافق حفظ على املدى املتوسط أو الطويل )اهلدف 
نسههههههبة السههههههالالت احمللية اليت تصههههههنف على أهنا معرضههههههة للخطر، أو  -

غري معرضة للخطر، أو تقف عند مستوى غري معروف اطر انقراضها 
 (2-5-2)اهلدف 

   راتالمؤ 
 (1-1-15مساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة )اهلدف  -
-15 اهلدفنسهههبة األراضهههي املتدهورة نسهههبة إىل جمموع مسهههاحة اليابسهههة ) -
3-1) 
 (2-4-15مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي )اهلدف  -
املسهههههاعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة املوجهة يلفظ التنوع البيولوجي  -
  (1-أ-15)اهلدف  مستداماً  نظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً وال

 
 المقاصد

زيادة كفاءة اسهههههههههتخدام املياه زيادة كبرية وايلد بدرجة كبرية من عدد  -
-6اهلدف ) 2030األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه حبلول عام 

4) 
 

 المقاصد
ر دة رط من أجل إعادة األتنظيم الصيد على حنو فعال وإهناء الصيد املف -

 (4-14اهلدف ) 2020السمكية إىل ما كانت عليه حبلول عام 
يف املائة على األقل من املناطق السهههههههههاحلية والبحرية حبلول عام  10حفظ  -

  (5-14اهلدف ) 2020
 المؤ رات

هلدف االتغري يف كفاءة اسههههههههههههههههتخدام املياه على مدى فرتة من الزمن ) -
6-4-1) 
الذي تتعرض له املياه: سههههههحت املياه العذبة كنسههههههبة حجم الضههههههغط  -

  (2-4-6اهلدف من موارد املياه العذبة )

 المؤ رات
نسههههههبة األر ههههههدة السههههههمكية داخل مسههههههتويات مسههههههتدامة بيولوجيًا )اهلدف  -
14-4-1) 
 (1-5-14تغطية املناطق احملمية فيما يتعلق باملناطق البحرية )اهلدف  -

 

 

 

 

 

 

    

قيهههههههام املنتجني بتجريهههههههت  :1-1-2املخرج 
املمارسهههههههات أو اختبارها أو االرتقاء مبسهههههههتواها 
من أجههل زيههادة اإلنتههاجيههة ومعههاجلههة تغري املنههاخ 

 والتدهور البيئي على حنو مستدام

 هههياغة السهههياسهههات والربامج  :1-2-2املخرج 
هبههههدف تعزيز اسههههههههههههههتههههدامههههة قطههههاعههههات الزراعههههة 
خ ا وايلراجة ومصههايد األمساك، ومعاجلة تغري املن

 والتدهور البيئي

تقهههههدمي الهههههدعم لضههههههههههههههمهههههان : 1-3-2املخرج 
اإلدراج الفعههههال لقطههههاعههههات الزراعههههة وايلراجههههة 
ومصهههههههههههايد األمساك يف آليات ايلوكمة الدولية، 

، 2030ال سههههههههههههههيمههها يف مههها يتعلق خبطهههة عهههام 
ومههؤمتههرات األطههراف املههعههنههيهههههههة بههتههغههري املههنهههههههاخ، 
وجداول األعمال والصهههههههكوك ااا هههههههة بالبيئية 

 يولوجي حتت مسؤولية املنظمة.والتنوع الب

اسههههتحداث منتجات معرفية  :1-4-2املخرج 
 اسهههههرتاتيجية تعاجل القضهههههايا اإلقليمية أو العاملية
وتدمج املعلومات املتعلقة باإلنتاج املسههههههههههههههتدام 

 وتغري املناخ والتدهور البيئي.

تعزيز قدرات املؤسهههههههههسهههههههههات  :2-1-2املخرج 
اًل معلى الرتويج العتماد عارسههههههههههات أكثر تكا

وشاملة لعدة قطاعات تؤدي إىل زيادة اإلنتاج 
ومعههاجلههة تغري املنههاخ والتههدهور البيئي على حنو 

 مستدام.

حتسهههههههههههني قدرات ايلكومات  :2-2-2املخرج 
وأ ههههههههههههههحاب املصههههههههههههههلحة على تيسههههههههههههههري حوار 
السهههههههياسهههههههات املشهههههههرتك بني القطاعات لوضهههههههع 
اسرتاتيجيات أكثر تكاماًل يف قطاعات الزراعة 

د األمساك املسهههتدامة، ومعاجلة وايلراجة ومصهههاي
 تغري املناخ والتدهور البيئي

تعزيز قدرات املؤسهههههههههسهههههههههات : 2-3-2املخرج 
على تنفيذ السهههياسهههات والصهههكوك الدولية اليت 
تعزز اإلنتههههاج املسههههههههههههههتههههدام وتعههههاجل تغري املنههههاخ 

 والتدهور البيئي.

تعزيز قدرات املؤسهههههههههسهههههههههات  :2-4-2املخرج 
لقرارات ختاذ اعلى مجع البيانات وتقدمي أدلة ال

بشههههههأن اإلنتاج املسههههههتدام وتغري املناخ والتدهور 
البيئي، مبا يف ذلك أهداف التنمية املسهههههههههتدامة 

 ذات الصلة

البلدانزيادة:2-1الناتج
معمستدامةبطريقةلإلنتاجية
البيئيوالتدهوراملناختغريمعاجلة
وايلراجةالزراعةقطاعاتيف

األمساكومصايد

البلدانوضع:2-2الناتج1
وأللحوكمةوعلياتلسياسات
ملستدامااإلنتاجملعاجلةتحسينها
يفئيالبيوالتدهوراملناخوتغري

اكاألمسومصايدالزراعةقطاعات
وايلراجة

ذتنفيحتسني:3-2الناتج2
ليةالدو والصكوكالسياسات
قطاعاتاستدامةلتحقيق
األمساكومصايدالزراعة
وايلراجة

البلداناتخاذ:4-2الناتج3
دلةاألإلىباالستنادلقرارات
اعةالزر قطاعاتاستدامةلغرض
معوايلراجةاألمساكومصايد
هوروالتداملناختغريمعاجلة
ذاتهالوقتيفالبيئي

4

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
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ايلراجة مع معاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي يف قطاعات الزراعة و  لإلنتاجية بطريقة مستدامةالبلدان  زيادة :1-2الناتج 
 ومصايد األمساك

 
 املسههههههههههتدامة، ناجتاً طويل األجل ومهماً  وايلراجةاعتماد نظم وعارسههههههههههات اإلنتاج للزراعة ومصههههههههههايد األمساك  عدّ يُ  -245

ليعتمدوا نظم  - والصههههههّيادين ومسههههههتخدمي الغابات والرعاةاملزارعني -ويدعم هذا الناتج املنتجني  على املسههههههتوى القطري.
 ف جيتهم على حنو مسهههتدام وحتسهههني سهههبل كسهههت عيشههههم والتكيّ وعارسهههات إنتاج أكثر اسهههتدامة بغية زيادة إنتاجهم وإنتا

ى املسههاواة وقاطين الغابات، مع التشههديد عل األمساك و ههّيادي والرعاةوهلذا السههبت، فإن مشههاركة املزارعني  مع تغرّي املناخ.
وميكن يدانياً مدة بني اجلنسهههههههههني يف حتديد املمارسهههههههههات املسهههههههههتدامة، أمر ضهههههههههروري ألهنم على دراية بالقيود والفرص املوجو 

رة الكلفة، لاالسههههههتعانة هبم  تحديد األولويات وتطوير التكنولوجيا. وسههههههيتطلت البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا امليسههههههّ
رات الوطنية إضهههافًة إىل ذلك، سهههيتم تطوير القدو قيام شهههراكات متينة بني املنظمات التقنية وتلك املوجهة حنو االسهههتثمار. 

وسههههههههههههههيتم تقييم  .هلا زيز املمارسههههههههههههههات املسههههههههههههههتدامة وتطوير التكنولوجيات واالبتكار، والنهوض باعتمادهمواحمللية لدعم تع
املمارسههههات املسههههتدامة و/أو نظم اإلنتاج املسههههتدامة بناء على املبادئ اامسههههة السههههتدامة األغذية والزراعة واليت متثل النهج 

 قتصادي لنظم اإلنتاج.، مبا يف ذلك التقييم االجتماعي وااليف املنظمةاملعتمد 
 

 على تعزيز اعتماد املمارسههههات املشههههرتكة بني القطاعات اقدرات مؤسههههسههههااه تدعيمالبلدان يف  سههههاعد املنظمةوسههههت -246
 بغية زيادة اإلنتاج على حنو مستدام والتصدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة.

 
 االرتقاء مبسهههههههههتواها من أجل زيادة اإلنتاجية قيام املنتجني بتجريت املمارسهههههههههات أو اختبارها أو :1-1-2املخرج 

 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام
تعزيز قدرات املؤسهههسهههات على الرتويج العتماد عارسهههات أكثر تكامالً وشهههاملة لعدة قطاعات  :2-1-2املخرج 

 مستدام.تؤدي إىل زيادة اإلنتاج ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو 
 

ر ملعاجلة اإلنتاج املسههههههتدام وتغري املناخ والتدهو  لستتتتتياستتتتتات وعليات للحوكمة أو تحستتتتتينهاالبلدان  وضتتتتتع :2-2الناتج 
 البيئي يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك وايلراجة

 
السههههههياسههههههايت بطريقة  ىيرّكز هذا الناتج على معاجلة االسههههههتدامة واإلنتاجية وتغرّي املناخ وتدهور البيئة على املسههههههتو  -247

أكثر تكامالً واشههههههههرتاكاً بني القطاعات. وقد مت حتديد األولويات التالية للمسههههههههامهة يف حتقيق هذا الناتج: تطوير و ههههههههياغة 
 السههههههياسههههههات، مبا يف ذلك ايلاجة إىل تعزيز اسههههههرتاتيجيات االسههههههتثمار والتخطيط وتعبئة املوارد من أجل النهوض باالنتقال

ومصايد األمساك املستدامة؛ وسيتم تيسري ايلوارات واملنتديات السياساتية املتعددة أ حاب املصلحة  جةوايلراإىل الزراعة 
بني القطهاعهات إلذكهاء الوعي وحتقيق توافق يف اآلراء، هبهدف دعم البلهدان يف تنفيهذ أههداف التنميهة املسههههههههههههههتهدامهة بطريقهة 

 ، مبا يف ذلك:2030امة األغذية والزراعة يف إطار خطة عام متناسقة. وسيتم تعزيز عنا ر أساسية حتكم التحول حنو استد
( الُنهج 3) السهههههههههياسهههههههههات؛ بني( الُنهج املتكاملة املشهههههههههرتكة بني القطاعات، واالتسهههههههههاق 2) ( امللكية والقيادة القطريتني؛1)

 على اإلجراءات( الرتكيز 5) ( املواءمة بني االسهههههههتثمارات العامة وااا هههههههة؛4) والشهههههههراكات املتعددة أ هههههههحاب املصهههههههلحة؛
 .اليت ميكن قياس نتائجها
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بنوع خاص مبسهههاعدة البلدان يف  هههياغة السهههياسهههات والربامج وبتقوية قدرات ايلكومات لتيسهههري  املنظمةوسهههتقوم  -248

ومصهههههايد  راجةوايلايلوار السهههههياسهههههايت املشهههههرتك بني القطاعات من أجل إعداد اسهههههرتاتيجيات أكثر تكامالً يف جمال الزراعة 
 املستدامة وتغرّي املناخ وتدهور البيئة. األمساك

 
 ههياغة السههياسههات والربامج هبدف تعزيز اسههتدامة قطاعات الزراعة وايلراجة ومصههايد األمساك،  :1-2-2املخرج 

 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي
 حتسههههههههني قدرات ايلكومات وأ ههههههههحاب املصههههههههلحة على تيسههههههههري حوار السههههههههياسههههههههات املشههههههههرتك :2-2-2املخرج 

بني القطاعات لوضههههههههع اسههههههههرتاتيجيات أكثر تكامالً يف قطاعات الزراعة وايلراجة ومصههههههههايد األمساك املسههههههههتدامة، 
 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

 
 لتحقيق استدامة قطاعات الزراعة ومصايد األمساك وايلراجة تنفيذ السياسات والصكوك الدوليةحتسني  :3-2الناتج 

 
السههههههياسههههههات، مبا يف ذلك تكييف األطر القانونية وايلوافز وتنفيذ الصههههههكوك واالتفاقات  تنفيذناتج يتناول هذا ال -249

بالزراعة املسهههههههتدامة. وقد مت حتديد األولويات التالية للمسهههههههامهة يف حتقيق هذا الناتج: دعم  ذات الصهههههههلةالدولية واإلقليمية 
 ايلراجةو ك الدولية املّتصههههلة بأهداف االسههههتدامة يف الزراعة البلدان لتنفيذ السههههياسههههات ور ههههد التنفيذ، مبا يف ذلك الصههههكو 

ومصههههايد األمساك؛ وتعزيز قدرة البلدان على املشههههاركة يف املفاوضههههات بشههههأن الصههههكوك الدولية لضههههمان أن تكون شههههواغلها 
ة ومصههايد عوظروفها قد عوجلت، ما يسههّهل بالتا  تنفيذ االتفاقات الناشههئة عن ذلك؛ وضههمان إدماج أفضههل لقضههايا الزرا

، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشههههههههأن تغرّي 2030يف آليات ايلوكمة الدولية ااا ههههههههة بتنفيذ خطة عام  وايلراجةاألمساك 
املناخ/ اتفاق باريس، وجداول أعمال التنوع البيولوجي والبيئة، وغريها من اآلليات والصهههههههكوك اليت تقع ضهههههههمن مسهههههههؤولية 

 .املنظمة
 

ت ومصههههههههايد األمساك على حنو فّعال يف آليا وايلراجةالدعم للبلدان بغية ضههههههههمان إدراج الزراعة  ظمةاملنسههههههههتوفر و  -250
تغرّي املناخ، وجداول األعمال والصكوك املعنية ب، مؤمترات األطراف 2030خبطة عام  يف ما يتعلقسيما  ايلوكمة الدولية، ال

 فضاًل عن تقوية قدرات املؤسسات املنّفذة. ،املنظمةمسؤولية  حتتالتنوع البيولوجي و البيئة ب ااا ة
 

تقدمي الدعم لضههههههههههمان اإلدراج الفعال لقطاعات الزراعة وايلراجة ومصههههههههههايد األمساك يف آليات  :1-3-2املخرج 
، ومؤمترات األطراف املعنية بتغري املناخ، وجداول األعمال 2030ايلوكمة الدولية، ال سيما يف ما يتعلق خبطة عام 

  ة بالبيئية والتنوع البيولوجي حتت مسؤولية املنظمة.والصكوك ااا
تعزيز قدرات املؤسهههسهههات على تنفيذ السهههياسهههات والصهههكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج املسهههتدام  :2-3-2املخرج 

 وتعاجل تغري املناخ والتدهور البيئي.
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 اعات الزراعة ومصهههههههههههايد األمساك وايلراجةاختاذ البلدان لقرارات باالسهههههههههههتناد إىل األدلة لغرض اسهههههههههههتدامة قط :4-2الناتج 
 مع معاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي يف الوقت ذاته

 
عية بغية إدارة نظم اإلنتاج واملوارد الطبي خاللتتخذ قرارات قائمة على األدلة كي الدعم للبلدان ل املنظمةسهههتوفر  -251

 دراتالتالية للمسهههههههههههههامهة يف حتقيق هذا الناتج: توفري بناء الق نتقال إىل زراعة مسهههههههههههههتدامة. وقد مت حتديد األولوياتدعم اال
ضهههههي واملياه، املوارد من األرا نطاقيف جمال اإلحصهههههاءات، واملعلومات واارائط اجلغرافية املكانية، واملعلومات النوعية لدعم 

ات ومصايد األمساك آثار الزراعة والغابوالغابات واحمليطات واملياه الداخلية ونوعيتها واستخدامها وقدراها اإلنتاجية؛ وتقييم 
على هذه املوارد؛ ور هههد املتغرّيات املتصهههلة باملناخ وتقييم كيفية قيام املمارسهههات بتحسهههني إنتاج وإنتاجية الزراعة من خالل 

املطّورة  (التكّيف مع تغرّي املناخ؛ ودعم توفري منتجات املعرفة االسههههههههههههههرتاتيجية )البيانات واملعلومات واألدوات والتحليالت
 على املسهههههههههههههتويني العاملي واإلقليمي ليتم اسهههههههههههههتخدامها من قبل املؤسهههههههههههههسهههههههههههههات الوطنية واإلقليمية بغية اخّتاذ قرارات قائمة

بناء التا  بسههههههيتم و على األدلة. ويعد توافر املعلومات شههههههرطاً أسههههههاسههههههياً ولكن غري كاٍف الختاذ قرارات قائمة على األدلة؛ 
م املعلومات ذات الصلة. وباستخدام إطار املبادئ ااا ة باستدامة األغذية والزراعة، سيتم القدرات يف البلدان الستخدا

 تدامةومصههههههههايد األمساك املسههههههههتدامة يف أهداف التنمية املسهههههههه وايلراجةتنفيذ اجلوانت املتصههههههههلة بالزراعة لتوفري الدعم أيضههههههههاً 
بلدان األعضههههاء لر ههههد مؤشههههرات أهداف التنمية يف حتقيقها. ويشههههمل ذلك دعم ال 2االسههههرتاتيجي  اهلدفاليت سههههيسههههاهم 

 املستدامة.
 

ليت تتضهههههههههههمن امنتجات املعرفة االسهههههههههههرتاتيجية اليت تعاجل القضهههههههههههايا اإلقليمية أو العاملية بتطوير  املنظمة وسهههههههههههتقوم -252
من أجل  ألدلةا مع البيانات وإنتاججلقدرات املؤسههههسههههات وتعزز اإلنتاج املسههههتدام وتغرّي املناخ وتدهور البيئة  عنمعلومات 

  نع القرارات يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
 

اسهههههههتحداث منتجات معرفية اسهههههههرتاتيجية تعاجل القضهههههههايا اإلقليمية أو العاملية وتدمج املعلومات  :1-4-2املخرج 
 املتعلقة باإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي.

تعزيز قدرات املؤسسات على مجع البيانات وتقدمي أدلة الختاذ القرارات بشأن اإلنتاج املستدام  :2-4-2املخرج 
 وتغري املناخ والتدهور البيئي، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 

 

 السيهاق
 

بشههأن القضههاء على الفقر اميع أشههكاله،  1العامل لتحقيق هدف التنمية املسههتدامة  يّتخذ التحدي الذي يواجهه -253
مليون شخص يعيشون يف حالة  900مليار شخص يعيشون يف حالة من الفقر، وحنو  2.1أبعاداً هائلة: فال يزال أكثر من 

قر على طول اجة إىل التصدي للفمن الفقر املدقع، وأكثر من نصفهم يعيشون يف مناطق تشهد نزاعات، ما يشري إىل ايل
السهلسهلة املتداخلة للشهؤون اإلنسهانية واإلمنائية.  وفيما حتقق تقدم كبري على  هعيد ايلد من الفقر الذي مت قياسهه حبست 
خطوط الفقر املطلقة، خالل العقود القليلة األخرية، مل يكن التقدم متسههههههههههاٍو للجميع. فحىت يف البلدان اليت تراجعت فيها 

ت الفقر اإلمجالية، مت إمهال أشهههههّد الفئات فقراً. وال تزال أوجه التفاوت منتشهههههرة بني الطبقات االقتصهههههادية، واملناطق معدال
ة، لكنه ة والرجال والنسههاء. ويّتسههم النمو االقتصههادي املتوا ههل والسههريع باألمهيثنيّ الريفية وايلضههرية واألقاليم واجملموعات اإل

 غري كاٍف للحد من الفقر.
 

ويف العديد من البلدان املنخفضههة واملتوسههطة الدخل، ال سههيما يف أفريقيا جنوب الصههحراء الكربى وجنوب آسههيا،  -254
نفاذ قتصههاد ككل. وتعّد البطالة نتيجًة لنقص الفرص االقتصههادية، واليتجاوز النمو السههكاين منو الوظائف على مسههتوى اال

حّول  املهارات. كما تعّد اهلجرة تارخيياً، جزًء من التنمية االقتصههههههههههههههادية، والتغري الكايف إىل املوارد اإلنتاجية، واالفتقار إىل
اهليكلي للزراعة، وحتّول املناطق الريفية. ولكن يف العقود القادمة، ستتسارع اهلجرة بسبت األوضاع املعيشية الصعبة داخل 

ة. وسههتتطلت لعوملة وتغرّي املناخ والنزاعات السههياسههيالبلدان ويف ما بينها على حدٍّ سههواء، نتيجة ارتفاع عدد سههكان العامل وا
إدارة تدفقات اهلجرة جهوداً إضافية، مبا يف ذلك معاجلة أسباهبا الرئيسة وزيادة النفاذ إىل ايلماية االجتماعية وفرص العمل 

 يف املواقع األ لية واملقصودة. 
 

أشههّد  الطبيعية اليت تزداد ندرًة، ويف األرج( على حسههاب ويعين النمو السههكاين أيضههاً احتدام املنافسههة على املوارد -255
الفئات فقراً. ومن احملتمل أن يؤدي تغرّي املناخ إىل رخاطر أكرب على اإلنتاج، وتراجع اإلنتاجية الزراعية مع الوقت بسههههههههههبت 

ة الكوارث الطبيعية، ترية وحدّ واليت ال ميكن التنبؤ هبا، وبسههههههههههههههبت زيادة و  املتطرفةارتفاع درجات ايلرارة، والظواهر املناخية 
وسيكون له مرّة أخرى آثار سلبية أكرب على الفقراء يف الريف الذين يعتمدون على املوارد الطبيعية لكست عيشهم والذين 

وتتفهاوت طبيعهة ههذه املخهاطر ونطهاقهها من إقليم إىل آخر وسههههههههههههههتكون هم أقهل قهدرة على إدارة املخهاطر والتكيف معهها. 
 قراء،وتزيد كل هذه التحديات من ضههههههههههههههعف الفيف بعض منها على غرار الدول اجلزرية الصههههههههههههههغرية النامية. تأثريااها أكرب 

 ولكن أيضاً من تعّرض غري الفقراء إلمكانية الوقوع يف براثن الفقر. 
 

 (3البرنامج االستراتيجي للحد من الفقر في الريف )البرنامج االستراتيجي 
 

ناً ينظر يف اجملموعة املنوعة من األسههههههههههر 3ي يّتبع الربنامج االسههههههههههرتاتيج -256  الةاليت تعيش يف ح املعيشههههههههههية هنجاً حمسههههههههههّ
من الفقر يف الريف، ويقرتح اسههههههرتاتيجيات متباينة لدعم ومتكني سههههههبل كسههههههت عيش األسههههههر الريفية الفقرية، وملعاجلة نقاط 
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ف معنّي ل سر جلاري. ويتم اسهتخدام تصهنيالضهعف بغية املسهاعدة على التكّيف مع الصهدمات املناخية والتغيري اهليكلي ا
الريفية يف البلدان املنخفضههههههههههههههة الدخل، يكون متمحوراً حول النفاذ إىل املوارد الطبيعية والقدرة اإلنتاجية، بغية إعداد هُنج 

سههتخدم تاملرتبطة باألنشههطة اإلنتاجية واالسههتخراجية األسههاسههية اليت  املعيشههية خا ههة بكل سههياق. ويتم الرتكيز على األسههر
 املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك منتجي احملا ههههيل واملاشههههية والرعاة و ههههّيادي األمساك )أي األسههههر املعيشههههية الزراعية(. ويسههههم(
هذا النهج بتحديد السهههههههههههبل ااا هههههههههههة بكل سهههههههههههياق للخروج من الفقر واليت تنظر يف عدد من العوامل مثل املوقع اجلغرايف 

عية، لوسطى ويف املناطق الداخلية(، والظروف الزراعية واملناخية، والنفاذ إىل املوارد الطبيوديناميكية السوق )شبه ايلضرية وا
سهاواة بني اجلنسهني )امل املعيشهية والتكنولوجيا واملعلومات، ووجود بىن أسهاسهية ريفية، واألطر املؤسهسهاتية، وخصهائص األسهر

 بيعية ومن  نع اإلنسان، واالقتصاد السياسي.عتماد(، وامليل إىل حصول كوارث طنتماء العرقي ومعدل االواال
 

وقد أثبتت األدلة أن االسهههههتثمار يف القطاع الزراعي، ال سهههههيما يف الزراعة الصهههههغرية ايلجم، يف البلدان املنخفضهههههة  -257
لكسههت  راً مصههدراً مباشههالدخل بنوع خاص، يسههاهم يف ايلد من الفقر أكثر من االسههتثمار يف قطاعات أخرى إذ أنه يوفر 

الزراعة  ا الفقراء يف الريف. ولكن االسهههههههتثمار يفمميلكهاأل هههههههول الرئيسهههههههية اليت لعائدات على األرض واليد العاملة، ومها ا
ليس كهههاف للحهههد من الفقر يف الريف، إذ يتطلهههت ههههذا األخري هنجهههًا واسههههههههههههههع النطهههاق ومتعهههدد القطهههاعهههات يراعي النمو 

  التنمية والتحّول االقتصههههههههههههههادي اهليكلي. كما يتطلت الرتكيزاالقتصههههههههههههههادي بشههههههههههههههكل عام، والدور الذي تؤديه الزراعة يف
شههههد املطلوبة ملعاجلة املشهههاكل يف عّدة أبعاد وقطاعات، مبا يف ذلك االجتاهات اجلديدة يف امل ةالبيئة التمكينيّ حتسهههني  على

ياسهههات. أعمال السهههالعاملي. وإضهههافًة إىل ذلك، سهههيتطلت ايلد من الفقر وضهههع مشهههكلة الفقر يف  هههدارة أولويات جدول 
ونظراً إىل تعدد مسههههههههارات ااروج من الفقر والعوامل املؤثرة عليه، يّتسههههههههم النهج الواسههههههههع النطاق واملتعدد القطاعات املرفق 
باسههههههههرتاتيجيات متباينة، باألمهية من أجل النجاح يف ايلد من الفقر يف الريف. وجيت أن تعزز هذه السههههههههياسههههههههات التحّول 

ل والنمو االقتصهههههادي، ما من شهههههأنه متكني الفقراء من املشهههههاركة بنشهههههاط يف األنشهههههطة االقتصهههههادية الريفي واهليكلي الشهههههام
 3رتاتيجي االسهههه اهلدفواالسههههتفادة منها بشههههكل ملحوظ، ومعاجلة األسههههباب الرئيسههههة للهجرة يف الوقت ذاته. وسههههيسههههعى 

ونشهههاط  خاص على العمل السهههياسهههايت إىل تناول االقتصهههاد السهههياسهههي للحد من الفقر يف الريف من خالل التشهههديد بنوع
 الدعوة ومشاركة أ حاب املصلحة والشراكات.

 
وسههههههههههههههيتم تعزيز الروابط بني جمهاالت النواتج، ال سههههههههههههههيمها ايلمهايهة االجتمهاعيهة، مع االرتقهاء بنهج إقليمي/متعهدد  -258

لحماية التفاعالت احملددة ل القطاعات إزاء ايلد من الفقر وبارتباطه باإلدارة املسهههههههههههههتدامة للموارد الطبيعية. وسهههههههههههههتشهههههههههههههكل
االجتماعية مع األمن الغذائي، وإدارة املوارد الطبيعية والعمل اإلنسههههاين حمور الرتكيز الرئيسههههي. وسههههتكون القضههههايا الشههههاملة 

، ما يشههههكل إقراراً لناتجالعّدة قطاعات مثل اهلجرة وتغرّي املناخ )ومها قضههههيتان مرتابطتان( مندرجة على حنو أفضههههل يف بنية 
 ايلاجة إىل النظر يف العالقات الثنائية )السههههههههههبت/األثر( مع الفقر. ويف ما يتعّلق باهلجرة، مت بناء روابط قوية بني الربناجمنيب

بغية معاجلة أسهههههباهبا الرئيسهههههة لكي يتم حتسهههههني اسهههههتجابات املنظمة بشهههههكل مسهههههتمر حتقيقاً للهدفني  5و 3االسهههههرتاتيجيني 
 هودتداخلة للشهههههؤون اإلنسهههههانية واإلمنائية. أما بالنسهههههبة إىل تغرّي املناخ، فسهههههرتكاز اجلاالسهههههرتاتيجيني على طول السهههههلسهههههلة امل

نتقاهلم ، وعلى شههههبكات األمان للفقراء يف الريف بغية تسهههههيل اةعلى احملافظة على سههههبل كسههههت العيش واإلنتاجية الزراعي
 من حالة الفقر إىل دائرة فرص العمل الالئق واألكثر استدامة. 
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 عيشيةامل ميكن أن تؤدي ايلماية االجتماعية دوراً أساسياً يف ايلد من مواطن الضعف من خالل مساعدة األسرو  -259
 نتقال االقتصهههههههههههادي من توفري حد أدىن من الدخل ألشهههههههههههّد الفئات فقراً على إدارة املخاطر والصهههههههههههدمات، ويف تيسهههههههههههري اال
ف والفرص املوّلدة للدخل عن طريق التخفيف من القيود نتقال إىل الوظائ)كشهههههههههبكة أمان( إىل مسهههههههههاعدة الفقراء على اال

على التأمني والقروض )مثاًل من خالل التحويالت النقدية وحتويل األ ههههههههول، ومن خالل اإلعانات املسههههههههتهدفة(. وتؤدي 
 القليل مايلماية االجتماعية دوراً بارزاً بالنسههههههههههههههبة إىل األشههههههههههههههخاص الذين يعانون من الفقر والفقر املدقع والذين تتاح هل

 من الفرص املوّلدة للدخل.
 

 عانون تارخيياً يالذين وسهههههيحتاج السهههههكان األ هههههليون الذين يعّدون يف الكثري من األحيان من أشهههههّد الفئات فقراً و  -260
 من التهميش، إىل اعتبار خاص يف  هههههههههياغة السهههههههههياسهههههههههات اليت تعاجل بالتحديد التحديات اليت يواجهوهنا، وتراعي نظراهم

 ، وتلحظ مشههههههههاركتهم. وال يزال حتقيق املسههههههههاواة بني اجلنسههههههههني حمور تركيز أسههههههههاسههههههههي مع وجود جمموعة واسههههههههعةإىل العامل
من األنشههطة اليت تتناول ايلواجز املتعّلقة باملسههاواة بني اجلنسههني بغية ااروج من دوامة الفقر الريفي يف الزراعة، مبا يف ذلك 

 من خالل فرص العمل وايلماية االجتماعية.
 

 شههركاءلاويتخّطى نطاق ايلاجة املوجودة، والية املنظمة وقدرااها، عا يتطلت من املنظمة أن تعمل مع ايلكومات  -261
 التنمية اآلخرين بغية حتقيق النتائج على نطاق واسهههههههههههع. وسهههههههههههتوا هههههههههههل املنظمة املسهههههههههههامهة يف اهيئة هذه البيئة التمكينّية يف

 والنفههاذ إىل املوارد اإلنتههاجيههة وااههدمههات واألسههههههههههههههواق، وفرص العمههل الالئق من خالل نواجتههها الثالثههة اليت تتنههاول التمكني
يف الريف، وايلماية االجتماعية، فضهههههههههالً عن ناتج رابع يعزز دور املنظمة الداعم للبلدان من أجل  هههههههههياغة السهههههههههياسهههههههههات 

ات مع مؤسهسهات ، فإّن الشهراكوعالوة على ذلك واالسهرتاتيجيات املنا هرة للفقراء املتعددة القطاعات، وتقييمها وزياداها.
التمويل الدولية مثل البنك الدو ، ومصهههههههارف التنمية اإلقليمية، والصهههههههندوق الدو  للتنمية الزراعية، باإلضهههههههافة إىل توطيد 
العمل املشرتك مع منظمات األمم املتحدة األخرى مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي وهيئة األمم 

تحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، تتسهههم مجيعاً بأمهية أسهههاسهههية امل
 من أجل حتقيق اهلدف املتوخى يف امليدان.

 
ذا هوتشهههههدد النواتج على املسهههههارات املعتمدة للخروج من الفقر يف سهههههياق عمليات التحول الزراعية والريفية. ويف  -262

الصهدد، يتم الرتكيز بشهكل متزايد على سهياسهات التنمية الريفية املتعددة القطاعات، من حيث دعم توسهيع نطاقها وحتفيز 
اجلهات الفاعلة األخرى، والرتكيز كذلك على املعارف واإلحصههههههههههههههاءات وقاعدة األدلة بغية  ههههههههههههههياغة التدخالت الفّعالة 

يف سهياق تغرّي املناخ وتسهارع اهلجرة بسهبت  1حتقيق هدف التنمية املسهتدامة وتوجيهها. ويشهّكل ذلك عائقاً أسهاسهياً أمام 
 السابق. 3تيجي ااألوضاع املعيشية الصعبة، وهذا أمر مل يتم التطّرق إليه بشكل كاف يف نواتج اهلدف االسرت 

 
سهههههتدامة ي والتغذية واالويّتسهههههم االرتقاء بعمل املنظمة الرامي إىل ايلد من الفقر، يف سهههههياق ضهههههمان األمن الغذائ -263

البيئية، بأمهية كبرية نظراً إىل سههههههههههههههعي العامل إىل القضههههههههههههههاء على الفقر. ويكمن التحدي يف جعل عمليات التحّول اهليكلي 
والزراعي واالقتصادي الريفي اجلارية يف البلدان املنخفضة الدخل، منا رة للفقراء وأكثر مشواًل؛ ويف بناء رأس املال البشري 

 دعامة أساسية لفرص عمل أكثر إنتاجية ولتحسني الرفاه. باعتباره 
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ة أهداف التنمي، مع البلدان يف سبيل حتقيق مقا د كل من 3وستعمل املنظمة، من خالل الربنامج االسرتاتيجي  -264
لالئق اتقوم بقيههاس الفقر والنفههاذ إىل املوارد اإلنتههاجيههة والههدخههل وفرص العمههل اليت  14و 10و 8و 5و 2و 1املسههههههههههههههتههدامههة 

 واملساواة بني اجلنسني.
 

 النواتج والمخرجات
 

 لشهههههههكلاسهههههههوف تسهههههههاهم املنظمة يف ايلد من الفقر يف الريف من خالل أربعة نواتج مرتابطة وتسهههههههعة رخرجات ) -265
 (1وامللحق  3اااص باهلدف االسرتاتيجي 
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 الحّد من الفقر في الريف :3لهدف االستراتيجي ا

 

  املقا د
 (1-1اهلدف ) 2030الفقر املدقع للناس أمجعني حبلول عام  القضاء على -
لول عام حب ختفيض نسههههههههههههههههبة الرجال والنسههههههههههههههههاء واألطفال الذين يعانون الفقر -

 (2-1اهلدف ) 2030
اهلدف ) 2030ضههههمان متّتع مجيع الرجال والنسههههاء بنفس ايلقوق حبلول عام  -
1-4) 

 
 املقا د

هلدف امنتجي األغذية ) مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل  غار -
2-3) 

 

 املؤشرات
 (1-1-1اهلدف نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدو  ) -
 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين، حبست اجلنس والعمر -
 (1-2-1اهلدف )
نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها ايلصول على اادمات  -

 (1-4-1اهلدف ) األساسية
نسهههههبة جمموع السهههههكان البالغني الذين لديهم حقوق مضهههههمونة يليازة األرض  -
  (2-4-1اهلدف )

 املؤشرات
متوسههههههههههههههههط إيرادات  ههههههههههههههههغار منتجي األغذية، حبسههههههههههههههههت اجلنس  -

 (2-3-2اهلدف ومكانتهم كأفراد من الشعوب األ لية )
 

 

  املقا د
عليم أو حقني بالعمالة أو التيلد بدرجة كبرية من نسههههههههههبة الشههههههههههباب غري امللتا -

 (6-8اهلدف ) 2020التدريت حبلول عام 
هلدف ااختاذ تدابري فورية للقضههههاء على السههههخرة واسههههتئصههههال عمل األطفال ) -
8-7)  

 
 املقا د

التو هههل تدرجييا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اسهههتمرار ذلك النمو  -
 املتوسهههههههههههطيف املائة من السهههههههههههكان مبعدل أعلى من املعدل  40ألدىن 

 2030الههههههههههههههههههههههههههههههوطههههههههههههههههههههههههههههههين حبههههههههههههههههههههههههههههههلههههههههههههههههههههههههههههههول عههههههههههههههههههههههههههههههام 
 (1-10اهلدف )

 املؤشرات
سههههههههههههنة( خارج دائرة  24و 15نسههههههههههههبة الشههههههههههههباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني  -

 (1-6-8اهلدف التعليم والعمالة والتدريت )
سهههههههنة واملنخرطني  17و 5النسهههههههبة املئوية ل طفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  -

 (1-7-8)اهلدف  ست اجلنس والعمريف سوق عمل األطفال وعددهم، حب

 املؤشرات 
معدالت منو نصههههيت الفرد من إنفاق األسههههر املعيشههههية أو إيرادااها  -

يف املائة من السههههههههههكان وجمموع السههههههههههكان )اهلدف  40ضههههههههههمن أدىن 
10-1-1)  

 

 

 

 
  

   

 

تعزيز املنظمات واملؤسههسههات الريفية : 1-1-3املخرج 
 ريف وتيسري العمل اجلماعي للفقراء يف ال

دعم السياسات وتنمية القدرات يف  :1-2-3املخرج 
ما يتعلق بصهههياغة وتنفيذ االسهههرتاتيجيات والسهههياسهههات 
وااطوط التوجيهية والربامج ااا ة بتعزيز فرص العمل 
الالئق يف الريف، وتطوير املشهههههههههههههاريع وتنمية املهارات، 

 خا ة بالنسبة إىل الشباب والنساء

وتوليد املعرفة  دعم السياسات :1-3-3املخرج 
وتنمية القدرات وتعزيز الدعوة واملنا رة لتوسيع 
 يف نطاق تغطية ايلماية االجتماعية لتشمل الفقراء

 الريف، مبا يف ذلك يف السياقات اهلشة واإلنسانية

تعزيز القهدرات الوطنيهة على  :1-4-3املخرج 
تصميم وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج 

ات للحد من الفقر، مبا شههاملة ومتعددة القطاع
 يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ 

وضههههههع اسههههههرتاتيجيات وسههههههياسههههههات  :2-1-3املخرج 
وخطوط توجيهية وبرامج لتحسهههني و هههول فقراء الريف 
إىل جمموعههههههة من ااههههههدمههههههات والتمويههههههل واملعههههههارف 
والتكنولوجيات واألسههواق واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك 

 ني السيطرة عليها يف سياق املناخ، ولتحس

دعم السههههههياسههههههات وتنمية القدرات  :2-2-3املخرج 
ة لتعزيز تطبيق معههايري العمههل الههدوليههة يف املنههاطق الريفيهه

من أجل النهوض اودة فرص العمل وسهههههههههههههالمتها، ال 
 سيما يف ما يتعلق بعمل األطفال والعمل اجلربي

دعم السهههههياسهههههات وتوليد املعرفة  :2-3-3املخرج 
وتعزيز الدعوة واملنا هههههههههههرة للنهوض  وتنمية القدرات

بهههههأوجهههههه التههههه زر يف مههههها بني قطهههههاعهههههات ايلمهههههايهههههة 
االجتماعية والتغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، 

 مبا يف ذلك تغري املناخ

توفري البيهههههانهههههات واملعهههههارف  :2-4-3املخرج 
واألدوات لتعزيز وتقييم سياسات واسرتاتيجيات 

ا من الفقر، مبشههاملة ومتعددة القطاعات للحد 
يف ذلك يف سههههههياق اهلجرة وتغري املناخ، ور هههههد 

 التقدم احملرز يف ايلد من الفقر يف الريف

دعم السههههههياسههههههات وتنمية القدرات  :1-1-3املخرج 
وتوليد املعرفة لتسهههههههههههريع وترية املسهههههههههههاواة بني اجلنسهههههههههههني 

 والتمكني االقتصادي للمرأة يف الريف

الريففقراءتمكين:1-3الناتج
منالريففيالفقراءومنظمات
ماتوااداإلنتاجيةاملواردإىلالو ول
واألسواق

راءفقو ولحتسني:2-3الناتج1
نتجةالمالعمالةفرصإىلالريف
يفسيماال،الالئقوالعمل
والنساءالشباب فوف

2
تعزيز:3-3الناتج
ىلإالريففقراءو ول
الحمايةنظم

االجتماعية

اتالسياستصميمعلىالقدراتتعزيز:4-3الناتج3
القطاعاتةالمتعددالمنصفةوالبرامجواالستراتيجيات

ذهاتنفيوعلى،الجنسينبينبالمساواةالخاصة
التنميةأهدافمن1اهلدفحتقيقيفلإلسهاموتقييمها
.املستدامة

4

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
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 من الو ول إىل املوارد اإلنتاجية واادمات واألسواق ريف ومنظمات الفقراء في الريفتمكين فقراء ال: 1-3الناتج 
 

يف تقوية منظمات املنتجني ومشههاركتهم يف ايلوار السههياسههايت، ويف توفري إمكانية  3يسههاهم الربنامج االسههرتاتيجي  -266
 إزاء ايلاجة إىل اعتماد هنج أوسههههع نطاقاً  . وإنتحصههههول األسههههر املعيشههههية الفقرية على اادمات واملدخالت والتكنولوجيا

ايلد من الفقر يف الريف واسههههتهداف الفقراء يف الريف بشههههكل جلّي يف املشههههاريع والربامج، أمران ضههههروريان لتحقيق النتائج 
تواجهها  املنشهههههههودة ولالرتقاء بكامل القدرات التقنية املتوافرة يف املنظمة بغية املسهههههههاعدة على التصهههههههدي للقيود اهليكلية اليت

 األسههههههههر املعيشههههههههية الزراعية الريفية الفقرية من حيث زيادة قدراها على ايلصههههههههول على املوارد الطبيعية وغريها من األ ههههههههول،
مبا يف ذلك حيازة األراضههههههههههههي، والتحكم هبا على مّر الوقت؛ وقدراها على إدارة املخاطر، مبا يف ذلك تلك املتعّلقة باملناخ؛ 

الطبيعية وإداراها املستدامة؛ وربط األسر املعيشية الزراعية الصغرية بالنظم الغذائية من خالل األسواق  وزيادة إنتاجية املوارد
الرئيسية والبديلة على حدٍّ سواء. وستوا ل املنظمة تعزيز االبتكار يف الريف ومبادرات اإلدماج يف عملية اإلنتاج اليت تليّب 

 يني.احتياجات  غار املنتجني واملزارعني األسر 
 

وسهههههههيتوا هههههههل تقدمي الدعم لتمكني السهههههههكان يف املناطق الريفية حيث يواجه الفقراء حتّديات ملّحة حتدق بسهههههههبل   -267
كسههههههت عيشهههههههم، من خالل دعم حقوقهم ونفاذهم إىل املوارد الطبيعية عن طريق عمليات معرفية واسههههههتشههههههارية تشههههههاركية 

ارف فيني الفقراء إىل األراضي وجمموعة من اادمات والتمويل واملعوخاضعة للمساءلة؛ ومن خالل تعزيز نفاذ املنتجني الري
 هههراحًة إىل أشهههّد الفئات فقراً لضهههمان عدم ختّلف أحد  3والتكنولوجيات املبتكرة واألسهههواق. ويتوّجه اهلدف االسهههرتاتيجي 

 .األ لية الشعوبو عن خطة التنمية، ويتطّرق إىل شرائ( حمددة تتطّلت سياسات وتدّخالت متباينة، مثل النساء 
 

 : تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية وتيسري العمل اجلماعي للفقراء يف الريف1-1-3املخرج 
 وضههههههههع اسههههههههرتاتيجيات وسههههههههياسههههههههات وخطوط توجيهية وبرامج لتحسههههههههني و ههههههههول فقراء الريف: 2-1-3املخرج 

 سههههههههياق د الطبيعية، مبا يف ذلك يفإىل جمموعة من اادمات والتمويل واملعارف والتكنولوجيات واألسههههههههواق واملوار 
 املناخ، ولتحسني السيطرة عليها

: دعم السههههياسههههات وتنمية القدرات وتوليد املعرفة لتسههههريع وترية املسههههاواة بني اجلنسههههني والتمكني 3-1-3املخرج 
 االقتصادي للمرأة يف الريف

 
 اب والنساء، ال سيما يف  فوف الشبلالئقالعمالة المنتجة والعمل احتسني و ول فقراء الريف إىل فرص : 2-3الناتج 

 
للتحدي املتمثل يف تعزيز العمالة املنتجة والعمل الالئق للفقراء، ال سيما للنساء  3يتصّدى الربنامج االسرتاتيجي  -268

ائية، ذوالشهههههههههباب يف الريف، من خالل تعزيز الُنهج اليت مت اختبارها ميدانياً السهههههههههتحداث فرص العمل يف النظم الزراعة الغ
وتوسهههههههههههههيع نطاق تنفيذ معايري العمل الدولية إىل املناطق الريفية، ال سهههههههههههههيما من أجل الوقاية من عمالة األطفال يف القطاع 

 يشههههههههمعالزراعي. ويسهههههههتند ذلك إىل اإلقرار بأن فقراء الريف يشهههههههملون بنوع خاص العمال الذين يقومون بعمل لكسهههههههت 
رة وزهيدة األجر وغري نظامية، أو الذين هم مسهههههههتبعدين عن سهههههههوق العمل. اليومي، أو الذين يقومون بأعمال غري مسهههههههتق

ويقع الدعم السههههههههههههههياسههههههههههههههايت وتطوير القدرات بغية خلق فرص العمل الزراعي وغري الزراعي الالئق، مبا يف ذلك تعزيز ريادة 
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باب، يف  لت ما للنساء والشاألعمال الريفية وتطوير املهارات الوظيفية الضرورية ورأس املال البشري واالجتماعي، ال سي
 العمل املضطلع به يف إطار هذا الناتج.

 
: دعم السهههههياسهههههات وتنمية القدرات يف ما يتعلق بصهههههياغة وتنفيذ االسهههههرتاتيجيات والسهههههياسهههههات 1-2-3املخرج 

 وااطوط التوجيهية والربامج ااا هههههههههههههة بتعزيز فرص العمل الالئق يف الريف، وتطوير املشهههههههههههههاريع وتنمية املهارات،
 خا ة بالنسبة إىل الشباب والنساء

: دعم السههياسههات وتنمية القدرات لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية يف املناطق الريفية من أجل 2-2-3املخرج 
 النهوض اودة فرص العمل وسالمتها، ال سيما يف ما يتعلق بعمل األطفال والعمل اجلربي

 
 نظم الحماية االجتماعيةتعزيز و ول فقراء الريف إىل : 3-3الناتج 

 
تتم معاجلة الروابط القائمة بني ايلماية االجتماعية وفرص العمل يف الريف على حنو أفضههههههههل، من خالل االرتقاء  -269

بنهٍج إقليمي/متعدد القطاعات إزاء ايلد من الفقر، وبالروابط مع اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وستشكل التفاعالت 
اية االجتماعية مع األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية وبناء القدرة على الصمود، حمور تركيٍز رئيسي احملددة للحم

يف إطار هذا الناتج. وسهههتكون القضهههايا الشهههاملة لعّدة قطاعات واملرتابطة مثل اهلجرة وتغرّي املناخ،  3للربنامج االسهههرتاتيجي 
فقر. الناتج، ما يشهههههكل إقراراً بايلاجة إىل النظر يف العالقات السهههههببية اليت تربطها بالمندرجة على حنو أفضهههههل يف بنية هذا 
ع نطاق عمله يف جمال ايلماية االجتماعية  3ويف إطار حماولة الربنامج االسههرتاتيجي  الو ههول إىل أشههّد الفئات فقراً، سههيوسههّ

 (.5السرتاتيجي ا اهلدفت اإلنسانية )بالتعاون مع املراعية للتغذية، ودعمه السرتاتيجيات ايلد من الفقر يف السياقا
 

 تغطية طاقن لتوسهههههيع واملنا هههههرة الدعوة وتعزيز القدرات وتنمية املعرفة وتوليد السهههههياسهههههات دعم: 1-3-3 املخرج
 واإلنسانية اهلشة السياقات يف ذلك يف مبا الريف، الفقراء يف لتشمل االجتماعية ايلماية
ت وتوليد املعرفة وتنمية القدرات وتعزيز الدعوة واملنا هههههرة للنهوض بأوجه الت زر : دعم السهههههياسههههها2-3-3املخرج 

 يف ما بني قطاعات ايلماية االجتماعية والتغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغري املناخ
 

ات الخاصة المتعددة القطاعالسياسات واالستراتيجيات والبرامج المنصفة  تعزيز القدرات على تصميم: 4-3الناتج 
 من أهداف التنمية املستدامة. 1، وعلى تنفيذها وتقييمها لإلسهام يف حتقيق اهلدف بالمساواة بين الجنسين

 
بقدر أكرب على السهههياسهههات واالسهههرتاتيجيات املتعددة القطاعات املنا هههرة للفقراء،  3يرّكز الربنامج االسهههرتاتيجي  -270

القطري واإلقليمي. ويتطّلت ذلك زيادة اوراط املنظمة خارج نطاق شهههركائها التقليديني يف وزارة ودعمه هلا على املسهههتويني 
 الزراعة، فضههههههههههالً عن بذل جهود إلدراج عمل املنظمة الفين، وجهود اآلخرين، يف العمليات األوسههههههههههع لسههههههههههياسههههههههههات ايلد

اعدة إىل البلدان اإلطار املفاهيمي العام لتقدمي املسهههههمن الفقر على املسهههههتويني القطري واإلقليمي. ويوفّر بالتا  هذا الناتج 
، واليت تواجه التحديني املزدوجني واملرتابطني 1يف تصهههههههههههههّديها لتحدي ايلد من الفقر بغية حتقيق هدف التنمية املسهههههههههههههتدامة 

 املتمثلني بتغرّي املناخ واهلجرة.
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دل يف آليات التنسهههههههيق، ومنتديات تبا وسهههههههيحصهههههههل العمل على مسهههههههتوى الدعوة، لتقوية القدرات املؤسهههههههسهههههههاتية -271
املعلومات، وقاعدة األدلة، وعلى مسههههههههههههههتوى دعم البلدان يف  ههههههههههههههياغة وتنفيذ هُنج شههههههههههههههاملة وإقليمية ومتعددة القطاعات 

 نتيجًة لذلك، جيتو  )السهههههياسهههههات واالسهههههرتاتيجيات والربامج( تتناول احملرّكات الرئيسهههههة للحد من الفقر يف الوقت نفسهههههه.
قة ومشههههههههههههرتكة،الرابع الناتج هذا عم الذي توفّره املنظمة يف إطارأن يسهههههههههههههال الد  ، وأن ميهاد الطريق أمام اسههههههههههههتجابة منسههههههههههههّ

 مبا يف ذلك توفري فرص عمل مع شركاء رئيسيني آخرين يف التنمية.
 

: تعزيز القدرات الوطنية على تصههههميم وتنفيذ سههههياسههههات واسههههرتاتيجيات وبرامج شههههاملة ومتعددة 1-4-3املخرج 
 اعات للحد من الفقر، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخالقط

: توفري البيانات واملعارف واألدوات لتعزيز وتقييم سههههههههياسههههههههات واسههههههههرتاتيجيات شههههههههاملة ومتعددة 2-4-3املخرج 
 القطاعات للحد من الفقر، مبا يف ذلك يف سههههههههههههياق اهلجرة وتغري املناخ، ور ههههههههههههد التقدم احملرز يف ايلد من الفقر

  الريفيف
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 : تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  موالا وكفاءة4الهدف االستراتيجي 
 

 السياق

 
لى شرائها واستدامتها القدرة عتؤثر النظم الزراعية والغذائية بصورة مباشرة على توافر املنتجات الغذائية والزراعية و  -272

ية سههههههههههتهالك. ومن شههههههههههأن التطورات الطارئة على النظم الزراعوتنوعها ونوعيتها وسههههههههههالمتها يف إطار الربط بني اإلنتاج واال
ات على عمليات التنمية االقتصهههادية والتحول اهليكلي من خالل تأثريها على مسهههتويأيضهههاً والغذائية أن تؤثر بشهههكل كبري 
من خالل و على أرباح الشهههههههركات املعنية  ، فضهههههههالً عن تأثريهاللمداخيل وأوجه اسهههههههتخدامهمدخل األفراد املشهههههههاركني فيها 

 التداعيات اليت ختلفها على استخدام املوارد.
 

لعام ومنش ت ومؤسسات القطاع ا ةاملعني ةترتسم معامل النظم الغذائية والزراعية حبست استجابة األطراف الفاعلو  -273
القطاع اااص يف  ةلسعى األطراف الفاعتات يف طلت املستهلكني. و القطاع اااص للتحديات والفرص اليت تولدها التغريّ 

 التنهافسههههههههههههههيهة من خالل تعزيز الكفهاءة واالبتكهارات التكنولوجيهة واإلداريهة فضههههههههههههههاًل  قهدراهمإىل زيهادة القيمهة للحفهاظ على 
 اعتمههاًداأكثر فههالنظم الزراعيههة والغههذائيههة أكثر مكونههات بههالتهها ، يصههههههههههههههب( الكثري من و عن زيههادة التمههايز بني املنتجههات. 

 أعلى وجود مسهههههههتوياتمع بسهههههههالسهههههههل التوريد املنسهههههههقة عموديًا  يتسهههههههم بشهههههههكل متزايدال و على املعارف واملوارد ورأس امل
من التبادالت التجارية العابرة للحدود ومسههههتويات أعلى من االسههههتثمار يف البىن التحتية األكثر تطورًا فضههههاًل عن االعتماد 

 تطورًا. منتجات واسرتاتيجيات تسويقية أكثر ابتكاراملتزايد على املعايري ااا ة و 
 

التطورات ايلا ههههههههههههههلة يف النظم الزراعية والغذائية ايلديثة قادرة على حتقيق نتائج إجيابية، إال أهنا قد  يف حني أنّ و  -274
 يات عّدة ال بد من معاجلتها إذا ما كان للتطور ايلا ههههههههههههل يف النظم الزراعية والغذائيةتفضههههههههههههي يف الوقت نفسههههههههههههه إىل حتدّ 

. وتتضمن هذه التحديات وجود 2030عام خطة والعاملية املطروحة يف  الوطنية األهدافقيق أن يساهم بصورة كاملة يف حت
 قات أكرب أمام املشههههههههههههههاركة يف سههههههههههههههالسههههههههههههههل القيمة ايلديثة بالنسههههههههههههههبة إىل فئات اجملتمع اليت تكون تقليدًيا أقل قدرةمعوّ 

الريفية رية و املناطق ايلضهههههههههشهههههههههباب والفقراء يف املرأة وال يف ذلكمبا  ،لاامل سأعلى الو هههههههههول إىل خدمات التعليم واملوارد ور 
 دراهمتكون قاد أعمال، وّ ال أو رُ جني أو عمّ توالشهههههههعوب األ هههههههلية واملزارع واملنشههههههه ت الصهههههههغرية. وعندما يعمل هؤالء كمن

ت كذلك اقا يساهم يف تزايد انعدام املساواة. وتربز املعوّ ، علو ول إىل األسواق أو فرص العمل األكثر رحًبا حمدودةعلى ا
 على مستوى مشاركة املستهلكني الفقراء يف الكثري من أسواق السلع الفرعية.

 
ة مع موا ههههلة وليّ متعزيز الشههههّ يف لة يشههههكل دعم تطوير النظم الزراعية والغذائية من أجل حتقيق األهداف املتمثّ سههههو  -275

متضاربة.  أن هذه األهداف غالًبا ما تكونو االستفادة من فرص حتقيق املكاست على مستوى الكفاءة حتديًا كبريًا، علًما 
األساسي للنمو  كيف الكثري من البلدان ذات الدخل املنخفض حيث يبقى القطاع الزراعي احملرّ  بشكل خاصذلك  ويص(ّ 

يف هذه  ال مفرّ و  .ويف البلدان املعرضههههة أكثر من غريها للصههههدمات )على غرار البلدان اجلزرية الصههههغرية النامية( االقتصههههادي
ادي وتسم( بتوليد ترعى النمو االقتصكي ة وتنافسية لؤ من حتويل النظم الزراعية والغذائية إىل قطاعات حديثة وكف البلدان

املداخيل وفرص العمل لرتكيبة سههههههكانية سههههههريعة النمو، مع السههههههماح يف الوقت نفسههههههه بتعزيز الشههههههمولية االجتماعية وتوزيع 
 املنافع بصورة منصفة.
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 (4ي االستراتيج البرنامجتمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  موالا وكفاءة )لتيجي البرنامج االسترا
 

ية املدخلة على  -276  اإلقراريف  2021-2018للفرتة  4االسههههههههههههههرتاتيجي  الربنامجيتمّثل أحد التعديالت األسههههههههههههههاسهههههههههههههه
 متسههههههههههههههقهةحلول متكهاملهة و  بهأن األههداف اآليلهة إىل بلوا نظم زراعيهة وغهذائيهة أكثر مشواًل وكفهاءة تتطلهت التو ههههههههههههههل إىل

ت األولوية فها حبسهههقات األسهههاسهههية وتصهههنّ د املعوّ على مسهههتوى السهههياسهههات واملؤسهههسهههات انطالقًا من حتليالت شهههاملة حتدّ 
 الوزارات لهههكذ ااهههاص والعهههام )مبههها يفني على أن تطبق من خالل تنسههههههههههههههيق اجلهود بني القطهههاع، عهههاجلتههههاًا ملوتطرح طرقههه

الشؤون رة التخطيط ووزارة ووزا التجارةة متزايدة بتطوير النظم الزراعية والغذائية مثل وزارة اليت تضطلع بأعمال مرتبطة بصور 
دية اإلقليمية اليت متثل املسهههتهلك( واملنظمات واملنتديات االقتصههها مبا فيها تلك(، فضهههاًل عن منظمات اجملتمع املدين )يةاملال

 واملنظمات الدولية.
 

سهههههههاق هنج التعاطي مع تطوير النظم الزراعية والغذائية ضهههههههمن بعدين اثنني. البعد سهههههههيجري العمل على تعزيز اتو  -277
والصههههههحة ايليوانية والصههههههحة  األغذيةاملعايري الدولية يف جمال سههههههالمة  (1)دعم  ههههههياغة واعتماد يف األول عمودي ويتمّثل 

 التعريفية والتدابري اسهههههههههههههتخدام التدابريباملرتبطة  تعددة األطراف واإلقليمية مبا فيها تلكاملاالتفاقيات التجارية و  (2)؛ النباتية
مسههههألة قطع األشههههجار  دولة امليناء ومعاجلةاليت تتخذها تدابري الوتطبيق االتفاق بشههههأن  اإلعاناتغري التعريفية فضههههاًل عن 

النظم الزراعية  وااطوط التوجيهية الطوعية اليت تتضههمن على سههبيل املثال مبادئ االسههتثمار املسههؤول يف (3)غري القانوين؛ 
جم. ن مصهههههايد األمساك الصهههههغرية ايلأوااطوط التوجيهية الطوعية بشههههه بشهههههأن الصهههههيد الرشهههههيد،والغذائية، ومدونة السهههههلوك 

توفري األطر لتصميم  من خالل( 1جمتمعة يف تعزيز ايلوكمة العاملية للنظم الزراعية والغذائية )الناتج  الصكوكوتساهم هذه 
 (.2وتطبيقها )الناتج  النظمواآلليات املؤثرة يف هذه  واألنظمةدان واملعايري للبل الوطنيةالسياسات 

 
أما البعد الثاين فهو البعد األفقي الذي يسههههم( بتحقيق مواءمة أفضههههل بني السههههياسههههات واالسههههرتاتيجيات القطرية  -278

، ستسم( لوطنيةات املواءمة اليت ستسم( بتصميم وتطبيق أفضل جملموعة من التدخالت املتسقة. ومن خالل دعم عمليا
عمليات التقييم بتوضي( أولويات الدعم أكان على مستوى تدعيم جوانت معينة من سلسلة القيمة أم على مستوى تعزيز 

 لذي حتتاجهحتديد نوع الدعم ايف يف املقابل، سهههههههههههههيسهههههههههههههاعد حتديد األولويات البلدان و ، أم االثنني مًعا. املشهههههههههههههّجعةالبيئة 
 (2والزراعة على مسهههههههههههتوى إدخال التغيريات على اهليكليات املؤسهههههههههههسهههههههههههية وهيكليات ايلوكمة )الناتج من منظمة األغذية 

(، علًما أن هذه 3)الناتج على حنو أكرب الستثمارات او/أو على مستوى تعزيز قدرات سلسلة القيمة والعمل على حشد 
(، 1 سههههههههههههرتاتيجيالربنامج االالغذائي والتغذوي ) حتسههههههههههههني األمناليت حتول دون قات عوّ املالتغيريات مطلوبة من أجل جتاوز 
 ( و/أو زيادة القدرة3الربنامج االسهههههههههههرتاتيجي من الفقر ) (، وايلدّ 2الربنامج االسهههههههههههرتاتيجي والتكثيف املسهههههههههههتدام لإلنتاج )

 (. 5الربنامج االسرتاتيجي ) الصمودعلى 
 

نشههه ت ة جمموعة متنوعة من األفراد واملؤسهههسهههات واملد طبيعة النظم الزراعية والغذائية اليت تشههههد على مشهههاركتولّ و  -279
 لتنظيميةاة، فرص إبرام شههههراكات على مسههههتويات متعددة. ويف إطار حتديد شههههكل األطر الدولية الذين جتمعهم روابط عدّ 

 ، تدعو ايلاجة إىل تدعيم الشهههههههههراكات القائمة مع منظمات الدوليةالوطنيةالسهههههههههياسهههههههههات  تسهههههههههرتشهههههههههد هباواالتفاقات اليت 
ارة والتنمية مؤمتر األمم املتحدة للتجومنظمة التجارة العاملية و  العاملية لصههههههحة ايليواننظمة املا منظمة الصههههههحة العاملية و منه
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فضههههاًل عن األجهزة اإلقليمية املعنية )مثل اللجنة االقتصههههادية إلفريقيا واللجنة االقتصههههادية واالجتماعية آلسههههيا  32(األنكتاد)
يقها.  ههههياغة االتفاقات التجارية وتطب عندوضههههع املعايري و  خاللدعم املشههههاركة الفعالة للبلدان من أجل  33واحمليط اهلادئ(

إىل تدابري  لوينبغي دعم جوالت ايلوار العاملية واإلقليمية حول أولويات تطوير النظم الزراعية والغذائية والسهههعي إىل التو هههّ 
مات غري ايلكومية ومن خالل منتديات مثل املنتدى العاملي قة بشههههأن األهداف املشههههرتكة وذلك باالشههههرتاك مع املنظمنسههههّ 

 العاملية للثروة ايليوانية املستدامة.ااطة الريفية و و  الزراعية للجهات املاحنة املعنية بالتنمية
 

 تعددة أ هههههحاب املصهههههلحة مبا يف ذلك القطاع العام املعلى املسهههههتوى القطري، جيت تشهههههجيع ودعم الشهههههراكات و  -280
إضهههههافة إىل النظراء التقليديني أي وزارات  ،لعمل مع وزارات متعددة منها وزارات التجارة والصهههههناعة والصهههههحةا من خالل)

(، والقطاع اااص احمللي والعابر للحدود الوطنية وغرف التجارة الشههههههههههههههريكة ومنظمات والثروة السههههههههههههههمكية راجةالزراعة وايل
 نبغي العمل. ويالوطنيةمواءمة االسههههههرتاتيجيات والسههههههياسههههههات وذلك على مسههههههتوى  ،اجملتمع املدينمنظمات املسههههههتهلكني و 

العام يف سبيل  عالقطا  حشد استثمارات من أجلعلى تعزيز الشراكة مع البنك الدو  وغريه من املؤسسات املالية الدولية 
يف جمال  رباتااو تطوير النظم الزراعية والغذائية. وجيت تعظيم الشههههههههههههراكة بني بلدان اجلنوب على مسههههههههههههتوى نقل املعارف 

ا سهههههههههبق، جيت حتديد طبيعة اجملاالت اليت يطلت من املنظمة توجيه تدخالاها إليها وفًقا فضهههههههههاًل عمّ و املمارسهههههههههات اجليدة. 
وحبسهههت أ هههحاب املصهههلحة املعنيني من كل بلد. ونظرًا إىل تنوع السهههياقات، سهههيختلف النهج  واحتياجاتهبلد  لوضهههع كلّ 

 النظم الزراعية والغذائية بني املناطق والبلدان. تطوير الذي ستعتمده املنظمة للتعاطي مع
 

 الجم من أجل ضهههههمان تنسهههههيق االسهههههتثمارات يف)وضهههههمنه( تربز األمهية ااا هههههة للشهههههراكات مع القطاع اااص و  -281
ددة، تطوير النظم الزراعية والغذائية. وميكن للمنظمة أن تسهههاهم يف تدعيم هذه الشهههراكات من أجل دعم إجناز نواجتها احمل

 وضههعبشههأن  ضههلأف حوار يسههرية ودعمها وتناعيّ الصههّ  لالحّتاداتمبا يف ذلك على سههبيل املثال، من خالل إنشههاء منتديات 
وتوجيه العمل على تصههميم الشههراكات بني القطاع العام والقطاع اااص من أجل توفري البىن التحتية طبيقها السههياسههات وت
 .الالزم التمويل تتوىل توفرينظم عامة وخا ة  ، ومن خالل ابتكاراألسواقاملطلوبة يف 

 
م ايلوكمة من خالل تطوير املعايري واملوا فات واالتفاقات الدولية ودع يف جمالق يف دمج العمل عمّ سيجري التّ و  -282

املصلحة  ة أ حابدات من نوع املنتديات متعدّ واملهم أيًضا هو العمل على تقوية اهليكليّ  ،مواءمة االسرتاتيجيات الوطنية
 ذية. وميكن تدعيم الروابط بالتغةمن أجل ضههههههههههمان اإلقرار حباجات وانشههههههههههغاالت اجملموعات املختلفة من األطراف الفاعل

دعم تطوير النظم الغذائية أي هنج يقّر بالعتء املزدوج لسههههههههههههههوء لمن خالل اعتماد هنج أكثر مشواًل وموجًها حنو الطلت 
يز على الشهههمولية أخريًا، سهههيتوا هههل الرتكو  هههول الفقراء يف املدن إىل النظم الغذائية. التغذية ومن خالل الرتكيز أكثر على و 
ة. ويتمثل مكني االقتصهههههادي للمرأواة بني اجلنسهههههني والتّ ا(، واملسهههههوالشهههههعوب األ هههههلينياالجتماعية )مبا يف ذلك الشهههههباب 

ا متسهههاوية لالسهههتفادة من معدالت يف اهلدف األسهههاسهههي  على طول  والتنافسهههية ةأعلى من الكفاءإعطاء املرأة والرجل فر هههً
 ؤون اجلنسههانيةالشههمراعاة ويصههب( من األسهههل بالتا  سههالسههل قيمة األغذية الزراعية وعلى مسههتوى النظم الغذائية عموًما. 

ية بشكل ارات اجلنسانوبني تلك اليت قد تظهر فيها االعتب اً ة جنسانيّ ايلياديّ التدابري من خالل الفصل بني التدابري العاملية و 
ة وبني التدابري ملؤسههسههيّ ا رتتيباتوال التنظيميةالسههياسههات واألطر  طبيقطبيعي أكثر ال سههيما يف إطار العمل على تصههميم وت

                                                      
 املنظمة العاملية للصحة ايليوانية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.  32
 .آلسيا واحمليط اهلادئ االقتصادية واالجتماعية األمم املتحدة جلنةاألمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا و  جلنة  33
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املناخ،  مولية يف املنشهههههه ت الزراعية وتطوير سههههههالسههههههل القيمة. أما بالنسههههههبة إىل تغرّي تحقيق الشههههههّ ل قدراتالاهلادفة إىل تعزيز 
ات  ذلك مواءمة اسههرتاتيجيّ مبا يف ،فحقيق تكامل أفضههل بني اجلوانت األسههاسههية للتخفيف والتكيّ غيري بتفتسههم( نظرية التّ 

 .األحيائيبصورة أكرب على االقتصاد خضرنة سالسل القيمة والرتكيز و  املناخ تغرّي 
 

 10و 9و 8و 2 األهداف مقا ههههههد بصههههههورة مباشههههههرة يف حتقيق 4الربنامج االسههههههرتاتيجي سههههههيسههههههاهم العمل على و  -283
مؤشههههرات أهداف التنمية املسههههتدامة املضههههّمنة يف إطار من من خالل جمموعة من أهداف التنمية املسههههتدامة  17و 14و12و
 .4تائج اااص باهلدف االسرتاتيجي النّ 
 

 النواتج والمخرجات
 

 ةكضههههههههههمن شههههههههههرا سههههههههههتسههههههههههاهم املنظمة يف تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة من خالل دعم البلدان  -284
كل اااص باهلدف الشهههه) مع اجملتمع اإلمنائي وأ ههههحاب املصههههلحة املعنيني، وذلك عرب أربعة نواتج ومثانية رخرجات مرتابطة

  (.1وامللحق  4االسرتاتيجي 
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 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  موالا وكفاءة :4لهدف االستراتيجي ا

 

 املقا د
مضهههههههههههههاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل  هههههههههههههغار  -
 (3-2اهلدف نتجي األغذية )م
اعتماد تدابري لضههههههههمان سههههههههالمة أداء أسههههههههواق  -

السههلع األسههاسههية للمسههاعدة على ايلد من شههدة 
  ج(-2اهلدف تقلت أسعارها )

 
 املقا د

ختفيض نصههههههههههههههيت الفرد من النفايات الغذائية  -
العههههامليههههة على  ههههههههههههههعيههههد أمههههاكن البيع بههههالتجزئههههة 
ئر اواملسهههتهلكني مبقدار النصهههف، وايلد من خسههه

األغذية يف مراحل اإلنتاج وسههالسههل اإلمداد، مبا 
يف ذلك خسهههههههههههائر ما بعد ايلصهههههههههههاد، حبلول عام 

 (3-12اهلدف ) 2030

 
 املقا د

زيادة  هادرات البلدان النامية زيادًة كبريًة، وال  -
سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان منواً من 

 2020الصهههههههههههههههههههههادرات الههعهههههههاملههيهههههههة حبههلههول عهههههههام 
 (11-17اهلدف )

 املؤشرات
نسهههههههبة املسهههههههاحة الزراعية املخصهههههههصهههههههة للزراعة  -

 (1-3-2اهلدف املنتجة واملستدامة )
 مؤشههههههههههههههر مفههههههارقههههههات أسههههههههههههههعههههههار األغههههههذيههههههة  -
 (1-ج-2اهلدف )

 املؤشرات
 املههؤشههههههههههههههههر الههعهههههههاملههي اسهههههههههههههههههههههائههر األغهههههههذيهههههههة -
 (1-3-12اهلدف )

 

 املؤشرات
 حصهههههههههههههههههة البلهههدان النهههاميهههة وأقهههل البلهههدان منواً  -

 (1-11-17اهلدف )من الصادرات العاملية 
 

 

 

 
 
 

 
 لتحسههههههههني الو ههههههههول إىل األسههههههههواق  صتتتتتتياغة اتفاقات تجارية وخطوط توجيهية طوعية ومواصتتتتتتفات دولية 1-4الناتج 

 الدولية وأدائها
 

يلوكمة ايضهههههههمن هذا الناتج أن تكون  هههههههياغة املعايري واملوا هههههههفات واالتفاقات التجارية الدولية اليت تسهههههههاهم يف  -285
ا يكفل املرونة العاملية للنظم الغذائية واليت تشههكل بالتا  إطارًا يسههم( للبلدان بتصههميم اسههرتاتيجيااها وسههياسههااها الوطنية، مب

دعمان املشهههههههههاركة الفاعلة ياثنني ن هذا الناتج رخرجني ة. ويتضهههههههههمّ للبلدان لكي تسهههههههههعى إىل حتقيق أهدافها اجملتمعيّ الكافية 
 املعايري الدولية ويف االتفاقات التجارية وااطوط التوجيهية الطوعية على التوا .للبلدان يف  ياغة 

 

   

 

:  ههههههههههههههههيههههههههاغههههههههة البلههههههههدان 1-1-4املخرج 
ملو ههههههههههفات دولية جديدة ومنقحة خا ههههههههههة 
بسالمة األغذية وجوداها وبالصحة النباتية، 
 واالتفاق عليها لتكون مبثابة مراجع لتحقيق

 االتساق الدو 

تههههههعههههههزيههههههز قههههههههدرات  :1-2-4املههههههخههههههرج 
منظمههات القطههاع العههام على تصههههههههههههههههميم 

اسههههههههههات واالسههههههههههرتاتيجيات وتنفيذ السههههههههههي
واألطر التنظيمية وخطط االسههههههههههههتثمارات 
الوطنيههههة اليت تههههدعم إقههههامههههة نظم زراعيههههة 

 غذائية شاملة وفعالة.

: تههههزويههههههههد اجلهههههههههههههات 1-3-4املههههخههههرج 
الفاعلة يف سههههههههههههههلسههههههههههههههلة القيمة بالقدرات 
الفنية واإلدارية إلقامة سهههههههههههههالسهههههههههههههل قيمة 
 زراعية غذائية مستدامة وفعالة وشاملة

وفري أحدث املعلومات : ت1-4-4املخرج 
والتحليالت عن األسههههواق العاملية لتشههههجيع 
شهههههههههفافية األسهههههههههواق وتعزيز فرص األسهههههههههواق 

 العاملية واإلقليمية.

تعزيز قههههههدرات البلههههههدان  :2-1-4املخرج 
واجلماعات االقتصهههادية اإلقليمية التابعة هلا 
على املشهههههههههاركة بفعالية يف  هههههههههياغة خطوط 

جع شههههههههههههههههتوجيهيههة طوعيههة واتفههاقههات دوليههة ت
ن فرص  سههههههُ شههههههفافية إجراءات األسههههههواق وحتن
األسههههههههههواق وإقامة نظم زراعية وغذائية أكثر  

 كفاءة.

: تههههههعههههههزيههههههز قههههههههدرات 2-2-4املههههههخههههههرج 
منظمههات القطههاعني العههام وااههاص على 
م تصهههههههميم وتنفيذ ترتيبات تشهههههههغيلية تدع
 إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة.

تههههههعههههههزيههههههز قههههههههدرات  :2-3-4املههههههخههههههرج 
 العههام وااههاص على منظمههات القطههاعني

زيههههههههادة االسهههههههههههههههههههتههههثههههمههههههههارات يف األدوات 
واادمات املالية وآليات إدارة املخاطرة، 
وتصهههههههههههميمها وتنفيذها لغرض إقامة نظم 

 زراعية غذائية شاملة وفعالة

: تزويههد منظمههات القطههاع 2-4-4املخرج 
العام مبا يلزم إلنشهههههههههههاء نظم لر هههههههههههد وحتليل 

راعية ز آثار السهياسهات التجارية والغذائية وال
 على النظم الزراعية الغذائية الوطنية. 

صياغة:1-4الناتج
طوخطو تجاريةاتفاقات
فاتومواصطوعيةتوجيهية
إىلالو وللتحسنيدولية

وأدائهاالدوليةاألسواق

انالبلدتصميم:2-4الناتج1
أطرو لسياساتوتنفيذها
ؤسسيةموترتيباتتنظيمية
زراعيةنظمإقامةتدعم
وفعالةشاملةغذائية

قدراتتعزيز:3-4الناتج2
واااصالعامالقطاعني
وضللنهاالستثماراتوزيادة

لةالشامالزراعيةباملنش ت
.القيمةسلسلةوتطوير

لقراراتالبلداناختاذ:4-4الناتج3
دعمأجلمناألدلةإىلباالستناد
غذائيةزراعيةنظمإقامة

4

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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 هههههياغة البلدان ملو هههههفات دولية جديدة ومنقحة خا هههههة بسهههههالمة األغذية وجوداها وبالصهههههحة  :1-1-4املخرج 
 لتحقيق االتساق الدو  مراجعالنباتية، واالتفاق عليها لتكون مبثابة 

 واجلمهاعهات االقتصههههههههههههههاديهة اإلقليميهة التهابعهة هلها على املشههههههههههههههاركهة بفعهاليهة البلهدانز قهدرات : تعزي2-1-4املخرج 
ن فرص األسههههواق  سههههُ يف  ههههياغة خطوط توجيهية طوعية واتفاقات دولية تشههههجع شههههفافية إجراءات األسههههواق وحتن

 وإقامة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة
 

عية غذائية تدعم إقامة نظم زرا ر تنظيمية وترتيبات مؤستتتستتتيةوتنفيذها لستتتياستتتات وأطالبلدان  تصتتتميم – 2-4الناتج 
 شاملة وفعالة

 
الرتتيبات و  نظمةواءمة وتصهههههميم وتطبيق السهههههياسهههههات واألعلى  هههههعيد املحتسهههههينات إجراء يسهههههعى هذا الناتج إىل  -286

تنسيق التدابري  من أجل ةاملختصّ . ومن خالل العمل مع الوزارات على املستوى الوطينتشّكل بيئة األعمال املؤسسية اليت 
على مسهههتوى ايلكومة ككل، سهههتسهههاعد املنظمة البلدان يف حتقيق املواءمة ومزيد من االتسهههاق يف اسهههرتاتيجيااها وسهههياسهههااها 

 من خالل العمهههلوميكن ضههههههههههههههمن األطر اليت حتهههددهههها املعهههايري واملوا ههههههههههههههفهههات واالتفهههاقهههات التجهههاريهههة الهههدوليهههة.  الوطنيهههة
لد ما لتصهههب( تطوير النظم الزراعية والغذائية يف باليت حتول دون قات عوّ املحتديد  ،ذات الصهههلةعلى هذا الناتج واملخرجات 

الههة على حنو أكربالتههدخالت بههالتهها   تطبيق  عملههددة الت حمههدّ . ومن املقّرر النظر كههذلههك يف تههدخّ حمههددة األهههداف وفعههّ
ضههههاًل عن تصههههميم ف واملهدر من األغذية،جارية والفاقد ااا ههههة باملعايري وتعزيز التبادالت الت التنظيميةالسههههياسههههات واألطر 

سههتالم تيبات التشههغيلية احملسههنة )مثل الزراعة التعاقدية واملشههرتيات املؤسههسههية/العامة والرتتيبات التعاقدية ونظم االوتنفيذ الرتّ 
ديات التنسههيق ومنت نيالصههناعية ومنظمات املسههتهلك االحتادات(؛ وهيكليات ايلوكمة )مثل وما إىل ذلكيف املسههتودعات، 

 ني(.تعددة أ حاب املصلحة وجبهات الربملانيّ املما بني الوزارات واملنتديات 
 

تعزيز قدرات منظمات القطاع العام على تصههههميم وتنفيذ السههههياسههههات واالسههههرتاتيجيات واألطر : 1-2-4املخرج 
 شاملة وفعالة.تدعم إقامة نظم زراعية غذائية  اليتالتنظيمية وخطط االستثمارات الوطنية 

العام واااص على تصههههههههههههميم وتنفيذ ترتيبات تشههههههههههههغيلية تدعم  القطاعنيتعزيز قدرات منظمات  2-2-4املخرج 
 إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة.

 
وير للنهوض باملنشهه ت الزراعية الشههاملة وتط قدرات القطاعين العام والخاص وزيادة االستتتثماراتتعزيز  – 3-4الناتج 
 ة القيمةسلسل
 

 ةيف سهههههلسهههههلة القيمة من أجل حتسهههههني عمليّ  ةهذا الناتج بدعم قدرات األطراف الفاعل ضهههههمنسهههههيسهههههم( العمل  -287
ائية. عم واالسهههههههههههتثمارات املرتبطة بتطوير النظم الزراعية والغذدّ توفري خدمات الاألعمال و خا هههههههههههة بتطبيق اسهههههههههههرتاتيجيات 

القدرات ( النهوض ب1)من أجل:  املتخذة اجليدة، سيجري دعم التدابري القيمة واملمارسات ةانطالقًا من حتليالت سلسلو 
وحتسهههههههني  (2)يف سهههههههلسهههههههلة القيمة؛  ةوغريها من األطراف الفاعل ؤسهههههههسهههههههاتالزراعية وامل ل عمال التجاريةالتقنية واإلدارية 

  يف احتواء الرتاجعمهة بالتا سههههويق واملسههههاوالتّ الّتجهيز حويل و مسههههتوى ونوعية االسههههتثمارات العامة وااا ههههة يف أنشههههطة التّ 
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 مويل وأدوات إدارة املخاطر؛وتوسههههههههيع نطاق الو ههههههههول إىل خدمات التّ  (3)يف األغذية والزراعة؛  ةالعامليات يف االسههههههههتثمار 
احملددة  اهاسههامها( ومسههاعداهم على العمل بطريقة  ههديقة للبيئة ومراعية للمناخ مبا ميّكن البلدان األعضههاء من االلتزام مب4)
قيمة الزراعية وسهههههههههالسهههههههههل ال على  هههههههههعيدي النهوض باألعمال التجاريةطريًا. وسهههههههههيتعمد هذا الناتج على العمل اجلاري ق

 ة وأدوات إدارة املخاطر.والنظم املاليّ  اتارئة يف جمال االستثمار حسينات الطّ والتّ 
 

ار الرقابة اااص بأهداف التنمية من إط ابات جزءً  واملهدر من األغذيةانطالًقا من اإلقرار بأن خفض الفاقد و  -288
ري التعامل االسهههرتاتيجي. وجي اهلدفتائج على مسهههتوى النّ  الفاقد واملهدر من األغذية كنتيجة من املسهههتدامة، جرى اعتماد

 ،اسههائر األغذيةاملؤشههر العاملي اااص بأهداف التنمية املسههتدامة، أي  1-3-12مع املوضههوع من خالل تضههمني املؤشههر 
يق ذلك إضهههههفاء ت العمل على حتقإىل جانت برنامج األمم املتحدة للبيئة. وسهههههيتطلّ  وادعة لهاملنظمة وكالة  ربتذي اعتُ وال

ة قدرااها التقنيالّنهوض براعية يف الزّ  األعمال الّتجارية(، فضههههههههههههاًل عن دعم 2-4)الناتج  املشههههههههههههّجعةحتسههههههههههههينات على البيئة 
 (.3-4واإلدارية وو وهلا إىل التمويل )الناتج 

 
تزويد اجلهات الفاعلة يف سهههلسهههلة القيمة بالقدرات الفنية واإلدارية إلقامة سهههالسهههل قيمة زراعية : 1-3-4املخرج 

 غذائية مستدامة وفعالة وشاملة
تعزيز قدرات منظمات القطاعني العام واااص على زيادة االسهتثمارات يف األدوات واادمات  :2-3-4املخرج 

 طرة، وتصميمها وتنفيذها لغرض إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالةاملالية وآليات إدارة املخا
 

 نظم زراعية غذائية إقامةمن أجل دعم األدلة  إلى باالستنادالقرارات البلدان اتخذت -4-4الناتج 
 

لية ارة الدو ااا ههههههة بالتج والتحليالتسههههههتعمل املنظمة مبوجت هذا الناتج على دعم تطوير واسههههههتخدام البيانات  -289
لتحليالت إلتاحة البيانات وا والوطيناإلقليمي  املسههههتوينيواألسههههواق فضههههاًل عن أنظمة املعلومات ور ههههد السههههياسههههات على 

 كثر أمًنا و ههههالبةً أغذائية قطاعات زراعية لالسههههرتشههههاد هبا عند إجراء تغيريات يف السههههياسههههات بغرض التشههههجيع على قيام 
أجل دعم عملية  القرار للحصههول على أدلة من  ههانعي تسههم( بتلبية طلبات ليّت ا األدلةبذلك سههتوفر املنظمة و . ةً وتنافسههيّ 

توى الكفاءة غرات على مسههههالثّ  تصههههميم وتطبيق السههههياسههههات املالئمة واملتسههههقة وخطط اإلنفاق العامة املناسههههبة هبدف سههههدّ 
 والشمول اليت تشوب الكثري من النظم الزراعية الغذائية.

 
عن األسههههههواق العاملية لتشههههههجيع شههههههفافية األسههههههواق وتعزيز  والتحليالتعلومات توفري أحدث امل: 1-4-4املخرج 

 .واإلقليميةفرص األسواق العاملية 
: تزويد منظمات القطاع العام مبا يلزم إلنشههههههههاء نظم لر ههههههههد وحتليل آثار السههههههههياسههههههههات التجارية 2-4-4املخرج 

 .والغذائية والزراعية على النظم الزراعية الغذائية الوطنية
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 هديدات واألزماتمود أمام التّ : زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصّ 5الهدف االستراتيجي 
 

 السياق
 

يف زيادة قدرة سههبل كسههت العبش املسههتندة إىل الزراعة على الصههمود أمام  5تتمثل مسههامهة اهلدف االسههرتاتيجي  -290
 دم احملرزية اليت كانت  ههههههعبة املنال، فضههههههاًل عن التقالتهديدات واألزمات الرئيسههههههية اليت تؤدي إىل ت كل املكاسههههههت التنمو 

حنو بلوا األمن الغذائي. وإىل جانت التحدي الثالثي الذي تواجهه البلدان النامية أي إنتاج مزيد من الغذاء وتوفري مزيد 
ها، ال سههيما تلك ثري من الوظائف وإدارة املوارد الطبيعية بصههورة مسههتدامة، يربز تنامي حجم األزمات والكوارث ووترياها وتأ

 املرتبطة بتغري املناخ والتهديدات والنزاعات املرتبطة بأمن السلسلة الغذائية.
 

ة. إذ أ ههههههههههههههيت القطاع املتطرف املناخّيةة مبا يف ذلك الظواهر املخاطر الطبيعية بالبلدان واجملتمعات احملليّ وحُتدق  -291
األضهههههههرار املتأتية عن املخاطر والكوارث الطبيعية يف البلدان النامية يف املائة من  22بنحو  2013و 2003الزراعي بني عامي 

 ويف ظههّل تغري املنههاخ، 34يف املههائههة يف قطههاع الزراعههة إذا مهها جرى احتسهههههههههههههههاب الظواهر البيئيههة واملنههاخيههة املتطرفههة فقط(. 25)
وحرائق الغابات  فيضانات واألعا ريوترية الظواهر املناخية املتطرفة مثل موجات اجلفاف والوحّدة و من املتوقع تزايد حجم 

لتتسههههههبت مبزيد من األضههههههرار وااسههههههائر. ويؤّكد اتفاق باريس بشههههههأن تغري املناخ على ايلاجة إىل تعزيز قدرة البلدان األكثر 
 35هشاشة على توقع املخاطر واحتواء الصدمات وإعادة تشكيل مسار التنمية من أجل التخفيف من املخاطر املناخية.

 
اإلنتاج الغذائي املكثف وظاهرة تغري املناخ بصههورة متزامنة يف زيادة ايلاالت الطارئة  نظمت عوملة التجارة و وسههامه -292

على امتداد السهههههههههلسهههههههههلة الغذائية واملتأتية عن اآلفات واألمراض ايليوانية )مبا فيها املائية( والنباتية )مبا فيها األحراج( العابرة 
 ن األحداث املرتبطة بسههههههههههههالمة األغذية. وتشهههههههههههههد التهديدات الوبائية تزايًدا ومن املتوقعفضههههههههههههاًل ع ،للحدود والعالية األثر
 يف حال اختاذ تدابري أكثر فعالية ملعاجلة جمموعة األسباب املتنوعة الكامنة وراء هذه التهديدات. زايد إالّ أن يتوا ل هذا التّ 

 
 ااامسهههههههههههههة مصهههههههههههههدر قلق خاص سهههههههههههههنّ  طفال دونم ومعدالت الوفيات ل قزّ وأخريًا، تشهههههههههههههكل مسهههههههههههههتويات التّ  -293
تدة بالنزاعات. وتتسههههههم األزمات املم يتأثرونغالًبا ما  والذينمليون شههههههخص يعيشههههههون يف حاالت أزمات عتدة  500لنحو 

مبزيج من املسههههههههههببات املتكررة مثل النزاعات واملخاطر الطبيعية والصههههههههههدمات االجتماعية واالقتصههههههههههادية والتهديدات احملدقة 
ة مشههههرتكة بني مس الغذائية وايلوكمة اهلشههههة والقدرات املؤسههههسههههية الضههههعيفة. ويشههههكل انعدام األمن الغذائي ايلادّ  بالسههههلسههههلة

لدان أضههههههعاف أمثال املعدالت املسههههههجلة يف ب ثالثة حاالت األزمات املمتدة حيث تعادل معدالت النقص يف التغذية حنو
سهههتغالل رة بصهههورة غري متناسهههبة وتكون عرضهههة للعنف واالة فيها متأثّ نامية أخرى؛ أي هي ايلاالت اليت غالًبا ما تكون املرأ

 اجلنسيني. 
  

                                                      
 .آثار الكوارث على الزراعة واألمن الغذائي ،2015 منظمة األغذية والزراعة  34
 ( اليت جرى إطالقها خالل مؤمتر األطراف ايلادي والعشرين.A2Rمبادرة التوقع والتحمل وإعادة التشكيل )  35
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 البرنتتامج االستتتتتتتتتتتتراتيجي لزيتتادة قتتدرة ستتتتتتتتتتتبتتل كستتتتتتتتتتتتب العيش على الصتتتتتتتتتتتمود أمتتام التهتتديتتدات واألزمتتات 
 (5)البرنامج االستراتيجي 

 
ها. مؤخرًا واليت دأبت املنظمة على وضعباملسارات العاملية للسياسية املستحدثة  5يسرتشد الربنامج االسرتاتيجي  -294

 مع األهداف وااللتزامات يف جمال السياسات الصادرةجّيداً وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل أن الربنامج سيكون متوائًما 
 2021-2018كيز بشههههههههههكل أكرب خالل الفرتة مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسههههههههههاين. ويف هذا السههههههههههياق، من املقرر الرّت عن 
تغري املناخ والظواهر املناخية املتطرفة الناجتة عنه؛ فضهههههههههاًل عن التهديدات احملدقة بالسهههههههههلسهههههههههلة الغذائية وهنج " هههههههههحة على 

 واحدة" والوقاية من النزاعات وحركات النزوح البشري.
 

الل من خالظواهر املناخية املتطرفة ذات الصههههههلة على أيضههههههاً على تغري املناخ و  5وسههههههريكز الربنامج االسههههههرتاتيجي  -295
 تفعيل اتفاق باريس املوقع مؤخرًا وإطار سههههههههههههههنداي للحد من رخاطر الكوارث كأسههههههههههههههاس لدعم البلدان واجملتمعات احمللية

 من رخههاطر الكوارث من أجههل تعزيز القههدرة على الصههههههههههههههمود يف وجههه ف مع تغري املنههاخ وايلههدّ كيّ يف اجلوانههت القطههاعيههة للتّ 
 تغري املناخ.

 
بشهههههههكل أكرب على هنج " هههههههحة واحدة" وسهههههههياقه األوسهههههههع ضهههههههمن نطاق العمل على أزمات  كيزومن املقرر الرّت  -296

السههههلسههههلة الغذائية، عا يسههههاهم يف تفعيل سههههبل التعاون بني القطاعات من أجل حتسههههني األمن الغذائي والتغذية والصههههحة 
 فضههههههههاًل حمليطة ايوان والبيئة مسههههههههتوى التفاعل بني اإلنسههههههههان وايل عنخفيف من آثار األزمات الناشههههههههئة والرفاه من خالل التّ 

ا عمل املنظمة املتعدعن التخفيف من هذه اآلثار. ويشههههههههمل األ  اتالقطاع دسههههههههاس املنطقي لنهج " ههههههههحة واحدة" أيضههههههههً
املخاطر املتصههههههلة مبقاومة مضههههههادات امليكروبات واسههههههتخدامها إىل جانت االنشههههههغاالت العاملية واحمللية وأحد أكرب  يف جمال

العامة على مسهههتوى العامل. ويف جمال  هههحة ايليوان، تربز مسهههألة تعزيز قدرات خدمات اإلرشهههاد التهديدات على الصهههحة 
دة للتبادالت األمراض املقيّ نة و ر إيالء أمهية أكرب إىل الفقر املرتبط باألمراض املتوطّ البيطري كأولوية. وبصورة عاثلة، من املقرّ 

 قّرر الرتكيز بصهههههههههههههورة أكرب على الرابط ما بني تغري املناخ واألمراضالتجارية ال سهههههههههههههيما طاعون اجملرتات الصهههههههههههههغرية. ومن امل
ج شاملة ومتكاملة جيري دجمها مع أداوت وضع النماذج من أجل حتضري واآلفات النباتية وايليوانية من خالل استخدام هنُ 
 .الفئات األكثر ضعفاً البلدان املعرضة بشكل أفضل وفهم اآلثار وااية 

 
الرجال ة معاجلة األولويات ااا هههههههة بياق، سهههههههتوا هههههههل املنظمة العمل أيضهههههههاً على توثيق وفهم كيفيّ ويف هذا السههههههه -297

 والنسهههههههههههاء على مسهههههههههههتوى التدخالت التغذوية والغذائية يف السهههههههههههياقات املتأثرة بالنزاعات ملعرفة كيف ميكن هلذه األولويات
على تطوير  تهاء النزاعات العنيفة. ومن املقرر الرتكيزأن تصههقل عميات بناء السههالم والنهوض باملسههاواة بني اجلنسههني إثر ان

األ ههههههول  املوجودة فضههههههاًل عن توفري وبناء ةبرامج تراعي املسههههههاواة بني اجلنسههههههني واهدف إىل معاجلة جماالت انعدام املسههههههاوا
لنقدية ا بطريقة تسههههههم( بتمكني الضههههههحايا )مثاًل من خالل توفري فرص الو ههههههول اآلمن واملضههههههمون إىل األراضههههههي واألموال

 وغريها من املوارد املنتجة للنساء والشباب(.
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مبوجت جمال العمل على األزمات املمتدة مبا يف ذلك النزاعات العنيفة، واسهههههرتشهههههاًدا بإطار العمل بشهههههأن األمن و  -298
 لسههههههههههههالم واالسههههههههههههتقراركيز على الروابط ما بني األمن الغذائي وا، من املقرر الرّت 36 األزمات املمتدة لّ ظالغذائي والتغذية يف 

 مع العمههل على األولويههات النههاشههههههههههههههئههة مثههل اهلجرة والنزوح وايللول الههدائمههة. وبههالتهها ، من املقرر الرتكيز يف جمههال العمههل
على إظهار دور الزراعة واألمن الغذائي يف استدامة السالم واالستقرار واملسامهة يف الوقاية  2021-2018هذا خالل الفرتة 
 يف ذلك الروابط مع حاالت النزوح واهلجرة.من النزاعات، مبا 

 
وسهههههههيجري العمل على تعزيز جماالت التكامل والت زر على املسهههههههتوى الداخلي مع الربامج االسهههههههرتاتيجية األخرى  -299

وعلى املسههتوى ااارجي مع شههركاء أسههاسههيني على املسههتوى الفين والتشههغيلي وعلى مسههتوى املوارد ال سههيما يف جمال تعزيز 
على مواجهة  ؛ والقدرةالتمكينّيةعلى الصهههههههمود يف سهههههههياق السهههههههياسهههههههات املسهههههههتدامة ل من الغذائي والتغذية والبيئة  القدرة

دمات وفرص وايلماية االجتماعية املسههتجيبة للصههّ  ؛واملسههتدامة اً ة مناخيّ الغذائية الذكيّ و املخاطر والنظم اإليكولوجية الزراعية 
بتغري املناخ، قامت  ويف ما يتعلق تطبيق على الصهههههههمود.القيمة الغذائية القابلة لل العمل يف املناطق الريفية وقدرة سهههههههالسهههههههل

املنظمة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بتوطيد تعاوهنما من خالل "مبادرة املرونة إزاء املناخ" الصههههههههههههههادرة عن أمني عام األمم 
 م.خ، باإلضهههههههافة إىل الوقاية من النزاعات وبناء السهههههههالاملتحدة لدعم البلدان واجملتمعات احمللية األشهههههههد عرضهههههههة ملخاطر املنا 

دت املنظمههة وبرنههامج األغههذيههة العههاملي بههاطالع جملس األمن يف األمم املتحههدة بههانتظههام على حههالههة األمن الغههذائي  وقههد تعهههّ
 دائمة املشهههههههههههرتكةليف البلدان اليت تعاين من أزمات. وسهههههههههههتوا هههههههههههل املنظمة التزامها وتعاوهنا بني الوكاالت، مثاًل مع اللجنة ا

بني الوكاالت املعنية بالشههههههههههههههؤون اإلنسههههههههههههههانية ومع آليات اجملموعة اإلمنائية يف األمم املتحدة / اللجنة التنفيذية للشههههههههههههههؤون 
 اإلنسانية، من أجل إجياد حلول متنع نشوب نزاعات وتساهم يف بناء السالم. 

 
املتطرفة  هود بصههورة أكرب على تغري املناخ والظواهروباإلمجال، سههيسههم(  ههقل األسههاس املنطقي للناتج برتكيز اجل -300

يز كوهنج " ههحة واحدة" وبرنامج العمل اااص بالسههالم واالسههتقرار املسههتدامني وحاالت التهجري القسههري. وسههيجري الرّت 
ل األمني لربنامج عم بشكل خاص على التزامات منظمة األغذية والزراعة خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين دعماً 

إىل الدور الفاعل ملنظمة األغذية  العام للعمل اإلنسهههههههههههاين الذي يتمحور حول مضهههههههههههوع بناء القدرة على الصهههههههههههمود. ونظراً 
 5والزراعة يف  هههههههقل هذه االتفاقات العاملية ايلديثة يف جمال السهههههههياسهههههههات، تعكس سهههههههلسهههههههلة نتائج اهلدف االسهههههههرتاتيجي 

 ات هذه االتفاقات على أكمل وجه.أولويّ 
 

من أهداف  16و 15و 13و 11و 10و 2و 1األهداف مقا د سيساهم عمل املنظمة بصورة مباشرة يف حتقيق و  -301
 درجة ضهههههههمن إطار النتائج اااص باهلدفاملؤشهههههههرات ألهداف التنمية املسهههههههتدامة املالتنمية املسهههههههتدامة من خالل جمموعة 

 .5االسرتاتيجي 
 

 النواتج والمخرجات
 

زيادة قدرة سهههههبل كسهههههت العيش على الصهههههمود أمام التهديدات واألزمات من خالل أربعة سهههههتسهههههاهم املنظمة يف  -302
  (.1وامللحق  5الشكل اااص باهلدف االسرتاتيجي ببعضها البعض )نواتج ومثانية رخرجات مرتابطة 

                                                      
 .تدة الصادر عن جلنة األمن الغذائياألزمات املم ظلّ  األمن الغذائي والتغذية يف بشأنإطار العمل   36
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 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5لهدف االستراتيجي ا

 
 المقاصد

بناء قدرة الفقراء والفئات الضههههههههههعيفة على الصههههههههههمود وايلد من تعرضههههههههههها  -
وتههأثّرههها بههالظواهر املتطرفههة املتصههههههههههههههههلههة بههاملنههاخ وغريههها من اهلزات والكوارث 

  (5-1اهلدف ) 2030االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 

 
 المقاصد

 ضههههههههههمان حصههههههههههول اجلميع على ما يكفيهم منو القضههههههههههاء على اجلوع  -
 (1-2اهلدف ) 2030الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

اهلدف ) 2030وضهههههههع هناية جلميع أشهههههههكال سهههههههوء التغذية حبلول عام  -
2-2) 
ضهههههههمان وجود نظم إنتاج غذائي مسهههههههتدامة، وتنفيذ عارسهههههههات زراعية  -

 (4-2اهلدف متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملا يل )
مان سالمة أداء أسواق السلع األساسية للمساعدة اعتماد تدابري لض -

  ج(-2اهلدف على ايلد من شدة تقلت أسعارها )
 المؤ رات

 100 000عدد الوفيات واملفقودين واملتضررين بسبت الكوارث من كل  -
  (2-1-13 = 1-5-1اهلدف ) شخص

 المؤ رات
اً ادمعدل انتشههههار انعدام األمن الغذائي الشههههديد وسههههط السههههكان اسههههتن -

 (2-1-2اهلدف إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي )
 (2-2-2اهلدف معدل انتشار سوء التغذية )اهلزال( ) -
هلدف انسهههبة املسهههاحة الزراعية املخصهههصهههة للزراعة املنتجة واملسهههتدامة ) -
2-4-1) 
  (1-ج-2اهلدف مؤشر مفارقات أسعار األغذية ) -

 
  المقاصد

جة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشهههههههخاص املتضهههههههررين، التقليل إىل در  -
لي وحتقيق اوفاض كبري يف ااسهههائر االقتصهههادية املباشهههرة املتصهههلة بالناتج احمل

اهلدف ) 2030اإلمجا  العاملي اليت حتدث بسههههههههههههههههبت الكوارث حبلول عام 
11-5)  

 
  المقاصد

طة باملناخ رتبتعزيز املرونة والقدرة على الصههمود يف مواجهة األخطار امل -
والكوارث الطبيعيهههههة يف مجيع البلهههههدان، وتعزيز القهههههدرة على التكيف مع 

 (1-13اهلدف تلك األخطار )
 

 المؤ رات
ااسههههههههههائر االقتصههههههههههادية املباشههههههههههرة املتصههههههههههلة بالناتج احمللي اإلمجا  العاملي  -
  (2-5-11اهلدف )

 المؤ رات
 000 ارث من كلعدد الوفيات واملفقودين واملتضهههههههههررين بسهههههههههبت الكو  -

  (1-5-1 = 2-1-13اهلدف شخص ) 100

 
  المقاصد

مكههافحههة التصههههههههههههههههحر، وترميم األراضههههههههههههههههي والرتبههة املتههدهورة، مبهها يف ذلههك  -
األراضهههي املتضهههررة من التصهههحر واجلفاف والفيضهههانات، والسهههعي إىل حتقيق 

  (3-15اهلدف ) 2030عامٍل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام 

 
  دالمقاص

ايلد بدرجة كبرية من مجيع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت  -
 (1-16اهلدف الوفيات يف كل مكان )

 
 المؤ رات

-15ف اهلدنسهبة األراضهي املتدهورة نسهبة إىل جمموع مسهاحة اليابسهة ) -
3-1) 

 المؤ رات
نسمة، حبست العمر واجلنس  100 000الوفيات املتصلة بالنهزاع لكل  -

  (2-1-16اهلدف ) والسبت

 

 

 

 

 

 

 

   

تعزيز القهههههههدرات الوطنيهههههههة : 1-1-5املخرج 
للحكومههة واملنظمههات العههامههة على  ههههههههههههههيههاغههة 
وتعزيز برامج اسههههههههههههههتثمههههههار وسههههههههههههههيههههههاسههههههههههههههههههههات 

من  واسههههههههههههههرتاتيجيات وخطط خا ههههههههههههههة بايلد
 املخاطر وبإدارة األزمات

وضهههههههههع آليات أو حتسهههههههههينها : 1-2-5املخرج 
ملخاطر ا لتحديد التهديدات ور ههههدها، وتقييم

وتنفيههههذ اإلنههههذار املبكر املتكههههامههههل ويف الوقههههت 
 املناست

تعزيز قهههههههدرات ايلكومهههههههة  :1-3-5املخرج 
واجملتمعهههات احملليهههة وأ ههههههههههههههحهههاب املصههههههههههههههلحهههة 
الرئيسيني اآلخرين على تنفيذ عارسات الوقاية 
والتخفيف اجليههّدة للحههّد من آثههار التهههديههدات 

 واألزمات 

تعزيز قههدرات السههههههههههههههلطههات : 1-4-5املخرج 
أ ههههحاب املصههههلحة على املسههههتوى الوطين يف و 

 جمال التأهت للطوارئ للحد من تأثري األزمات

حتسهههههههههههههني آليات التنسهههههههههههههيق : 2-1-5املخرج 
وتعبئهههههههة املوارد للحهههههههد من املخهههههههاطر وإدارة 

 األزمات.

حتسههههههههههههههني القههدرات الوطنيههة : 2-2-5املخرج 
على تقييم قهههابليهههة التهههأثر وقيهههاس القهههدرة على 

 الصمود

تزويههههههد اجملتمعههههههات احملليههههههة  :2-3-5املخرج 
   مبمارسات وتدابري للحد من قابلية التأثر

تقدمي املسههههههاعدة اإلنسههههههانية  :2-4-5املخرج 
يف الوقت املناسههت إىل اجملتمعات املتضههررة من 

 األزمات للحفاظ على سبل كست العيش

 

أوالبلداناعتماد:1-5الناتج
ةقانونيوأطرلنظمتنفيذها

نمللحدومؤسسيةوسياساتية
األزماتوإدارةاملخاطر

البلداناستخدام:2-5الناتج1
بكرالمولإلنذارمنتظمةلمعلومات
املعروفةو احملتملةالتهديداتملواجهة

واملستجدة

منبالحدالبلدانقيام:3-5الناتج2
عيديصعلىالتأثروقابليةالمخاطر
المحليوالمجتمعاألسرة

البلدانتأهب:4-5الناتج3
وإدارةواألزماتللكوارث

لهاالفعالةاالستجابات

4

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
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 للحد من املخاطر وإدارة األزمات سيةلنظم وأطر قانونية وسياساتية ومؤس تنفيذهاالبلدان أو  اعتماد :1-5الناتج 
 

جرى ضهههههههههههههمن هذا الناتج حتديد ثالثة جماالت حتظى بأولوية إلجراء التعديالت االسهههههههههههههرتاتيجية الالزمة يف الفرتة  -303
 الكوارث املتصههههههههههههههلهة بهاملخهاطر الطبيعيهة واملنهاخيهة، تتمثهل األولويهة األوىل رخهاطر. وانطالقًها من التخفيف من 2018-2021
يز بشهكل أكرب على أزمات السهلسهلة الغذائية )مبا يف ذلك هنج " هحة واحدة"( واألزمات املمتدة )مبا فيها الوقاية يف الرتك

من النزاعات وبناء السهههالم( وتضهههمينها بشهههكل أفضهههل يف االسهههرتاتيجيات والسهههياسهههات القطاعية ااا هههة مبخاطر الكوارث 
 ملثال دعم البلدان لتحقيق املواءمة بني السهههههياسهههههات والربامجواألزمات على املسهههههتوى الوطين. ويشهههههمل ذلك على سهههههبيل ا

هج " هههههحة املتعددة القطاعات لن الوطنيةالقطاعية املختلفة املتصهههههلة بنهج " هههههحة واحدة" )الدعم املؤسهههههسهههههي للمنتديات 
 واحدة"( ووضع سياسة مؤسسية للوقاية من النزاعات واستدامة السالم واالستقرار.

 
 انية فهي سههههههههههههههعي املنظمة املسههههههههههههههتمر لدمج وتعميم العمل على التخفيف من املخاطر والتكيفأما األولوية الث -304

للحد ي وقد عزز هذا الطلت كّل من إطار سههههندا سههههقة يف السههههياسههههات واالسههههرتاتيجيات الزراعية.مع تغري املناخ بطريقة متّ 
عددة بري ملموسة من خالل الشراكة املتالكوارث واتفاق باريس. إضافة إىل ذلك، سيجري العمل على اختاذ تدا من رخاطر

يجيات مم املتحدة، ودعًما لتطوير اسرتاتل عام المني األالصادرة عن  "املناخاملرونة إزاء مبادرة "أ حاب املصلحة يف إطار 
 حمددة لبناء القدرة على الصمود.

 
ويل األخرى ية للمخاطر وأشهههههههههكال التموتتمثل األولوية الثالثة يف الرتكيز بشهههههههههكل أكرب على االسهههههههههتثمارات املراع -305

 سههههههههههههههاقوتعظيم االت واإلمنائيالفجوة القائمة بني متويل العمل اإلنسههههههههههههههاين  لتعزيز القدرة على الصههههههههههههههمود من أجل سههههههههههههههدّ 
ني برامج االستثمار نسيق وحتسبني السياسات وآليات التنسيق ذات الصلة. وتتضمن هذه األولوية، من بني مجلة أمور، التّ 

األزمات مع جمموعة من األطراف الفاعلة ضهمن اجملموعات منها وإدارة على التخفيف من املخاطر والوقاية  للعمل املسهبق
 احمللية املعنية بالعمل اإلنساين والتنمية وبناء السالم واملناخ.

 
 اراستثم برامج وتعزيز  ياغة على العامة واملنظمات للحكومة الوطنية القدرات تعزيز :1-1-5املخرج 
 األزمات وبإدارة املخاطر بايلد من خا ة وخطط واسرتاتيجيات ساتوسيا

 : حتسني آليات التنسيق وتعبئة املوارد للحد من املخاطر وإدارة األزمات.2-1-5املخرج 
 

 ملواجهة التهديدات احملتملة واملعروفة واملستجدةلمعلومات منتظمة ولإلنذار المبكر  البلداناستخدام  :2-5الناتج 
 

ت وتطبيق  -306 جرى حتههديههد أولويتني من أجههل تههدعيم الروابط بني مراقبههة املخههاطر وتفعيههل اإلنههذارات والوقههايههة والتههأهههّ
تدبري املالئم، لهشههههههاشههههههة واقرتاح الللعامل احملدد لة مع التو ههههههل إىل فهم أفضههههههل رة يف حال بروز إنذارات حادّ دابري املبكّ التّ 

ثر ناخية املتطرفة واألمراض ايليوانية والنباتية العابرة للحدود العالية األعن الرتكيز بشهههههههههههههكل خاص على الظواهر امل فضهههههههههههههاًل 
 حتسههههههههههههههني الرابط بني اإلنههذار املبكر والتههدبري املبكر، أي تطوير نظههام لإلنههذار  (1)واألزمههات املمتههدة مبهها فيههها النزاعههات: 

 لكوارث املرتقبة؛باقية تسم( بالتخفيف من آثار اوالتدابري املبكرة من أجل ترمجة اإلنذارات إىل تدابري تأّهت است –املبكر 
( وحتسههههني القدرات يف جمال مجع البيانات وحتليلها وقياس قدرة الزراعة واألمن الغذائي والتغذية على الصههههمود من أجل 2)
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ي يف القطاع الزراع 37ل إىل سهههههياسهههههات وبرامج مراعية للمخاطر، ال سهههههيما على مسهههههتوى تقدير األضهههههرار وااسهههههائرالتو هههههّ 
 واإلبالا عنها.

 
وضع آليات أو حتسينها لتحديد التهديدات ور دها، وتقييم املخاطر وتنفيذ اإلنذار املبكر  :1-2-5املخرج 

 املتكامل ويف الوقت املناست
 : حتسني القدرات الوطنية على تقييم قابلية التأثر وقياس القدرة على الصمود.2-2-5املخرج 

 
 المحلي والمجتمع األسرةصعيدي  على لتأثرا وقابلية المخاطرلحد من باالبلدان  قيام: 3-5الناتج 

 
املشههههورة حول أدوات وعارسههههات اجملتمعات احمللية  ( إسههههداء1)سههههوف يتمحور العمل حول أولويات ثالث هي:  -307
لظواهر امن املخاطر وتدعيمها على مستوى سبل كست العيش املعتمدة على الزراعة مع الرتكيز بشكل خاص على  للحد

( وتقوية أدوات ايلماية 2املناخية املتطرفة وأزمات السههههههههلسههههههههلة الغذائية مبا يف ذلك هنج " ههههههههحة واحدة" وحاالت النزاع؛ )
املعنية نظمات ملااالجتماعية ونقل املخاطر ال سيما يف السياقات اهلشة واملناطق املعرضة للكوارث فضاًل عن متكني املرأة و 

لشههههههههههههههؤون ل املراعية والنهجإطار العمل بشههههههههههههههأن األمن الغذائي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة  متاشههههههههههههههًيا مع مبادئ باملرأة
 ( ودعم الو هههههههول إىل األراضهههههههي واملوارد الطبيعية وحيازاها من أجل التخفيف من ضهههههههعف اجملتمعات احمللي3؛ )اجلنسهههههههانية

وجيهية املسههههههههههاواة بني اجلنسههههههههههني وتطبيق ااطوط الت زاع واألزمات املمتدة مع الرتكيز حتديًدا علىال سههههههههههيما يف حاالت النّ  
 الطوعية بشأن ايلوكمة املسؤولة يليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 
تعزيز قدرات ايلكومة واجملتمعات احمللية وأ ههههههههحاب املصههههههههلحة الرئيسههههههههيني اآلخرين على تنفيذ : 1-3-5املخرج 

 ة والتخفيف اجلّيدة للحّد من آثار التهديدات واألزماتعارسات الوقاي
 : تزويد اجملتمعات احمللية مبمارسات وتدابري للحد من قابلية التأثر2-3-5املخرج 

 
 للكوارث واألزمات وإدارة االستجابات الفعالة لهاالبلدان  تأهب: 4-5الناتج 

 
يف جمههال ة تعزيز قههدرات البلههدان واجملتمعههات احملليههّ  (1)ت: جرى حتههديههد اجملههاالت الثالثههة التههاليههة ضههههههههههههههمن األولويهها -308
لتأّهت الختاذ تدابري مبكرة اسههههههههههههههتجابة لإلنذارات املبكرة يف مواجهة الصههههههههههههههدمات املناخية )ال سههههههههههههههيما حاالت اجلفاف ا

سهههههت ك  ة والنزاعات الناشهههههئة عن األمراض العالية األثر من أجل ااية سهههههبلوالفيضهههههانات والعوا هههههف(، واملخاطر الصهههههحيّ 
يدعم وسههه ( والرتكيز على حاالت النزوح القسهههري وال سهههيما الالجئني والنازحني داخلًيا.2العيش الزراعية بصهههورة أفضهههل؛ )

للمساواة  واليت تضمن التطبيق املنهجي للتدابري املراعيةوالالجئني ايللول املطروحة لظاهرة النازحني  5االسرتاتيجي  الربنامج
فضهههههاًل عن الشهههههراكات اليت تشهههههجع على النهج االبتكارية اليت تدعم اعتماد  ،دمج الشهههههباببني اجلنسهههههني واليت تسهههههم( ب

( وزيادة مسههههههههههتوى 3من خالل سههههههههههبل كسههههههههههت العيش املعتمدة على الزراعة؛ ) أنفسهههههههههههمالالجئني والنازحني داخلًيا على 

                                                      
 . املناخاملعنية بااسائر واألضرار املرتبطة باتفاق تغريالكوارث وآلية وارسو الدولية  للحد من رخاطراألضرار وااسائر ضمن إطار سنداي بالربط   37
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ق أعلى من أجل دعم زة بتنسياملعزّ دمات و ايلماية االجتماعية املستجيبة للصّ  نظمالتدخالت املستندة إىل النقد يف سياق 
  املخصصة.ريوضع ااطط والربامج للعمل اإلنساين على سنوات متعددة وآليات التمويل املرنة وغ

 
تعزيز قدرات السهههههلطات وأ هههههحاب املصهههههلحة على املسهههههتوى الوطين يف جمال التأهت للطوارئ : 1-4-5املخرج 

 زماتللحد من تأثري ال
 سهههههههاعدة اإلنسهههههههانية يف الوقت املناسهههههههت إىل اجملتمعات املتضهههههههررة من األزمات للحفاظ: تقدمي امل2-4-5املخرج 

 على سبل كست العيش
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 2021-2018: إطار نتائج األهداف االسرتاتيجية للفرتة 1امللحق 

 :1الهدف االستراتيجي 

 المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 

 الجوع: 
 (1-1-2الهدف ) انتشار نقص التغذيةمعدل  -

 انعدام األمن الغذائي:
 معدل انتشهههههههههههههههار انعدام األمن الغذائي املتوسهههههههههههههههط أو الشهههههههههههههههديد وسهههههههههههههههط السهههههههههههههههكان، اسهههههههههههههههتنادا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي -
 (2-2-2الهدف )

 ه:جميع أ كالب سوء التغذية
 (1-2-2الهدف ) ااامسةبني األطفال دون سن  معدل انتشار توّقف النمو -
 (2-2-2الهدف ) بني األطفال دون سن ااامسة، مصنفني حست النوع )اهلزال وزيادة الوزن( معدل انتشار سوء التغذية -
 (1-4-3الهدف ) الوفيات النامجة عن األمراض غري املعدية -

 االتزامتتتالبلههههدان التزام  :1-1 نتتتاتجال
 لقضهههاء على اجلوعبا اصتتريح استتياستتي
ام األمن الغذائي وسهههههههههههوء التغذية وانعد

 2030حبلول عام 

أو و/ة قطاعيشههههههاملة سههههههياسههههههات واسههههههرتاتيجيات وبرامج اسههههههتثمار  تعتمدا عدد البلدان اليت: ألف-1-1
شههههاملة لعدة قطاعات يدعمها إطار قانوين للقضههههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشههههكال سههههوء 

 2030التغذية حبلول عام 

طاعات قشهههاملة لعدة و ية حتسهههني قدرات ايلكومات وأ هههحاب املصهههلحة على وضهههع أطر سهههياسهههاتية وخطط وبرامج اسهههتثمار قطاع: 1-1-1املخرج 
 2030سوء التغذية حبلول عام مجيع أشكال قضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي و لل

كافٍ ة وتنفقانونيحتسني قدرات ايلكومات وأ حاب املصلحة على وضع أطر : 2-1-1املخرج   يذها إلعمال ايلق يف غذاء ٍ

ت  ليتتاالبلهههدان تنفيتتذ  :2-1 نتتاتجال
 من أجل  تتتتاملة للحوكمة والتنستتتتيق

القضههههههههههههههههههاء على اجلوع وانعهههدام األمن 
 سههههههههوء التغذيةمجيع أشههههههههكال الغذائي و 
 2030حبلول 

 والتنسيق واملساءلةشاملة للحوكمة لديها آليات  عدد البلدان اليت: ألف -1-2

 حوكمة األمن الغذائي والتغذية حتسني قدرات ايلكومات وأ حاب املصلحة على: 1-2-1املخرج 

قرارات لالبلدان  اتخاذ :3-1 ناتجال
 للقضهههههههههاء على ستتتتتتتتناد إلى األدلةباال

اجلوع وانعهههههدام األمن الغهههههذائي ومجيع 
أشهههههههههههههههكال سهههههههههههههههوء التغذية حبلول عام 

2030  

القطاعات  واملشههرتكة بني ةشههاملال تتحليالالمدة من عدد البلدان اليت تسههتخدم األدلة املسههت :ألف -1-3
يع أشههكال سههوء مجو  انعدام األمن الغذائيعاجلة مج ملاالرب ات و السههياسههيف قرارااها املتعلقة ب لكي تسههرتشههد هبا

 التغذية

ة ل سهههههوء التغذية ومسهههههامهانعدام األمن الغذائي ومجيع أشهههههكااجتاهات حتليل على حتسهههههني قدرات ايلكومات وأ هههههحاب املصهههههلحة : 1-3-1املخرج 
 2030القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام يف القطاعات وأ حاب املصلحة 

اء على اجلوع القضهب  هد وتقييم السهياسهات والربامج والتشهريعات ذات الصهلةر  علىحتسهني قدرات ايلكومات وأ هحاب املصهلحة : 2-3-1املخرج 
 2030م األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام وانعدا
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الههههبههههلههههههههدان تتتتنتتتفتتتيتتتتتتذ  :4-1 نتتتتتتاتتتتجالتتت
ستتتتتياستتتتتات واستتتتتتراتيجيات وبرامج ل

للقضههههههههههاء على اجلوع  فعالةاستتتتتتتتثمار 
وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشهههههههكال 

 2030سوء التغذية حبلول عام 

 مارسات واسرتاتيجيات وبرامج استثعدد البلدان اليت تنفذ بفعالية ما تضعه من سيا: ألف -1-4
 (1-أ-2الهدف مؤشر التوجه الزراعي للنفقات ايلكومية ): باء -1-4
التدفقات الرمسية )املسههههههههههاعدة اإلمنائية الرمسية مضههههههههههافا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل جمموع  :يمج -1-4

 (2-أ-2الهدف القطاع الزراعي )

ئي لقضههاء على اجلوع وانعدام األمن الغذاعلى ختصههيص املوارد املالية واسههتخدامها ل ههحاب املصههلحة حتسههني قدرات ايلكومات وأ: 1-4-1املخرج 
 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 يةي والتغذاألمن الغذائ حتسني قدرات ايلكومات وأ حاب املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جما : 2-4-1املخرج 
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 :2الهدف االستراتيجي 

 زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة

 واإلنتاجية األراضي تدهور 
 (1-3-15الهدف ) إىل جمموع مساحة اليابسة نسبة األراضي املتدهورة نسبةً  -
 (1-3-2الهدف ) راعية/الرعوية/ايلرجيةحجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حست فئات حجم املؤسسة الز  -

 الموارد الوراثية
 (1-5-2دف اله) عدد املوارد اجلينية النباتية وايليوانية ل غذية والزراعة املضمونة يف مرافق حفظ على املدى املتوسط أو الطويل -
 اضههههههاقف عند مسهههههتوى غري معروف اطر انقر نسهههههبة السهههههالالت احمللية اليت تصهههههنف على أهنا معرضهههههة للخطر، أو غري معرضهههههة للخطر، أو ت -
 (2-5-2الهدف )
 الميا 
 (1-4-6الهدف ) التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من الزمن -
 (2-4-6الهدف ) حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحت املياه العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة -

 مصايد األسماك
 (1-4-14الهدف ) ية داخل مستويات مستدامة بيولوجياً نسبة األر دة السمك -
 (1-5-14الهدف ) تغطية املناطق احملمية فيما يتعلق باملناطق البحرية -

 الغابات والجبال
 (1-1-15الهدف ) مساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة -
 (2-4-15الهدف ) مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي -
 سهههههههههههههههتهداماً م الرمسيهة والنفقهات العهامهة املوجههة يلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيهة واسهههههههههههههههتخهدامهها اسهههههههههههههههتخهدامهاً املسههههههههههههههههاعهدة اإلمنهائيهة  -
  (1-أ-15الهدف )

 ةبطريقتت نتتتاجيتتةلإلالبلهههدان  زيتتادة :1-2اتج النتت
ي تغري املناخ والتدهور البيئ مع معاجلة مستتتتتتتتتدامة

 د األمساكيالزراعة وايلراجة ومصاقطاعات يف 

( ثالثاملسهههههتوى ال) املنتجة واملسهههههتدامة نسهههههبة املسهههههاحة الزراعية املخصهههههصهههههة للزراعةلف: أ-2-1
 (1-4-2الهدف )
بلغ عن زيادة يف نسههههههههههبة األر ههههههههههدة السههههههههههمكية داخل مسههههههههههتويات تعدد البلدان اليت  باء:-2-1

 (1-4-14الهدف ( )األول)املستوى  مستدامة بيولوجياً 
 (1-2-15الهدف ) ستدامة للغاباتالتقدم احملرز يف اإلدارة امل جيم:  -2-1

على لتدهور البيئي تغري املناخ وا ومعاجلةزيادة اإلنتاجية من أجل  ستواهاأو االرتقاء مب هااختبار أو املمارسات قيام املنتجني بتجريت : 1-1-2املخرج 
 حنو مستدام

تغري  معاجلةو  زيادة اإلنتاجتؤدي إىل مالً وشهههاملة لعدة قطاعات عتماد عارسهههات أكثر تكاويج الالرت على : تعزيز قدرات املؤسهههسهههات 2-1-2املخرج 
 . املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام

ستتياستتات وعليات لالبلدان  وضتتع :2-2اتج الن
م ملعاجلة اإلنتاج املسههههههههتدا هاأو تحستتتتتتين ةكمو لحل

الزراعههة ات قطههاعههوتغري املنههاخ والتههدهور البيئي يف 
 وايلراجةد األمساك يومصا

 

ذات  هههههلة تشهههههجع اسهههههتدامة اسهههههتثمار برامج عدد البلدان اليت لديها سهههههياسهههههات و  ألف:-2-2
والتكيف  يرادات،نتاجية واإلتعاجل بشكل  ري( اإلد األمساك و يومصا راجةالزراعة وايلقطاعات 

 . التدهور البيئي، و تغري املناخ والتخفيف من حداهاآثار مع 
زيد أو تفعيل سههياسههة/اسههرتاتيجية/خطة متكاملة ت عدد البلدان اليت أبلغت عن وضههع باء:-2-2

مود أمام تغري صههههههههههههوتعزز قدراها على ال ،من قدرااها على التكيف مع اآلثار الضههههههههههههارة لتغري املناخ
غذية )مبا انبعاثات غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األتنمية تتسم باوفاض حتقيق املناخ و 

على الصههههههههههههعيد الوطين، وبالغات   مسههههههههههههامهة حمددةتكياف وطنية، وتقدمي ةيف ذلك وضههههههههههههع خط
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بالهدف  بط)املسههتوى الثالث( )مرت وطنية، وتقرير عن املسههتجدات لفرتة السههنتني، أو غري ذلك(
13-2-1) 

 دهور البيئيتد األمساك، ومعاجلة تغري املناخ واليومصا راجةالزراعة وايلاستدامة قطاعات دف تعزيز هبلسياسات والربامج  ياغة ا :1-2-2املخرج 

: حتسههههني قدرات ايلكومات وأ ههههحاب املصههههلحة على تيسههههري حوار السههههياسههههات املشههههرتك بني القطاعات لوضههههع اسههههرتاتيجيات أكثر 2-2-2املخرج 
 تكامالً يف قطاعات الزراعة وايلراجة ومصايد األمساك املستدامة، ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي

ياستتتتتتتتتتتات تنفيذ الستتتتتتتتتتتحتسهههههههههههههههني  :3-2اتج الن
تحقيق اسهههههههههتدامة قطاعات لوالصتتتتتتتكوك الدولية 

 راجةمصايد األمساك وايلو لزراعة ا
 

 هاودعمتنظمة رختارة  ادرة عن امل صكوك دوليةب تلتزماعدد البلدان اليت ألف: -2-3
العامة وآليات مشهههههههههههههههرتكة بني ات لخدمحمسهههههههههههههههنة لعدد البلدان اليت لديها منظمات  باء:-2-3

سههههتدامة قطاعات اواالسههههرتاتيجيات والتشههههريعات الوطنية اليت تعزز  املنظمات لتنفيذ السههههياسههههات
 د األمساكيالزراعة والغابات ومصا

التقههدم احملرز من جههانههت البلههدان يف مههدى تنفيههذ الصهههههههههههههههكوك الههدوليههة الراميههة إىل  جيم:-2-3
 (1-6-14الهدف ) مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالا ودون تنظيم

لتنوع البيولوجي الربي وللمياه العذبة املشهههههههههههههههمولة يف املناطق لهلامة نسهههههههههههههههبة املواقع ادال: -2-3
 (2-1-15الهدف ) احملمية، حبست نوع النظام اإليكولوجي

ا يتعلق م ، ال سههههيما يفةالدولي ةكمو د األمساك يف آليات ايليلزراعة وايلراجة ومصههههاقطاعات االفعال لدراج الدعم لضههههمان اإلتقدمي : 1-3-2املخرج 
 .نظمةملاالبيئية والتنوع البيولوجي حتت مسؤولية والصكوك ااا ة باألعمال ، وجداول تغري املناخب املعنيةاألطراف  اتمتر ، ومؤ 2030م خبطة عا

 .يوالتدهور البيئ عاجل تغري املناخت: تعزيز قدرات املؤسسات على تنفيذ السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج املستدام و 2-3-2املخرج 

 دناستتتتتتبااللقرارات لبلدان ااتخاذ  :4-2اتج الن
لزراعههة غرض اسهههههههههههههههتههدامههة قطههاعههات ال إلى األدلتتة

اخ تغري املنمع معاجلة  راجةمصهههههههههايد األمساك وايلو 
 يف الوقت ذاته والتدهور البيئي

 الشهههههههههههاملة لعدة قطاعات/يةلقطاعالبيانات امسهههههههههههتوى توافر حبسهههههههههههت عدد البلدان  ألف:-2-4
ات  هههههههنع يف عملي هاواسهههههههتخداماها وجودإليها  وإمكانية الو هههههههول يةتحليلال /املنتجاتدواتاألو 

 راجة.الزراعة ومصايد األمساك وايلقطاعات السياسات املتعلقة ب

 املناخ دام وتغريتدمج املعلومات املتعلقة باإلنتاج املسهههههتو عاجل القضهههههايا اإلقليمية أو العاملية تة اسهههههرتاتيجية ي: اسهههههتحداث منتجات معرف1-4-2املخرج 
  .والتدهور البيئي

 : تعزيز قدرات املؤسههسههات على مجع البيانات وتقدمي أدلة الختاذ القرارات بشههأن اإلنتاج املسههتدام وتغري املناخ والتدهور البيئي، مبا يف2-4-2املخرج 
 .ذات الصلةأهداف التنمية املستدامة ذلك 
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 3لهدف االستراتيجي ا

 الحّد من الفقر في الريف

  لفقر والوصول إلى الموارد اإلنتاجيةا
 العمر والوضهههههههههههههع الوظيفي واملوقع اجلغرايف )حضهههههههههههههري/ريفي(و  سهههههههههههههت اجلنس، حبدون خط الفقر الدو الذين يعيشهههههههههههههون لسهههههههههههههكان انسهههههههههههههبة  -
 (1-1-1الهدف )
 (1-2-1الهدف ) السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين، حبست اجلنس والعمرنسبة  -
 (1-4-1الهدف ) ذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها ايلصول على اادمات األساسيةنسبة السكان ال -
 نسبة جمموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق مضمونة يليازة األرض، الذين لديهم مستندات معرتف هبا قانونا والذين يعتربون حقوقهم -

 (2-4-1الهدف ) يف األرض مضمونة، حبست اجلنس ونوع ايليازة
 قلدخل والعمل الالئا

 (2-3-2الهدف ) متوسط إيرادات  غار منتجي األغذية، حبست اجلنس ومكانتهم كأفراد من الشعوب األ لية -
 (1-6-8الهدف ) سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريت 24و 15نسبة الشباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني  -
 سههههههههههههههنة واملنخرطني يف سههههههههههههههوق عمل األطفال وعددهم، حبسههههههههههههههت اجلنس والعمر 17و 5عمارهم بني النسههههههههههههههبة املئوية ل طفال الذين ترتاوح أ -
 (1-7-8الهدف )
  (1-1-10الهدف ) يف املائة من السكان وجمموع السكان 40معدالت منو نصيت الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو إيرادااها ضمن أدىن  -

منظمتتتتات فقراء الريف و تمكين  :1-3اتج النتتتت
اجية ىل املوارد اإلنتإ ول لو ن ام قراء في الريفالف

 واادمات واألسواق
 

 لسياساتا ذلك يف مبا - االسرتاتيجياتجودة /كفايةست مدى  حب البلدان عدد ألف:-3-1
 ايلواجز وإزالههة الريف فقراء متكني ىلاهلههادفههة إ -والربامج واللوائ( واألدوات التوجيهيههةطوط واا
 مههاتوااههد اإلنتههاجيههة املوارد إىل والنسههههههههههههههههاء الرجههال من فقراءال و هههههههههههههههولعرتض سهههههههههههههههبيههل ت اليت

 واألسواق والتكنولوجيات
جلهات ااملنظمات الريفية واملؤسهههههههههههههسهههههههههههههات ايلكومية و فيها عدد البلدان اليت عززت باء: -3-1

املنصههههههف ول  ههههههالو متكني فقراء الريف وحتسههههههني على املصههههههلحة قدرااها احبة  ههههههاألخرى املعنية 
 والنساء إىل املوارد اإلنتاجية واادمات والتكنولوجيات واألسواقلفقراء من الرجال ل
التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسي  جيم:-3-1

 د األمساك الصههههههههههغرية يف الو ههههههههههول إىل املوارد البحرية وهمي هذه ايلقوقييعرتف حبقوق مصهههههههههها
 (1-ب-14الهدف )
 إمجا  املزارعني الذين ميتلكون أراضههي زراعية أو لديهم حقوق مضههمونة نسههبة)أ(  دال:-3-1

يف األراضهههههههي الزراعية، حبسهههههههت اجلنس؛ )ب( حصهههههههة املرأة بني املالك أو أ هههههههحاب ايلقوق يف 
 (1-أ-5الهدف ) األراضي الزراعية، وحبست نوع ايليازة

ريف( للمرأة لك القانون العنسهههههههههههههبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذهاء: -3-1
 (2-أ-5الهدف ) املساواة يف ايلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 يف الريفلفقراء لالعمل اجلماعي وتيسري : تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية 1-1-3املخرج 

 واملعارفمويل والت اادماتمن  جمموعةإىل  الريف اءفقر  و ههول لتحسههني وبرامج توجيهيةخطوط و  وسههياسههات اسههرتاتيجياتوضههع  :2-1-3املخرج 
 السيطرة عليها، ولتحسني املناخ سياق يف ذلك يف مبا الطبيعية، واملوارد واألسواق والتكنولوجيات

 الريفيف  ةمرألل االقتصادي والتمكني اجلنسني بني ملساواةسريع وترية الت املعرفة وتوليد القدرات وتنميةدعم السياسات  :3-1-3املخرج 
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رص ف إىل الريف فقراءحتسني و ول  :2-3اتج الن
 يف سهههههههههههههههيمهها ال ،الالئقالعمتتل و  ةالمنتجتت ةلتتاالعمتت

 والنساء الشباب  فوف

 -جمموعة حمسههههههههههههنة من املؤسههههههههههههسههههههههههههات واالسههههههههههههرتاتيجياتاليت لديها عدد البلدان ألف: -3-2
خلق دف إىل اهاليت  -التوجيهية واللوائ( واألدوات والربامجااطوط مبا يف ذلك السههههههياسههههههات و 

 النساء والشباببالنسبة إىل الريف، مبا يف ذلك ل الالئق يف العمفرص 

ااا ة بتعزيز  ربامجالو  التوجيهيةطوط واا والسياسات االسرتاتيجيات وتنفيذ صياغةما يتعلق ب يف القدرات وتنميةدعم السياسات  :1-2-3املخرج 
 والنساء لشبابخا ة بالنسبة إىل ا ،هاراتتنمية املو  ريعاملشاطوير وتفرص العمل الالئق يف الريف، 

ياسههههههههههههههههات  :2-2-3املخرج   العمل فرص دةو من أجل النهوض ا الريفية املناطق يف الدولية العمل معايري تطبيق لتعزيز القدرات وتنميةدعم السههههههههههههههه
 اجلربي والعمل األطفال بعمل يتعلق ما يف سيما ال ،وسالمتها

 ظمنالريف إىل  فقراء  ههههههههههههولو  تعزيز :3-3اتج الن
 االجتماعية الحماية

 يةلحماية االجتماعية تربط ايلماية االجتماعحمسنة لعدد البلدان اليت لديها نظم  ألف:-3-3
 ايلد من الفقر يف الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةب
ة الدنيا/النظم ااا ههههههة بايلماي هم ايلدودالنسههههههبة املئوية من السههههههكان الذين تشههههههمل باء:-3-3

 (1-3-1الهدف ) االجتماعية
كنسهههبة   (وايلماية االجتماعية التعليم والصهههحة)األسهههاسهههية  تاادما ىعل قاإلنفا جيم:-3-3

 ( 2-أ-1الهدف ) ايلكوميق مئوية من إمجا  اإلنفا
 ئويةظيف كنسهههههههههههههههبة موبرامج التو  ايلكومي يف ايلماية االجتماعية قاإلنفا عجممو  دال:-3-3

 (1-باء-8الهدف ) والناتج احمللي اإلمجا  الوطنية تمن امليزانيا

 فقراءالتشههههههمل ل ةاالجتماعي يلمايةا تغطية نطاق لتوسههههههيع واملنا ههههههرة الدعوةوتعزيز  القدرات وتنمية املعرفة وتوليد السههههههياسههههههاتدعم  :1-3-3املخرج 
 انيةواإلنس اهلشة سياقاتال يف ذلك يف مبا الريف، يف

يلماية النهوض بأوجه الت زر يف ما بني قطاعات ل واملنا هههههههههههههههرة الدعوةوتعزيز  القدرات وتنمية املعرفة توليدو  السهههههههههههههههياسههههههههههههههههاتدعم  :2-3-3املخرج 
 املناخ املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغريإدارة والتغذية والزراعة و االجتماعية 

 تصهههههههههههههههميمعلى  القههههههههدرات تعزيز :4-3اتج النتتتتتت
نصتتفة الم برامجالو  ستتتراتيجياتاالو  ستتياستتاتال

 بينخاصتتتتتتتتتة بالمستتتتتتتتتاواة ال القطاعاتالمتعددة 
يف  هاملإلسهههههههههها وتقييم هاتنفيذعلى و  ،الجنستتتتتتين

  من أهداف التنمية املستدامة. 1اهلدف  حتقيق

 برامجو  سههياسههات واسههرتاتيجيات على وضههع معززة قدرات لديها اليت البلدان عدد ألف:-3-4
 يف الريف. الفقر من موجهة حنو ايلد القطاعات ومتعددة إمنائية شاملة

 نسهههههههههههههههبههههة املوارد اليت ختصهههههههههههههههصهههههههههههههههههههها ايلكومههههة مبههههاشهههههههههههههههرة لربامج ايلههههد من الفقر بتتتاء:-3-4
 (1-أ-1)الهدف 

 ذلك يف مبا الفقر، من لحدل القطاعات ومتعددة شاملة وبرامج سياسات واسرتاتيجيات وتنفيذ تصميم على الوطنية القدرات تعزيز :1-4-3املخرج 
 املناخ وتغري اهلجرة سياق يف

مبا يف ذلك  ،لفقرا من لحدل القطاعات ومتعددة شههههاملة سههههياسههههات واسههههرتاتيجياتالبيانات واملعارف واألدوات لتعزيز وتقييم توفري  :2-4-3املخرج 
 لريفايف سياق اهلجرة وتغري املناخ، ور د التقدم احملرز يف ايلد من الفقر يف 
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 :4ي لهدف االستراتيجا

 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  موالا وكفاءة

 (1-3-2)الهدف  حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حست فئات حجم املؤسسة الزراعية/الرعوية/ايلرجية -
 (1- -2الهدف ) مؤشر مفارقات أسعار األغذية -
 (1-3-12الهدف ) املؤشر العاملي اسائر األغذية -
 (1-11-17الهدف ) بلدان منواً من الصادرات العامليةحصة البلدان النامية وأقل ال -

 اتفتتتاقتتتاتصتتتتتتتتتتتيتتتاغتتتة  :1-4اتج النتتت
 ةوعيتتتتط توجيهيتتتتةخطوط و  تجتتتتاريتتتتة

 ولالو ههه لتحسهههني دولية ومواصتتتفات
 وأدائها الدولية األسواق إىل

وسههههط الشههههرهة الدنيا من فئة الدخل املت وبلدان املنخفض الدخلئوية من البلدان ذات املالنسههههبة  ألف:-4-1
الدولية لوقاية اقية االتفو  الغذائي الدسههههتور رعاية حتت الدوليةوا ههههفات امل وضههههع يف فعالة مشههههاركةاليت تشههههارك 

 منواً  البلدان أقل منوضع موا فات الدستور الغذائي الواردة  أو النباتات
 دوليةلدان النامية إىل األسواق اليت حتسن و ول البلاالتجارة االتفاقات ذات الصلة بعدد باء: -4-1
 ةتوجيهية طوعيفضل خطوط ن و وهلا إىل األسواق الدولية بسّ عدد البلدان اليت حتن جيم: -4-1
 (2-ب-2الهدف ) إعانات الصادرات الزراعية دال:-4-1
ن النامية املتمتعة والبلدا نسهههههههههههبة بنود التعريفات اجلمركية املطبقة على الواردات من أقل البلدان منواً  هاء:-4-1

 (1-أ-10الهدف ) كامل من الرسوم اجلمركيةباإلعفاء ال

تكون مبثابة لباتية، واالتفاق عليها الصهههههههحة النجوداها وبسهههههههالمة األغذية و خا هههههههة بجديدة ومنقحة :  هههههههياغة البلدان ملو هههههههفات دولية 1-1-4املخرج 
 الدو  لتحقيق االتساقمراجع 

 تفاقاتوا طوعية يهيةتوج خطوط  هههههههياغة يف بفعالية املشهههههههاركةالتابعة هلا على  قليميةاإل االقتصهههههههاديةالبلدان واجلماعات  قدرات تعزيز: 2-1-4املخرج 
 . كفاءة  أكثر وغذائية زراعية نظمإقامة و  األسواق فرصُسن وحتن  قاسو األإجراءات  شفافيةشجع ت وليةد

 البلههههههههدان تصتتتتتتتتتتتميم :2-4اتج النتتتتتت
 ميةتنظي وأطر لستتتتتياستتتتتات هاذيوتنف

 مظنتدعم إقامة  مؤستتتتستتتتية وترتيبات
 وفعالة شاملة غذائية زراعية

 .مشوالً  أكثر ائيوغذ زراعي نظامإقامة  تدعمة متكينيّ  بيئة نا راليت طُبقت فيها ع البلدان عددألف: -4-2
 التقدم احملرز من جانت البلدان يف مدى تنفيذ الصهههههههههههههههكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصهههههههههههههههيد باء:-4-2

 (1-6-14لهدف ا) غري القانوين دون إبالا ودون تنظيم
 (1-أ-8الهدف ) املعونة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتصلة بالتجارة جيم:-4-2

الوطنية  تثماراتاالسههه وخطط التنظيمية واألطر واالسهههرتاتيجيات السهههياسهههات وتنفيذ تصهههميمعلى  العام القطاعنظمات م قدرات تعزيز: 1-2-4املخرج 
 ملة وفعالة.شا غذائية زراعية نظمإقامة  يت تدعمال

 شاملة وفعالة. ذائيةغ زراعية نظمترتيبات تشغيلية تدعم إقامة  وتنفيذ تصميمواااص على  العام نيالقطاعنظمات م قدرات تعزيز: 2-2-4املخرج 

 نيقدرات القطاعتعزيز  :3-4اتج الن
 العام والخاص وزيادة االستتتتتتتثمارات

 الزراعية الشههههههههاملةللنهوض باملنشهههههههه ت 
 القيمةوتطوير سلسلة 

 

 القيمة لةسلس يف الفاعلة للجهات واإلداريةفنية ال القدراتاليت ازدادت فيها  البلدان عدد ألف: -4-3
 لههةمعههدّ ) ةايلقيقيهه بههالقيمههة الزراعههةفيههها حجم القروض املقههدمههة إىل قطههاع  ادزدا اليت البلههدان عههددبتتاء: -4-3

 (.التضخم حست
 الزراعةقطاع ثمار يف االستفيها  ادزداعدد البلدان اليت  جيم:-4-3
 (1-أ-2 الهدف) مؤشر التوجه الزراعي للنفقات ايلكومية دال:-4-3
جمموع التدفقات الرمسية )املسهههههههههههههههاعدة اإلمنائية الرمسية مضهههههههههههههههافا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل : -هاء-4-3

 (2-أ-2الهدف ) القطاع الزراعي
 (2-3-9الهدف ) أو خط ائتماننسبة الصناعات الصغرية ايلجم اليت هلا قرض واو: -4-3

  شاملةعالة و وفمستدامة  غذائية زراعية قيمة سالسلقامة إل واإلداريةفنية ال بالقدرات القيمة سلسلة يف الفاعلة اجلهات: تزويد 1-3-4املخرج 
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 ،ةاملخههاطر آليههات إدارة و  املههاليههة تااههدمههاو  األدوات يف االسهههههههههههههههتثمههارات زيههادةعلى  وااههاص العههام نيالقطههاع منظمههات قههدرات تعزيز: 2-3-4املخرج 
 وفعالة املةش غذائية زراعية نظمغرض إقامة ل هاوتنفيذ هاوتصميم

لقرارات لبلدان ااتخاذ  :4-4اتج الن
 دعممن أجل إلى األدلة  دستتتتتتتتتناباال

 غذائية زراعية نظمإقامة 

ة الو ول إليها ية وإمكانيعدد البلدان حبست مستوى توافر البيانات واألدوات/املنتجات التحليل ألف:-4-4
  وجوداها واستخدامها يف عمليات  نع السياسات املتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

 . واإلقليمية ةالعاملي األسواق فرص وتعزيز األسواق شفافيةشجيع لت العاملية قاسو األعن  والتحليالت: توفري أحدث املعلومات 1-4-4املخرج 

 الغذائية الزراعية لنظماعلى  والزراعية يةائوالغذ ةيالتجار السياسات  آثار وحتليل لر د نظم إلنشاء مبا يلزم العام القطاع منظمات: تزويد 2-4-4رج املخ
  .الوطنية
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 5لهدف االستراتيجي ا

 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 التغذية وءوس الغذائي األمن انعدام
 (2-2-2الهدف ( )اهلزال)معدل انتشار سوء التغذية  -
 (2-1-2الهدف ) إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي استناداً  السكان الشديد وسطاملتوسط أو األمن الغذائي معدل انتشار انعدام  -

 النظام اإليكولوجيبالنسبة إلى سالمة المخاطر 
 (1-4-2الهدف ) ة املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامةنسبة املساحة الزراعي -
 (1-3-15الهدف ) نسبة األراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة اليابسة -
 (1- -2الهدف ) مؤشر مفارقات أسعار األغذية -

 األضرار والخسائر
 (2-1-13 = 1-5-1الهدف ) شخص 100 000عدد الوفيات واملفقودين واملتضررين بسبت الكوارث من كل  -
 (2-5-11الهدف ) نتيجة للكوارث ااسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج احمللي اإلمجا  العاملي -
 (2-1-16الهدف ) نسمة حبست العمر واجلنس والسبت 100 000الوفيات املتصلة بالنهزاع لكل  -

 هاذينفت أو البلدان اعتماد :1-5اتج الن
 يتتتةيتتتاستتتتتتتتتتتتتاتوستتتتتتتتتتت قتتتانونيتتتة وأطرلنظم 

 وإدارة املخاطر من للحد ومؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية
 األزمات

 

 ألزماتارخاطر و  لكوارثعلى إدارة/ ايلد من ا والقدرات االلتزام مستوىحبست  البلدان عددألف: -5-1
 = 3-5-1هدف ال) مؤسسية ونظم وتشريعات سياسات شكل يف والتغذية واألغذية الزراعةب يف ما يتعلق

13-1-1) 
 (2-7-10الهدف ) ن اليت نفذت سياسات هجرة متسمة حبسن اإلدارةعدد البلدا باء:-5-1
عدد البلدان اليت أبلغت عن وضهههههههههع أو تفعيل سهههههههههياسهههههههههة/اسهههههههههرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من  جيم:-5-1

تنمية قيق حتقدرااها على التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ، وتعزز قدراها على الصمود أمام تغري املناخ و 
فاض انبعاثات غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األغذية )مبا يف ذلك وضههههههع خطة تكياف تتسههههههم باو

وطنية، وتقدمي مسامهة حمددة على الصعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، 
 (1-2-13الهدف )أو غري ذلك( 

  ية يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعاعدد البلدان اليت أدجمت يف مناهجها الدراسههههههههههههههه دال:-5-1
 (1-3-13 الهدف) والتكيف معه وايلد من أثره واإلنذار املبكر به مواضيع التخفيف من تغري املناخ

 ايلدخا هة ب خططو  واسهرتاتيجيات سهياسهاتو  اسهتثمار برامج وتعزيز على  هياغة العامة واملنظمات للحكومة الوطنية القدرات تعزيز: 1-1-5املخرج 
  األزمات إدارةبو  املخاطر من

 .األزمات وإدارة املخاطر من للحد املوارد وتعبئة التنسيق آليات حتسني: 2-1-5املخرج 

 البلههههههههدان ماستتتتتتتتتتتتختتتتتتدا :2-5اتج النتتتتتت
 المبكر إلنتتتتذارلو  ةمنتظمتتتتلمعلومتتتتات 
 فههههةواملعرو  احملتملهههههة التههههههديهههههداتملواجههههههة 
 واملستجدة

لية حبست مستوى توافر البيانات واألدوات/املنتجات التحليّسنت قدرااها اليت حعدد البلدان  ألف:-5-2
 الصههههههههههلةي وإمكانية الو ههههههههههول إليها وجوداها واسههههههههههتخدامها يف آليات االسههههههههههتجابة وإطار السههههههههههياسههههههههههات ذ

  لزراعة واألغذية والتغذيةستجدة اليت اهدد ااحملتملة واملعروفة واملخاطر بامليف ما يتعلق 

 املناست الوقت ويف املتكامل املبكر اإلنذارنفيذ وت املخاطر وتقييم ،هاالتهديدات ور د تحديدل هاحتسين أو آليات : وضع1-2-5املخرج 

 القدرة على الصمود.  وقياس التأثر قابلية تقييمعلى  الوطنية القدرات حتسني: 2-2-5املخرج 
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بتتالحتتد من البلهههدان  قيتتام :3-5اتج النتت
يدي صتتتتتتتتع على لتأثرا وقابلية المخاطر
 المحلي والمجتمع األسرة

 

إمجا  املزارعني الذين ميتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة يف األراضي  نسبة)أ(  ألف:-5-3
الزراعية، حبسهههت اجلنس؛ )ب( حصهههة املرأة بني املالك أو أ هههحاب ايلقوق يف األراضهههي الزراعية، وحبسهههت 

 (1-أ-5الهدف ) نوع ايليازة
 لبلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( للمرأة املسهههههههههههههههاواةنسهههههههههههههههبة ا باء:-5-3

 (2-أ-5الهدف ) يف ايلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 للحدّ  دةاجليّ تخفيف الالوقاية و  عارسههههات تنفيذاآلخرين على  الرئيسههههيني املصههههلحة وأ ههههحاب احمللية واجملتمعات ايلكومة قدرات تعزيز :1-3-5املخرج 
 واألزمات التهديدات آثارمن 

 قابلية التأثر من لحدل تدابريمارسات و مب احمللية اجملتمعاتتزويد  :2-3-5املخرج 

للكوارث البلههدان  تتتأهتتب :4-5اتج النتت
واألزمات وإدارة االستتتتتتتتجابات الفعالة 

 لها

 ستجابةاال دارةالقدرة على التأهت وعلى إ مستوىألف: -5-4

 األزماتتأثري  من لحدل للطوارئ التأهت املستوى الوطين يف جمال على املصلحة وأ حاب السلطات قدرات: تعزيز 1-4-5ملخرج ا

 على سبل كست العيش للحفاظ األزماتمن  املتضررة جملتمعاتإىل ا املناست الوقت يف اإلنسانية املساعدة تقدمي :2-4-5املخرج 
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 :6لهدف االستراتيجي ا
 والمعرفة والخدمات الفنيةودة الج

بشهههههههأن  للعمل دةاجليّ  يةذات النوع دماتواا وتنشهههههههرهااملنظمة  اليت تعدها البيانات نزاهةو جودة و  واادمات ةواملعرف الفنية اجلودةحتقيق  -النواتج بيان
  .املناخ وتغري والتغذية ةكمو وايل اجلنسني املساواة بني

 املنظمهههههةألف: جودة عمتتتتل -6-1
 والمعياري ونزاهته يالفن

 

 األساسية األداء مؤ رات

 :ياسها من خاللقوجيري  ،الفنية القيادةجودة ألف: -6-1
امتياز  ضههههمان :الفنية من قبيل القيادة عنا ههههر بشههههأن املصههههلحة أ ههههحابتعقيبات  لتقييم ءاسههههتقصهههها منهجية-
 فهموالنهوض ب الناشههئة اللقضههاي االسههتجابة لىع والقدرة نزاهة الفنيةوال الفنية للسههياسههات واالمتثال الفنية ملعرفةا

 .الفنية عن طريق اللجان الرئيسية التخصصات يف خياراتإجياد و للتحديات  أساسي

 نيالعامللمديرين القيادة الفنية الرئيسههية  عن طريق هااملعرفة الفنية الالزمة لتحقيق األهداف االسههرتاتيجية ودعم تنفيذ امتيازضههمان  :1-1-6المخر  
  يف اإلدارات الفنية؛ وإقامة شبكات فنية وتوفري خربة فنية كافية لربامج املنظمة. املساعدين

 الفنية واتساق تدخالت املنظمة عرب ايلدود اجلغرافية.نزاهة االمتثال للسياسات الفنية وال ضمان: 2-1-6المخر  

تغرية واإلسهام املبيئة المع لول ايللتكييف  جديدةهُنج استكشاف ابتكارات و ودعم  توفري القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة، :3-1-6المخر  
  تعدد التخصصات.املتعاونية باستخدام الصندوق  يف مواجهة التحديات عن طريق بذل جهود

جلنة و الفنية )جلنة مصايد األمساك،  اللجان النهوض بفهم أساسي للتحديات، وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق :4-1-6المخر  
  السلع(. جلنة مشكالتو جلنة الزراعة، و الغابات، 

 والغابات. األمساك وتربية األحياء املائية ومصايد عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة إعداد املطبوعات الرئيسية ضمان :5-1-6المخر  

املؤسههسههي من جانت اإلدارات  على املسههتويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثيل ويف جمال السههياسههاتين دعم وتشههجيع ايلوار الف :6-1-6المخر  
 .الفنية وكبري اإلحصائيني

 منظمةال إحصتتتتتتتتاءاتجودة : 6-2
تناد باالس اتالقرار   نع عملية لدعم
 املستويات مجيع على األدلة إىل
 

  األساسية األداء مؤ رات

ألدلة لوضع السياسات املستندة إىل اعليها وجوداها صول وافر اإلحصاءات وإمكانية ايلمستوى ت ألف:-6-2
 نظمة(الدراسة االستقصائية للميف جماالت األهداف االسرتاتيجية اامسة )املصدر: 

 داخليال يمتقيال نظام: واليت جيري قياسهههههههههههههههها من خاللوأسهههههههههههههههاليبها،  نظمةامل بيانات وفعالية جودة: باء-6-2
 .نظمةللم

 ملنظومةاعلى نطاق  والغذائية الزراعية اإلحصههههههههاءات واسههههههههتخدام ونشههههههههر وجتهيز معااا ههههههههة ا عايرياملو  سههههههههاليتوضههههههههع وتبادل األ :1-2-6المخر  
 ا فيها. شريك أوتعترب املنظمة راعية هلا  اليتاامسة والعشرين ألهداف التنمية املستدامة  ؤشراتاملو 

 الزراعية إلحصهههههاءاتاالوطنية لتحسهههههني كفاءات اإلحصهههههائيني الوطنيني يف مجع اإلحصهههههائية املؤسهههههسهههههات النظم و لتعزيز  الدعم توفري :2-2-6المخر  
 ف التنمية املستدامة ذات الصلة.، مبا يف ذلك بالنسبة إىل مؤشرات أهداوحتليلها ونشرها والغذائية

بة إىل مبا يف ذلك بالنسههههههههههلية اجلودة وقابلة للمقارنة على الصههههههههههعيد الدو ، عاإعداد املنظمة ونشههههههههههرها إلحصههههههههههاءات زراعية وغذائية : 3-2-6المخر  
 عليها.البلدان ل و وحصمؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، 

ءات(، ا)رئيس اإلحصهههههائيني ومجاعة العمل املشهههههرتكة بني اإلدارات املعنية باإلحصهههههاملنظمة ايلوكمة والتنسهههههيق يف إحصهههههاءات  تعزيز :4-2-6المخر  
 إنتاج البيانات ونشرها واستخدامها.  القدرة الداخلية على وحتسني

دة جيتّ  ذات نوعيّتة : ختدمتات6-3
بشتتتتتتتتتتتأن ونُتُهج متماستتتتتتتتتتتكة للعمل 

المستتتتتتاواة بين الجنستتتتتتين وتمكين 
تؤدي إىل تعزيز القههههههههدرات  ،المرأة
 هههههههههههياغة سهههههههههههياسهههههههههههات على القطرية 

  األساسية األداء مؤ رات

 نهجي. اليت تنفذها الُشعنت املعنية بشكل م املساواة بني اجلنسنيعميم عدد املعايري الدنيا لت ألف:-6-3

من خطة العمل على نطاق املنظومة بشهههههههههأن  2.0النسهههههههههخة املنقحة معايري أداء  مسهههههههههتوى التقدم يفباء: -6-3
 :من خاللوجيري قياسه ، نظمةي حّققته املذمتكني املرأة الاملساواة بني اجلنسني و 
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 الفر ههههههاً متسههههههاوية للرجتتي(  وبرامج
 اهور د هانفيذتعلى و  ،لنساءاو 

من خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني  2.0النسخة املنقحة تصنيف مؤشرات أداء  -
 .ومتكني املرأة

مع   اجلنسههههني لتنمية قدرااها مبا يّتسههههقضههههمن األهداف االسههههرتاتيجية من وحدة املسههههاواة بنيعلى الدعم البلدان األعضههههاء حصههههول  :1-3-6لمخر  ا
  املساواة بني اجلنسني والتدخالت املستهدفة.منظمة يف ما يتعلق بتعميم للاملعايري الدنيا 

 .نيلدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسأو تعزيزها لموظفني لقدرات تنمية آليات مؤسسية و  إنشاء: 2-3-6المخر  

دة جيّ  ذات نوعّية : خدمات6-4
حوكمتتتتة  قواعهههههدمن أجتتتتل وضتتتتتتتتتتتع 

أكثر ذات  ههلة  ومؤسههسههات توآليا
عيد الصكل من على   فعالية و موال

العههاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج 
 ةف االسرتاتيجياهداأل

  األساسية األداء مؤ رات

شههههّجع إحراز ي دوراً قيادياً نظمة ليت متارس فيها املاختارة املعاملية ايلوكمة العدد آليات أو عمليات ألف: -6-4
 تصلة باألهداف االسرتاتيجية اامسة.املسائل املتقدم يف ال

تقدم خبصهههههههههوص األهداف االسهههههههههرتاتيجية نظمة إحراز املفيها جعت اليت شهههههههههعدد مسهههههههههائل ايلوكمة باء: -6-4
 :من خاللوجيري قياسه اامسة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، 

  املنظمة. الذي تأخذ بهنهج ايلوكمة لاألهداف االسرتاتيجية املعنية بفرق الاملوظفني يف مدى اعتماد  -

 حيث جوداها واتساقها.من عاملية رختارة حوكمة يف آليات  املنظمةحتّسن مسامهة  :1-4-6المخر  

 الئمة.املستهدفة امللمشورة لخيارات  ةاغيو  ةواإلقليمي ةمسائل ايلوكمة الرئيسية الوطني حتديد :2-4-6المخر  

اتستتاق عمل و ضتتمان جودة  :6-5
من خالل التغذية  بشتتتتتتتتتأنمنظمة ال

 برامج األهههههدافالتغههههذيههههة يف  تعميم
نظمة ملا، وتعزيز مسهامهة ةاالسهرتاتيجي

 لتغذيةاملتعلقة باالدولية  اهلياكل يف
 

  األساسية األداء مؤ رات

ات إعالن روما تقدم يف تنفيذ التزامإحراز ليت تبّلغ عن وانظمة ظى بدعم املاليت حتعدد البلدان : ألف -6-5
لر هههههد الثاين املعىن بالتغذية )املصهههههدر: نظام ا املؤمتر الدو ذي الصهههههلة الصهههههادرين عن عن التغذية وإطار العمل 

 (نظمة ومنظمة الصحة العامليةاملاملشرتك بني 

ية يف اإلطار لتعميم التغذاملنظمة ن يطبقون املعايري الدنيا وهنج نظمة الذياملعدد وحدات/موظفي باء: -6-5
 ما بعد التدريت(ملرحلة االسرتاتيجي )املصدر: تقييم املتابعة 

  لتنسيق التشغيلي والسياسايت بشأن التغذية يف منظومة األمم املتحدة.إىل انظمة الذي تقدمه املدعم ال واتساقحتسني جودة : 1-5-6المخر  

ملؤمتر اذي الصههههههههههلة الصههههههههههادرين عن نظمة على دعم البلدان األعضههههههههههاء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل املتعزيز قدرة  :2-5-6مخر  ال
 الثاين املعىن بالتغذية الدو 

  .يةألهداف االسرتاتيجوضع وتنفيذ معايري مشرتكة وهنج مؤسسي لتعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي من خالل ا :3-5-6المخر  

عمل  واتستتاقضتتمان جودة  :6-6
ا تتيا تمبشتتأن تغير المناخ منظمة ال

غير المتعلقتتة بت ةمع االستتتتتتتتتتتتراتيجيتت
مج برايف  همن خالل تعميمههالمنتتاخ 

وتعزيز  ةاالسهههههههههههههههرتاتيجيههههههههاألهههههههههداف 
يف اهلياكل الوطنية  املنظمةمسهههههههههههههامهة 

غري تاملتعلقههههههة بواإلقليميههههههة والههههههدوليههههههة 
 املناخ

  األساسية ألداءا مؤ رات

سههههههههههههههامهااها مل زراعيةالكونات املبلورة تنفيذ و/أو موا ههههههههههههههلة لنظمة اليت حتظى بدعم املعدد البلدان : ألف-6-6
 .(1-2-13يف اهلدف سهم ي) .مبوجت اتفاق باريساحملددة على الصعيد الوطين 

لى لة بالعمل يف جمال املناخ عذات الصههههههههههالفنية أو /السههههههههههياسههههههههههات وتمويل ب املتعلقةعدد ايلوارات  باء:-6-6
عية )مثل الزراذائية و الغالتوقعات يف تعزيز تكامل حيث تؤدي املنظمة دورا رياديا الصهههههههههههعيدين العاملي واإلقليمي 

 (.2030وخطة عام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ و لمناخ لالصندوق األخضر 

، خا هههههههههة غري املناختاملتعلقة بياسهههههههههااها وخططها املكونات الزراعية لسهههههههههلى دعم البلدان األعضهههههههههاء يف تنفيذ عرات املنظمة تعزيز قد :1-6-6المخر  
 احملددة على الصعيد الوطين، باإلضافة إىل مكونات تغري املناخ ضمن سياسااها وخططها ااا ة بالتنمية الزراعية.  تسامهاامل

 بشههههأنلسههههياسههههات افنية وخا ههههة مبسههههائل التمويل و يف حوارات رختارة عاملية وإقليمية واتر والت لكمامن حيث  شههههاركة املنظمةم تزايد :2-6-6المخر  
 تغري املناخ. 

 


