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 وجز امل

) واخلطة املتوسطة 2031-2022األغذية والزراعة ( تعرض هذه الوثيقة اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي ملنظمة -1
(األولو�ت اإلقليمية والفنية) اليت يتم وضعها يف سياق التطورات العاملية، واالجتاهات  2025-2022األجل للفرتة 

 . اجملاالت الواقعة ضمن نطاق والية املنظمةاإلقليمية والعاملية، والتحد�ت والفرص الرئيسية يف 

ن مشاورات داخلية وخارجية مكثفة، إلطار االسرتاتيجي من خالل عملية شاملة وشفافة تتضمّ ويتم تطوير ا -2
اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار ، ومشاورات غري رمسية. وتستند هذه الوثيقة إىل ةالرائسي ألجهزةواجتماعات ل

رب�مج واجمللس اللتني عقدات خالل والتوجيهات الواردة من دوريت جلنة ال) PC 128/2االسرتاتيجي اجلديد (الوثيقة 
   .1امللحق . وترد خارطة الطريق مبزيد من التفاصيل يف 2020شهري يونيو/حزيران ويوليو/متوز من عام 

ب العامل الذي يواجه هتديدات متصاعدة أن نتحرك دون أتخري حلماية سبل العيش، ولتحويل نظمنا الغذائية ويتطلّ  -3
موجودة إلرشاد�. وسيوفر  2030تقبل واإلبقاء على النتائج املستدامة. وإن خطة عام من أجل محاية كوكبنا يف املس

، عملية 2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية، الذي دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل عقده يف عام 
ءمة بني مبادرات اجلهات الفاعلة يف يل للنظم الغذائية بشكل أفضل وحتسني املواميكن من خالهلا صياغة �ج حتوّ 

 دعم النظم الغذائية األكثر استدامة اليت يتم الرتويج هلا. لالنظام الغذائي 

ومن خالل املسامهة يف تطوير اإلطار االسرتاتيجي، تضطلع املنظمة بعملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة  -4
، وتبادل املعرفة بشأن 2030لفعالية يف تقدمي الدعم خلطة عام ب واهبدف تسريع التفكري االسرتاتيجي لز�دة التأهّ 

الوثيقة نتائج املرحلة  حتّددوالزراعية حنو االستدامة. و  ة�ت والتهديدات والفرص املتاحة لتحويل النظم الغذائيالتحدّ 
 األوىل من عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة. 

ه تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد يف أن املنظمة ستعمل على دعم حتقيق ل السرد االسرتاتيجي الذي يوجّ ويتمثّ  -5
عدم إمهال واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء من خالل تعزيز النظم الغذائية لتلبية تطلعاتنا يف  2030خطة عام 

ضل، وبيئة أفضل، أحد من خالل نظم غذائية مستدامة شاملة وقادرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أف
 وحياة أفضل.

ق املنظمة أربعة "عوامل مسّرِعة" شاملة ومشرتكة بني القطاعات، وهي: التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت وستطبّ  -6
مليارات  10ويُعد إطعام ما يقارب  .الرباجميةالت (احلوكمة، ورأس املال، واملؤسسات) يف مجيع تدخالتنا واملكمّ 

غري مسبوق. ويشري إىل األمهية القصوى لتقليل املقايضات. وميكن  �ً حتدّ  2050عام  شخص بشكل مستدام حبلول
 .ل إدارة هذه املقايضاتللعوامل املسّرعة األربعة أن تسهّ 

ويستخدم أهداف التنمية املستدامة الرئيسية  صميمهيف  2030ويضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد خطة عام  -7
ي مسامهات وتغطّ  ).2اجلدول نطاقات أربعة (تحقيق األفضل على ، وجيمعها بتقّدمع الومؤشراهتا لتعزيز الرتكيز وتتبّ 

. وستستخدم املنظمة 10و 2و 1املنظمة مجيع أهداف التنمية املستدامة، وتسرتشد بعدسة أهداف التنمية املستدامة 
زراعة، والغاابت، ومصايد األمساك، للنظم الغذائية يربط بني خمتلف جوانب عمل املنظمة، مبا يف ذلك ال امميزً  ا�جً 
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واستدامة األراضي واستخدامها، واحلّد من الفقر، وحتسني الوصول إىل االستثمار والتمويل، من أجل دعم حتويل 
 . 2030حنو حتقيق خطة عام  تقّدمالنظم الغذائية لتسريع ال

ل املعياري؛ ودور املنظمة االسرتاتيجي يف الوثيقة جماالت الرتكيز اخلاصة، مبا يف ذلك الشراكات؛ والعم حتّددكما  -8
حاالت الطوارئ وتعزيز القدرة على الصمود؛ وتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية العاملية؛ وبناء 

ع للتنسيق مع األطر واملبادرات األخرى، وال نظم أغذية زراعية أكثر قدرة على الصمود. كما تصف النهج املتوقّ 
على أمهية االستعداد للعمل يف سياق ز�دة  اط الضوء أيضً ة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية؛ وتسلّ سيما قمّ 

 . براجمياملخاطر وعدم اليقني واحلاجة إىل االنتقال إىل �ج 

ظمة، أي الرؤية الداخلية للمن حتّددولدعم اإلطار االسرتاتيجي، تعمل املنظمة على تطوير اسرتاتيجية إلدارة التغيري  -9
عات الة ومناسبة للغرض وقادرة على الصمود يف املستقبل وعلى حتقيق التطلّ ة وكفؤة وفعّ أن تكون منظمة صحيّ 

: ففيما يوضح اوثيقً  ادة يف اإلطار االسرتاتيجي. ويرتبط اإلطار االسرتاتيجي واسرتاتيجية إدارة التغيري ارتباطً احملدّ 
اهتا وتطلعاهتا، فإن اسرتاتيجية إدارة التغيري ختلق البيئة التمكينية الالزمة اإلطار االسرتاتيجي رؤية املنظمة وطموح

سبعة جماالت رئيسية لتحقيق الكفاءة والتحديث يف البيئة التمكينية ملنظمة  االوثيقة أيضً  حتّددلتحقيق ذلك. و 
ت، والالمركزية، والتعددية اللغوية، األغذية والزراعة، وهي إدارة األعمال، واملوارد البشرية، ومنظمة رقمية، واالتصاال

 واحلوكمة.

م القسم بشأن اخلطة املتوسطة األجل من هذه الوثيقة نظرة عامة على األولو�ت الناشئة عن املؤمترات اإلقليمية ويقدّ   -10
نعقاد إىل األعضاء كمذكرة إعالمية قبل ا واللجان الفنية املتاحة حىت اآلن. وسيتم تقدمي نظرة عامة أكثر اكتماًال 

 . 2020دورة اجمللس يف ديسمرب/كانون األول 

املقرتحة يف إطار النتائج اجلديد مع مراعاة مجيع التوجيهات  الرباجميةوستستمر املنظمة يف تطوير جماالت األولوية   -11
مذكرات إعالمية ملزيد من املناقشة، قبل استكمال وثيقة  تقّدمذات الصلة وابلتشاور الكامل مع األعضاء، وس

 . 2025-2022إلطار االسرتاتيجي ابلكامل واخلطة املتوسطة األجل للفرتة ا

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية، وجلنة الرب�مج، واجمللس 
 

 2031-2022جي للفرتة يُطلب من االجتماع املشرتك وجلنة الرب�مج النظر يف اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتي 
حسب  تقدمي التوجيهات، ويُرجى من اجمللس 2025-2022واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

 االقتضاء.
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 يضة لإلطار االسرتاتيجياخلطوط العر  – أوًال 
 

 والنطاق األساسية لوماتاملع – ألف
 
) وللخطة 2031-2022تعرض هذه الوثيقة اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة ( -1

واالجتاهات اليت يتم وضعها يف سياق التطورات العاملية،  (األولو�ت اإلقليمية والفنية) 2025-2022املتوسطة األجل للفرتة 
 اإلقليمية والعاملية، والتحد�ت والفرص الرئيسية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق والية املنظمة. 

إبطار اسرتاتيجي يتم  1املنظمة أبكمله، على حنو ما تقتضيه النصوص األساسية،يسرتشد عمل  2010منذ عام و  -2
 2.ه كل أربع سنواتإعداده لفرتة ترتاوح بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة واستعراض

والتوجيهات الواردة من دوريت جلنة  3اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي اجلديدوتستند هذه الوثيقة إىل  -3
 وحيث قام األعضاء مبا يلي: 2020،4قدات خالل شهري يونيو/حزيران ويوليو/متوز من عام الرب�مج واجمللس اللتني عُ 

وقياس النتائج ابستخدام مؤشرات  2030إلطار االسرتاتيجي للمنظمة مع خطة عام التشديد على أمهية مواءمة ا )أ(
 أهداف التنمية املستدامة؛

سم فيه أتييد الرؤية اجلديدة اليت عّرب عنها املدير العام املتمثلة يف بناء منظمة مفعمة ابحليوية واالبتكار يف عامل تتّ  )ب(
 �ت ابلتعقيد والرتابط؛التحدّ 

�ت العاملية اجلديدة، وطلب إدراج وير اجملاالت ذات األولوية املرتبطة ابالجتاهات والتحدّ الرتحيب بنهج تط )ج(
 وضع اإلطار االسرتاتيجي.يف عملية  19-الدروس املستفادة من األزمات مثل جائحة كوفيد

برؤية املنظمة  للتفكري اجلاري حىت اآلن بشأن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، الذي اسرتشد الوثيقة تفصيًال  تقّدمو  -4
ط الضوء على أمهية أن تكون املنظمة خ بقوة يف أهداف التنمية املستدامة. كما تسلّ واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء واملرسَّ 

 جماالت تركيز املنظمة لبناء بيئة متكينية مثالية.  حتّددالة وأن تكون عامل متكني مرن للتغيري، و حديثة وكفؤة وفعّ 

فة، ن مشاورات داخلية وخارجية مكثّ إلطار االسرتاتيجي من خالل عملية شاملة وشفافة تتضمّ تطوير ا ويتمّ  -5
واجتماعات للجهاز الرائسي، ومشاورات غري رمسية. كما تؤخذ يف االعتبار أوجه التآزر والتكامل مع األعمال املصاحبة 

  .1امللحق رطة الطريق للتشاور يف . وترد املزيد من التفاصيل خلا2021بشأن النظم الغذائية لعام  ؤمتر القمةمل
ط. وكما أوضح وجيري تطوير اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يف ظل توقعات اقتصادية غري مؤكدة على املدى املتوسّ  -6

خلط األساس يف منو اع تغيري يف أعمق ركود عاملي منذ عقود، ويُتوقّ  19-كوفيد  ت جائحةبتسبّ  5صندوق النقد الدويل،
ع أن تؤدي اجلائحة إىل انكماش يف منو الناتج ومن املتوقَّ  . 2020يف عام  ائةيف امل 4.4- بنسبة العامليالناتج احمللي اإلمجايل 

                                                 
 (أ). 1األساسية، اجلزء الثاين، الفصل واو، املادة  النصوص 1
    REP/2009Cالوثيقة  2
  2/128PC الوثيقة 3
  REP/164CLو 6/164CL الوثيقتان 4
 الدويل النقد قصندو  ،2020االقتصادية العاملية، أكتوبر/تشرين األول  النشرة 5
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 ) واالقتصادات النامية ائةيف امل 1.7-ة، والغالبية العظمى من األسواق الناشئة (تقّدماحمللي اإلمجايل عرب البلدان امل
-، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ائةيف امل 4.1-سط وآسيا الوسطى ، والشرق األو ائة امليف 8.1-(أمريكا الالتينية 

وإنتاجية العمل والوظائف. ومن احملتمل أن يؤدي ذلك  6كخسارة يف اإلنتاجفضًال عن إحداث ضرر دائم  ، )ائةيف امل 3.0
مع ز�دة حمتملة  ،2020مليون شخص يف عام  115و 88ز�دة عدد الذين يعانون من الفقر املدقع مبا يرتاوح بني  إىل

 2021.7مليون شخص يف عام  35و 23إضافية ترتاوح بني 

ز ابلسياسات املستدامة عن االلتزام املعزّ  التنسيق والتعاون على املستوى العاملي، فضًال  ويف هذا السيناريو، يُعدّ  -7
 والقيام ابإلصالحات الالزمة لدعم اآلفاق طويلة األجل، من األمور احلامسة األمهية.

 والتحد�ت الكربى املقبلة 2030خطة عام  – ءاب
اهلائل الذي مت إحرازه يف السنوات اخلمس وسبعني املاضية منذ إنشاء املنظمة، وعلى الرغم  تقّدموعلى الرغم من ال -8

مليون شخص يعانون من اجلوع حىت قبل جائحة  690من أننا ننتج ما يكفي من األغذية إلطعام العامل، فقد كان هناك 
. ويعاين ماليني آخرون من النقص يف املغذ�ت الدقيقة، ويعاين عدد متزايد بشكل مثري للقلق من ز�دة الوزن 19-دكوفي

مليون  132ت اجلائحة إىل ز�دة عدد من يعانون من النقص يف التغذية إىل عرب مجيع األعمار والطبقات واحلدود. وأدّ 
غذائية يف العامل وضعفها. وكما أوضح األمني العام يف خطابه األخري مما يسلط الضوء على أمهية النظم الشخص إضايف، 

أمام اجلمعية العامة، توجه اجلائحة املقرتنة ابلصراعات واالضطراابت، يف العديد من األماكن، ضرابت قاضية لألمن الغذائي، 
  8السودان واليمن خطر اجملاعة.ويواجه ماليني األشخاص يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال شرق نيجري� وجنوب 

ل هذا الوضع غري املسبوق فرصة ملنظمة األغذية والزراعة وأعضائها إلعادة أتكيد قيادة املنظمة وموقعها وميثّ  -9
فة ابلقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي على املستوى العاملي مع احلفاظ بصفتها وكالة األمم املتحدة املكلّ 

من التأثري على البيئة. وهناك اعرتاف متزايد ابلدور األساسي الذي تلعبه النظم الغذائية يف  كوكب األرض واحلدّ على موارد  
، بناء النظم الغذائية املستدامة 2019د تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام . وقد حدّ 2030حتقيق خطة عام 

ز والتعاوين من قبل خمتلف ة الرئيسية، حيث ميكن أن يسرع العمل املركّ ول" الستّ وأمناط التغذية الصحية كإحدى "نقاط الدخ
ر لنا املبادرات العاملية الكربى مثل مؤمتر قمة األمم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتوفّ  تقّدمأصحاب املصلحة ال

ل حجر الزاوية لوجود�، وهو يف صميم ل أفضل. ويتمثّ إلعادة البناء بشك اترخييةً  فرصةً  املقبل املتحدة بشأن النظم الغذائية
أمناط غذائية صحية للجميع يف نظام يسمح لنظمنا الغذائية بتوفري  ، يف كوكب صحيّ 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 غذائي مستدام. 

                                                 
 2025-2020تريليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  28و 2021-2020تريليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  11اخلسائر الرتاكمية حبوايل  تقدر 6
 PovcalNet ،2020والرخاء املشرتك  الفقر الدويل، البنك 7
 2020سبتمرب/أيلول  22األمني العام أمام اجلمعية العامة،  كلمة 8

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx
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 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 

ك دون أتخري حلماية سبل العيش، ولتحويل نظمنا الغذائية ة أن نتحرّ ب العامل الذي يواجه هتديدات متصاعديتطلّ  -10
موجودة إلرشاد�. ولكن جيب أن  2030من أجل محاية كوكبنا يف املستقبل واإلبقاء على النتائج املستدامة. وإن خطة عام 

 يها تصميم سياسي على تنفيذها.يقابل اإلمجاع التارخيي احمليط بتبنّ 

عت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ابإلمجاع على رؤية جديدة لإلنسانية. ومن ، وقّ 2015ويف سبتمرب/أيلول  -11
مع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشرة والغا�ت  2030خالل ربط املبادئ العامة ابملعايري التفصيلية، ترسم خطة عام 

مباشر ابلقضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية. ورؤيتها . فهي تلزم اجملتمع الدويل بشكل اجريئً  اواملؤشرات املتصلة هبا مسارً 
ُيرتك ال رؤية  –هي رؤية تكون فيها احلياة الصحية واملزدهرة والكرمية، املتجذرة يف النظم البيئية املزدهرة، حقيقة للجميع 

 . فيها أحد خلف الركب

اإلجراءات لتحقيق األهداف ابلسرعة  تقّدميف العديد من األماكن، ولكن بشكل عام، مل ت تقّدمإحراز  اليومّم يتو  -12
. وقد حدد 2030بعقد من العمل الطموح الالزم لتحقيق األهداف حبلول عام  2020والنطاق املطلوبني. وقد بّشر عام 

من  ااجتاه دعم املنظمة ألعضائها مع الدعوة إىل تسريع احللول املستدامة ألكرب التحد�ت يف العامل، بدءً  اعقد العمل أيضً 
خارطة  2030إىل تغري املناخ وعدم املساواة وسد فجوة التمويل. وتعترب خطة عام  ر وعدم املساواة بني اجلنسني، ووصوًال الفق

 وإن تنفيذها ضرورة لبقائنا.   االطريق للتوصل إىل العامل الذي نريده مجيعً 

جيب أن تكون لألمم املتحدة، إعالن االحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني وكما مت التأكيد عليها يف  -13
الشعوب حمور كل جهود� وجيب إيالء اهتمام خاص ابألشخاص الضعفاء. وتستلزم روح "حنن الشعوب" املشاركة الكاملة 

  9ومتكني النساء والفتيات يف مجيع اجملاالت، واملشاركة مع الشباب، وهي "القطعة املفقودة من أجل السالم والتنمية".

 خالل األغذية والزراعة حتويل العامل من

 وحلول وأهداف التنمية املستدامة إىل حتوالت حتويلية وُ�ج متكاملة 2030تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  -14
للحواجز اهليكلية للتنمية املستدامة وتقّر ابلدور األساسي الذي تلعبه الزراعة املستدامة يف التواصل بني الشعوب والكوكب 

 واالزدهار.

ولكن املفهوم  –القضاء على اجلوع  – 2مفهوم األمن الغذائي، املذكور صراحة يف هدف التنمية املستدامة ويدعم  -15
ة إىل القضاء على احلرمان الشديد، ، اخلطة نفسها. وهو ال ينفصل عن احلاجة امللحّ 2030يف مجيع أجزاء خطة عام  اضمنً 

البيولوجي الغين بشكل مسؤول.  تنوّعتمع، وإدارة املوارد الطبيعية والومعاجلة حتد�ت املناخ، وبناء القدرة على الصمود للمج
 إجراء حتول جذري يف نظمنا الغذائية.  2030ب حتقيق خطة عام وابختصار، يتطلّ 

خارج املسار الصحيح، تصبح احلاجة إىل إشراك مجيع اجلهات  2030وعندما يكون العديد من أهداف خطة عام  -16
ب . وتتطلّ اأكثر إحلاحً  –من املستوى الدويل إىل اإلقليمي إىل الوطين  –ة على مجيع املستو�ت فعاليزيد من الالفاعلة مب

ني، مبا يف ذلك املنظمات �ت اليوم التعاون، ليس فقط عرب احلدود ولكن عرب اجملتمع أبسره، مع أصحاب املصلحة املعنيّ حتدّ 
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اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومؤسسات البحوث واألوساط اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واملنظمات غري احلكومية و 
  10األكادميية والربملانيني.

، فإن 2019وأكّدت مداوالت قمة أهداف التنمية املستدامة يف عام  تقرير التنمية املستدامة العامليوكما أبرز  -17
عرب  تقّدممستدامة، ستسرع من وترية ال من أهداف التنمية املستدامة ونظم غذائية 2اإلجراءات الرامية إىل حتقيق اهلدف 

 امعظم األهداف والغا�ت األخرى، وتساعد على تعظيم النتائج وتوسيع نطاقها، مع حتديد املقايضات احملتملة أيضً 
) إعادة مستو�ت اجلوع إىل 1ومعاجلتها. وابختصار، لتحويل العامل من خالل األغذية والزراعة جيب علينا القيام مبا يلي: (

ة لتغذية الشعوب ورعاية كوكب األرض وبناء سبل عيش ونظم يوالزراع لغذائيةانظم ال) وحتويل 2ط هبوطي حاد؛ (خ
) وااللتزام ابلتحول الريفي واالستثمار صراحة يف الفئات السكانية الضعيفة للحد من 3إيكولوجية قادرة على الصمود؛ (

 أوجه عدم املساواة وعدم إمهال أي بلد أو شخص.

عملية ميكن من خالهلا صياغة �ج حتويل للنظم الغذائية بشكل  2021القمة بشأن النظم الغذائية يف عام  روستوفّ  -18
أفضل وحتسني املواءمة بني مبادرات اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي لدعم النظم الغذائية األكثر استدامة اليت يتم الرتويج 

 هلا.

 �ت والفرص العامليةالتحدّ 

�ت والفرص العاملية، تضطلع املنظمة بعملية االستشراف االسرتاتيجي كري االسرتاتيجي بشأن التحدّ لتسريع التف -19
�ت والتهديدات ، ولتبادل املعرفة بشأن التحدّ 2030ب والفعالية يف تقدمي الدعم خلطة عام يف املنظمة هبدف ز�دة التأهّ 

 ستدامة. والفرص املتاحة لتحويل النظم الغذائية والزراعية حنو اال

) وإجراء مسح لعينة من 2) استشارة اخلرباء الداخليني، (1ة مراحل تشمل ما يلي: (ن العملية من عدّ وتتكوّ  -20
نظم ل) وإعداد واثئق فنية خمتارة عن االجتاهات الرئيسية والتحد�ت الناشئة ل4) واستشارة اخلرباء اخلارجيني، (3املوظفني، (

ئج عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي، وستسرتشد عملية عرض نتا . وسيتمّ لغذائية والزراعيةا
من  ال جزءً تقرير رئيسي ميثّ  اوضعه هبا خالل األشهر القادمة. وسينتج عن عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة أيضً 

 . األغذية والزراعة مستقبلسلسلة املنظمة بعنوان 

. 2امللحق امة على نتائج مشاورة اخلرباء الداخليني ويرد املزيد من التفاصيل حول املنهجية يف وترد أد�ه نظرة ع -21
الرئيسية االجتماعية واالقتصادية والبيئية املرتابطة احلالية والناشئة  القوى احملركةمن  18دت مشاورة اخلرباء الداخليني وحدّ 

القوى ل حمركات شاملة، بينما تؤثر . وهناك ستة منها تشكّ 1اجلدول بني يف اليت تؤثر على النظم الغذائية والزراعية كما هو م
األخرى بشكل خاص على الوصول إىل األغذية، وسبل العيش، وإنتاج األغذية والزراعة، وعمليات التوزيع،  12الـ كةاحملّر 

 والنظم البيئية.  
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 ية والزراعيةالدافعة الناشئة اليت تؤثر على النظم الغذائ ل: العوام1اجلدول 

 كة املنهجية (الشاملة)رـّ (أ) القوى احمل
 -1 .ا الطلب على األغذيةوأن يغريّ ع احلضري النمو السكاين والتوسّ ع أن يزداد املتوقَّ من 

ل عة جلهة التحوّ ال حتقق دائًما النتائج املتوقَّ والتحّول اهليكلي وتوقعات االقتصاد الكلي  النمو االقتصادي
 امل للمجتمعات.االقتصادي الش

2- 

 -3 .اليت تربط النظم الغذائية والزراعية ببعضها البعض على الصعيد العامليأوجه التكافل بني البلدان 

االبتكارية  والتكنولوجيات يسمح بصنع القراراتمما  ،تهاوملكيّ توليد البيا�ت الضخمة، ومراقبتها، واستخدامها 
 .راعةيف الوقت احلقيقي، وأيًضا يف قطاع الز 

4- 

 -5 ، مبا يف ذلك تلك القائمة على املوارد والطاقة.حاالت عدم االستقرار السياسي والنزاعات املتزايدة

 -6 د يف الوقوع املفاجئ لألحداث واليت من الصعب التنبؤ هبا.اليت تتجسّ مواطن عدم اليقني 

 وسبل املعيشة:اليت تؤثر مباشرة على احلصول على األغذية  ــرّكةاحمل القوى –ابء 
 -7 ، مع نسبة كبرية من السكان الريفيني الذي يعيشون يف الفقر أو الفقر املدقع.الفقر الريفي واحلضري

سم بتباينات كبرية يف الدخل، وفرص العمل، وعدم املساواة بني اجلنسني، واحلصول على يتّ  الذياملساواة انعدام 
 ري املنصف.األصول، واخلدمات األساسية والعبء املايل غ

8- 

اليت هي من حيث القيمة احلقيقية أقل مما كانت عليه يف السبعينان ولكنها أعلى مما كانت  11،أسعار األغذية
 ، رغم أ�ا ال تعكس التكاليف االجتماعية والبيئية الكاملة لألغذية. والتسعينات عليه يف الثمانينات

9- 

 اإلنتاج الغذائي والزراعة وعلى عمليات التوزيعكة اليت تؤثر مباشرة على رـّ القوى احمل –جيم 
مبا يف ذلك املزيد من التقنيات "املنهجية" (اإليكولوجيا الزراعية، واحلفظ، والزراعة العضوية، االبتكار والعلوم 

 مجلة أمور).من بني والتقنيات احليوية، والنهج املستدامة األخرى، والرقمنة، واحللول املبتكرة األخرى، 
10- 

 -11 .اما يكون غري كافيً  ا، الذي غالبً تثمار العام يف النظم الغذائية والزراعيةاالس

قطاعي  بسبب مكننة اإلنتاج وحتّوله الرقمي، مبا يف ذلك يفكثافة الرساميل/املعلومات يف عمليات اإلنتاج  ازد�د
 األغذية والزراعة.

12- 

، الذي ميثل حتدً� لقدرة النظم الغذائية والزراعية على راعيةتركيز األسواق على املدخالت واملخرجات الغذائية والز 
 الصمود ولعدالتها.

13- 

، الناجتة عن التغيري السلوكي للمستهلكني الذين يُطلب منها بشكل متزايد اختاذ خيارات أمناط االستهالك والتغذية
ملستهلك يف اجتاه أمناط األكل دة بشأن احملتوى الغذائي وسالمة ما �كلونه، وحيث يكون حتويل طلب امعقّ 

 .اأساسيً  اة أمرً الصحيّ 

14- 

 كة املتصلة ابلنظم البيئيةرـّ القوى احمل –دال 
 -15 البيولوجي والرتبة. تنوّع، مبا يف ذلك تدهور األراضي واملياه والندرة املوارد الطبيعية وتدهورها

ل بسبب االجتاهات املتزايدة يف اآلفات واألمراض النباتية ، واليت قد تزداد يف املستقباألوبئة وتدهور النظم البيئية
ة والغاابت، ومقاومة مضادات امليكروابت والتزايد يف إنتاج ي الزراعة يف املناطق الربيّ العابرة للحدود، وتعدّ 

16- 

                                                 
 يتألف وهو. األساسية الغذائية السلع من لسّلة الدولية األسعار يف الشهري التغّري  لقياس مؤشر وهو. املنظمة ألسعار األغذية مؤشرقياس  حبسب 11
  .2016-2014حبصة كل جمموعة من اجملموعات من الصادرات خالل الفرتة  حةمرجّ  األساسية السلع من جمموعات مخس أسعار مؤشرات متوسط من

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
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ة وأمناط  املناخ، وال سيما األحداث املناخية املتطرفة وتقلب درجات احلرار واستهالك املنتجات احليوانية، وتغّري 
 هطول األمطار.

الذي يؤثر ابلفعل على النظم الغذائية واملوارد الطبيعية، ومن املتوقع أن يسرّع وترية اجلوع والفقر يف  املناخ تغّري 
 املناطق الريفية.

17- 

ياء املائية ق بقطاع مصايد األمساك وتربية األح، حيث يتزايد تطوير األنشطة االقتصادية املتعلّ "االقتصاد األزرق"
ب املقايضات الناشئة وضع سياسة سليمة تدمج احللول التقنية واالجتماعية على املستوى العاملي، وتتطلّ 

واالقتصادية، ومبادئ استعادة النظم اإليكولوجية لنظم اإلنتاج، ومشاركة أصحاب املصلحة عرب القطاعات يف 
 سياق النظم الغذائية التحويلية.

18- 

 املتحدة بشأن النظم الغذائية مؤمتر قمة األمم

األمني العام لألمم املتحدة، عملية ميكن من  إليها بشأن النظم الغذائية، الذي دعاسيوفر مؤمتر قمة األمم املتحدة  -22
خالهلا صياغة �ج حتويل للنظم الغذائية بشكل أفضل وحتسني املواءمة بني مبادرات اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي 

 لتحويل النظم الغذائية الزراعية. ا. وتعترب القمة حافزً الغذائية األكثر استدامة اليت يتم الرتويج هلا لدعم النظم

من أمانة النظم الغذائية  وجد مقره يف روماي. وتستضيف املنظمة اجلزء الذي ن للتغّري وستعمل املنظمة كُميّسر وممكّ  -23
وارات احليا�ت املتعلقة ابلنظم الغذائية كمدخالت يف مسارات العمل و الذي يركز على ضمان توفري األدلة واملعرفة والب

وكالة األمم  اعلى املستوى القطري، ابلتعاون الوثيق مع اللجنة العلمية. كما أن املنظمة هي أيضً  لغذائيةاظم اخلاصة ابلن
". ون ومغذٍ حصول اجلميع على غذاء مأماملتحدة األساسية اليت تدعم بشكل مباشر مسار العمل األول بشأن "ضمان 

حول مجلة  لواثئقاعلمية قصرية حول كل مسار عمل، وسلسلة من  اثئقو وتقوم اجملموعة العلمية، بدعم من املنظمة، بوضع 
 أمور من بينها التعاريف واملفاهيم.

ويف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة، سيتم حتديد وتطوير جماالت الربامج ذات األولوية للمنظمة من خالل  -24
) والتحول إىل أمناط 2) ضمان حصول اجلميع على غذاء مأمون ومغٍذ؛ (1( ة، وهي:ارات العمل اخلمسة للقمّ مس

) وبناء 5والنهوض بسبل العيش املنصفة؛ ( )4) وتعزيز اإلنتاج املراعي للبيئة على نطاق كاٍف؛ (3االستهالك املستدامة؛ (
   وطات.القدرة على الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات والضغ

مهمة للمنظمة  اتتيح فرصً  2021ويف حني أن العملية املؤدية إىل قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  -25
ه لألعضاء، فإن النتائج وإجراءات املتابعة الناجتة عنها لدعم النظم الغذائية الشاملة واملستدامة تقّدملز�دة الدعم الذي 

 املنظمة ضمن إطار اسرتاتيجي جديد.  والقادرة على الصمود ستوجه عمل
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 اطريقة عمل املنظمة اجلديدة للمضي قدمً  – جيم

 رؤية املنظمة وأهدافها العاملية

ستستمر عملية وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ابالسرتشاد برؤية املنظمة واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء،  -26
(القضاء على  2ستهدف على وجه اخلصوص أهداف التنمية املستدامة اليت تتمحور حول أهداف التنمية املستدامة، وت

 (احلّد من أوجه عدم املساواة).  10و ،)(القضاء على الفقر 1اجلوع) و

وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستو�ت معيشة اجلميع،  اجلوعمن  ــّررعامل متحرؤية املنظمة: 
 .، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامةاوخصوًصا الفئات األشد فقرً 

 الثالثة لألعضاء: األهداف العاملية  -27

على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيًيا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع القضاء  )1(
 ةة ملؤها النشاط والصحّ اشوا حيً األوقات على غذاء كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليعي

االقتصادي واالجتماعي للجميع، بز�دة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية  تقّدملقضاء على الفقر ودفع الا )2(
 وسبل املعيشة املستدامة

وارد الوراثية، اإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، وامل )3(
 لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل

 نطاقات أربعةتطلعاتنا: حتقيق األفضل على 

ه تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد يف أن املنظمة ستعمل على دعم حتقيق يتمثل السرد االسرتاتيجي الذي يوجّ  -28
عدم إمهال أحد من  ذائية لتلبية تطلعاتنا يفواألهداف العاملية الثالثة لألعضاء من خالل تعزيز النظم الغ 2030خطة عام 

 .خالل نظم غذائية مستدامة شاملة وقادرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل
مع  اشيً اذ املنظمة إطارها االسرتاتيجي وحتقق النتائج مقابل إطار النتائج اخلاص هبا من خالل الربامج، ومتوستنفّ  -29
، مع مراعاة أبعاد التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف امً منظَّ  ا، وستستخدم منهجً 2030بيعة التحويلية خلطة عام الط

وابستخدام منظور النظم الغذائية، سرتكز وقت واحد، ومعاجلة املقايضات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
ا يتجاوز أغراض اإلنتاج واالقتصاد الكلّي لضمان األمن الغذائي وسبل العيش القادرة على تصنيف الزراعة مب ااملنظمة أيضً 

 على الصمود، وتعزيز االبتكارات، وحتفيز االستثمار والشراكات بشكل أفضل.

 العوامل املسرّعة لدى املنظمة

حتقيق األفضل على  –تنا نا وتعظيم جهود� لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وحتقيق تطلعاتقّدممن أجل تسريع  -30
شاملة ومشرتكة بني القطاعات، وهي: التكنولوجيا واالبتكار والبيا�ت ق املنظمة أربعة عوامل مسّرعة ستطبّ  –نطاقات أربعة 

مليارات شخص  10. ويُعد إطعام ما يقارب الرباجميةالتنا الت (احلوكمة، ورأس املال، واملؤسسات) يف مجيع تدخّ واملكمّ 
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غري مسبوق. ويشري إىل األمهية القصوى لتقليل املقايضات. وميكن للعوامل املسّرعة  �ً حتدّ  2050م حبلول عام بشكل مستدا
 ل إدارة هذه املقايضات.األربعة أن تسهّ 

 العوامل املسّرعة الشاملة واملشرتكة بني القطاعات : 1الشكل 

 
 

شاملة ومراعية للمساواة بني اجلنسني، وأن يتم �ت التكنولوجيا واالبتكارات والبيامن األمهية مبكان أن تكون  -31
 استخدامها لتحفيز التنمية.

ل شامل لنظام األغذية الزراعية. إىل احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات الالزمة لضمان حتوّ  املكّمالتوتشري  -32
بات االقتصاد هارات العمال مع متطلّ ل اهلدف يف تعزيز اللوائح اليت تضمن املنافسة بني الشركات من خالل تكييف مويتمثّ 

 اجلديد وضمان خضوع املؤسسات للمساءلة. 

 أن معظم احلكومات وعلى الرغم من أن التكنولوجيات الناشئة تعمل ابلفعل على تغيري قطاع األغذية الزراعية، إّال  -33
يف  لضخمةادمج الروبواتت والبيا�ت  يأو اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية مل تستغل قوهتا بعد. وعلى سبيل املثال، يؤدّ 

اليت إىل الروبواتت  ة الرتبة ووصوًال من التطبيقات القائمة على خوارزميات الذكاء االصطناعي ملراقبة صحّ  ابدءً  –الزراعة 
ط يف يف تلبية الطلب املتزايد على األغذية يف املستقبل بشكل مستدام، ولكن فق ارئيسيً  اابلفعل دورً  –حتصد احملاصيل 

 عدد قليل من البلدان. 

ومع حدوث ثورة يف التكنولوجيات، تلوح يف األفق خماطر عدم املساواة يف الوصول واالستبعاد. ومن الضروري  -34
ل من هذه املخاطر. عن السياسات واللوائح اليت تقلّ  أن يتم االستثمار يف رأس املال البشري من خالل بناء القدرات، فضًال 

بشكل �شط. وابلنسبة للمزارعات من أصحاب احليازات الصغرية، على سبيل املثال، ميكن للتقنيات وجيب إشراك النساء 
ا يعين أنه إبمكا�ن القيام بعمل أكثر إنتاجية وكسب املزيد من الدخل. وميتد هذا املبدأ ر الوقت، ممّ املوفرة للعمالة أن توفّ 

ر املدقع وغريهم من الفئات احملرومة على هامش اجملتمع. وجيب أن تكون إىل األقليات والفقراء والذين يعانون من الفق اأيضً 
التقنيات ميسورة التكلفة، حبيث ميكن للجميع الوصول إليها واستخدامها، وجيب حتديد العوائق اهليكلية األخرى اليت حتول 
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ستعدادات، تظهر التجارب السابقة دون تطبيقها ومعاجلتها، مبا يف ذلك التعليم والتدريب. وبدون هذه االستثمارات واال
 أنه سيتم إمهال العديد من األشخاص وأن أوجه عدم املساواة ستزداد. 

 نظرية التغيري اجلديدة يف املنظمة  – دال

د الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة من حيث د اإلطار االسرتاتيجي جدول أعمال املنظمة للمستقبل. وهو حيدّ حيدّ  -35
ب ذلك مراجعة صياغة التحويلية واهليكلية على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية. ولن يتطلّ  مسامهاهتا يف التغيريات

مة عرب املستو�ت التنظيمية كيفية عمل املنظ  امناسب ملعاجلة أهداف التنمية املستدامة فحسب، بل أيضً  براجميوتنفيذ �ج 
 در من التأثري.ومع الشركاء لتعزيز النتائج املستدامة وحتقيق أقصى ق

) كيفية مراجعة املنظمة لنظرية التغيري وطرق العمل لضمان أن مسامهتها يف عمليات الويوضح هذا القسم (د  -36
ة اتبعة التنمية على املستوى القطري واإلقليمي والعاملي تستفيد على أفضل وجه من ميزهتا النسبية ابعتبارها وكالة متخصصّ 

 لألمم املتحدة. 

) بشكل أكرب يف اجملاالت اليت حتظى ابعتبارات خاصة، مبا يف ذلك الشراكات، والعمل اء(هـ ق القسمويتعمّ  -37
راعية ز املعياري، والعمل يف حاالت الطوارئ، والقدرة على الصمود، وتسخري العلم، والتكنولوجيات واالبتكار، وبناء نظم 

م لعمل يف سياق خماطر وأوجه عدم يقني متزايدة. ويقدّ ) االستعداد لاوأكثر قدرة على الصمود. ويوضح القسم (و  وغذائية
 لتعظيم األثر. براجميك حنو �ج ) عناصر للتحرّ ايالقسم (ز 

) الرتكيز إىل اجلوانب التنظيمية الداخلية واسرتاتيجية إدارة التغيري يف املنظمة اء(ط) واءل القسمان األخريان (حوحيوّ  -38
منظمة صحية وكفؤة وفعالة ومناسبة للغرض وقادرة على الصمود يف املستقبل  ي تكونالرؤية الداخلية للمنظمة لك حتّدداليت 

 .اوثيقً  اوعلى حتقيق التطلعات احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي. ويرتبط اإلطار االسرتاتيجي واسرتاتيجية إدارة التغيري ارتباطً 

 األهداف االسرتاتيجية –األثر 

ستعراضات الداخلية واخلارجية، على ضرورة أن تصبح أهداف التنمية د أعضاء املنظمة، كما فعلت االشدّ  -39
بتفاقم  19-والتخطيط االسرتاتيجي الشاملة للمنظمة. ومع هتديد جائحة كوفيد املستدامة أكثر مركزية يف نظرية التغيري

يف الزراعة والنظم الغذائية، احملرز يف جمال األمن الغذائي وسبل عيش األشخاص العاملني  تقّدمالتفاواتت احلالية وعكس ال
للصدمات، وجيب على املنظمة أن تضع  امتزايدة وتعرضً  اة. وعلى نطاق أوسع، تواجه البلدان شكوكً يزداد التحدي حدّ 

أكثر قدرة على الصمود، وابلتايل  راعية وغذائيةز نفسها يف أفضل وضع اسرتاتيجي ممكن ملساعدة أعضائها على إعداد نظم 
 صدمات بفعالية.االستجابة لل

ويف هذا السياق، يُقرتح أال يستمر اإلطار االسرتاتيجي اجلديد يف استخدام األهداف االسرتاتيجية احلالية للتعبري  -40
يف صميمه ابستخدام مفتاح أهداف  2030عن تطلعاته على مستوى النتائج/األثر الطويل األجل، بل أن يضع خطة عام 

 . تقّدميز الرتكيز وتتبع الالتنمية املستدامة ومؤشراهتا لتعز 
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 : أهداف التنمية املستدامة 2الشكل 

 
إن املنظمة يف وضع مثايل للمسامهة بشكل مباشر يف حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة اليت سيتم تنظيمها  -41

عات األربعة تطلّ حول تطلعات املنظمة األربعة (إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل). ويف حني أن ال
ه جهود الرب�مج األساسية، وختدم بفعالية على وتوجّ  شامًال  ااسرتاتيجية يف حّد ذاهتا، فإ�ا ستوفر توجيهً  اليست أهدافً 

قها األعضاء واجملتمع الدويل بدعم املنظمة، مبا يف ذلك الغا�ت مستوى األهداف االسرتاتيجية (السابقة) "اليت سيحقّ 
  12ومؤشرات إجنازها".

ويتم عرض أهداف التنمية املستدامة الرئيسية حبسب التطلعات األربعة حنو األفضل ومع بيان لألثر مفصل يف  -42
املتمثل يف القضاء على  1. وتغطي مسامهات املنظمة مجيع أهداف التنمية املستدامة، وتسرتشد مبنظور اهلدف 2اجلدول 

املتمثل يف احلّد من أوجه عدم املساواة، مبا يف ذلك بني  10دف املتمثل يف القضاء على اجلوع، واهل 2الفقر، واهلدف 
البلدان الغنية والفقرية، واملناطق احلضرية والريفية، والرجال والنساء. وإضافة إىل منظور أهداف التنمية املستدامة، يسلط 

نظمة األغذية والزراعة. وعلى سبيل الضوء على أمهية مجيع أهداف التنمية املستدامة يف حتقيق الرؤية الشاملة مل 2اجلدول 
أمهية دعم إىل  امن أهداف التنمية املستدامة بشأن احلياة حتت املاء مجيع اخليارات األربعة، نظرً  14املثال، يشمل اهلدف 

السل التكثيف املستدامة إلنتاج تربية األحياء املائية، واالستثمار يف إدارة مصايد األمساك التحويلية واملبتكرة، وحتويل س
مجلة أمور  منضالقيمة السمكية واالرتقاء هبا، وجعل األمساك مكون ال عىن عنه يف األمن الغذائي واسرتاتيجيات التغذية، 

 أخرى.

للنظم الغذائية يربط بني اجلوانب املختلفة من عمل املنظمة، مبا يف ذلك الزراعة،  امتميزً  ا�جً وستستخدم املنظمة  -43
من الفقر، وحتسني الوصول إىل االستثمار والتمويل، لدعم  واستدامة استخدام األراضي، واحلدّ واحلراجة، ومصايد األمساك، 

. وحيتضن اإلطار اجلديد املبادئ األساسية اخلمسة اليت 2030حنو حتقيق خطة عام  تقّدمحتويل النظم الغذائية وتسريع ال
 السالم والشراكة.تغذي مجيع أهداف التنمية املستدامة: الناس والكوكب واالزدهار و 

 

                                                 
 (أ). 1األساسية، اجلزء الثاين، الفصل واو، املادة  النصوص 12
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 : رؤية منظمة األغذية والزراعة ومسامهتها يف أتثريات التنمية ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد2اجلدول 

وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستو�ت معيشة اجلميع، وخصوًصا  اجلوعمن عامل متحرر رؤية املنظمة: 
 .قتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، بطريقة ااالفئات األشد فقرً 

 ) 10)، احلّد من أوجه عدم املساواة (اهلدف 1)، القضاء على الفقر (اهلدف 2القضاء على اجلوع (اهلدف 
 أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة

املنظمة بوصفها  التطلعات بيان األثر
 شريك أساسي

املنظمة بوصفها 
الوكالة 

 الراعية/املسامهة

 13و 11و 9و 8و 7
 17و

 14و 12و 2و 1

ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة، من 
والغذائية الزراعية خالل سالسل اإلمدادات 

املستدامة والشاملة على املستو�ت احمللية 
واإلقليمية والعاملية، مما يضمن نظم غذائية 

 املناخ وبيئة قادرة على الصمود يف ظل تغّري 
 متغرية

 الزدهار:ا
 ج أفضلإنتا 

 14و 2و 1 16و 13و 11و 4و 3

القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي 
وتغذية أفضل جبميع أشكاهلا (مبا يف ذلك 
الرتويج لألغذية املغذية وز�دة الوصول إىل 

 أمناط غذائية صحية)

 األغذية:
 تغذية أفضل

 15و 14و 6و 2 13

ة ة والبحريّ محاية النظم اإليكولوجية الربيّ 
 ها وتعزيز استخدامها، ومكافحة تغّري وترميم

إعادة االستخدام، والتدوير، واملعاجلة، املناخ (
 وإدارة املخلفات)

 الكوكب:
 بيئة أفضل

 14و 5و 2و 1 13و 10و 8

القضاء على الفقر يف الريف وتعزيز النمو 
االقتصادي الشامل عن طريق احلد من أوجه 
عدم املساواة (املناطق احلضرية/الريفية، 

 الغنية/الفقرية، والرجال/النساء) البلدانو 

 لناس:ا
 سبل عيش أفضل

 جماالت األولوية يف الرب�مج

الفجوات احلرجة وهتيئة الظروف  ه جماالت األولوية يف الرب�مج الربامج اليت ستنفذها املنظمة من أجل سدّ ستوجّ  -44
التنمية املستدامة املختارة. وستتم صياغة جماالت الالزمة لدفع التغيريات اليت ستسهم يف �اية املطاف يف حتقيق أهداف 

األولوية يف الرب�مج لالستجابة بشكل مباشر للقضا� والتحد�ت الناشئة عن عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة، 
رمسية وغري الرمسية ة بشأن النظم الغذائية، وعمليات التشاور الواملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، ومسارات العمل للقمّ 
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األخرى. وستمثل مجيعها امليزة النسبية للمنظمة بصفتها الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف املسامهة يف خطة عام 
 ساع وعمق خربة املنظمة الفنية ومعرفتها.، مما جيمع بني اتّ 2030

مبزيد  اإشارة أولية جملاالت الرب�مج احملتملة، رهنً ويرد أد�ه عرض بياين إلطار منظمة األغذية والزراعة املقرتح، مع  -45
 من املناقشة والتوضيح.

جبميع أهداف  اوثيقً  ايرتبط ارتباطً  10و 2و 1حظ أن التعبري عن حتقيق أهداف التنمية املستدامة ومن املهم أن نال -46
نظم الباع �ج تآزر فيما بينها ابتّ التنمية املستدامة األخرى عرب النطاقات األربعة األفضل من خالل فهم املقايضات وال

د روابط وتفاعالت النظم الغذائية مع اجملتمع واالقتصاد والبيئة أوجه التآزر والعوامل اخلارجية . وتولّ والغذائية الزراعية
 ى النظم. واملقايضات اليت تتخطّ 

أتثريات  اية، ولكن هلا أيضً الت اليت هتدف إىل حتسني أداء النظم الغذائوينبثق الكثري منها من السياسات والتدخّ  -47
ي سياسات وممارسات حتويل األراضي إىل ز�دة األراضي يف أماكن أخرى داخل النظم وخارجها. وعلى سبيل املثال، قد تؤدّ 

على خفض أسعار األغذية ودخل املنتجني وز�دة التأثري  االزراعية والكميات املتاحة من األغذية، ولكنها قد تؤدي أيضً 
لى عكس ذلك، قد تؤدي السياسات اهلادفة إىل تعزيز االستدامة البيئية واحلفاظ على خدمات النظام البيئي إىل البيئي. وع

ز بشكل إجيايب د التفاعالت التآزر، وتعزّ األشخاص الذين يعتمدون عليها وز�دة الفقر يف صفوفهم. وتولّ خفض دخل 
إىل تفضيل  اي اخنفاض أسعار األغذية يف املثال السابق أيضً ، قد يؤدّ دة. وعلى سبيل املثالاألداء واملسامهة يف أهداف متعدّ 

 املستهلكني الفقراء. ولكن التفاعالت السلبية قد تعرض اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة إىل اخلطر.

مهال أحد من خالل نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود (اإلطار3الشكل   التمهيدي) : عدم إ

 
 

دة التخصصات وقائمة على القضا� (أي موضوعية)، متعدّ  تنفيذستصاغ جماالت األولوية يف الرب�مج كآليات  -48
دة دة من خالل نظرية التغيري احملدّ ل مسامهة املنظمة االسرتاتيجية يف أهداف ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة احملدّ متثّ 
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ج يف هيكل نتائج املنظمة، واليت ستدِر  13توسطة األجلاملالنتائج حتقيق بفعالية وستساهم يف  وستتم إدارة هذه الربامج .اجيدً 
بدورها أهداف التنمية املستدامة وتُقاس مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. ويتماشى ذلك مع "تقييم إطار 

تحديث نظرية التغيري اليت يقوم والذي أوصى "ب النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة" الذي أجراه مكتب التقييم،
كما تعكس ترحيب جلنة الرب�مج   14".عليها إطار النتائج لتحديد أهداف براجمية ملموسة بقدر أكرب قائمة على القضا�

ية املستدامة وأهداف التنم 2030�ت العاملية واملتجّذرة يف خطة عام اجملاالت ذات األولوية املّتصلة ابلتحدّ "ابقرتاح إدراج 
أهداف التنمية املستدامة وعدم قابليتها للتجزئة، وحتقيًقا وستجّسد جماالت األولوية يف الرب�مج مدى ترابط  15ا".املنبثقة عنه

ستعمل من خالل مبادرات جديدة، من قبيل مبادرة العمل يًدا بيد لوضع حلول و لنتائج قابلة للقياس ومستدامة يف امليدان، 
 .ة، وتقودها وأتخذ بزمامها البلدانسات قائمة على األدلّ يف جمال السيا

لة مع الرتكيز على أهداف التنمية املستدامة وإدخال جماالت استبدال األهداف االسرتاتيجية املفصّ  اويتماشى أيضً  -49
عليه اجمللس يف  األولوية يف الرب�مج القائمة على القضا� مع أهداف اهليكل التنظيمي اجلديد للمقّر الرئيسي الذي وافق

 وهو هيكل معياري ومرن يهدف إىل ضمان الكفاءة والفعالية والتداخل والتعاون بني القطاعات.  2020،16يوليو/متوز 

 املواضيع املشرتكة

، الرباجميةاملواضيع املشرتكة للمنظمة من القضا� اهلامة اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار يف مجيع أعمال املنظمة  تُعدّ  -50
ابملساواة بني مراجعة املواضيع املشرتكة احلالية لإلطار االسرتاتيجي املتعلقة  ارؤية خاصة. وتتم حاليً  اقد تتطلب أيضً واليت 

بناًء على القضا� واالجتاهات الناشئة، ال سيما تلك اليت مت حتديدها يف عملية   املناخ، والتغذية،اجلنسني، واحلوكمة، وتغّري 
الربامج القائمة على القضا� اليت ستتم صياغتها. ويف ما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني، وبناًء االستشراف، وكذلك يف ضوء 

على التقييم املؤسسي لعمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني وطلب األعضاء خلطة عمل بشأن املساواة بني اجلنسني، 
بطريقة  ابملساواة بني اجلنسنياألولو�ت والنتائج املتعلقة  طة األجل إىل دمجسيسعى اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسّ 

 ، مع روابط واضحة أبهداف سياسة املساواة بني اجلنسني يف املنظمة.  اأكثر وضوحً 

 الوظائف واخلصائص األساسية للمنظمة

. وتستند نتائجالوظائف األساسية أب�ا وسائل العمل احلامسة اليت جيب أن تستخدمها املنظمة لتحقيق ال تُعّرف -51
 17 يف املادة األوىل من دستور املنظمةعلى النحو املبّني  وظائف منظمة األغذية والزراعةالوظائف األساسية للمنظمة إىل 

) وأن تشجع 2( املنظمة مجع املعلومات املتعلقة ابلتغذية والزراعة وحتليلها وتفسريها ونشرها، ) أن تتوّىل 1( حيث ينص على:
املساعدة  تقّدم) وأن 3(ند االقتضاء، ابختاذ اإلجراءات الوطنية والدولية يف ما خيص هذه اجملاالت، املنظمة وتوصي، ع

 . نة يف الديباجةة التدابري الضرورية واملالئمة لتحقيق أغراض املنظمة املبيّ كاف  خذوالبعثات اليت قد تطلبها احلكومات، وتتّ الفنية 

                                                 
 "النتائج التنظيمية". سابًقا 13
 10إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة، الفقرة  تقييم 14
 (هـ) 7الفقرة   1Rev. 6/164CL الوثيقة 15
 ألف. 14الفقرة  ، REP/164CL الوثيقة 16
 .1 املادة ألف،األساسية، اجلزء األول، الفصل  النصوص 17
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تشمل الوظائف األساسية للمنظمة ما يلي:   2017،18عتمد يف عام وكما هو موضح يف اإلطار االسرتاتيجي امل -52
الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقات الدولية ومدو�ت السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك؛ والبيا�ت 

ية والقطرية؛ وتنمية القدرات واملعلومات بشأن األغذية والزراعة؛ واحلوار من أجل السياسات على املستو�ت العاملية واإلقليم
ة؛  وإسداء املشورة ودعم أنشطة على املستو�ت القطرية واإلقليمية للسياسات واالستثمارات والربامج القائمة على األدلّ 

املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة؛ وتيسري إقامة الشراكات بني احلكومات وشركاء التنمية واجملتمع املدين والقطاع 
 خلاص؛ والدعوة واالتصال يف جماالت اختصاص املنظمة. ا

يف مجيع اجملاالت الواقعة ضمن نطاق والية املنظمة، متتع البلدان على مجيع مستو�ت وتكفل الوظائف األساسية،  -53
ويقتضي ذلك  .البلدان فقرًا، بفرصة احلصول على املعرفة واملنافع واخلدمات العامة اليت حتتاج إليها التنمية، ال سيما أشدّ 

جهة لرسم السياسات العاملية والتيسري وعقد الشراكات من املنظمة أن تعمل على خمتلف املستو�ت، مبا يف ذلك أن تكون 
. وتصف الوظائف األساسية بعد ذلك كيفية تنفيذ املنظمة لعملها، وتوضح عن كو�ا جهة للمبادرة واإلجناز فضًال والتنسيق 

 للمسامهة يف حتقيق نتائج مستدامة.  ات برامج املنظمة اليت تعمل معً "خطوط اإلنتاج" ضمن جماال

لواليتها والنصوص  امت يف املاضي قائمة كاملة بكيفية عمل املنظمة وفقً ويف حني أن الوظائف األساسية قد قدّ  -54
ظائف بطريقة هادفة دة لكيفية تطبيق هذه الو األساسية، فإن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة قد افتقر صياغة أوضح وحمدّ 

ومنهجية ومرتابطة، لدعم قيمة عمليات التنمية وتوسيع نطاقها، وتعزيز النتائج املستدامة واملساعدة يف حتفيز التغيري التحويلي 
ل هذه الصياغة، إىل جانب اهلياكل املوضوعة للتنفيذ، العناصر التأسيسية يف نظرية . ومتثّ 2030الذي تتطلبه خطة عام 

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.التغيري يف 

وعلى الرغم من أن العناصر األساسية للوظائف األساسية نفسها لن تتغري بشكل جوهري، فإن التنقيحات على  -55
يف منوذج العمل. وعلى سبيل  اكبريً   ًال بوضوح حتوّ ستبّني الوظائف األساسية الفردية املقرتحة يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد 

بشأن االبتكار واحلوكمة والبيا�ت والتكنولوجيات (العوامل املسّرعة األربعة)، وبناء املستخدمة ع أن اللغة قّ املثال، من املتو 
عن  القدرات لرأس املال البشري، ودور املنظمة يف حتفيز التحالفات بني الشركاء، والطرق املبتكرة للتعاون والتمويل، فضًال 

يف وصف الوظائف األساسية للمنظمة  امجيعها ستظهر بشكل أكثر بروزً  االعتبارات املتميزة للمقايضات والتفكري املنهجي،
 يف املستقبل. 

لكيفية االستفادة من الوظائف األساسية  اوستنتقل املنظمة، يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، إىل رؤية أكثر وضوحً  -56
أمهيتها ابلنسبة لنموذج إىل  احدة، ونظرً صة اتبعة لألمم املتبشكل أكثر فعالية مبا يتماشى مع دور املنظمة كوكالة متخصّ 

 مبادرات داعمة لتمكني طرق العمل اجلديدة واحملسّنة.  اأعمال املنظمة، ستضع املنظمة أيضً 

، إليهامن السمات التنظيمية األساسية اليت تعترب جوهرية وفريدة من نوعها ابلنسبة  اعددً  اومتتلك املنظمة أيضً  -57
 �ت املقبلة. كيفية تعامل املنظمة مع التحدّ   اليت توجه أيضً وا ،3امللحق على النحو املبني يف 
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 جماالت االعتبارات اخلاصة – هاء
 

وشبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة  19د أصحاب املصلحة الداخليون واخلارجيون، مبا يف ذلك مكتب التقييم،حدّ  -58
يف  اخاصً  اب اهتمامً االت الرئيسية اليت تتطلّ من اجمل اعددً  22وأعضاء املنظمة، 21ووحدة التفتيش املشرتكة، 20األطراف،

اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. وقد ُعرضت أعاله التوصية بوضع أهداف التنمية املستدامة يف صلب اإلطار االسرتاتيجي 
  اجلديد يف ظّل نظرية تغيري قوية. ويرد أد�ه وصف للتوصيات األخرى، مبا يف ذلك �ج الشراكات والعمل املعياري.

 الشراكات التحويلية

؛ ويتم تسليط الضوء على الشراكات ابعتبارها واحدة 2030الشراكات أساسية لتحقيق أهداف خطة عام  تُعدّ  -59
الذي يدعو مجيع اجلهات الفاعلة  17من "العناصر اخلمسة" للتنمية املستدامة، وقد مت تضمينها يف هدف التنمية املستدامة 

فيذ أهداف التنمية املستدامة. ويف حني أن الشراكات ليست غاية يف حد ذاهتا، فإ�ا إىل العمل ابلتحالف من أجل تن
 دة املقبلة. وسيلة أساسية ملعاجلة التحد�ت املعقَّ 

، وقبل كل شيء، هتدف املنظمة إىل تعزيز شراكاهتا وتسعى املنظمة إىل تعزيز الشراكات يف مجيع اجلوانب. أوًال  -60
حدة واحدة لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري. كما تسعى املنظمة مع األعضاء من أجل العمل كو 

ضح من مجلة أمور من خالل إدخال إىل تعزيز شراكاهتا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واملؤسسات املالية، كما يتّ 
السعي لتوسيع وتعميق شراكاهتا مع منظمات  اوستواصل املنظمة أيضً  23"املراكز" يف اهليكل التنظيمي اجلديد للمنظمة.

 املنتجني واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث واجملتمع املدين.

للشراكات من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فقد شرعت  ارئيسيً  القطاع اخلاص يشكل جماًال  أنّ ا مبو  -61
بشأن مشاركة  2013وحتديث اسرتاتيجية املنظمة لعام  املنظمة يف عملية شاملة مع األعضاء لوضع اسرتاتيجية جديدة

وسُتعرض اسرتاتيجية املنظمة  2019.24للمجلس يف ديسمرب/كانون األول  163الدورة  هالقطاع اخلاص، على حنو ما شجعت
 .2020 اجلديدة بشأن مشاركة القطاع اخلاص يف االجتماع املشرتكة للجنيت الرب�مج واملالية يف نوفمرب/تشرين الثاين

وتتماشى املشاركة مع القطاع اخلاص مع التزام املنظمة بدعم البلدان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  -62
 ، وستساعد يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وحتقيق التغيريات التحويلية الطموحة من خالل اإلجراءات اجلماعية املعززة.2030

ديد للمنظمة آليات متويل مبتكرة ومصادر متويل الستكمال طرق التمويل ن منوذج األعمال اجلجيب أن يتضمّ  -63
. وترتاوح تقديرات 2030ل إىل حتقيق أهداف التنمية املطلوبة يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام التقليدية، من أجل التوصّ 

. وعلى الرغم من تريليون دوالر أمريكي سنو�ً  5 وأكثر من 2.5املوارد املالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ما بني 
االستفادة من التدفقات املالية اإلضافية ورؤوس  تقّدمب الأمهية املساعدة اإلمنائية الرمسية، فإ�ا لن تكون كافية. وسيتطلّ 

                                                 
 )2019اإلطار االسرتاتيجي، مكتب التقييم (منظمة األغذية والزراعة،  تقييم 19
 ) 2019والزراعة)، شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ((منظمة األغذية  2018-2017 تقييمات 20
 )2017احملرز وفعالية السياسة العامة (وحدة التفتيش املشرتكة،  التقّدم حتليل: اإلمنائية املتحدة األمم منظومة داخل النتائج على القائمة اإلدارة 21
والتقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيرى كل أربع سنوات  ،7 الفقرة)  4/163CLللجنة الرب�مج (الوثيقة  127يف ذلك تقرير الدورة  مبا 22

 )C 2017/27لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة (الوثيقة 
  53 – 43الفقرات  ، 3/164CL الوثيقة23
 .ابء ،10الفقرة  ، REP/163CL الوثيقة 24
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مع االعرتاف  اثر نشاطً أك امجيع اجلهات الفاعلة وأن تلعب دورً  تقّدماألموال. ويتطلب حتول النظم الغذائية والزراعية أن ت
املنظمة ابلدور احلاسم الذي يلعبه  ع األثر على نطاق أوسع. وعلى وجه اخلصوص، تقرّ أبن العمل اجلماعي ميكنه أن يوسّ 

مجيع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، من املزارعني إىل الشركات  تؤديالنظم الغذائية والزراعية. و  القطاع اخلاص يف
 يف دفع هذه التحوالت. اأساسيً  اطة احلجم والشركات الكبرية، دورً الصغرية واملتوس

دة وسيتم السعي إىل إقامة شراكات مبتكرة لتحفيز األموال مثل طرائق "األموال النظرية" وحساابت األمانة املتعدّ  -64
واملستدام، وتعزيز املسامهات  األطراف، والربامج الشاملة، إخل. وتسعى املنظمة إىل شراكات حتويلية للمسامهة يف النمو الشامل

يف أهداف التنمية املستدامة. وتشمل األشكال اجلديدة من الشراكات تنشيط الشراكات بني الشمال واجلنوب والتعاون 
طة الشركات واملؤسسات األكادميية يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. وميكن أن تشمل هذه الشراكات املنشّ 

مية ومنظمات املنتجني ومنظمات اجملتمع املدين، اليت تعمل ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والبلدان واملنظمات اإلقلي
 األعضاء.

وعلى النحو الذي دفعته عملية إصالح األمم املتحدة، وضمن إعادة تنشيط ملنظومة األمم املتحدة على مجيع  -65
شرتكة مع الوكاالت والصناديق والربامج األخرى على املستو�ت املستو�ت، ستعزز املنظمة الشراكات وجهود الربجمة امل

 العاملية واإلقليمية والقطرية. 

ع أن تشمل جماالت الرتكيز اخلاصة للشراكات يف املستقبل جدول أعمال لألغذية، وشراكات من أجل ومن املتوقّ  -66
سمنة)، والشراكات من أجل القضاء على أمناط غذائية صحية، والقضاء على مجيع أشكال سوء التغذية (مبا يف ذلك ال

اجلوع والفقر يف الريف، ومعاجلة األزمات الغذائية. وعالوة على ذلك، قد تشمل جماالت الرتكيز األحدث توسيع نطاق 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، واملزيد من االستثمارات العامة واخلاصة األفضل لتحسني 

 طاق اخلربة الفنية، واالستفادة من البيا�ت واملصادر غري التقليدية للبيا�ت، وعلم البيا�ت. ن

 رؤية جديدة لعمل املنظمة املعياري

يعترب عمل املنظمة املعياري نقطة قوة نسبية رئيسية للمنظمة بصفتها وكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة. ويدعم  -67
�ت املعايري يف االتفاقيات واإلعال�ت واألطر التنظيمية واالتفاقات واخلطوط التوجيهية ومدوّ العمل املعياري وضع القواعد و 
  25املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية. املعيارية علىاملمارسة وغريها من الصكوك 

تم ضمان جودة ال يرتابط عمل املنظمة املعياري والتشغيلي إىل حد كبري فحسب، بل يعزز كل منهما اآلخر: وي -68
دة من املوارد املعيارية للمنظمة. وابملثل، فإن العمل املعياري أنشطة املنظمة يف امليدان من خالل التغذية املستمرة املستمَ 

ر "القيمة هو املزيج الذي مينح املنظمة مزا�ها النسبية ويفسّ للمنظمة يتعزز ابستمرار ابلدروس املستفادة يف امليدان. وهذا 
 ها لألعضاء.تقّدمالفريدة اليت  املضافة"

                                                 
 يف املعياري للعمل تقييمات إلجراء ابلتقييم املعين املتحدة األمم فريق"دليل  ،2013املستخدم من قبل فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم  ريفالتع 25

 "املتحدة األمم منظومة
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اليت تدعو إىل حتسني وضوح وأتثري عمل املنظمة  26وبناًء على توصيات األجهزة الرائسية وتقييمات املنظمة -69
 د ملنتجات املعرفة العامة العاملية، مت حتديد عدد من جماالت الرتكيز احملتملة مبا يف ذلك ما يلي:املعياري ودورها كمزوّ 

العمل املعياري يف املنظمة هبدف حتسني ترتيب األولو�ت ونوعية العمل. ويستند هذا إىل االعرتاف مراجعة تعريف  )أ(
ابإلضافة إىل العمل على القواعد واملعايري، تنتج املنظمة منافع عامة عاملية يف شكل "منتجات معرفية"  أبنه

 تو�ت خمتلفة.و"بيا�ت وإحصاءات" ضرورية لوضع القواعد واملعايري وتنفيذها على مس

وتعزيز الدعم لتنفيذ القواعد واملعايري، مع مراعاة السياقات الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة  )ب(
والزراعة، واالستفادة بشكل كامل من املنتجات املعرفية والبيا�ت واإلحصاءات. وينبغي استكشاف ابألغذية 

ساسي احلايل يف تطوير القواعد واملعايري والتفاوض بشأ�ا بعناية، مع تعزيز عمل املنظمة مبا يتجاوز الدور األ
 جبمع فةاملكلّ  املتحدة األمم منظمة ابعتبارها للمنظمة األساسية للوالية القصوى لألمهية االعتبار يفاألخذ 

  27.ونشرها وتفسريها وحتليلها والزراعة، األغذية وسالمة الغذائية والنظم ابلتغذية املتعلقة املعلومات

 اليت اهليئات مع داحملدّ  املعياري العمل يف التعاون ذلك يف مبا املعياري، ابلعمل املتعلقة األعضاء طلبات وتوضيح )ج(
)، النبااتت لوقاية الدولية واالتفاقية العاملي، الغذائي األمن وجلنة الغذائي، الدستور هيئة(مثل  املنظمة تستضيفها

 .اإلقليمية االقتصادية اهليئات ذلك يف مبا املتحدة، األمم منظومة يف للمنظمة رياملعيا العمل دور مع والعالقة

 تطوير لتسهيل األجل وطويل برجمية أكثر �ج حنو املعياري، العمل أجل من املوارد لتعبئة احلايل النهج ومراجعة )د(
 .القطري املستوى على ذلك يف مبا وتنفيذها، هبا، واالرتقاء املنتجات،

راز العمل املعياري، من خالل اإلدماج الكامل يف نظام الرصد واإلبالغ إلطار النتائج يف املنظمة، وإعادة وز�دة إب )ه(
 تنشيط االتصاالت لز�دة الوعي، وز�دة األثر، واملالءمة، والوضوح.

أعمال الطوارئ والقدرة الرتابط القائم بني املسائل اإلنسانية واإلمنائية واملتصلة ابلسالم ودور املنظمة االسرتاتيجي يف 
 على الصمود

�ت العاملية مثل أحداث الطقس املتطرفة، والتهديدات اليت تواجه السلسلة الغذائية واألزمات النامجة د التحدّ هتدّ  -70
عن األمراض واآلفات احليوانية والنباتية والصراعات يف حاالت األزمات اليت طال أمدها وحاالت الركود والتباطؤ يف النمو 

قتصادي وآاثرها املتضاربة، مجيع الركائز الثالثة للتنمية املستدامة: االجتماعية والبيئية واالقتصادية. وحيدث ذلك بسرعة اال
وبشكل غري متوقع، عرب قطاعات وأبعاد ومقاييس متعددة. وال تزال الزراعة والنظم الغذائية تتحمل  اأكرب مما كان متوقعً 

مع ما ينتج عنها من آاثر سلبية على األمن الغذائي وسبل العيش، ال سيما يف املناطق العبء األكرب من آاثر الكوارث، 
 ل بسرعة للحّد من آاثرها.الريفية اليت مت إمهاهلا. ومن خالل مراقبة تطور الصدمات عن كثب، ميكننا التدخّ 

                                                 
-2017األطراف، منظمة األغذية والزراعة تقييم أداء املنظمات املتعددة  شبكةالتقييم لإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة؛  مكتب تقييم 26

 جمللس منظمة األغذية والزراعة. 164 الدورةتقرير  ؛2018
 من دستور املنظمة. 1-1 املادة 27
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سقة بني اجلهات الفاعلة متّ هناك حاجة إىل إجراءات  28وملعاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي احلاد، -71
صلة ابلسالم. وُتظهر جتربة املنظمة أن التدخالت اليت تدعم سبل العيش واألمن الغذائي يف اجملاالت اإلنسانية واإلمنائية واملتّ 

الت ال تتناول أعراض النزاع فحسب، بل تتناول ، ألن هذه التدخّ اتساهم يف السالم احمللي وعمليات السالم األوسع نطاقً 
 .اأسبابه اجلذرية أيضً 

يف التخفيف من معا�ة اإلنسان والضيق بسبب األزمات والنزاعات، وأتمني  احامسً  ااسرتاتيجيً  اوتلعب املنظمة دورً  -72
مكاسب التنمية املستدامة وضمان أن تكون الزراعة والنظم الغذائية واعية بشأن املخاطر وقادرة على الصمود ومنتجة 

مة يف وضع مثايل لتقدمي اخلدمات ألصحاب املصلحة اآلخرين والعمل معهم لضمان اتباع �ج بشكل مستدام. وإن املنظ
ة املنظمة قيمة مضافة واضحة كوكالة فنيّ  تقّدم. و الرتابط القائم بني املسائل اإلنسانية واإلمنائية واملتصلة ابلسالميف تعاوين 

زها التقين املعرتف به ومعرفتها على ي)، ابلبناء على متيّ (كما هو موضح من خالل االستجابة األخرية للجراد الصحراو 
املستو�ت القطرية واإلقليمية والعاملية، وتقود وتشارك يف اجلهود اجلماعية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف اإلطار 

عية بشأن املخاطر وسياسات سياسات وا املتعمق إىلز املنظمة قدراهتا يف ترمجة حتليل السياق االسرتاتيجي اجلديد، ستعزّ 
 خاصة ابلسياق وإجراءات استباقية وتدخالت لبناء القدرة على الصمود. 

ح واإلصالحات اجلارية، مبا يف ذلك يف مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على ويهدف منوذج عمل املنظمة املنقّ  -73
 قطاعات األعمال اإلنسانية والتنمية والقدرات للمنظمة ابالعتماد على خربهتا عرب الرباجميةالت الصمود، إىل تعزيز التدخّ 

الفنية، مع تركيز واضح على استدامة السالم عند الضرورة، كشرط لالستقرار واالستدامة، واملسارات لتحقيق أهداف التنمية 
 املستدامة. 

  التنمية العامليةتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل 

ألغذية والزراعة االستفادة بشكل كبري من الثورة الصناعية الرابعة اليت يقودها إىل وعلى الصعيد العاملي، ميكن ل -74
كبري التقارب بني االبتكارات الرقمية والبيولوجية والفيز�ئية. وال حيتاج قطاع األغذية والزراعة إىل إعادة ابتكار نفسه   حدّ 

ديدة لتحسني كفاءة وفعالية النظم الغذائية. وتتطلب يف وضع مثايل لتطبيق التقنيات الكاسحة اجل افحسب، بل هو أيضً 
، omicيكروبيوم إىل احلوسبة املكانية إىل تكنولوجيات امجيع التكنولوجيات، من مصنع اخلال� إىل الذكاء االصطناعي إىل امل

ذية من أجل التنمية رة جديدة، من أجل تسخريها لز�دة اإلنتاج الزراعي والتغجديدة للشراكات، وجهات داعمة وميسّ  اطرقً 
 العاملية.

وتلتزم املنظمة، بصفتها مركز اخلربة، مبساعدة األعضاء على سد هذه الفجوات التكنولوجية الكاسحة واملتعددة  -75
التخصصات لضمان استفادة اجلميع من الثورة الصناعية الرابعة. وابستخدام قوة العلم واالبتكار، ستوفر املنظمة اللبنات 

 . ال عاملي حنو نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة وإنصافً حتوّ  األساسية لقيادة

                                                 
أزمات متفرقة ومفاجئة من وصول الناس إىل الغذاء على املدى القصري لدرجة أن حياهتم وسبل عيشهم  انعدام األمن الغذائي احلاد عندما حتدّ  حيدث 28

من خالل معرضة للخطر. وخيتلف ذلك عن نقص التغذية املزمن وهو عدم القدرة على املدى الطويل على تلبية االحتياجات الغذائية اليت يتم تقييمها 
 .1-1-2التنمية املستدامة  هدفمؤشر 
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 بناء نظم أغذية زراعية أكثر قدرة على الصمود

ألن الغذاء ضروري حلياة اإلنسان، فإن  ابشكل متزايد للتقلبات والصدمات. ونظرً والغذائية الزراعية نظم التتعرض  -76
فري األغذية للمستهلكني النهائيني هي ميزة أساسية. ومع التقلبات القدرة على احلفاظ على الوظيفة األساسية املتمثلة يف تو 

ب األسواق، واآلفات واألوبئة الناشئة اجلديدة، إىل جانب تعقيد سالسل القيمة الغذائية املتزايدة املناخية الشديدة وتقلّ 
ذية. وحتتوي النظم الغذائية على لألمن الغذائي والتغ ارئيسيً  العوملة، أصبحت قدرة النظم الغذائية على الصمود عامًال 

الوطنية والوطنية الفرعية إىل سالسل اإلمدادات الغذائية  لغذائيةانظم ال�ت متعددة، ترتاوح عرب نطاقات خمتلفة: من مكوّ 
 إىل املزارع/الشركات الفردية واألسر.   احملددة، وصوًال 

ستو�ت النظم، وستعتمد كيفية انتشارها على أي مستوى من موالغذائية الزراعية نظم الوميكن أن حتدث صدمة يف  -77
عرب املستو�ت املختلفة على قدرة كل مستوى من املستو�ت على الصمود. ولتحديد قدرة النظم على الصمود، ستجمع 
املنظمة بني العوامل املسّرعة األربعة إىل جانب حتليل املخاطر ووضع إطار لتقييم قدرة النظام الغذائي على الصمود على 

 )2(عها ومنعها قبل حدوث الضرر؛ ف على املخاطر واالضطراابت وتوقّ القدرة على التعرّ  –االستعداد  )1(ة أبعاد: ثالث
القدرة على اسرتداد العمليات الطبيعية  –االسرتداد  )3(القدرة على االستجابة بسرعة للمواقف احلرجة؛  –االستجابة 

 والعودة إليها. 

أكثر وغذائية زراعية يد الدوافع الرئيسية اليت ينبغي تعزيزها لتحقيق نظم وسيسمح إطار لتحليل املخاطر بتحد -78
 قدرة على الصمود يف وجه الصدمات وأوجه عدم اليقني.

 التنسيق مع املبادرات واألطر االسرتاتيجية األخرى

، مثل مبادرة يتم تطوير اإلطار االسرتاتيجي يف مواءمة وثيقة مع األنشطة الرئيسية األخرى وإبدراجها بشكل كامل -79
  والتعايف من آاثرها. 19-ملواجهة جائحة كوفيدبيد، وبر�مج املنظمة  االعمل يدً 

البيولوجي، ومقاومة مضادات امليكروابت،  تنوّعوستنعكس اسرتاتيجيات املنظمة املوضوعية والتشغيلية يف جماالت ال -80
وارد البشرية، من بني أمور أخرى، على النحو الواجب يف  املناخ، والشراكات، واملواملساواة بني اجلنسني، والتغذية، وتغّري 

وجتدر اإلشارة إىل أن العديد من هذه املبادرات واالسرتاتيجيات هي  اإلطار االسرتاتيجي وإطار النتائج وخطة إدارة التغيري.
احلفاظ على القدرة على ، وابلتايل فإن اإلطار االسرتاتيجي سيأخذ يف االعتبار ضرورة اقيد التطوير أو التحديث حاليً 

 الصمود عند تضمني مدخالت وإرشادات إضافية يف مراحل الحقة.

مثل املنصات  ،وغريها من األطر التعاونية التابعة لألمم املتحدة ة الدولية لألغذية والزراعة الرقميةوستسهم املنصّ  -81
 السرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة. التعاونية اإلقليمية والتحالفات القائمة على القضا�، يف صياغة اإلطار ا

 املتزايدة العمل يف سياق املخاطر وأوجه عدم اليقني –واو 

تلتزم منظمة األغذية والزراعة إبدارة قوية للمخاطر املؤسسية يف مجيع أحناء املنظمة. وقد تركزت اجلهود يف السنوات  -82
من الضروري النظر يف املخاطر يف مجيع املراحل،  ألنه انظرً و . األخرية على إدارة املخاطر يف سياق التخطيط للعمل وتنفيذه

 سيتم دمج إدارة املخاطر بشكل كامل يف التفكري االسرتاتيجي والتخطيط االسرتاتيجي وعمليات االستشراف.
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م أبوجه عدم اليقني، ويتأثر التخطيط االسرتاتيجي بدرجة أكرب أبوجه عد اوثيقً  اويرتبط مفهوم املخاطر ارتباطً  -83
وتكون االفرتاضات وأوجه االعتماد  –إىل طول الفرتة الزمنية اليت يتم تغطيتها  االيقني من معظم العمليات، ويعود ذلك أساسً 

واخلطط أكثر عرضة للتغيري. وعالوة على ذلك، يعتمد التخطيط االسرتاتيجي على نظام معقد من االجتاهات والتطورات 
وكلها متقلبة.  –الجتماعية اخلارجية، وعلى أولو�ت الشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين يف البيئة السياسية واالقتصادية وا

وابلتايل، تنطوي مجيع عمليات التخطيط االسرتاتيجي على خماطر كبرية وتتطلب دمج إدارة املخاطر بشكل دقيق من أجل 
 حتسني حتقيق األهداف ذات الصلة.

يط االسرتاتيجي يف املنظمة على مرحلتني رئيسيتني، كجزء من تطوير وسيتم دمج إدارة املخاطر يف عمليات التخط -84
 اإلطار االسرتاتيجي وأثناء حتديد بر�مج العمل وامليزانية.

 وتشمل املخاطر اليت يتعني مراعاهتا أثناء عملية وضع اإلطار االسرتاتيجي ما يلي: -85

  حنو حتقيق األهداف العامة للمنظمة، مبا يف  كبري  تقّدممن املرجح أن يؤدي إىل هل نقوم بوضع إطار اسرتاتيجي
 ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، ويعكس والية املنظمة؟ 

  هل يعكس اإلطار االسرتاتيجي أولو�ت األعضاء واملسامهني الرئيسيني واجلهات املاحنة، وهل ستكون طريقة صياغته
 مقنعة؟

  ّيف سياق التنمية  نسبية للمنظمة ومكانتها ضمن أسرة األمم املتحدة ككلّ ز اإلطار االسرتاتيجي على املزا� الهل يرك
 العاملي؟

  ّن من مراقبة اجلودة وإعداد التقارير؟هل يسمح اإلطار االسرتاتيجي بوضع إطار نتائج مفيدة سيمك 
  ًالسياسية  –ة مبرور الوقت؟ وما هي أوجه عدم اليقني الرئيسي اهل من احملتمل أن يظل اإلطار االسرتاتيجي صاحل

ف معها ضمن رصد أوجه عدم اليقني هذه والتكيّ عملية  بناءواالجتماعية والفنية واالقتصادية واملالية؟ وكيف ميكننا 
  اإلطار؟

 لتعظيم األثر براجميحنو �ج  –زاي 

ز املساءلة هتدف املنظمة من أجل حتسني الفعالية وتعزيز العمل على نطاق واسع من أجل االستدامة والتأثري وتعزي -86
دارة قائم على الربامج. ويشمل ذلك السياسات من �ج قائم على املشاريع إىل �ج إ ال تدرجييً عن النتائج، إىل التحوّ 

ل اعتماد منوذج ل أن يسهّ عن املساعدة التقنية والتشغيلية. ومن شأن تسريع هذا التحوّ  واالستثمار والعمل املعياري، فضًال 
 ة وأن يعزز كفاءة عملها وجودته وأثره.ح للمنظماألعمال املنقّ 

) دمج وانعكاس أفضل لالحتياجات 1( ما يلي: براجميوتشمل بعض العناصر األساسية املطلوبة لتحقيق �ج  -87
"من األسفل إىل األعلى" الناشئة عن العمليات على املستوى القطري واإلقليمي الفرعي واإلقليمي يف إطار شامل متماسك؛ 

ت اجلهود وتقليل تكاليف ى االستفادة من امليزة النسبية للمنظمة للمسامهة يف نتائج الرب�مج وتقليل تشتّ ) والرتكيز عل2(
) واحلوافز 4(ال واملسؤول على أساس مبدأ التفويض؛ ) وبيئة مواتية للتنفيذ الفعّ 3(املعامالت وتبسيط اإلجراءات التشغيلية؛ 

واهلياكل املرنة والتفاعلية اليت تدعم استجابة املنظمة  )5(دة التخصصات؛ ج لطرق عمل مشرتكة ومتعداملالئمة اليت تروّ 
 رة واألحداث غري املتوقعة.لالحتياجات املتطوّ 
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 منظمة األغذية والزراعة وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة

وحتقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية على  اجميةبر دة لألغذية والزراعة اعتماد �ج إدارة موحّ ب تعزيز منظمة يتطلّ  -88
املستوى القطري حيث تشارك املنظمة يف العمليات التابعة إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. 

من اإلطار املواقف القطرية واحلاجة إىل االستجابة لألولو�ت الوطنية، ض تنوّعويتطلب ذلك أن يعكس اإلطار االسرتاتيجي 
  األوسع ألهداف التنمية املستدامة. 

د يف سياق إطار عمل األمم املتحدة وسيتضمن اإلطار االسرتاتيجي النتائج على املستوى القطري على النحو احملدّ  -89
للتعاون يف جمال التنمية املستدامة وكما ترتبط بتحقيق أهداف ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وسيسمح ذلك جلميع 
مكاتب املنظمة ابستخدام لغة مشرتكة، وتسهيل قياس تدخالت املنظمة على مجيع املستو�ت، من خالل جتميع ونشر 

 النتائج من املستو�ت القطرية واإلقليمية والعاملية. 

مم د توجيهات إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة اجلديدة على أولوية إطار عمل األوتؤكّ  -90
املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، أي "إطار التعاون"، يف توضيح االلتزامات اجلماعية ملنظومة األمم املتحدة 
اإلمنائية، لدعم أهداف وغا�ت أهداف التنمية املستدامة الوطنية. ويُقصد إبطار التعاون أن يكون الركيزة األساسية جلميع 

ستوى القطري، وهو مبثابة إطار النتائج الذي يتم من خالله مساءلة كيا�ت األمم املتحدة أنشطة األمم املتحدة على امل
إطار الربجمة القطري للمنظمة على النحو الواجب من إطار عمل األمم  املسامهة بشكل مجاعي وفردي. ولذلك يشتقّ 

 امع هذه اجلهود األكثر متاسكً  اورته. ومتاشيً ، ويتماشى بسالسة مع عمليته وداملتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة
قة، ستعمل اللجنة التوجيهية املشرتكة التابعة لألمم املتحدة/إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال واإلجراءات املنسّ 

 كآلية رئيسية لإلدارة والرقابة إلطار الربجمة القطري.  االتنمية املستدامة، أيضً 

ال أن �ج األمم املتحدة متماسك يهية املشرتكة اآلليات املنفصلة وستضمن بشكل فعّ ب اللجنة التوجوستتجنّ  -91
أهداف التنمية يف ثغرات الولو�ت و األوأن جهود منظومة األمم املتحدة اإلمنائية تدعم بشكل مجاعي امللكية القطرية وتعاجل 

ق املقيم وأكرب اون يف جمال التنمية املستدامة املنسّ ويرأس اللجنة التوجيهية إلطار عمل األمم املتحدة للتعاملستدامة الوطنية. 
ممثل لنظري احلكومة املركزية ملنظومة األمم املتحدة، وتضمن اللجنة التوجيه االسرتاتيجي واإلشراف على إطار التعاون، 

، وهي تراقب ة سنو�ً قل مرّ واملواءمة مع عمليات وآليات التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية. وتنعقد اللجنة التوجيهية على األ
، يف مجلة ه التنفيذ، وتستعرض تقرير النتائج القطرية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدةوالتحد�ت والفرص، وتوجّ  تقّدمال

 أمور أخرى.

 عامل للتغيري أكثر مرونةمنظمة األغذية والزراعة ك –حاء 

وشفافة ومنفتحة ومبتكرة ومسؤولة وفعالة ومؤثرة،  لة ومرنةهتدف منظمة األغذية والزراعة إىل إنشاء منظمة شام -92
ختدم أعضاءها لتحقيق "األفضل على نطاقات أربعة". وقد اُختذت بعض اخلطوات يف هذا الصدد، على سبيل املثال مع 

ولضمان   29.على هيكل تنظيمي جديد يف املقّر الرئيسي 2020إدخال �ج إدارة معياري وموافقة اجمللس يف يوليو/متوز 
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استمرار املنظمة يف التطور كعامل للتغيري أكثر مرونة، تعمل املنظمة على تطوير اسرتاتيجية إدارة التغيري ابلتزامن مع إطارها 
 االسرتاتيجي، مما يؤدي منوذج جديد للعمل، على النحو املبني أد�ه.

لتغيري يف العقد القادم، حيث ستتحول ولتحقيق األهداف الشاملة لإلطار االسرتاتيجي، ستخضع املنظمة نفسها ل -93
وستقوم . 2030يرفع من أمهية املنظمة يف خطة عام  امن منوذج عمل أكثر تقليدي إىل منوذج عمل مبتكر وأكثر أتثريً 

ك حنو �ج أكثر براجمية، وتعزيز الشراكات املنظمة إبعادة حتديد موقع معرفتها الفنية وعملها املعياري املشهورين، والتحرّ 
لتحويلية، والبحث عن آليات ومصادر متويل مبتكرة الستكمال طرائق التمويل التقليدية، وتعزيز التفكري التطلعي يف العلوم ا

  والتكنولوجيا واالبتكار.

أن تكون منظمة صحية وكفؤة وفعالة اسرتاتيجية إدارة التغيري الرؤية الداخلية ملنظمة األغذية والزراعة، أي  حتّددو  -94
دة يف اإلطار االسرتاتيجي. ويرتبط اإلطار عات احملدّ غرض وقادرة على الصمود يف املستقبل وعلى حتقيق التطلّ ومناسبة لل

 .اوثيقً  ااالسرتاتيجي واسرتاتيجية إدارة التغيري ارتباطً 

اهلياكل  ، ولن تعاجل ما حيتاج إىل تغيري من حيثاوستكون اسرتاتيجية إدارة التغيري يف املنظمة حتويلية وشاملة أيضً  -95
ومع الشركاء اخلارجيني، وكيفية  امبتكرة للتعاون داخليً  ااملنظمة طرقً  تقّدمكيف س  اواألنظمة والعمليات فحسب، بل أيضً 

 إدارة هذا التغيري. 

وستستند اسرتاتيجية إدارة التغيري يف املنظمة إىل التغيريات اهليكلية األخرية على مستوى املقّر الرئيسي، واليت  -96
يف طريقة العمل يف املنظمة. ويعتمد اهليكل اجلديد منوذج عمل معياري ومرن، يهدف  وإدار�ً  اثقافيً  ًال فعل حتوّ تعكس ابل

ع على التعاون بني القطاعات مع الرتكيز إىل تعزيز ثقافة قائمة على الربامج والطلب للتأثري على نطاق واسع. كما أنه يشجّ 
(املقّر الرئيسي واملستو�ت اإلقليمية والقطرية)، مع متكني التعديالت السريعة على األشخاص على مجيع مستو�ت املنظمة 

ن اهليكل اجلديد يف املهام اإلدارية لالستجابة لالحتياجات الناشئة بكفاءة. ومن خالل إزالة طبقات البريوقراطية، سيمكّ 
رى، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة لالنتقال حنو منظمة ر تغيريات أخ. ومت ابلفعل تصوُّ ااملنظمة من أن تصبح أكثر مرونة وابتكارً 

 .العملرقمية وحتديث طرق 

احملدد يف اإلطار االسرتاتيجي إىل "عوامل متكني" تنظيمية مرنة وكفؤة وفعالة أن  الرباجميوجيب أن يستند النهج  -97
يري جمموعة من اإلجراءات/املبادرات هبا. ويناًء على تقييم شامل للمنظمة، ستتضمن اسرتاتيجية إدارة التغ ايكون مدعومً 

واملتزامنة واملتسلسلة لدعم التغيريات املرغوبة يف منوذج العمل احلايل، واحلوكمة، واهليكل، وسياسات املساءلة،  اقة جيدً املنسّ 
نة، واالتصاالت، واملالية، والرقم واإلجراءات واآلليات، والعمليات، وطرق العمل، والنظم التشغيلية، وإدارة املوارد البشرية

 وحتقيق أهدافها.  2030�ت خطة عام والثقافة التنظيمية. وستعزز هذه التغيريات جمتمعة استعداد املنظمة ملواجهة حتدّ 

بني ختصيص املوارد والسلطة واملسؤوليات لتحقيق  امناسبً  ويتطلب تسهيل املستو�ت الالمركزية للتنفيذ تواز�ً  -98
لية تغيري تنظيمي، واعتماد �ج إدارة معياري، ورفع مستوى البيئة التمكينية يف املنظمة من عم االنتائج. كما يتطلب أيضً 

�ج تدعم فيه مجيع  أسفل إىلاالنتقال من �ج من أعلى إىل  االفعال. وسيتطلب العمل كمنظمة موحدة أيضً  ذأجل التنفي
 الوحدات الفنية والوظيفية ذات الصلة الوحدات التنفيذية بكفاءة. 

�ت اسرتاتيجية إدارة التغيري يف تعديل حوكمة اإلدارة املؤسسية، بناء على الدروس ن آخر من مكوّ ويتمثل مكوّ  -99
والتعايف من آاثرها، والتحالف من أجل  19-بيد، وبر�مج املنظمة ملواجهة جائحة كوفيد ااملستفادة من مبادرة العمل يدً 

 ة األخرى. رباجميلاألغذية، واملبادرات اإلقليمية، واملبادرات ا
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وحتتاج املنظمة إىل بناء الشراكات االسرتاتيجية التحويلية واستخدامها، لتعزيز املسامهات يف أهداف التنمية  -100
ر اسرتاتيجية إدارة التغيري إرشادات حول كيفية إنشاء ثقافة املستدامة وأهداف املنظمة وأهداف التنمية الوطنية. وستوفّ 

 تجابة من أجل بناء هذه الشراكات. االبتكار والشفافية واالس

. وترد أد�ه سبعة جماالت رئيسية لتحقيق الكفاءة 4مللحق وترد املكو�ت الرئيسية السرتاتيجية إدارة التغيري يف ا -101
 والتحديث يف البيئية التمكينية ملنظمة األغذية والزراعة. 

 ملنظمة األغذية والزراعة اجملاالت الرئيسية للكفاءة والتحديث يف البيئة التمكينية –طاء 

كفاءة وحداثة املنظمة على مدى السنوات العشرة القادمة، كجزء من اإلطار االسرتاتيجي اجلديد من أجل ضمان   -102
، جيب حتديث التنظيم املؤسسي واإلدارة والعمليات الداخلية وجعلها أكثر كفاءة، لكي تتمكن املنظمة 2031-2022للفرتة 

ها املعاد مواءمتها بشكل أكثر فعالية من أجل حتقيق أهداف واليتها. وترد أد�ه سبعة جماالت من تنفيذ براجمها وأنشطت
 رئيسية لتحقيق الكفاءة والتحديث يف البيئة التمكينية ملنظمة األغذية والزراعة.

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

حتديث نظام ختطيط املوارد املؤسسية (نظام التخطيط الرباجمي وإعداد و  قابة الداخلية وإدارة املخاطر؛وصكوك للر 
طة ومات إدارة الربامج امليدانية، وما إىل ذلك)؛ وعمليات إدارية مبسَّ ، ونظام معلتقارير التنفيذ ودعم التنفيذ

مدعومة ابألمتتة والرقمنة؛ وشعبة لوجستية متكاملة جديدة للدعم املؤسسي، مبا يف ذلك إدارة املباين ما بعد 
 ؛ ومواصلة تعزيز مركز اخلدمات املشرتكة.19-كوفيد

ر موظفيها ابعتبارهم أصوهلا الرئيسية: ضمان إىل منظمة معرفية تقدّ  اهلدف إىل حتويل املنظمة – املوارد البشرية )ب(
ملوظفي الدعم؛ وز�دة  موظفني مؤهلني ومتحمسني؛ وحتسني اسرتاتيجيات التعلم؛ وز�دة نسبة املوظفني الفنيني

واملساءلة وعدم ؛ تنوّعالكفاءات القيادية للمديرين؛ وثقافة تنظيمية جديدة مع الرتكيز بشكل كبري على الشباب وال
 التسامح مع سوء السلوك. 

دة املراحل مدهتا عشر سنوات تستند إىل ثالث ل الرقمي من خالل خارطة طريق متعدّ التحوّ  – منظمة رقمية )ج(
 –حلول تستخدم مباشرة يف تنفيذ العمل املوضوعي للمنظمة. ومكان عمل رقمي  –ركائز. الزراعة الرقمية 

ملساعدة  –واالبتعاد عن طرق العمل القدمية القائمة على املكاتب. وثقافة رقمية أدوات جديدة لتوحيد املنظمة، 
 القوى العاملة يف املنظمة على تبين التقنيات واألدوات اجلديدة. 

ز املرحلة التالية على إنشاء هياكل و�ج إقليمية وإقليمية فرعية بعد جتديد هيكل املقّر الرئيسي، تركّ  – الالمركزية )د(
لضمان حتقيق املنظمة لنتائج ملموسة ومؤثرة وواضحة ألعضائها "كمنظمة واحدة". وسيتم إنشاء  تساقًااأكثر 
لالستجابة لالحتياجات احملددة على املستوى القطري بطريقة شاملة، مع  30نة من خرباء داخلينيعمل مكوّ  فرق

م من املستو�ت اإلقليمية دّ منسقني لفرق العمل على املستوى اإلقليمي ودعم تنسيقي شامل لفرق العمل مق

                                                 
 .الفرعي اإلقليمي أو اإلقليمي املستوى أو الرئيسي املقرّ  من 30
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على تعزيز القدرات اإلدارية والتشغيلية الالمركزية، مبا يف ذلك من خالل تفويض  االفرعية. وسينصب الرتكيز أيضً 
 السلطة، وحتسني مزيج املهارات.

لدورات. مزيد من الشفافية واملساءلة. وحتديث اجتماعات األجهزة الرائسية، مع حوار مستمر ما بني ا – احلوكمة )ه(
وتعزيز التواصل مع األعضاء، ودمج منصات التواصل املبتكرة، على سبيل املثال بوابة األعضاء، وموقع املنظمة 

 اإللكرتوين، وتطبيقات اهلاتف احملمول.
من املشاركة البسيطة ابملعلومات،  حتسني االسرتاتيجية، من خالل االتصال بوسائط متعددة بدًال  – االتصاالت )و(

يف قلب التغيريات، كمنصة شراكة  FAO.orgشكل خاص على وسائل التواصل االجتماعي. وإن موقع والرتكيز ب
 ومؤشر داخلي لرصد األداء. وتعزيز قدرات االتصاالت على املستويني اإلقليمي والقطري.

يع اللغات تعزيز تقدمي الرتمجة لضمان ترمجة مجيع منتجات املنظمة املهمة وذات األولوية إىل مج – تعدد اللغات )ز(
الرمسية الستة للمنظمة؛ واالستمرار يف السماح بدعم وز�دة ترمجة املنتجات اإلقليمية والقطرية املفيدة إىل اللغات 

عند الطلب ومع الرعاية؛ واملساعدة يف اإلبقاء على لغات السكان األصليني حية من خالل توفري الدعم  احمللية
 االرتقاء خبدمات الرتمجة الفورية وابتداعها وحتسني التواصل مع أعضاء املنظمة.الالزمة لرتمجة املنتجات الرئيسية. و 

 2025-2022اخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  - ااثنيً 

يف هذه الوثيقة تقدمي نظرة عامة كاملة عن  اخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجلكان القصد من قسم  -103
ر اجلدول الزمين هلذه اجللسات، ميكن تقدمي نظرة أتخّ إىل  امترات اإلقليمية واللجان الفنية. ونظرً األولو�ت املنبثقة عن املؤ 

إىل األعضاء كمذكرة معلومات قبل انعقاد دورة اجمللس يف  عامة جزئية فقط. وسيتم تقدمي نظرة عامة أكثر اكتماًال 
مع  األولوية الرباجمية املقرتحة يف إطار النتائج اجلديد . وابملثل، ستواصل املنظمة تطوير جماالت2020ديسمرب/كانون األول 

مذكرات معلومات ملزيد من املناقشة مع األعضاء، قبل االنتهاء من وثيقة  تقّدممراعاة مجيع التوجيهات ذات الصلة، وس
 . 2025-2022اإلطار االسرتاتيجي الكاملة واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 األولو�ت اإلقليمية –ألف 

املؤمترات اإلقليمية املشورة بشأن مسائل متعلقة ابلرب�مج وامليزانية للنظر فيها من ِقبل اجمللس يف السنة األوىل  تقّدم -104
. ويف وقت إعداد هذه الوثيقة، مل تكن دورات املؤمترات اإلقليمية ألفريقيا، وأورواب، وأمريكا الالتينية والبحر من فرتة السنتني

د من تقارير اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، قد انعقدت بعد. وابلتايل، فإن هذا القسم مستمَ الكارييب، واملؤمتر 
املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (الدورة اخلامسة والثالثون) واملؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (الدورة اخلامسة والثالثون)، 

رات اإلقليمية ألفريقيا، وأورواب، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واملؤمتر اإلقليمي ويستخدم الواثئق اليت مت إعدادها للمؤمت
 لتقدمي نظرة عامة أولية عن األولو�ت اإلقليمية. غري الرمسي ألمريكا الشمالية،
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 التوجيهات من املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 

ة اخلامسة والثالثون لكل من املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن أشارت الدور  -105
احملرز يف عملية وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة يف حتديد التوجه االسرتاتيجي املستقبلي وأولو�ت  تقّدمإىل ال

، كما مت االعرتاف ابملزيد 2030اجملال. ومت التأكيد على أمهية خطة عام  املنظمة وتعزيز اإلجنازات الكفؤة والفعالة يف هذا
من الرتسيخ لإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة ضمن أهداف التنمية املستدامة. وعالوة على ذلك، أحاط املؤمترين 

 .19-كوفيدابلتطورات العاملية واإلقليمية األخرية والقضا� الناشئة مثل جائحة   ااإلقليميني علمً 

بتعميم �ج النظم الغذائية يف عمليات التخطيط الوطنية مبا يف  31وأوصى املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ -106
لتعزيز دور الزراعة يف القضاء على اجلوع والقضاء على الفقر، وتعزيز العمل املتعدد القطاعات  ذلك احلماية االجتماعية،

ملناخ ودعم سبل العيش املستدامة. كما أوصى مبراعاة القضا� ذات األمهية املتزايدة مثل  اوالقطاعي للتصدي ملخاطر تغّري 
ز�دة الوزن والسمنة، والقدرة على الصمود أمام املخاطر املتعددة، وإدارة ومكافحة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة 

 البيولوجي، والتمويل األخضر. تنوّعوندرة املياه، والللحدود، وسالمة األغذية، ومقاومة مضادات امليكروابت، 

، دعا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ إىل تقدمي الدعم الشامل ألصحاب احليازات الصغرية واملزارعني اوأخريً  -107
ة واألمن الغذائي عن مجع البيا�ت واإلحصاءات املتعلقة ابلزراع مبا يف ذلك النساء والشباب، فضًال  األسريني والصيادين،

ن من جودة وتكرار مجع البيا�ت، وال سيما يف الدول اجلزرية والتغذية، واملساعدة يف تعبئة املوارد املالية اليت ميكن أن حتسّ 
ب ابلدعم املقدم لتنفيذ بر�مج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية الصغرية النامية، ورحّ 

 نامية.ال

الريفي من أجل خلق فرص العمل  التحّول  )1(أربع أولو�ت لإلقليم، وهي:  32وأقّر املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن -108
) والزراعة 3ة للجميع؛ () وتطوير نظم غذائية تعزز األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحيّ 2للشباب وتوليد الدخل هلم؛ (

) وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة األزمات 4وضمان االستدامة البيئية والعمل املناخي؛ (ي لندرة املياه اخلضراء: التصدّ 
. ودعا املؤمتر منظمة األغذية والزراعة إىل حتقيق ما سبق من خالل تعزيز التحول الريفي والقدرة ة وحاالت الطوارئاملمتدّ 

األعمال للشباب يف سالسل القيمة واالبتكار والوصول إىل املوارد  التنافسية لألعمال التجارية الزراعية مع الرتكيز على ر�دة
ابلرتويج يف املنطقة للنظم الغذائية املستدامة واألمن  اعن دعم الزراعة األسرية. وأوصى املؤمتر اإلقليمي أيضً  املالية، فضًال 

م وتنفيذ برامج التثقيف العام، مع معاجلة لكل بلد، مبا يف ذلك تصمي االغذائي واألمناط الغذائية الصحية املناسبة ثقافيً 
ق بتغري املناخ، وبناء القدرة على الصمود يف األزمات الطويلة األمد مسألة ندرة املياه لضمان االستدامة البيئية والعمل املتعلّ 

ها، وتعزيز التعاون ويف حاالت الطوارئ ودعم حتسني نظم اإلنذار املبكر، وز�دة استعداد البلدان وحتسني استجابتها وتنسيق
 اإلقليمي ملواجهة اآلفات واألمراض العابرة للحدود.

ال لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ويف ما يتعلق ابلقضا� املشرتكة، دعا املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن إىل دعم فعّ  -109
ت؛ وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع يف قطاعي الزراعية واألغذية؛ ووضع أطر للبيا�ت وأطر إحصائية لدعم اختاذ القرارا

 اخلاص وحتسني التنسيق بني الوكاالت واملؤسسات املتخصصة. 
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د املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه الزراعة يف االستجابة وعالوة على ذلك، حدّ  -110
واسرتاتيجيات شاملة لألمن الغذائي تعكس ل اسرتاتيجي حنو سياسات ، واحلاجة إىل حتوّ 19-والتعايف من جائحة كوفيد

أمهية التجارة ابألغذية واألمن الغذائي، واحلاجة إىل ز�دة االستثمار العام واخلاص واالستثمار املختلط يف الزراعة. كما مت 
والشباب)، والنساء  والقطاع غري الرمسي تسليط الضوء على أمهية سالسل القيمة املستدامة (مع مراعاة دور املستهلكني

 دة ابتباع �ج متماسك وشامل.واحلماية االجتماعية، واالبتكار، وإدارة املخاطر املتعدّ 

 األولو�ت املشرتكة يف مجيع األقاليم

إىل املؤمترات اإلقليمية ابلتشاور مع اجملموعات اإلقليمية. وتربز  املقدمة 33مت حتديد األولو�ت الواردة يف الواثئق -111
ذات األولوية، مثل تطوير نظم غذائية مستدامة، ومعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وتعزيز  العديد من اجملاالت

ل  املناخ واحلّد منه، وتعزيز التحوّ ف مع تغّري للتكيّ   املناخاإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، وكذلك الزراعة املقاومة لتغّري 
ل أصحاب احليازات الصغرية، ومكافحة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الشباب ودخالريفي الذي يركز على توظيف 

الرتكيز بشكل خاص على االبتكار والوصول إىل التكنولوجيا الرقمية  العابرة للحدود والوقاية منها. وابإلضافة إىل ذلك، يتم
التحليل اإلحصائي، ومتكني الشراكات  واستخدامها من قبل أصحاب احليازات الصغرية، ومجع البيا�ت الزراعية وقدرات

 البيولوجي، وتطوير سالسل قيمة شاملة ومراعية للتغذية. تنوّعبني القطاعني العام واخلاص، واحلفاظ على ال

وهناك اجتاه مشرتك يف مجيع األقاليم إلعطاء األولوية لتحويل النظم الغذائية كنهج جديد لضمان إنتاج املزارعني  -112
آمنة ومغذية، وضمان سبل العيش والدخل املستدام، ومتكني املستهلكني من الوصول إىل أمناط غذائية واملنتجني ألغذية 

صحية ومستدامة وميسورة الكلفة. ومن الضروري أن تكون املشاركة متعددة القطاعات واألبعاد لضمان دمج أطر النظم 
 الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود يف السياسات اإلمنائية.

دت مجيع املناطق على أمهية محاية سبل العيش وتوسيع نظم احلماية االجتماعية وشبكات وابإلضافة إىل ذلك، شدّ  -113
األمان الضرورية لضمان األمن الغذائي والتغذية للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك النساء واألطفال واملهاجرين وجمتمعات 

 وما بعدها.  19-ارعني األسريني، خاصة أثناء جائحة كوفيدان األصليني وأصحاب احليازات الصغرية واملز السكّ 

بيد لتعزيز امللكية والقدرات الوطنية  ايه مبادرة العمل يدً ، أقّرت مجيع املناطق ابلدور الذي ميكن أن تؤدّ اوأخريً  -114
لتأكيد على فائدة يف القضاء على الفقر واجلوع وتعزيز التنمية الريفية وكذلك النمو االقتصادي. ومت ا تقّدملتسريع ال

عن �ج املطابقة اجلديد واملرن لبناء  ن للبيا�ت والتحليالت من أجل حتسني عملية صنع القرار، فضًال االستخدام احملسّ 
 شراكات متعددة األبعاد. 
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 األولو�ت الفنية –ابء 
 عقدت يف الفرتة ما بني يلخص هذا القسم األولو�ت الناشئة عن الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة اليت -115

، والدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت اليت عقدت يف الفرتة ما بني 2020أكتوبر/تشرين األول  2سبتمرب/أيلول و 28 
، وابلتايل 2021. ومن املقرر عقد دوريت جلنيت مصايد األمساك ومشكالت السلع يف عام 2020أكتوبر/تشرين األول  9و 5

 هذه الوثيقة. إعدادت ذات الصلة متاحة وقت مل تكن املعلوما

والتزامها ابلقضاء  2030وسلطت جلنة الغاابت وجلنة الزراعة الضوء على احلاجة إىل إعطاء األولوية خلطة عام  -116
على اجلوع والفقر، وال سيما معاجلة أسباهبما اجلذرية من خالل بناء االستدامة والقدرة على الصمود يف النظم الغذائية. 

ددت جلنة الغاابت على احلاجة إىل النظر يف األولو�ت الوطنية والوقائع احمللية ونظم اإلنتاج املختلفة يف هذا الصدد، وش
 يف حني طلبت جلنة الزراعة تعزيز العمل مع الشركاء، مبا يف ذلك مع فرق األمم املتحدة القطرية واحلكومات املضيفة.

 مة من جلنة الزراعة يف ما يتعلق ابإلطار االسرتاتيجي كما يلي:قدَّ وكانت العناصر الرئيسية للتوجيهات امل -117

احلفاظ على تركيز قوي على القضاء على اجلوع وسوء التغذية، وعلى النظم الغذائية والتغذية، مع تعزيز اجملاالت  )أ(
تبع مؤشرات أهداف التالية: الزراعة الرقمية، وتنمية القدرات بشأن البيا�ت واملعلومات على املستوى القطري، وت

 املناخ التنمية املستدامة الختاذ قرارات أفضل، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، ومعاجلة القضا� املتعلقة بتغّري 
 البيولوجي يف ما يتعلق ابألغذية والزراعة، واسرتاتيجية لالبتكار مع إشراك صغار املزارعني. تنوّعوال

ايري واملواصفات، مبا يف ذلك دعم الربامج العلمية ذات الصلة ابلدستور الغذائي تعزيز دور املنظمة يف وضع املعو  )ب(
اية النبااتت، وز�دة الرتكيز على �ج الصحة الواحدة، ومقاومة مضادات امليكروابت، وسالمة واالتفاقية الدولية لوق

 األغذية، ومعاجلة اآلفات واألمراض العابرة للحدود.

ليب املبتكرة للزراعة املستدامة والنظم الغذائية، والدعوة هلا، مع ضمان املساواة بني اجلنسني واالستثمار يف مجيع األسا )ج(
 ومتكني املرأة.

واستعراض الطرق اليت تنشئ هبا منظمة األغذية والزراعة شراكاهتا من أجل تعاون أوثق مع الوكاالت األخرى حول  )د(
 أولو�هتا القصوى.

 لتالية يف ما يتعلق ابإلطار االسرتاتيجي:مت جلنة الغاابت التوجيهات اوقدّ  -118

 عن توفري بيا�ت حديثة وعالية اجلودة عن الغاابت. مواصلة حتديد أولو�ت العمل املعياري والفين، فضًال  )أ(

ودعم اجلهود املبذولة حلماية الغاابت واستعادهتا وإدارهتا على حنو مستدام، مبا يف ذلك من خالل وقف إزالة  )ب(
النظم اإليكولوجية للغاابت، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية للغاابت املتدهورة؛ وتعزيز حفظ  الغاابت؛ واستعادة

 موارد الغاابت واستخدامها املستدام، واحلراجة الزراعية، وسالسل القيمة القانونية واملستدامة للمنتجات احلرجية.

فة عند التخطيط لألنشطة املتعلقة ابلغاابت وإدارة ومراعاة األولو�ت الوطنية والوقائع احمللية ونظم اإلنتاج املختل )ج(
 . 2030الغاابت وتنفيذها، وكذلك النظم الغذائية املستدامة ككل، بطريقة تعرتف هبذه االختالفات وتدعم خطة عام 

أمهية قضا� الغاابت، واحلاجة إىل العمل املتعدد القطاعات داخل املنظمة حسب  وأن يعكس اإلطار االسرتاتيجي )د(
  قتضاء، ودور املنظمة الرائد يف املسائل املتعلقة ابلغاابت يف منظومة األمم املتحدة.اال
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 والزراعة األغذية ملنظمة االسرتاتيجي اإلطار حول للتشاور طريق خارطة: 1 امللحق

2020 
 التفكري االسرتاتيجي الداخلي للمنظمة

التمثيلية الالمركزية، إلجراء مت إنشاء فريق االسرتاتيجية املقيم يف املنظمة واجملموعة 
مشاورات عرب املنظمة مبا يف ذلك مع مجيع املكاتب امليدانية وممثليات املنظمة واألقسام 
الفنية ذات الصلة يف املقّر الرئيسي، لبدء التفكري اجلديد وإبراز األولو�ت واالهتمامات 

 الرئيسية.

 –يونيو/حزيران 
 (مستمر)

 التاريخ تماع غري رمسياجلهاز الرائسي/اج الوثيقة
2020 

 جلنة الرب�مج واجمللس
 اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي

انطالق عملية تشاورية شاملة ابالستناد إىل  -
 رؤية املنظمة وأهدافها.

النظر يف إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة  -
 .2030يف سياق خطة عام 

ة الدورة الثامنة والعشرون بعد املائ
 للجنة الرب�مج

 يونيو/حزيران 8-17

الدورة الرابعة والستون بعد املائة  اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي
 للمجلس

 متوز/يوليو 6-10

 املؤمترات اإلقليمية

نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا يف 
 األقاليم

تقدمي املؤمترات اإلقليمية لتوجيهات بشأن  -
ت ذات األولوية اإلقليمية لعمل املنظمة اجملاال

 وما بعدها 2021-2020يف الفرتة 

الدورة اخلامسة والثالثون للمؤمتر 
 اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

1-4  
 سبتمرب/أيلول

الدورة اخلامسة والثالثون للمؤمتر 
 اإلقليمي للشرق األدىن

 أيلول/سبتمرب 21-22

متر الدورة السادسة والثالثون للمؤ 
اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب

تشرين /أكتوبر 19-21
 األول

املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا 
 الشمالية

تشرين /أكتوبر 22-23
 األول

الدورة احلادية والثالثون للمؤمتر 
 اإلقليمي ألفريقيا

تشرين /أكتوبر 26-30
 األول

 الدورة الثانية والثالثون للمؤمتر
 اإلقليمي ألورواب

تشرين /نوفمرب    2-4
 الثاين
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 اللجان الفنية
النتائج واألولو�ت يف اجملاالت الفنية لعمل 

 املنظمة
مناقشة األولو�ت الفنية يف اجتماعات  -

  اللجان الفنية املعنية

الدورة السابعة والعشرون للجنة 
 الزراعة

 2 – سبتمرب/أيلول 28
 أكتوبر/تشرين األول

ة اخلامسة والعشرون للجنة الدور 
 الغاابت

تشرين /أكتوبر 5-9
 األول

 املشاورات غري الرمسية
مناقشة غري رمسية الستطالع آراء األعضاء بشأن 

اجلوانب الرباجمية الرئيسية وغريها من اجلوانب 
 لإلطار االسرتاتيجي اجلديد

اجتماعات افرتاضية غري رمسية مع 
 كل جمموعة إقليمية

 – سبتمرب/أيلول
 أكتوبر/تشرين األول

مناقشة بشأن اخلطوط العريضة لإلطار 
االسرتاتيجي، ونظرية التغيري واسرتاتيجية إدارة 

 التغيري املقرتحتني

 أكتوبر/تشرين األول 23 مشاورة افرتاضية غري رمسية

 التاريخ اجلهاز الرائسي/اجتماع غري رمسي الوثيقة
2020 

جي واخلطوط اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتي
-2022العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

2025 

االجتماع املشرتك للدورة التاسعة 
والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج 
والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة 

 للجنة املالية

 نوفمرب/تشرين الثاين 9

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط 
-2022توسطة األجل للفرتة العريضة للخطة امل

2025 

الدورة اخلامسة والستون بعد املائة 
 للمجلس

تشرين الثاين /نوفمرب 30
ديسمرب/كانون  4 –

 األول
مشروع اإلطار االسرتاتيجي وجماالت أولو�ت 

 الرب�مج
نوفمرب/تشرين الثاين  اجتماعات غري رمسية

مارس/آذار  – 2020
2021 
2021 

تيجي وجماالت أولو�ت مشروع اإلطار االسرتا
 الرب�مج

نوفمرب/تشرين الثاين  اجتماعات غري رمسية
مارس/آذار  – 2020
2021 

 اللجان الفنية
النتائج واألولو�ت يف اجملاالت الفنية لعمل 

 املنظمة
مناقشة األولو�ت الفنية يف اجتماعات  -

 اللجان الفنية املعنية

الدورة الثالثة والسبعون للجنة 
 لعمشكالت الس

 مارس/آذار 10-12
2021 

الدورة الرابعة والثالثون للجنة مصايد 
 األمساك

فرباير/شباط  8-12
2021 
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 جلنة الرب�مج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما واجمللس
 2031-2022 للفرتة اإلطار االسرتاتيجي

 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 2023-2022ة وبر�مج العمل وامليزانية للفرت 

الدورة الثالثون بعد املائة للجنة 
 الرب�مج

 مارس/آذار 22-26

 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

الدورة الرابعة والثمانون بعد املائة 
 للجنة املالية

 مارس/آذار 22-26

 2031-2022 للفرتة اإلطار االسرتاتيجي
 2025-2022خلطة املتوسطة األجل للفرتة ا

 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

االجتماع املشرتك بني الدورة الثالثني 
بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة 
الرابعة والثمانني بعد املائة للجنة 

 املالية

 مارس/آذار 22

 2031-2022 للفرتة اإلطار االسرتاتيجي
 2025-2022ة األجل للفرتة اخلطة املتوسط

 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

الدورة السادسة والستون بعد املائة 
 للمجلس

 2   -مارس/آذار  29
 أبريل/نيسان

 2031-2022 للفرتة اإلطار االسرتاتيجي
 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 يوليو/متوز 16-12 الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر
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  املنظمة يف االسرتاتيجي االستشراف عملية منهجية: 2 امللحق

األغذية  بلمستقيف املنظمة كمنشور رئيسي للمنظمة يف سلسلة "سيتم دمج نتائج عملية االستشراف االسرتاتيجي  -1
"، وستوفر األساس إلعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. وهي تستند إىل عمليات االستشراف السابقة اليت سامهت والزراعة

املسارات البديلة  - األغذية والزراعة مستقبل" و"االجتاهات والتحد�ت –األغذية والزراعة  مستقبل يف تقارير املنظمة "
 ". 2050حىت عام 

وكما مها اخلرباء يف املنظمة، عة من عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة اليت قدّ مّ النتائج اجمل وسيتم النظر يف -2
يف مراحل خمتلفة من عملية وضع اإلطار االسرتاتيجي، وسيتم جتميعها يف  ابلتقارير الرئيسية، بشكل منهجي امت دجمها أيضً 

 مستقبل األغذية والزراعة".منشور املنظمة الرئيسي يف سلسلة "

 املنهجية

لت املرحلة األوىل من عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة يف استشارة اخلرباء الداخليني اليت مجعت متثّ  -3
من كبار املوظفني واملدراء الذي رشحتهم إدارة املنظمة من املقّر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية  40مدخالت من حوايل 

واإلقليمية الفرعية. وبناًء على خربهتم وخرباهتم املهنية ومعرفتهم املؤسسية، وابالعتماد على التقارير الرئيسية (حالة املوارد 
وحالة األغذية والزراعة يف العامل، وحالة األمن الغذائي  ة الغاابت يف العامل،وحال السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل،

م هؤالء اخلرباء العناصر الرئيسية قدّ  )والتغذية يف العامل، ومستقبل األغذية والزراعة، وحالة أسواق السلع الزراعية يف العامل، إخل
 تقوم مبا يلي: ليتا لتصميم نظر�ت وممارسات التغيري للنظم الغذائية والزراعة

خارجية وداخلية للنظم، واليت تؤثر يف الدوافع الرئيسية واالجتاهات ذات الصلة املقصود منها أن تكون قوى  النظر )أ(
 على األغذية والزراعة.

 ). 2030تقييم األهداف املؤسسية العاملية (وخطة عام و  )ب(

الزراعية احلالية يف ما يتعلق بتحقيق األهداف تشخيص القيود الرئيسية (مواطن الضعف/العيوب) للنظم الغذائية و و  )ج(
 بني األهداف املتضاربة. وموازنة املقايضاتالعاملية، وحتديد التغيريات الالزمة 

 حتديد احملفزات الرئيسية (الركائز) للتغيري والروابط السببية لتحويل النظم الغذائية والزراعية.و  )د(

 وأوجه عدم اليقني، عملية التحويلية لتحقيق األهداف العامليةتسليط الضوء على التحد�ت والفرص على طول الو  )ه(
قبل تفشيها) اليت قد تعطل النظم الغذائية  19-(مبا يف ذلك "حاالت عدم املعرفة اجملهولة" مثل جائحة كوفيد

 والزراعة.

 والنظر يف دور املنظمة واستعدادها لدعم هذه التغيريات التحويلية. )و(

 وممارسات التغيري" مبا يف ذلك العناصر املذكورة أعاله. إطار "نظرية 4 الشكلويوضح  -4

http://www.fao.org/publications/fofa/en/
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf
http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf


CL 165/3   36 

 والزراعة نظم األغذيةل: نظرية (نظر�ت) وممارسات التغيري 4الشكل 

 
 

 اخلطوات املقبلة

وأوائل عام  2020تشمل اخلطوات التالية لعملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة، اليت سيتم تنفيذها يف عام  -5
ائية منوذجية للموظفني، ومشاورة اخلرباء اخلارجيني، وإعداد جمموعة من الواثئق الفنية حول االجتاهات دراسة استقص: 2021

تها ق من صحّ الرئيسية والتحد�ت الناشئة للنظم الغذائية والزراعية، واملسامهة يف املزيد من التحليالت للنتائج األولية، والتحقّ 
  وصياغتها.

 
، سيتم تصميم 2050ده تقرير مستقبل األغذية والزراعة لعام السيناريو الذي حدّ ويف هذه العملية، ضمن إطار  -6

إطار العمليات  حتّدد وسيسمح ذلك ابستكشاف "أوجه عدم اليقني" اليت  34سرد خمتار ألمناط التنمية البديلة املمكنة.
قبل حدوثها. وستتناول  19-وفيد" مثل تفشي جائحة كحاالت عدم املعرفة)، مبا يف ذلك "4الشكل التحويلية أبكملها (
ة كيفية موازنة املقايضات بني األهداف املتضاربة ومتهيد الطريق ملزيد من التحليالت النوعية والكميّ   اهذه الروا�ت أيضً 

 ملستقبل األغذية والزراعة. 

                                                 
"، وهو سيناريو تنتقل مبوجبه النظم الغذائية العمل كاملعتادسيناريو يعكس ديناميكيات " 2050إطار عمل تقرير مستقبل األغذية والزراعة لعام  يتضمن 34

 إلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية. املناخ املتفاقم وا" الذي يعكس عدم املساواة املتزايدة وتغّري اجملتمعات الطبقية" وسيناريو "حنو االستدامةوالزراعة "
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 : اخلصائص التنظيمية األساسية ملنظمة األغذية والزراعة3امللحق 

أهم اخلصائص ومواطن القوة  خصائصها التنظيمية األساسية. وإن ة وعملها يف املستقبل يف ضوءيتعني النظر يف دور املنظم
ومثة خصائص أساسية  مساهتا التنظيمية األساسية. حتّدداألساسية ألي منظمة هي تلك املتأصلة فيها واليت تنفرد هبا، واليت 

 35:نفرد هبا املنظمةمتعددة متأصلة يف منظمة األغذية والزراعة ومتثل مًعا ميزة ت

العمل  وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال األغذية والزراعة، املكلفة مبهمة شاملة من األعضاء تتمثل يففهي  )أ(
عاملًيا يف ما يتعلق جبميع جوانب األغذية والزراعة (مبا يف ذلك إدارة مصايد األمساك والغاابت واملوارد الطبيعية)، 

 .ة يف سلسلة املساعدة اإلنسانية واإلمنائية أبكملهاواألمن الغذائي والتغذي

سم بوضعها احلكومي الدويل وحبيادها ومبا لديها من سلطة توفري منتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو كل تتّ و  )ب(
 .منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة

 . غرض املنظمةولديها سلطة أن تطلب من أي دولة من الدول األعضاء تقدمي معلومات متصلة ب )ج(

ل حًدا أدىن ميكن ختصيصها وميزانيتها العادية مستمدة من االشرتاكات املقررة اليت توفر كمية موارد مضمونة متثّ  )د(
 [...] لألنشطة ذات األولوية اليت يتفق عليها األعضاء يف األجهزة الرائسية، وتكّملها مسامهات طوعية كربى

 .ق عملهاأجل تعزيز معارف املنظمة وز�دة نطا من

ويعملون بطريقة متعددة [...] ولديها موظفون ميلكون طائفة واسعة من اخلربات يف خمتلف جماالت واليتها  )ه(
 .التخصصات

 م.ولديها وجود على املستوى القطري تدعمه فرق خرباء إقليمية وعاملية، لالستجابة لطلبات البلدان واألقالي )و(
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 والزراعة األغذية منظمة يف التغيري إدارة السرتاتيجية الرئيسية املكو�ت: 4 امللحق

 ترد أد�ه املكو�ت الرئيسية السرتاتيجيات إدارة التغيري.

 وضع رؤية طموحة للمنظمة -1

تطمح منظمة األغذية والزراعة إىل أن تصبح منظمة شفافة ومبتكرة وفعالة وموحدة، وقادرة على حتقيق النتائج يف  )أ(
التخصصات والرؤية يلهم ويعزز التعاون عرب مجيع  ابلغرضك ودائم الوقت املناسب، بناًء على شعور مشرت 

واملستو�ت، بروح الشراكة. وتسعى املنظمة إىل تعزيز الثقافة املهنية وبيئة العمل الصحية وامللهمة، حيث يعمل 
 سيما على بشكل أكثر فعالية، ويتحملون مسؤولية حتقيق نتائج حتويلية، ال ااملوظفون املمكنون واملتحمسون معً 

 املستوى القطري.

املواقف القطرية واحلاجة إىل االستجابة لألولو�ت واملطالب الوطنية بطريقة فعالة ومشرتكة، فإن �ج  تنوّعل اوإدراكً  )ب(
يقوم عليه اإلطار االسرتاتيجي يعين أنه ميكن االستعانة بطريقة مرنة ويف الوقت املناسب، بغض  املعيارية الذياإلدارة 
ن املوقع اجلغرايف، وعلى أساس مبدأ التبعية. وستدعم آليات االستجابة املرنة واملوجهة حنو العمالء، مع النظر ع

 اإلجراءات التشغيلية املبسطة، التنفيذ على املستوى القطري.

يف سياق إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، فإن العمل كمنظمة موحدة هبذه الطريقة، وبشراكة وثيقة مع و  )ج(
جهات أخرى من خارج املنظمة، سينطوي على تفويض منتظم للمسؤولية حيث تساهم مجيع الوحدات ذات الصلة 

طة. وسيتحقق ذلك من خالل تفويض أوسع للسلطة واملساءلة، وتعزيز القدرة على يف التنفيذ بطريقة فعالة ومبسّ 
ت املوارد البشرية لتحويل املنظمة إىل منظمة معرفة طة، وسياسااإلدارية املبسّ التنفيذ للمكاتب الالمركزية، والعمليات 

تقدر املوظفني ابعتبارهم األصول الرئيسية لديها، وإدارة املخاطر املسؤولة، واعتماد عملية لوضع امليزانية قائمة على 
 النتائج، والتحول الرقمي، والتحول من �ج املشاريع إىل �ج براجمي، واسرتاتيجية اتصاالت جمددة. 

وراء الكامن يم مدى مالءمة املنظمة يف وضعها احلايل للغاية املنشودة، وحيث يلزم إجراء تغيريات، والسبب تقي -2
 ذلك 

سيتم إجراء تقييم تنظيمي قوي وشامل لتحديد مستوى استعداد املنظمة، أي مدى مالءمة املنظمة يف وضعها  )أ(
وسيعتمد هذا التقييم التنظيمي على املواد  احلايل للغاية املنشودة، وحيث يلزم إجراء تغيريات، السبب وراء ذلك.

املراجعات، واستطالعات آراء املوظفني)، وسُيستكمل بتشخيص احلالية ذات الصلة (مبا يف ذلك التقييمات، و 
ملمارسات اإلدارة احلالية، واهليكل التنظيمي، وآليات املساءلة، وسياسات األعمال والعمليات والنظم، وإدارة املوارد 

فيه العقليات السائدة والسلوك  ، املدى الذي حتدّ اوليس آخرً  اوإدارة املعرفة، والعالقات اخلارجية، وأخريً  البشرية،
 عه.السائد من األداء أو تسرّ 

 خطة إدارة التغيري -3
بناًء على رؤية املنظمة االسرتاتيجية للمنظمة ونتائج التقييم التنظيمي، سيتم وضع خطة إلدارة التغيري. وستتألف  )أ(

طة من عدد من املبادرات ذات األولوية املرتابطة (ماذا)، واملسؤوليات املعينة (من قبل من)، واإلطار الزمين (حبلول اخل
 مىت)، وكذلك التسلسل/التزامن لكل منها. 
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السلوك  حتّدد، العقليات اليت اوستكون هذه املبادرات مبثابة فرصة إلعادة تشكيل بيئة العمل، وبشكل أكثر حتديدً  )ب(
 ّد من التغيري أو متّكنه.وحت

 التنفيذ -4
سيتوىل فريق إدارة التغيري عملية التنفيذ والرصد. وسيدعم توليد الدعم والطاقة خلطة إدارة التغيري داخل املنظمة  )أ(

. وسيساعد التواصل القوي اإجيابيً  اوستولد زمخً  احامسً  اتنفيذها. وستكون مشاركة املوظفني يف التخطيط والتنفيذ أمرً 
 اتمر الثنائي االجتاه يف إدارة التوقعات وتغيري تصورات األشخاص وجعل التغيري أكثر شخصية وابلتايل حتويليً واملس

 ابلفعل.

 تقّدمف والالتكيّ  -5
ألن املنظمة تعمل يف بيئة سريعة التغري ودائمة التغري، فإن احلاجة إىل التغيري التنظيمي اجلاري يف املنظمة أمر  انظرً  )أ(

ايل، ستكون هذه املرحلة من اسرتاتيجية إدارة التغيري مرحلة من التكيف والتحسني املستمر. وبعد مفروغ منه. وابلت
أن مرور فرتة مستدامة من التغيري التنظيمي والشخصي، ستعمل املنظمة اآلن على إضفاء الطابع املؤسسي على ثقافة 

والسلوكيات التمكينية كشرط أساسي ضرورية للتنمية  التعلم والبنية التحتية اليت تعزز تبادل املعرفة وتكافئ العقليات
 والنمو التنظيمي.
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