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 املدير العام توطئة
الوقت أمامنا حمدود ومثة الكثري من التحدايت اليت يتعني علينا 

التنمية  حددانها يف خطةا قد كنّ ،  ينا حتقيقهامواجهتها وأهداف عل
 .2030عام املستدامة ل

وتتيح  2030وإّن النُظم الزراعية والغذائية هي يف صميم خطة عام 
 سعىوت فرصًا وافرة ملساعدتنا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

منظمة األغذية والزراعة من خالل دعم حتويل النُظم الزراعية 
والغذائية، إىل ضمان جعل هذه النُظم أكثر كفاءًة ومشواًل وقدرةً على 
الصمود واستدامةً، من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل 

 أفضل من دون ترك أي أحد خلف الركب.وحياة 
ت املستمرة فال تزال األزما إّن التحدايت اليت نواجهها معًا هائلة.

إىل الصراعات واحلرب  19-من جائحة كوفيد - واملعّقدة واملتداخلة
 -االقتصادية والتأثريات املتزايدة ألزمة املناخ  لِصعابيف أوكرانيا وا

ي، خاصة يف البلدان الضعيفة ويف تؤثر على األمن الغذائي العامل
 صفوف السكان الفقراء.

 إنّنا على ثقة من أّن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 
يقّدم خارطة طريق متينة للمساعدة يف ضمان  2031-2022للفرتة 

قدرة املنظمة على املسامهة، يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها، يف 
ر النُهج املبتكرة ويشجّع هذا اإلطا .2030حتقيق خطة عام 

والتطلعية اليت تراعي املخاطر والقادرة على التكيّف مع األحداث 
تضمن جماالت األولوية الرباجمية و  غري املتوقعة واالستجابة هلا.

الفنية  اتاخلرب  وفرةمن  من جهتها قدرتنا على االستفادة نو العشر 
 املتعددة التخصصات اليت تكتنزها املنظمة ملواجهة التحدايت
القائمة منذ فرتة طويلة واالستجابة لألولوايت الناشئة، مثل اإلدارة 
املتكاملة للموارد املائية والتهديَدين املتالزَمني لندرة املياه 

 والفيضاانت.
املنظمة أيضًا من مكانتها الفريدة ودورها كوكالة متخصصة  ستفيدوت

اتبعة لألمم املتحدة لتوفري املعارف الالزمة لالسرتشاد هبا والتأثري يف 
 املتاحة وضع استجابة عاملية من شأهنا انتهاز الفرص العديدة

 الزراعية والغذائية يف مجيع أحناء العامل. نالتحويل نُظم
ن املواضيعيتان اجلديداتن للمنظمة بشأن تغري ومتثّل االسرتاتيجيتا

تعزيز أتثريها بالعلوم واالبتكار أدوات تسمح للمنظمة بشأن املناخ و 
يف جماالت العمل الشاملة واحلامسة هذه خالل فرتة بقدر أكرب 

وما بعدها، ما من شأنه أن يساهم يف حتقيق  2025-2024السنتني 
  وبيئيًا على أرض الواقع. نتائج مستدامة اجتماعيًا واقتصادايً 

دث تغيريًا مبادرات هامة أخرى حتُ العمل على وسنواصل أيضًا 
فمن خالل مبادرة  وسبل عيشهم. األشخاصحقيقيًا يف حياة 

"العمل يًدا بيد" مثاًل، تقّدم املنظمة النماذج وعمليات التحليل 
ية والغذائية اجلغرافية املكانية املتطورة لتسريع عملية حتويل النُظم الزراع

املستندة إىل السوق هبدف زايدة املداخيل وحتسني الرفاه وتعزيز قدرة 
السكان الفقراء والضعفاء على الصمود، ويشارك اليوم يف هذه 

 بلًدا. 60املبادرة 
إنشاء منظمة متجددة  من أجلأان فخور مبا حققناه حىت اآلن 

أحناء العامل وتفي  ة جتمع اخلربات املهنية والعلمية من مجيعكيودينامي
 مستقبل أفضل. بناءابلغرض املنشود منها لدعم األعضاء يف 

أن نكون "كمنظمة واحدة" أيضًا  ضمانلأيضًا وسنواصل العمل 
"مستعّدين ملواجهة املستقبل"، مبا يف ذلك من خالل حتسني رأس 

شبكة مكاتب المركزية حديثة وجود املال البشري واملايل وضمان 
 وفعّالة.

 وإّن املرأة والشباب يف طليعة رؤييت ملنظمة األغذية والزراعة اجلديدة
جلنة شؤون املرأة وجلنة شؤون الشباب يف  حيث تواصل –هذه 

، توفري املساعدة الالزمة اللتان أنشأهتما يف بداية والييت املنظمة
 لضمان إيصال هذه األصوات ومشاركتها يف عملية اختاذ القرارات.

 بصيغتها اجلديدةاملنظمة  صميماكات أيضًا أن تكون يف وال بدّ للشر 
لكي نكفل أاّل نقوم حبشد التمويل واالستثمارات الكافيني فحسب، 

أتثري أكرب  بل أن جنمع أيضًا اجلهات الفاعلة كافة معًا إلحداث
 .2030دعمًا خلطة عام  املنشودة حتقيق النتائجممكن لدى 

يف السنوات األخرية ثقة شركائنا املتاحة ثبت املسامهات الطوعية وتُ 
يف قدرة املنظمة على تقدمي برامج إمنائية وإنسانية عالية اجلودة 

ونتوقع أن تصل املوارد من خارج امليزانية يف فرتة  وواسعة النطاق.
 مليارات دوالر أمريكي. 3إىل حوايل  2025-2024السنتني 

اسية على حنو أكرب بعد مواردان األس جتّنب تضاؤلومن املهم أيضًا 
ً على ذلك، أعرض عليكم  12 عامًا من ميزانية امسية اثبتة. وبناء

تنطوي على  2025-2024اعتمادات صافية للفرتة ذات  ميزانية
زايدة يف التكاليف من أجل احلفاظ على تكافؤ القوة الشرائية مع 

 .2023-2022فرتة 
إقامة بفضل م متبادل و معًا ابلتزا من خالل عملنا أان على قناعة أبنه

طموحنا املشرتك لتوفري  قدرحتالفات وشراكات متينة، سنكون على 
  .مستقبل مزدهر ومنصف للجميع

 شو دونيو
 املدير العام
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 مقدمة

أبكمله، على حنو ما تقتضيه النصوص األساسية، األغذية والزراعة )املنظمة( يسرتشد عمل منظمة  2010منذ عام  -1
ويرسم  كل أربع سنوات.وخيضع لالستعراض  إبطار اسرتاتيجي يتم إعداده لفرتة ترتاوح بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة 

طريق املستقبل لفرتة عشر سنوات، انطالقًا من رؤية املنظمة وأهدافها  2031-2022 للفرتةللمنظمة اإلطار االسرتاتيجي 
، والتطورات العاملية املهمة األخرى، واالجتاهات اإلقليمية والعاملية، والتحدايت الرئيسية يف 2030العاملية واستجابة خلطة عام 

 نطاق والية املنظمة. اجملاالت الواقعة ضمن

وقدرة على الصمود  كفاءة ومشوالً أكثر يركز اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة على التحول إىل نظم زراعية وغذائية و  -2
ويوفر ذلك  .، من دون ترك أي أحد خلف الركبإنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلمن أجل واستدامة 

 .2025-2022األساس للخطة املتوسطة األجل للفرتة 
املطلوب من األعضاء واجملتمع  والنواتجاألهداف االسرتاتيجية  2025-2022حتدد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة و  -3

وتغطي اخلطة  .2031-2022للفرتة للمنظمة ، وفًقا لإلطار االسرتاتيجي بدعم من منظمة األغذية والزراعة الدويل حتقيقها
وتشّكل األساس الرباجمي وإطار النتائج  ، جيري استعراضها خالل كل فرتة مالية،املتوسطة األجل فرتة متتّد على أربع سنوات
 من مساءلة عن رفع التقارير بشأن حتقيق النتائج واملوارد املالية. ماهب يتصل وماإلعداد برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

 التحدايتعن  علومات حمدثةستة أقسام رئيسية هي: مل 2025-2022للفرتة  )املراجعة( اخلطة املتوسطة األجلوتضم  -4
(؛ واإلطار الرباجمي القسم ابء(؛ واخلصائص األساسية للمنظمة )ألف القسم) يف قطاعي األغذية والزراعة الفرص العامليةو 

(؛ ومسامهة املنظمة يف القسم دالجماالت األولوية العشرون يف الربانمج )(؛ والتطّلعات األربعة و القسم جيمللنتائج والرصد )
 (.القسم واو)أساليب العمل احملّسنة وترتيبات التنفيذ (؛ و هاء القسمحتقيق أهداف التنمية املستدامة )
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 التحّدايت والفرص العاملية - ألف

بشأن التحّدايت والفرص العاملية، بعملية تسريع التفكري االسرتاتيجي املنظمة، حرًصا منها على  اضطلعت -5
، ولتبادل املعرفة بشأن التحّدايت 2030هبدف زايدة التأّهب والفعالية يف تقدمي الدعم خلطة عام  هااالستشراف االسرتاتيجي في

 إلطـار االسرتاتيجـيوكما هو مبنّي ابلتفصيل يف ا حنو االستدامة. النظم الزراعية والغذائيةوالتهديدات والفرص املتاحة لتحويل 
اليت  ناشئةالو  اليةاحل رتابطةامل بيئيةالو  قتصاديةاالو  جتماعيةاال رئيسيةمن الدوافع ال 18، مت حتديد 2031-2022للفرتة  للمنظمة

  .1اجلدول ، على النحو الوارد يف النظم الزراعية والغذائية على تؤثر
 األساسية للنظم الزراعية والغذائية واالجتاهات ذات الصلة الدوافع - 1اجلدول 
 )الشاملة( الدوافع النظمية – ألف

 زايدة الطلب على األغذية وتغيريهاليت من املتوقع أن تؤدي إىل  التوّسع احلضري والديناميكيات السكانية  -1
حّول حتقق دائًما النتائج املتوقَّعة جلهة التال اليت النمو االقتصادي والتحّول اهليكلي وتوقعات االقتصاد الكلي   -2

 االقتصادي الشامل للمجتمعات
 ببعضها البعض على الصعيد العامليوالغذائية اليت تربط النظم الزراعية أوجه التكافل بني البلدان   -3
، ما يسمح بصنع القرارات والتكنولوجيات االبتكارية يف توليد البياانت الضخمة، ومراقبتها واستخدامها وملكّيتها  -4

 احلقيقي، وأيًضا يف قطاع الزراعةالوقت 
 تلك القائمة على املوارد والطاقة، مبا يف ذلك حاالت عدم االستقرار السياسي والنزاعات املتزايدة  -5
 التنبؤ هباألحداث اليت من الصعب اليت تتجّسد يف الوقوع املفاجئ لأوجه عدم اليقني   -6
 اليت تؤثر مباشرة على احلصول على األغذية وسبل العيش الدوافع -ابء 

 فقر أو الفقر املدقع، مع نسبة كبرية من السكان الريفيني الذين يعيشون يف الالفقر الريفي واحلضري  -7
اجلنسني، واحلصول على الذي يّتسم بتباينات كبرية يف الدخل، وفرص العمل، وعدم املساواة بني انعدام املساواة   -8

 ساسية، والعبء املايل غري املنصفاألصول، واخلدمات األ
اليت هي من حيث القيمة احلقيقية أقّل مما كانت عليه يف السبعينات ولكنها أعلى مما كانت عليه  1،أسعار األغذية  -9

 والبيئية الكاملة لألغذيةتماعية يف الثمانينات والتسعينات، ابلرغم من أهنا ال تعكس التكاليف االج
 اليت تؤثر مباشرة على إنتاج األغذية والزراعة وعلى عمليات التوزيع الدوافع -جيم 

والُنهج التكنولوجيات املبتكرة )مبا يف ذلك التكنولوجيات البيولوجية والرقمنة( مبا يف ذلك املزيد من االبتكار والعلوم   -10
 واحلفظ والزراعة العضوية( )الزراعة اإليكولوجيةالنظمية 

اليت غالًبا ما تكون غري كافية وقد تراجعت بشكل ملحوظ خالل الغذائية الزراعية و يف النظم  ةالعام اتاالستثمار   -11
 السنوات اخلمس عشرة املاضية كما يتضح من خالل مؤشر املنظمة الجتاه النفقات احلكومية على الزراعة

                                                      
وهو يتألف من  وهو مؤشر لقياس التغرّي الشهري يف األسعار الدولية لسّلة من السلع الغذائية األساسية. ،مؤشر املنظمة ألسعار األغذيةحبسب قياس  1

 .2016-2014متوسط مؤشرات أسعار مخس جمموعات من السلع األساسية مرّجحة مبتوسط حصة الصادرات لكل جمموعة من اجملموعات خالل الفرتة 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
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قطاعي بسبب مكننة اإلنتاج وحتّوله الرقمي، مبا يف ذلك يف اليت تزداد كثافة الرساميل/املعلومات يف عمليات اإلنتاج   -12
 األغذية والزراعة

على والغذائية الذي ميّثل حتداًي لقدرة النظم الزراعية الغذائية الزراعية و تركيز األسواق على املدخالت واملخرجات   -13
 الصمود ولعدالتها

الناجتة من التغيري السلوكي للمستهلكني الذين يُطلب منهم بشكل متزايد اختاذ خيارات  أمناط االستهالك والتغذية  -14
اط األكل الصحّية معّقدة بشأن احملتوى الغذائي وسالمة ما أيكلونه، وحيث يكون حتويل طلب املستهلك يف اجتاه أمن

 أمرًا أساسًيا
 املتصلة ابلنظم البيئية الدوافع -دال 

 ياه والتنوّع البيولوجي والرتبة، مبا يف ذلك تدهور األراضي واملندرة املوارد الطبيعية وتدهورها  -15
اليت قد تزداد يف املستقبل بسبب االجتاهات املتزايدة يف اآلفات واألمراض النباتية العابرة  األوبئة وتدهور النظم البيئية  -16

للحدود، وتعّدي الزراعة يف املناطق الربيّة والغاابت، ومقاومة مضادات امليكروابت، والتزايد يف إنتاج املنتجات 
 احليوانية واستهالكها

وتقّلب درجات احلرارة )درجات احلرارة املرتفعة للغاية والفيضاانت( مبا يف ذلك الظواهر املناخية املتطرفة  ،تغرّي املناخ  -17
الغذائية واملوارد الطبيعية، ومن املتوقع أن يسرّع وترية الزراعية و الذي يؤثر ابلفعل على النظم  وأمناط هطول األمطار،

ى ذلك، كما أشار إليه تقرير صدر أخريًا عن اهليئة احلكومية الدولية . وعالوة علطق الريفيةاجلوع والفقر يف املنا
يف املائة تقريبًا من جممل انبعااثت غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ  23"إّن مصدر املعنية بتغري املناخ، 

 ( هي الزراعة واحلراجة واستخدامات األراضي األخرى"2007-2016)
، حيث يتزايد تطوير األنشطة االقتصادية املتعّلقة بقطاع مصايد األمساك وتربية "املستدامةاقتصادات احمليطات "  -18

األحياء املائية على املستوى العاملي، وتتطّلب املقايضات الناشئة وضع سياسة سليمة تدمج احللول التقنية 
ومشاركة أصحاب املصلحة عرب واالجتماعية واالقتصادية، ومبادئ استعادة النظم اإليكولوجية لنظم اإلنتاج، 

 الغذائية التحويلية.الزراعية و القطاعات يف سياق النظم 

نقاط انطالق  تُعترب أولوية ذات للتغيري حمّفزاتوحددت عملية االســتشــراف االســرتاتيجي يف املنظمة أيًضا أربعة  -6
ووعي  (2)املؤسسات واحلوكمة؛  (1)فّعالة أو عوامل تدعم العمليات التحويلية هبدف االبتعاد عن "العمل كاملعتاد"، وهي: 

 والتكنولوجيات املبتكرة. (4)واملداخيل وتوزيع الثروات؛  (3)املستهلكني؛ 
واالجتاهات املذكورة آنًفا سلسلة من التحدايت اليت  الدوافعوتطرح إدارة النظم الزراعية والغذائية وحتويلها يف سياق  -7

والتحدايت املتعّلقة  (2) ؛التحدايت الشاملة اليت ترتبط ابألهداف العاملية للمنظمة بشكل مباشر (1)ين مها: أتنقسم إىل جز 
 مبحّفزات التغيريات التحويلية للنظم الزراعية والغذائية.
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 :ما يليللمنظمة املرتبطة بشكل مباشر ابألهداف العاملية التحدايت الشاملة  وتشمل
ضمان مسامهة االسرتاتيجيات والسياسات كافة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله واحلفاظ على  -ألف

 هذه النتائج على املدى الطويل.
 .واملستمر وأوجه عدم املساواةوضمان مسامهة العمليات اإلمنائية مجيعها يف القضاء التام على الفقر املدقع  -ابء

االحتباس معاجلة تغرّي املناخ وزايدة حّدة املخاطر الطبيعية من خالل احلد بصورة جذرية من انبعااثت غازات و  -جيم 
، مبوازاة احلرص على شراكة مع وكاالت أخرىابلاملية واالقتصاد ككل، الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية الع احلراري

 .من أهداف التنمية املستدامة 2حتقيق اهلدف 
أكثر قدرة على الصمود يف وجه الصدمات  ومن يعتمدون عليها لتأمني سبل عيشهم وجعل النظم الزراعية والغذائية -دال

 .واإلجهاد املائي واملخاطر املناخية
 ن االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإعادة أتهيل قاعدة املوارد الطبيعية.وضما -هاء

 :ما يلي وتشمل التحدايت املرتبطة مبحّفزات التغيري
واألطر القانونية  معاجلة أوجه ضعف املؤسسات، واالفتقار إىل التنسيق عرب القطاعات، والعمليات اخلاصة ابحلوكمة -واو

 والغذائية.على املستوايت كافة، والتعامل مع مسائل اإلنفاذ وتداعياهتا على النظم الزراعية 
وال تزال الثغرات ومعاجلة نقطة الضعف بشأن توافر البياانت وأدوات النمذجة مبا ميّكن من اختاذ قرارات مستنرية.  -زاي

رسم السياسات على النحو الصحيح قائمة، وهو ما يتطلب قدرًا إضافًيا  األساسية يف البياانت لتوجيه العمل وإرشاد
وتشمل هذه الثغرات وجود بياانت حسنة التوقيت ودقيقة مبا فيه الكفاية بشأن ومستداًما من االستثمارات املالية. 

غذايت؛ وحالتهم قدرة األشخاص على إنتاج األغذية واحلصول عليها حملًيا؛ واستهالكهم الفعلي من األغذية وامل
ذجة لتكوين فهم أفضل موتتعلق الثغرات اإلضافية بتحديد الفئات األضعف واستهدافها؛ وأدوات للنالتغذوية. 

وجهة الدعم للمقايضات يف املسارات واإلجراءات على مستوى السياسات على غرار أتثريات ومنافع إعادة حتديد 
 أو االستثمارات الزراعية. 

 واجملتمع العاملي املعين ابلتنمية لزايدة وعي املستهلك بشأن خيارات االستهالك التحويلية.ودعم البلدان  -حاء
الثروات بني البلدان وضمن البلد الواحد، مبا يف ذلك التداعيات على النظم الزراعية و املداخيل مسألة توزيع ومعاجلة  -طاء

 والغذائية.
من أجل حتسني إنتاجية األغذية والزراعة واملخاطر اليت قد تنشأ عنها  "نظميةال"والُنهج املبتكرة وإدارة التكنولوجيات  -ايء

 .مبوازاة احلرص على عدم ترك أي أحد خلف الركب )أي الشمول( بشكل مستدام
للمنظمة األساسية للنظم الزراعية والغذائية وحمّفزات التغيري والتحدايت يف اإلطار االسرتاتيجي  الدوافعوسامهت  -8

 .2025-2022للفرتة )املراجعة( اخلطة املتوسطة األجل أيًضا الذي تستند إليه  2031-2022للفرتة 
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 االجتاهات األخرية واملخاطر املاثلة أمام األمن الغذائي العاملي
منذ إجراء عملية االستشراف االسرتاتيجي األخرية يف املنظمة، ابت عدد من املخاطر االجتماعية واالقتصادية  -9

بعد الكبرية أوضح، ما يقتضي اختاذ إجراءات عاجلة خالل السنوات العديدة املقبلة، ورمبا حىت أبعد من ذلك. فوالبيئية 
، شهد االقتصاد العاملي 19-بفعل جائحة كوفيد 2020عام يف من االنكماش الذي حصل  2021التعايف جزئًيا يف عام 
، وتفاقم 19-داخلة، مبا يف ذلك التداعيات املستمرة جلائحة كوفيدبفعل سلسلة من األزمات املت 2022تباطًؤا جديًدا يف عام 

وتشري  احلرب يف أوكرانيا، واالرتفاع احلاد يف أسعار األغذية والتضخم بوجه عام وتشديد الشروط املالية يف معظم األقاليم.
كما تشري  ذية آخذ يف االرتفاع.أحدث التقديرات إىل أّن عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع املزمن وانتشار سوء التغ

هذه التقديرات إىل ارتفاع عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي املعتدل أو احلاد العاجزين عن حتّمل كلفة 
اع وعالوًة على ذلك، تشري البياانت أيًضا إىل زايدة ملحوظة يف انعدام األمن الغذائي احلاد، يف ظل ارتف 2.منط غذائي صّحي

 3.عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية احلاد واملعّرضني خلطر املوت أو الذين يواجهون ابلفعل اجملاعة واملوت
وإّن النزاعات والتوّترات اجلغرافية والسياسية، واألحداث املناخية القصوى واألكثر تواترًا، وحاالت التباطؤ واالنكماش  -10

وتزايد أوجه عدم املساواة، تشكل الدوافع الرئيسية للجوع وسوء التغذية  - 19-كوفيدوخباصة نتيجة جائحة   -االقتصادي
وما زالت هذه العوامل، اليت حتدث جمتمعًة يف كثري من األحيان، تطرح حتداًي ابلنسبة إىل كمية األغذية اليت ميكن  يف العامل.

ة الوضع املايل يف العديد من البلدان اليت حتاول لألشخاص أن حيصلوا عليها وجودهتا، وتزيد يف الوقت نفسه من صعوب
ومن هذا املنطلق، من املتوقع أن تؤثر احلرب يف أوكرانيا، اليت تشارك فيها جهتان  حكوماهتا التخفيف من آاثر هذه الدوافع.

 فاعلتان رئيسيتان يف سوق السلع الزراعية األساسية، على مسار األمن الغذائي يف العامل.
 وهي: والتغذية على نطاق العاملياق، مت حتديد ثالثة خماطر حمدقة ابألمن الغذائي ويف هذا الس -11

، شهد العامل ارتفاًعا مطرًدا يف أسعار معظم 2020منذ مايو/ أاير  - يهاارتفاع أسعار األغذية وإمكانية احلصول عل (أ)
الكامنة وراء هذه التغريات يف األسـعار الدولية وتتسـم الدوافع  ما أدى إىل ارتفاع تكاليف االسـترياد. 4،السـلع الغذائية

لألغذية ابلتعقيد، حيث أهّنا تضــــــــــم عوامل داخلية وخارجية ألســــــــــواق الســــــــــلع الغذائية مبا يشــــــــــمل أحوال الطقس، 
اليقني بشـــأن  عدموأوجه  19-وتكاليف اإلنتاج والنقل، واالختالالت يف ســـالســـل اإلمدادات بســـبب جائحة كوفيد

ويف هذا الصــــــدد، يؤثّر توافر احلبوب  ر وارتفاع الطلب العاملي على املنتجات الغذائية واألعالف.القيود على التصــــــدي
  وغريها من املنتجات الغذائية اليت تصّدرها أوكرانيا أو نقصها، بشكل كبري على األسواق العاملية.

                                                      
 .2022تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، يوليو/ متوز  2
 2022؛ والتقرير عن "البؤر الساخنة للجوع"، سبتمرب/ أيلول 2022التقرير العاملي عن حتديث منتصف املدة بشأن األزمة الغذائية لعام  3
 على حنو ما مت تعّقبه بواسطة مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية. 4
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ارتفعت األســـعار  - توافر األغذية االرتفاع احلاد يف أسععععار األ دة وغريها من املدخيت يطرا راطر ابلنسعععبة إى (ب)
-كوفيد  نتيجة ارتفاع أســعار الطاقة والغاز الطبيعي، وتفشــي جائحة 2021أواخر عام  منذالعاملية لألمسدة بشــكل حاد 

ويف ظّل ارتفاع أســـعار األمسدة وغريها  والســـياســـات املقّيدة للتجارة اليت فرضـــتها بعض البلدان املصـــّدرة الكربى. ،19
 الكثيفة االســـــــــتخدام للطاقة نتيجة احلرب يف أوكرانيا، تشـــــــــهد تكاليف اإلنتاج اإلمجالية ارتفاًعا حاًدا. من املنتجات

وتلقي هذه احلالة عبًئا إضــــــافًيا على املزارعني الذين يرون أرابحهم ترتاجع، فال يبقى أمامهم خيار ســــــوى االســــــتجابة 
وهذا قد يؤدي إىل مشكلة  يؤدي إىل تقّلص إنتاجهم. عن طريق تقليص استخدام األمسدة وغريها من املدخالت، ما

ومع أّن أســعار الغاز الطبيعي واألمسدة قد  على صــعيد توافر األغذية، مبا يعّقد األزمة احلالية للحصــول على األغذية.
 .2024ابلنسبة إىل عام  ، فإن املخاطر ال تزال مرتفعة، خاصةً 2022شهدت حتّسًنا يف األشهر األخرية من عام 

يشــــهد النشــــاط االقتصــــادي  - التضعععخم يطر ان املزيد من املخاطرالكبرية يف زايدة التباطؤ النمو االقتصعععاد  و  (ج)
حيث سـّجل التضـّخم مسـتوى أعلى ممّا كان عليه منذ عدة  5،العاملي تباطًؤا واسـع النطاق وأكثر حّدة مما كان متوقًعا

املائة  يف 3.2 نســبة مقّدرة حبدود إىل 2021يف املائة يف عام  6.0ومن املتوقع أن يتباطأ النمو العاملي من نســبة  عقود.
، ابســتثناء األزمة املالية 2001وهذا ســيكون النمو األضــعف منذ عام  - 2023يف املائة يف عام  2.7و 2022يف عام 
عام  طوالأما التضــــــــــــــخم العاملي، الذي واصــــــــــــــل ارتفاعه  .19-واملرحلة احلادة جلائحة كوفيد 2008عام يف العاملية 
، وإن بقي أعلى بكثري من أدىن مســتوايته املســّجلة 2024و 2023، فمن املتوقع أن ينخفض تدرجيًيا يف عامي 2022

ولآلاثر الســلبية للصــراع على االقتصــاد يف أوكرانيا واالحتاد الروســي تداعيات على الصــعيد العاملي من  على اإلطالق.
ويؤثّر كذلك تراجع النمّو االقتصــادي يف أحناء عديدة من  الل أســواق الســلع األســاســية والقنوات التجارية واملالية.خ

العامل يف الطلب على األغذية، وخباصــــــة يف البلدان املنخفضــــــة الدخل واملتوســــــطة الدخل من الشــــــرحية الدنيا، مع ما 
ا أن اإلمجايل وبفعل الرتاجع يف منو الناتج احمللي .خيّلفه من آاثر ســــلبية على األمن الغذائي والتغذية ، من احملتمل أيضــــً

ترتاجع كمية األموال املتاحة للتنمية واملســـــــــاعدة اإلنســـــــــانية، ال ســـــــــيما يف حال اســـــــــتمر ارتفاع النفقات العســـــــــكرية 
  اإلمجالية.

للتعامل مع التضخم وارتفاع وابإلضافة إىل ذلك، فإن تشديد السياسات النقدية من جانب جمموعة الدول السبع  -12
اخنفاض قيمة العمالت الوطنية، ما يفرض عبًئا إضافًيا على البلدان املستوردة الصافية لفائدة املقابلة قد سّرعت أيًضا أسعار ا

 لألغذية.
نسبًيا من غريها جراء الصدمات خالل السنوات الثالث  كربوأخريًا، تضررت البلدان الناشئة والنامية بشكل أ -13
وينطبق هذا بوجه خاص يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث يزيد  اضية، ما زاد من أعباء ديوهنا ومن أوجه ضعفها.امل

إىل املوارد العامة واخلاصة على الوصول البلدان قدرة يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، ما حيد من  40الدين اخلارجي عن 
 تزايدة على حنو مطّرد، أكثر تعقيًدا.وجيعل متويل فواتري االسترياد امل

  

                                                      
 (Living Crisis-of-Outlook: Countering the Cost) زمة تكلفة املعيشةالتصدي أل صندوق النقد الدويل: تقرير آفاق االقتصاد العاملي: 5
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 اخلصائص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة - ابء

إىل  2030طبيعة التحدايت العاملية اليت تواجهها األغذية والزراعة والنهج املتوخى يف خطة عام بشكل واضح تشري  -14
ابلتايل النظر يف دور املنظمة وعملها يف املستقبل يف ضوء ويتعنّي  أن تتطرق إىل هذه القضااي مبفردها.للمنظمة أنه ال ميكن 

ل مًعا ميزة تنفرد هبا ومثة خصائص أساسية متعددة متأصلة يف منظمة األغذية والزراعة ومتثّ  خصائصها التنظيمية األساسية.
 6املنظمة:

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

 .الطبيعية(، واألمن الغذائي والتغذية يف سلسلة املساعدة اإلنسانية واإلمنائية أبكملها
ا ومبا لديها من سلطة توفري منتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو كل منها وتّتسم بوضعها احلكومي الدويل وحبياده (ب)

 املعارف.األخرى للحوار ولتبادل 
 .من األعضاء تقدمي معلومات متصلة بغرض املنظمة عضوأي الطلب من ولديها سلطة  (ج)
 اليت ميكن ختصيصهاضمونة املوارد احلد األدىن من املوميزانيتها العادية مستمدة من االشرتاكات املقررة اليت توفر  (د)

أجل تعزيز  لألنشطة ذات األولوية اليت يتفق عليها األعضاء يف األجهزة الرائسية، وتكّملها مسامهات طوعية من
 .معارف املنظمة وزايدة نطاق عملها

 .تصاصاتخواسعة من اخلربات يف خمتلف جماالت واليتها ويعملون بطريقة متعددة اال جمموعةولديها موظفون ميلكون  (ه)
 لالستجابة لطلبات البلدان واألقاليم. نيعامليالو  نيقليمياإلرباء من اخلولديها وجود على املستوى القطري تدعمه فرق  (و)
  

                                                      
 .C 2017/7 Rev. 1الوثيقة من  108الفقرة  6
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 اإلطار الرباجمي للنتائج والرصد - جيم

وأهداف التنمية املستدامة إىل حتّوالت حتويلية وهُنج متكاملة، وحلول  2030تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  -15
للحواجز اهليكلية للتنمية املستدامة وهي تقّر ابلدور األساسي الذي تؤديه الزراعة املستدامة يف الربط بني الشعوب والكوكب 

 واالزدهار.
واملذكور ضمًنا  - القضاء على اجلوع - 2امة ويدعم مفهوم األمن الغذائي، املذكور صراحة يف هدف التنمية املستد -16

وهو ال ينفصل عن احلاجة امللّحة  .2030مجيع أجزاء خطة عام  -أغذية آمنة ومغذية للجميع  -يف مفهوم األمن الغذائي 
ية والتنوّع إىل القضاء على احلرمان الشديد، ومعاجلة حتدايت املناخ، وبناء قدرة اجملتمع على الصمود، وإدارة املوارد الطبيع

 إجراء حتّول جذري يف نظمنا الزراعية والغذائية. 2030وابختصار، يتطّلب حتقيق خطة عام  البيولوجي الغين بشكل مسؤول.
ويسند األولوية ملقاصد أهداف التنمية  2030وبناًء على ذلك، فإن إطار النتائج للمنظمة مرّسخ بقوة يف خطة عام  -17

 املستدامة ومؤشراهتا.
 ملنظمة األغذية والزراعة ةالسرتاتيجيا يةالسرد

من  2030خطة عام  2031-2022للفرتة للمنظمة وّجه اإلطار االسرتاتيجي ة اليت تاالسرتاتيجي يةالسرد وتساند -18
إنتاج أفضل، وتغذية من أجل  كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة أكثرالتحول إىل نظم زراعية وغذائية خالل 

 .، من دون ترك أي أحد خلف الركبأفضل، وحياة أفضلأفضل، وبيئة 
مبدأ تنظيمًيا للطريقة اليت تعتزم املنظمة من خالهلا دعم تنفيذ خطة أهداف التنمية املستدامة  األربع األفضلياتومتثل  -19

 والتشجيع على اتباع هنج اسرتاتيجي حموره الُنُظم. 
 هيكل نتائج منظمة األغذية والزراعة

اخلاص هبا من خالل جماالت األولوية  النتائج إطارمع  ابملقارنةالنتائج  وحتققستنّفذ املنظمة إطارها االسرتاتيجي  -20
، هنًجا منظًَّما، مع مراعاة أبعاد التنمية االجتماعية 2030، متاشًيا مع الطبيعة التحويلية خلطة عام . وهي ستستخدميف الربانمج

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة.وتعظيم أوجه التآزر لواحد، ومعاجلة املقايضات ذات الصلة  واالقتصادية والبيئية يف وقت
الغذائية، سرتكز املنظمة أيًضا على تصنيف الزراعة مبا يتجاوز أغراض الزراعية و لنظم النهج اخلاص اباستخدام من خالل و 

 اتالقادرة على الصمود وتعزيز االبتكارات وحتفيز االستثمار اإلنتاج واالقتصاد الكلّي لضمان األمن الغذائي وسبل العيش 
 والشراكات بشكل أفضل.

القضاء على املتمثل يف  2، واهلدف القضاء على الفقراملتمثل يف  1وتسرتشد مسامهات املنظمة مبنظور اهلدف  -21
بني أهداف التنمية القائم رتابط ، وتعرتف يف الوقت نفسه ابلاحلّد من أوجه عدم املساواةاملتمثل يف  10، واهلدف اجلوع

 األخرى يف حتقيق الرؤية الشاملة للمنظمة. التنمية املستدامة املستدامة، وابلتايل أبمهية مجيع أهداف
، تكّملها للنتائج السببية واضحة تراتبيةويتألف هيكل النتائج اخلاص ابملنظمة من جمموعة من العناصر لتحديد  -22

وجيري وصفها أدانه  1الشكل وترد العناصر الرئيسية هليكل النتائج يف  املنظمة وتسريعه ومتكينه.عناصر أخرى لرتكيز عمل 
  مبزيد من التفصيل.
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 العناصر الرئيسية هليكل نتائج منظمة األغذية والزراعة - 1الشكل 
 رؤية املنظمة

مستوايت معيشة اجلميع، وخصوصًا الفئات  عامل متحــرّر من اجلوع وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني
 األشد فقرًا، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.

 الثالثة لألعضاء: األهداف العاملية
القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيًيا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع  -1

 وآمٍن ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط والصّحة؛األوقات على غذاء كاٍف 
القضاء على الفقر ودفع التقّدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، بزايدة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل  -2

 العيش املستدامة؛
مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، لصاحل  اإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، -3

 أجيال احلاضر واملستقبل.
 السردية االسرتاتيجية

إنتاج أفضل، وتغذية من أجل  كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة أكثردعم التحول إىل نظم زراعية وغذائية 
 .من دون ترك أي أحد خلف الركب، أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل

 أهداف التنمية املستدامة التوجيهية
احلّد من أوجه املتمثل يف  10؛ واهلدف القضاء على اجلوعاملتمثل يف  2؛ واهلدف القضاء على الفقراملتمثل يف  1اهلدف 

 عدم املساواة.
 جماالت األولوية الرباجمية العشرون و األربع )التطّلعات(  فضلياتاأل
شاملة و  كفؤة  ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة، من خالل سالسل إمدادات زراعية وغذائية :إنتاج أفضل (1)

يف ظل تغرّي ومستدامة على الصمود  غذائية قادرةزراعية و  نظًما يضمن ماعلى املستوايت احمللية واإلقليمية والعاملية، 
 املناخ وبيئة متغرية

؛ والتحوّل األزرق؛ والصحة الواحدة؛ من أجل اإلنتاج الزراعي املستداماالبتكار  :الرباجميةجماالت األولوية 
 ؛ والزراعة الرقميةعلى املوارد بشكل عادل صغار املنتجنيحصول و 

القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك الرتويج لألغذية  :تغذية أفضل (2)
 ة الوصول إىل أمناط غذائية صحيةاملغذية وزايد

؛ اآلمنة للجميع؛ والتغذية للفئات األكثر ضعًفا؛ واألغذية أمناط غذائية صحية للجميع :الرباجميةجماالت األولوية 
 والتجارة الشفافة الفاقد واملهدر من األغذية؛ واألسواقاحلد من و 
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محاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة وترميمها وتعزيز استخدامها املستدام، ومكافحة تغرّي املناخ  :بيئة أفضل (3)
نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوالً )خفض املخلفات، وإعادة االستخدام، والتدوير، وإدارة املخّلفات( من خالل 

 وقدرة على الصمود واستدامة
؛ واالقتصاد نظم زراعية وغذائية قادرة على التخفيف من وطأة تغري املناخ ومكيّفة :يةالرباجمجماالت األولوية 

من أجل األغذية  النظم اإليكولوجيةخدمات و  والتنوع البيولوجي ؛من أجل أغذية وزراعة مستدامة األحيائي
 والزراعة؛ وبناء نظم غذائية حضرية مستدامة

 الريفيةو  املناطق احلضريةبني الشامل عن طريق احلد من أوجه عدم املساواة )تعزيز النمو االقتصادي  : ياة أفضل (4)
 النساء(و  الفقرية والرجالوالبلدان الغنية و 

؛ والزراعة وحاالت الشامل املرأة الريفية؛ والتحوّل الريفيمتكني املساواة بني اجلنسني و  :الرباجميةجماالت األولوية 
 الزراعية والغذائية القادرة على الصمود؛ ومبادرة العمل يًدا بيد؛ وزايدة االستثمارات.الطوارئ الغذائية؛ والنظم 

 اجلودة الفنية، واإلحصاءات، واملواضيع الشاملة، والعوامل املسّرعة اإلضايف: اهلدف
 العوامل املسّرعة

 التكنولوجيا 
 واالبتكار 
 والبياانت 
 واملؤسسات( البشريأس املال )احلوكمة ور  والعناصر املكّملة 

 املواضيع الشاملة
 املساواة بني اجلنسني والشباب واإلدماج
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 الوظائف األساسية
 جتميع البياانت واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها -1
 وتيسري ودعم البلدان والشركاء اآلخرين يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات -2
وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات املتعّلقة ابلنظم الزراعية والغذائية على املستوايت العاملية واإلقليمية وتيسري  -3

 والقطرية
ودعم املؤسسات على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، إلعداد السياسات والربامج القائمة  -4

 ستفادة من االستثماراتعلى األدلة وتنفيذها ورصدها وتقييمها واال
 نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامةوتيسري إقامة الشراكات والتحالفات من أجل  -5
 وإسداء املشورة وتقدمي الدعم لألنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن استيعاهبا -6
 على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةوالدعوة واالتصال  -7

 األهداف الوظيفية
 التواصل 
 وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 وحوكمة املنظمة واإلشراف عليها وتوجيهها 
 واإلدارة اليت تتسم ابلكفاءة والفعالية 
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 هي: العناصر الالزمة لتحديد سلسلة واضحة للنتائج السببيةإن  -23
وتعرّب األهداف العاملية ابقتضاب عن  ، اليت تبقى من دون تغيري.لألعضاء الثالثةواألهداف العاملية  رؤية املنظمة (أ)

 األهداف النهائية لألعضاء من أجل توفري إطار قائم على النتائج لرؤية املنظمة.
الرفيعة املستوى على املقاصد  الضوء تسّلط اليت أهداف التنمية املستدامة التوجيهيةو ةاالسرتاتيجي يةالسردو (ب)

 وتصفاملقايضات  توّجه واليتألهداف التنمية املستدامة اليت جيب أن يساهم عمل املنظمة بكامله يف حتقيقها، 
 .2030العامة للمنظمة يف األهداف العاملية ضمن إطار خطة عام  املسامهة

اليت تصف اآلاثر اإلمنائية الطويلة األجل املرجّوة اليت تنشأ عن أهداف التنمية املستدامة وعلى  األربع فضلياتاألو (ج)
، مبا املنظمة من بدعممستوى األهداف االسرتاتيجية السابقة للمنظمة "اليت سيحّققها األعضاء واجملتمع الدويل 

جنازات" اليت تساهم املنظمة يف حتقيقها من خالل "اإل فضلياتاألهذه  ومتثلّ  يف ذلك املقاصد ومؤشرات إجنازها".
عملها الرباجمي، ويتم قياسها عن طريق مؤشرات مناسبة )طويلة األجل( ألهداف التنمية املستدامة من جانب 

 املنظمة أو الوكالة الراعية املعنية.
لنسبية لدى املسامهة يف حتقيق ح القيمة املضافة للمنظمة وميزهتا االيت توضالعشرون  الرباجمية جماالت األولويةو (د)

النواتج املتوسطة األجل ومقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، واليت مت حتديدها لكي تويل املنظمة عناية 
وسيتم رصد أهداف التنمية املستدامة املنشودة يف كل جمال من  .األربع فضلياتاألخاصة هبا من أجل حتقيق 

وإن  الربانمج ابستخدام املؤشرات )الطويلة األجل( ذات الصلة ألهداف التنمية املستدامة.جماالت األولوية يف 
ددة، وتساهم يف الوقت نفسه يف حتقيق احمل إحدى األفضلياتجماالت األولوية يف الربانمج راسخة بقوة يف 

 األربع كافة. فضلياتاأل
 ما يلي: ينهالعناصر اإلضافية لرتكيز عمل املنظمة وتسريعه ومتكوتشمل  -24

م وتعظيم اجلهود الرامية إىل مواجهة التحدي الذي تطرحه أهداف كوسيلة لدفع عجلة التقدّ   أربعة عوامل مسّرعة (أ)
؛ وتقوم العوامل املسّرعة بتيسري إدارة املقايضات، وجيب ابلتايل أن األربع فضلياتاألالتنمية املستدامة، ولتحقيق 

 .تكون شاملة ومراعية للمنظور اجلنساين
بوصفها جماالت حامسة جرى حتديدها ألخذها يف االعتبار يف مجيع أحناء العمل الرباجمي للمنظمة  ومواضيع شاملة (ب)

 ةتيجيااالسرت  يةوفًقا للسرد ،الركب خلف أحد ترك عدمبغية ضمان حتقيق مبدأ الربجمة يف األمم املتحدة املتمثل يف 
 .ملنظمة األغذية والزراعة

حصاءات، واملواضيع الشاملة، والعوامل املسّرعة من أجل دعم تعميمها يف عمل واإل املتعّلق ابجلودة الفنية، واهلدف (ج)
 .املنظمة

وهي جماالت  للمنظمة بوصفها وسائل العمل احلامسة اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. والوظائف األساسية (د)
ويتعني على املنظمة أن تستفيد  ، ولكن ليس ابلضرورة دورًا حصراًي.من املتوقع أن تؤدي املنظمة فيها دورًا قيادايً 

 .لتعزيز التغيري التحّويل يف النظم الزراعية والغذائية أولوية وذاتمن هذه الوظائف األساسية بطريقة هادفة ومتسلسلة 
خاصة ابألعمال لدعم  وكفؤةاليت تضمن توافر بيئة متكينية متينة وداعمة وعمليات فعالة  واألهداف الوظيفية (ه)

 عمل املنظمة بكامله.
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حملة عامة عن إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة مبا يف ذلك جماالت األولوية الرباجمية واملواضيع  2الشكل  ويعطي -25
ار وصًفا تفصيلًيا لعناصر اإلط 4امللحق املشرتكة والعوامل املسّرعة واملسامهات يف أهداف التنمية املستدامة. ويتضمن 

 االسرتاتيجي وهيكل النتائج اخلاص ابخلطة املتوسطة األجل. 
مبا يف ذلك: رؤية املنظمة واألهداف العاملية الثالثة  العناصر األساسية من هيكل نتائج املنظمة 3الشكل ويبنّي  -26

وجماالت األولوية الرباجمية  األربع فضلياتاأللألعضاء والسردية االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة اليت تسرتشد هبا و
من خالل العوامل املسّرعة األربعة  العشرون ونواجتها اليت حتدد سلسلة واضحة من النتائج السببية، إضافة إىل عناصر إضافية

 واملواضيع املشرتكة والوظائف األساسية للمنظمة واألهداف الوظيفية اليت تعمل على تركيز عمل املنظمة وتسريعه ومتكينه.
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 ملنظمة األغذية والزراعة: إطار النتائج االسرتاتيجية 2الشكل 
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  والزراعة األغذية تصوير العيقات بني عناصر هيكل النتائج ملنظمة - 3الشكل 
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  العيقة ابلتخطيط على املستوى القطر 
مت تصميم اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة بطريقة أتخذ تنوّع املواقف القطرية يف احلسبان ولالستجابة لألولوايت  -27

 الوطنية ضمن اإلطار األوسع ألهداف التنمية املستدامة. 
اف التنمية وتتجلى االلتزامات املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية دعًما لألهداف واملقاصد الوطنية اخلاصة أبهد -28

. وهي تستند إىل التحليل القطري املشرتك يف األمم املتحدة الذي املستدامة ضمن إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية
 يعّد حتلياًل متكامالً واستشرافًيا ومستنًدا إىل األدلّة للسياق القطري اخلاص ابلتنمية املستدامة. 

ويضمن  نظمة األغذية والزراعة من إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنميةلدى م وينبثق إطار الربجمة القطرية -29
ابلتايل اعتماد املنظمة على جهود منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لتقدمي دعم مجاعي للملكية القطرية ومعاجلة األولوايت 

زاة ذلك، تساهم أيًضا عمليات املنظمة على املستوى ومبواالوطنية ابلنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة والثغرات ذات الصلة. 
القطري يف حتديد معامل صياغة إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية، ما يضمن إدماج الشواغل اخلاصة بعملية حتويل 

سناد األولوية هلا على النحو الصحيح يف واثئق التخطيط وإالنظم الزراعية والغذائية وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة 
 املشرتكة على نطاق األمم املتحدة. 

وتشكل جماالت األولوية الرباجمية مسارًا حتولًيا ابجتاه أهداف التنمية املستدامة مبا يتماشى مع األولوايت الوطنية.  -30
اد وتعرّب جماالت األولوية الرباجمية عن امليزة املقارنة للمنظمة وتوضح القدرات الفنية الرئيسية واملعارف واملنتجات املعيارية، فيستف

منها ابلتايل ملساعدة املكاتب القطرية على حتديد موضع املنظمة أبفضل طريقة اسرتاتيجية ومعززة ضمن احلوار القطري 
وأهداف التنمية املستدامة هي الرابط احملوري بني جماالت األولوية نظمة لدعم العمل على املستوى القطري. واالستعانة خبربة امل

أطر الربجمة القطرية كما يظهر يف الرباجمية للمنظمة والنتائج القطرية املخطط هلا يف أطر األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية/
 . 9الشكل ويف  4 امللحقومبزيد من التفصيل يف  4الشكل 
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الربجمة القطرية يف ظل إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية واإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية  :4الشكل 
   والزراعة

 
حتسني مّت . و الالمركزيةوتواصل املنظمة تيسري التنسيق بني اجملاالت الفنية من أجل تقدمي الدعم التحليلي للمكاتب  -31

اآلليات الرامية إىل ضمان اتساق السياسات ومعاجلة املقايضات وإىل االستفادة بشكل أفضل من وفرة اإلمكاانت الفنية 
من خالل إعادة هيكلة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وإقامة شبكات  والسياساتية واالستثمارية املتاحة لدى املنظمة

، مبا يف ذلك من خالل البياانت املتكاملة واألدوات التحليلية ة، وسيتواصل حتسني تلك اآللياتافرتاضية متكاملة ومنصات فني
التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد، بغية تسهيل وصول الفرق القطرية يف املنظمة إىل البياانت املنصة اجلغرافية املكانية املتوافرة يف 

 عمليات التحليلالنظم الزراعية والغذائية ابلكامل يف عمليات من مثل  والتحليالت. ومن شأن ذلك أن يعزز إدماج حتويل
 .املشرتكةالقطرية 

 رصد النتائج واإلبيغ عنها
ترسيخ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يف أهداف التنمية املستدامة فرصة فريدة إلعادة النظر يف املمارسات مّثل  -32

 ا، وحتسني جودة وجدوى عمليات رصد النتائج واإلبالغ عنها.السابقة، والبحث يف اجملاالت اليت ميكن تبسيطه
وخيدم رصد النتائج واإلبالغ عنها غرضني رئيسيني اثنني. الغرض األول هو ضمان املساءلة لألعضاء يف اإلبالغ  -33

عن مستوايت عن النتائج اليت حتققت من خالل استخدام األموال املوكلة إىل املنظمة، مع مراعاة أوجه املساءلة املختلفة 
النتائج املختلفة. أما الغرض الثاين، فهو تعزيز ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج من خالل اإلبالغ عن التقدم احملرز، والتنبيه 

 إىل احلاجة إىل التصويب أثناء العمل، وتشجيع التعّلم التنظيمي من عملية الرصد والتقييم.
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، مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تسمح بقياس األثر والتغيريات 1 لحقاملوحيدد إطار نتائج املنظمة الوارد يف  -34
على مستوى النواتج يف جماالت األولوية الرباجمية ويتضمن مؤشرات نوعية وكمية للمخرجات من أجل قياس املسامهات املباشرة 

، واألهداف الوظيفية، 5للهدف ظمة الداعم اليت تقدمها املنظمة. وجيري أيًضا حتديد مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم عمل املن
 . القسم داليف  1امللحق واألبواب اخلاصة. وترد تفاصيل إضافية عن 

مساءلة املنظمة واألعضاء والشركاء يف التنمية على كل مستوى من النتائج، جنًبا إىل جنب مع  2اجلدول وترد يف  -35
القائمة لإلبالغ عن التنفيذ والتخفيف من عبء اإلبالغ، وخباصة وسائل قياس التقدم احملرز. وتستخدم املنظمة البياانت 

 على املستويني القطري واإلقليمي.
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 املساءلة والقياس -إطار الرصد يف املنظمة  - 2اجلدول 

 
 تعزيز اإلدارة املستندة إى النتائج يف منظمة األغذية والزراعة 

( نظام للرصد والتقييم يشدد على أمهية التعّلم 1ىل تشجيع ثقافة إدارة النتائج، تعتمد املنظمة على ما يلي: )سعًيا إ -36
( وإطار حمّسن للمساءلة ميّكن مجيع 2جمموعة من التدابري الكمّية والنوعية املتينة لتحفيز األداء وحتسينه؛ )التنظيمي ويتضّمن 

املوظفني وخُيضعهم للمساءلة ابلنسبة إىل حتقيق النتائج وتعزيز البيئة التمكينية وإدارة املوارد، مبوازاة تشجيع اإلدارة املراعية 
( ومبادرات لتقييم االحتياجات والتوعية وتنمية القدرات. وتدعم هذه األنشطة والنظم 3؛ )للمخاطر والتصويب أثناء املسار

 مًعا املديرين واملوظفني ومتّكنهم العتماد النتائج وإدارهتا. 
 

  

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 املخرجات

 .امللموسة لتدخالت املنظمة يف إطار جماالت ل املخرجات اإلجنازات ومتثّ  مسامهة املنظمة بطريقة مباشرة يف النواتج
 األولوية يف الربانمج املمولة من امليزانية العادية واملوارد من خارج امليزانية على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية.

  :م احملرز وجيري تقييم التقد .إسناد كاملتنتج املنظمة، وتراقب، وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن ما تنجزه
 يف إجناز املخرجات ورفع تقارير عنه بشكل سنوي.

  َّورفع تقارير عنها تقرير  ابخلطة املتوسطة األجل 1امللحق ضمن سب الطلب حبمة وضع املؤشرات املتسقة واملصم
تنفيذ الربامج. وهذا من شأنه أن يعطي معلومات كمّية ونوعّية عن تنفيذ املخرجات لتقييم نطاق تغطية خمرجات 
املنظمة وجدواها ولتحديد جماالت التحسني. وسيجري تيسري عملية القياس الكّمي من خالل مسح جيري كل 

 سنتني على نطاق املنظمة ككّل.

 النواتج

  فضلياتاألالتغرّيات املتوسطة األجل يف البيئة التمكينية على املستوى القطري أو العاملي والقدرات الالزمة لتحقيق 
 .واملنبثقة عن مقاصد أهداف التنمية املستدامة واملرّسخة فيها األربع

  إسنادة على مستوى النواتج: على النتائج احملقق ولكنها ال تسيطر متاًماالتغيريات وتساهم فيها، تؤثر املنظمة على 
من مسؤولية مجيع هو ، ولكن حتقيق األهداف من خالل مسامهتها وتتحمل املنظمة بعض املساءلة .جزئي

  يف التنمية. هات الفاعلة األخرىعضاء واجل، مبا يف ذلك األالشركاء
  ا استكماهلاليت ابإلمكان  الدوليةابستخدام مصادر البياانت  مؤشرات أهداف التنمية املستدامةتقوم املنظمة برصد

  مبؤشرات إضافية، حسب املقتضى، لسّد الثغرات على مستوى القياس يف جماالت عمل حمددة.

 األثر

 اليت متّثل تطّلعات املنظمة واليت تساهم فيها املنظمة من خالل النتائج اليت تعّهدت بتحقيقها من  اآلاثر اإلمنائية
 العمل اخلاص ابملنظمة.توفري خط واضح لربانمج خالل 

 أي إسناد ألي  : ال يوجدتساهم املنظمة هبذه النتائج الرفيعة املستوى والطويلة األجل، ولكنها ال تسيطر عليها
 كيان مبفرده، بل هي مساءلة مجاعية.

  ختضع للرصد من تقوم مقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا بتتبع االجتاهات العاملية على هذا املستوى و
 املنظمة ابستخدام مصادر البياانت الدولية.جانب 
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 الرباجمية العشرون األربع وجماالت األولوية  فضلياتاأل - دال

من أجل سّد الفجوات  األربع فضلياتاألالربامج اليت ستنفذها املنظمة يف إطار  يةاجمالرب توّجه جماالت األولوية  -37
احلرجة وهتيئة الظروف الالزمة لدفع التغيريات اليت ستساهم يف هناية املطاف يف حتقيق مقاصد خمتارة من أهداف التنمية 

بشكل مباشر للقضااي والتحدايت الناشئة عن عملية االستشراف االسرتاتيجي  يةوتستجيب جماالت األولوية الرباجم املستدامة.
ل مجيعها امليزة النسبية ومتثّ  يف املنظمة، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، وعمليات التشاور الرمسية وغري الرمسية األخرى.

، ما جيمع بني اّتساع وعمق خربة 2030ة يف خطة عام للمنظمة بصفتها الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف املسامه
 املنظمة الفنية ومعرفتها.

 األربع فضليات: األ5الشكل 

 
ويتضمن  .2025-2022جماالت األولوية الرباجمية العشرين يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  3اجلدول ويعرض  -38

عرًضا مفصالً أكثر جملاالت األولوية الرباجمية وأطر النتائج ذات الصلة، مبا يف ذلك الثغرات الرئيسية اليت جيري العمل  1امللحق 
على سّدها وكيفية ارتباطها مبقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا وكيفية استفادة املنظمة من العوامل املسّرعة لتعّقب 

النواحي املعيارية وتلك املتصلة ابلوظائف الرئيسية للمنظمة  كوانت املواضيعية الرئيسية، مبا يف ذلكالتقدم على وجه السرعة وامل
 ومؤشرات املخرجات واملخاطر واملقايضات الرئيسية. 
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ومتاشًيا مع الطابع الديناميكي للخطة املتوسطة األجل، تتضمن هذه الوثيقة املراجعة عدًدا من املعلومات احملدثة يف  -39
اخلطة املتوسطة األجل املراجعة هذه يف وثيقة إعداد اخلطة املتوسطة ( تلك الواردة أصالً يف وثيقة إعداد 1)اليت تبنّي:  1لحق امل

بشأن إجراء  8حبيث تعكس طلبات جملس املنظمة 7األولوايت اإلقليمية والفنية – 2025-2022األجل )املراجعة( للفرتة 
( التغريات يف السياق العاملي ال سيما أزمة الغذاء العاملية الراهنة ونتائج العمليات العاملية 2)؛ تعديالت يف بعض املصطلحات

( والتعقيبات الواردة من األجهزة 3)املؤمتر السابع والعشرون لألطراف(؛ ) 2022الرئيسية، على غرار مؤمتر تغري املناخ يف عام 
( 5) 9من أهداف التنمية املستدامة؛ 6 سيما تلك اخلاصة ابهلدف ( وتوصيات عمليات التقييم األخرية، ال4الرائسية؛ )

( واسرتاتيجييت 6والتخطيط القطري التصاعدي واخنراط املنظمة يف عملية الربجمة املشرتكة لألمم املتحدة اليت تشهد تطورًا؛ )
ال وضع املعايري اإلضايف، مبا يف ذلك ( والعمل املعياري ويف جم7املنظمة اجلديدتني بشأن تغري املناخ والعلوم واالبتكار؛ )

وجرى أيًضا حتديث عدد من مؤشرات األداء الرئيسية من أجل تقييم عمل وأزمة الغذاء العاملية.  19-استجابة جلائحة كوفيد
 10، فيما جرى أيًضا حتديث األهداف الوظيفية أو تنقيحها بقدر أكرب.5للهدف املنظمة دعًما 

موضع املنظمة على نطاق  1امللحق يف  2025-2022يبنّي إطار النتائج جملاالت األولوية الرباجمية للفرتة وعليه،  -40
وجماالت األولوية الرباجمية العشرين لكي تواصل االستجابة على حنو فّعال ألزمة الغذاء العاملية وأتثريات  األفضليات األربع

أفضل للمياه والقضااي املتصلة هبا يف عملها؛ وضمان ترسيخ األولوايت القطرية  املستمرة؛ وإسناد األولوية على حنو 19-كوفيد
املتغرية يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة جملاالت األولوية الرباجمية؛ وتوسيع نطاق عملها يف جمال تغري املناخ والعلوم 

الذي يتناول ابلتفصيل مسامهات املنظمة يف كل من أهداف التنمية  3امللحق وتربز التغيريات ذات الصلة أيًضا يف واالبتكار. 
 وجماالت األولوية الرباجمية.  األفضليات األربعاملستدامة ومقاصدها على امتداد 

 جماالت األولوية الرباجمية العشرون  - 3اجلدول 
أهداف مقاصد  بيان الناتج يةجمال األولوية الرباجم

التنمية 
  املستدامة

على  وشاملة كفؤةضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة من خالل سالسل إمداد غذائية وزراعية   أفضل إنتاج
يف مبا يضمن وجود نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة  املستوايت احمللية واإلقليمية والعاملية

 ظل تغري املناخ والبيئة
نتاج اخلاص إب 1اجملال 
من أجل االبتكار  أفضل:

الزراعة واإلنتاج 
  املستدامني

نظم إنتاج مستدامة للمحاصيل والثروة احليوانية واحلراجة تتسم ابإلنتاجية والقدرة على 
الصمود واالبتكار واملنافسة وخلق فرص متكاملة لرايدة املشاريع األعمال التجارية، مبا 

تكنولوجيات وسياسات ، ودعمها من خالل والضعفاءعلى نطاق صغري املنتجني يشمل 
 متكينية

 ،4-2 ،3-2 
6-4، 9-5، 15-
2 

نتاج اخلاص إب 2اجملال 
 التحّول األزرق أفضل:

من خالل  األكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة املائيةتعزيز نظم األغذية 
سياسات وبرامج حمّسنة متعّلقة ابإلدارة املتكاملة القائمة على العلوم، واالبتكارات 

 كنولوجية، ومشاركة القطاع اخلاصالت

،2-2 ،1-2 
 14-2 ،14-4 ،

14-6 ،14-7 ،
 ج-14 ،ب-14

                                                      
 PC 134/2 الوثيقة  7

 CL 168/REP الوثيقة 8

  PC 133/5 Sup.1و PC 133/5الوثيقتان  9

 هاء. -3-9جيم و-3-7ابء و-3-7ابء و-2-7ألف و-1-7جيم و-4-5ابء و-2-5: مؤشرات األداء الرئيسية املعنية هي 10
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةجمال األولوية الرباجم
التنمية 
  املستدامة

نتاج اخلاص إب 3اجملال 
  صحة وا دة أفضل:

أجل ضمان  واحدة املعززة واألفضل أداًء منالصحة وطنية ودولية متكاملة للإقامة نظم 
، عن طريق حتسني الوقاية من اآلفات صحة اإلنسان واحليوان والنبات وسالمة البيئة

ألنواع اواألمراض، واإلنذار املبكر، وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية، مبا فيها 
 مقاومة مضادات امليكروابتالغريبة الغازية و 

 ، د-3، 1-5
15-8 

نتاج اخلاص إب 4اجملال 
صول صغار   أفضل:

املنتجني على حنو منصف 
 لى املواردع

لى املوارد ع أكثرصول صغار املنتجني واملزارعني األسريني على حنو منصف حضمان 
واملعلومات، والتعليم، والتكنولوجيات، من االقتصادية والطبيعية، واألسواق، واخلدمات، 
 خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمّسنة

1-4 ،2-3 ، 
-9 ،ب-6 ،2-4
 ب-14، 3

نتاج اخلاص إب 5اجملال 
 الزراعة الرقمية أفضل:

دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية اليت يسهل الوصول إليها من أجل حتسني 
فرص السوق واإلنتاجية والقدرة على الصمود يف السياسات والربامج املتعّلقة ابلنظم 
الزراعية والغذائية، مع الرتكيز بصورة خاصة على أتمني فرص الوصول املنصف وأبسعار 

 فية الفقرية والضعيفةللمجتمعات الري ميسورة

 ،ب-5، 1-4
 8-17، ج-9 

ألغذية تشجيع اوحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك  القضاء على اجلوع تغذية أفضل
 فرص الوصول إىل أمناط غذائية صحية املغذية وزايدة

اخلاص بتغذية  1اجملال 
أمناط غذائية  أفضل:

 صحية للجميع

انتقال السكان إىل أمناط غذائية صحية يف البيئات و لحق يف غذاء كاٍف األولوية لإسناد 
املؤسسية والسياساتية والقانونية املتكاملة اليت تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع اخلاص 

 وحتّفزها

1-3-2-1 ،2-
2 ،3-4 ،12-8 

تغذية اخلاص ب 2اجملال 
التغذية للفئات  أفضل:
 األضعف

األمن الغذائي وسوء التغذية لدى األفراد األكثر ضعًفا والقضاء  انعدامشكل حتديد ي
عليهما يف مجيع السياقات، حمور تركيز السياسات واالسرتاتيجيات والربامج احملددة 

 األهداف اليت وضعتها البلدان ونّفذهتا

1-3 ،2-1، 
 2-2 ،3-1، 
 3-2 

اخلاص بتغذية  3اجملال 
 آمنةأغذية  أفضل:
 للجميع

اعتماد السياسات والتشريعات املتكاملة واملتعددة القطاعات املتعّلقة بسالمة األغذية يف 
وحتسني قدرات ووعي  النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وتنفيذها من جانب احلكومات

 اجلهات املشّغلة لسلسلة القيمة واملستهلكني

2-1 ،2-2 ،3-2 

اخلاص بتغذية  4اجملال 
الفاقد احلد من  أفضل:

 واملهدر من األغذية

مجيع اجلهات الفاعلة  وضع خرائط طريق واضحة وخاصة وحمددة السياق لتمكني وحثّ 
يف سلسلة اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مستوى املستهلكني على احلد من 

 ةالفاقد واملهدر من األغذية، وتنفيذها من جانب احلكومات واملنظمات احلكومية الدولي

2-1 ،2-2، 
 12-3 

اخلاص بتغذية  5اجملال 
شفافية األسواق  أفضل:
  والتجارة

حتسني شفافية األسواق واملشاركة املنصفة فيها ويف سالسل القيمة العاملية والتجارة الدولية 
تنسيق السياسات والقدرات البشرية واملؤسسية حتسني البياانت واملعلومات، و من خالل 

  القائمة على األدلةلصنع القرارات 

 ،ج-2، ب-2
 11-17، أ-10 
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةجمال األولوية الرباجم
التنمية 
  املستدامة

وتعزيز استخدامها املستدام، ومكافحة تغرّي املناخ  وإصالحهامحاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة  بيئة أفضل
أكثر فات( من خالل نظم زراعية وغذائية ، وإعادة االستخدام، والتدوير، وإدارة املخلّ خفض املخلفات)

 ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامةكفاءة 
اخلاص ببيئة  1اجملال 
التخفيف من  دة  أفضل:

نظم آاثر تغري املناخ و 
 هزراعية وغذائية مكّيفة مع

متكني حتّول النظم الزراعية والغذائية وقدرهتا على الصمود لتحقيق أهداف االستدامة 
وبرامج زراعية ذكية مناخيًّا وأهداف اتفاق ابريس، من خالل وضع ممارسات وسياسات 

مبا يعزز القدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ والتكيف معه والتخفيف من  وتنفيذها
 وطأته

2-4، 6-4، 13-
1، 
، ب-13، 13-2 

14-3 

اخلاص ببيئة  2اجملال 
 األ يائياالقتصاد  أفضل:
 وزراعة أغذيةأجل  من

 مستدامة

حيقق التوازن بني القيمة االقتصادية والرفاه االجتماعي من  أحيائيتعزيز قيام اقتصاد 
جهة، واالستدامة البيئية من جهة أخرى، من خالل وضع سياسات وممارسات متكاملة 
قائمة على األدلة وتنفيذها يف البيئات اجلزئية والكلية ابستخدام االبتكارات التكنولوجية، 

 والتنظيمية، واالجتماعية

12-2 ،12-4 ،
12-5 
 

اخلاص ببيئة  3اجملال 
التنوع البيولوجي  أفضل:

خدمات النظم و 
اإليكولوجية من أجل 

  والزراعةاألغذية 

الزراعة وتعزيز استخدام النظم اإليكولوجية حفظ التنوع البيولوجي من أجل األغذية و 
لها، البحرية والربية واخلاصة ابملياه العذبة وخدماهتا على حنو مستدام وصوهنا وإعادة أتهي

 من خالل اعتماد سياسات وممارسات حمددة األهداف

2-5، 6-6 ،14-
4، 
 15-1 ،15-3 ،

15-4، 15-5، 
15-6 

اخلاص ببيئة  4اجملال 
غذائية نظم  إقامة أفضل:

مستدامة يف املناطق 
 احلضرية

حتويل النظم الزراعية والغذائية يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية لكي تصبح أكثر كفاءة 
مشواًل وقدرة على الصمود واستدامة حبيث تتصدى للفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية يف املناطق احلضرية، وتساهم يف اتباع أمناط غذائية صحية وحتّفز التحول الريفي 
الشامل واملستدام مبوازاة احلفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية اليت تقوم عليها وتشجيع ذلك 

تماد سياسات وبرامج داعمة، واختاذ إجراءات والقيام ابستثمارات من من خالل اع
 جانب أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني وتوسيع نطاقها

1-1 ،2-1 ،11-
 1-12، أ

 الريفيةو  املناطق احلضريةبني احلد من أوجه عدم املساواة )من خالل  النمو االقتصادي الشامل تشجيع  ياة أفضل
 (الفقرية والغنية والرجال والنساء البلدانو 

اخلاص حبياة  1اجملال 
املساواة بني  أفضل:

اجلنسني ومتكني املرأة 
 الريفية

لى املوارد، واخلدمات، والتكنولوجيات، عصوهلا حملرأة و اضمان املساواة يف حقوق 
مها هبا وإزالة القوانني واملؤسسات، والفرص االقتصادية، وصنع القرارات، وحتكّ 

ملمارسات املمّيزة بني اجلنسني، من خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وأطر قانونية وا
 مراعية للمنظور اجلنساين

، أ-5، 5-4، 2-3
 ج-5

اخلاص حبياة  2اجملال 
التحّول الريفي  أفضل:
 الشامل

تسريع عملية التحّول الريفي الشامل وإعادة تنشيط املناطق الريفية مع ضمان مشاركة 
منها، من خالل تنفيذ  فاعهاوانتشة بشكل متساٍو فيها الفقرية والضعيفة واملهمَّ  الفئات

 سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمددة األهداف

1-1 ،8-3 ، 
8-5 ،10-1 ،

10-2 ،10-7  
 

اخلاص حبياة  3اجملال 
 االت الطوارئ  أفضل:

 الزراعية والغذائية

توفري املساعدة العاجلة على مستوى التغذية وسبل العيش للبلدان اليت تعاين من انعدام 
األمن الغذائي احلاد أو املعّرضة له، وتزويد سكان هذه البلدان ابلقدرات املناسبة للصمود 
يف وجه الصدمات واملخاطر املستقبلية وإدارهتا على حنو أفضل، ابعتماد هنج الرتابط بني 

1-5 ،2-1، 
 2-2 ،2-3 ،

16-1 
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةجمال األولوية الرباجم
التنمية 
  املستدامة

، فضاًل عن املسامهة يف حتويل النظم ومسامهته يف بناء السالمنساين والتنمية العمل اإل
 الزراعية والغذائية

اخلاص حبياة  4اجملال 
نظم زراعية  أفضل:

وغذائية قادرة على 
 الصمود

تقوية قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل العيش على الصمود يف وجه الصدمات وعوامل 
اإلجهاد االجتماعي واالقتصادي والبيئي من خالل حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات 

 الضعفاملخاطر و احلوكمة الفعالة لتنفيذ تدابري احلد من 

1-3 ،1-5 ،2-4 

اخلاص حبياة  5اجملال 
ادرة العمل يًدا مب أفضل:
 بيد

تسريع وترية التحّول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف الفئات األشّد 
فقرًا واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني مجيع أبعاد النظم الزراعية 

ات على نطاق ومتكني االستثمار  الصلة من خالل التحليل والشراكاتوالغذائية ذات 
 واسع

1-1 ،1-2 ،2-
، أ-2، 2-2، 1

10-1 ،10-2 

اخلاص حبياة  6اجملال 
تعزيز  أفضل:

  االستثمارات

رتتب عنها آاثر واسعة النطاق تتسريع وترية التحّول إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة 
االستثمارات على احلد من أوجه عدم املساواة والقضاء على الفقر واجلوع من خالل زايدة 

 ستقبليةالعامة واخلاصة وحتسني القدرات لالستفادة من االستثمارات امل

-10، أ-2، ب-1
1 ،10-2، 
 5-17، ب-10 
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 مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة - هاء

يف صلب اإلطار االسرتاتيجي  موجودة( 6الشكل وأهداف التنمية املستدامة ) 2030عام التنمية املستدامة لإن خطة  -41
، ما يتيح للمنظمة استخدام لغة مشرتكة لبلورة املقاصد املوكلة إليها والنتائج احملققة ابلنسبة إىل 2031-2022 للفرتة للمنظمة

 كل منها على مستوى املنظمة ككّل.
ظمة حيث ُتستخدم أهداف التنمية وحتتل أهداف التنمية املستدامة مكانة مركزية يف نظرية التغيري الشاملة للمن -42

 .األثرو  النواتج مستوىع التقدم احملرز والتعبري عن التطلعات على املستدامة الرئيسية ومؤشراهتا لتعزيز الرتكيز وتتبّ 
 أهداف التنمية املستدامة - 6الشكل 

 
من خالل تنفيذ وإن املنظمة يف وضع مثايل للمسامهة بشكل مباشر يف حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة  -43

 .()إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للمنظمة األربع فضلياتاألاملتمحورة حول جماالت األولوية الرباجمية 
 17 جممل أهداف التنمية املستدامة وعددهاجماالت األولوية الرباجمية العشرون املبّينة يف إطار النتائج يف  تساهمو   -44

نتائج جماالت األولوية الرباجمية  أطرهدفًا، علًما أّن مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت جيري الرتكيز عليها بشكل أساسي يف 
تُعترب مقصًدا  21مؤشرًا ضمن  26. وترد مجيع املؤشرات وعددها صلة امؤشرًا ذ 78ومقصًدا خمتلًفا  63 ما جمموعهتشمل 

اليت جيري الرتكيز  تفاصيل هذه املسامهات 4اجلدول  وترد يف ها.املنظمة اجلهة الراعية أو الوكالة املسامهة املسؤولة عن قياس
 .األربع فضلياتاألكل من حبسب   عليها بشكل أساسي،

اليت جرى إدخاهلا على هذه النسخة من اخلطة املتوسطة  هذه املسامهات التنقيحات احملددة األهدافوتعكس  -45
، خاصة من أجل إبراز دور املنظمة اهلام على حنو أكرب القسم دالكما هو مبنّي يف  2025-2022األجل )املراجعة( للفرتة 

 ا لتسليط الضوء بشكل أفضل على عمليات الربجمة القطرية التصاعدية.يف جمايل العلوم واالبتكار والقضااي املتصلة ابملياه، وأيضً 
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 فضلياتحبسب كل من األ : موجزتشكل حمور تركيزاليت  مقاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا - 4اجلدول 
 *األربع 

مقاصد أهداف  
 التنمية املستدامة

مؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

املنظمة  املؤشرات اليت تُعترب
 )املسامهة فيها(اجلهة الراعية هلا/

أهداف التنمية املستدامة اليت 
 تشكل حمور تركيز

 (2) 12 27 22 إنتاج أفضل
 6و 5و 3و 2و 1
 17و 15و 14و 9

 4 16 12 تغذية أفضل
 10و 3و 2و 1

 17و 12

 (2) 8 21 21 بيئة أفضل
 13و 12و 11و 6و 2و 1

 15و 14

 (1) 7 29 21  ياة أفضل
 8و 5و 2و 1

 17و 16و 10
"القضاء على الفقر"، فإن اجملاميع تتخطى عدد املقاصد واملؤشرات  1-2مقاصد مشرتكة، مثل املقصد  الرباجمية مبا أنه لدى عدد من جماالت األولوية*

 .يف الفقرات أعالهاملختلفة املذكورة 

 1)مثل اهلدفني  أهداف التنمية املستدامةوبعض  2030الرتابط القائم بني خطة عام  7الشكل و 4اجلدول بنّي ي -46
يتم الرتكيز على بعض أهداف التنمية و  .أفضلياتعّدة بعضها اآلخر كافة، يف حني يغطي   األربع فضلياتاأل على نطاق (2و

على  اإلنتاج األفضلوعلى سبيل املثال، ترّكز املسامهات يف نطاق  املختلفة. فضلياتاألاملستدامة بشكل خاص يف كّل من 
بكامله؛ وابلنسبة إىل  النظم الزراعية والغذائيةاألمر الذي يبنّي أمهية قطاع ، 15و 14و 6و 2و 1أهداف التنمية املستدامة 

أبمهية خاصة، ما يربز بشكل واضح العالقة بني التغذية واإلنتاج  12و 3و 2، تتسم أهداف التنمية املستدامة التغذية األفضل
 15و 14و 13و 12و 6 ، تسّلط أمهية أهداف التنمية املستدامةالبيئة األفضلوالصحة؛ وابلنسبة إىل واالستهالك املستدامني 

، ويف إدارة املوارد ةوالغذائي ةالضوء على احلاجة إىل حتقيق االستدامة والقدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ يف النظم الزراعي
طبيعته التكاملّية، وابلتايل، مكانته  حياة أفضلويبنّي التطّلع إىل  وصوهنا واستخدامها. -مبا يف ذلك النظم املائية  –الطبيعية 

األربع وذلك من خالل جمموعة متوازنة ومتنوعة نسبيًّا من املسامهات يف أهداف التنمية املستدامة،  فضلياتاأليف "صلب" 
 .10و 8و 5و 1أهداف التنمية املستدامة الرتكيز على مبا يف ذلك 
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 األربع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة فضليات: مسامهة األ7الشكل 

 
مبزيد من التفصيل مسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل جماالت األولوية  3امللحق ويصف  -47

عن مسامهات جماالت األولوية الرباجمية األساسية أو شاملة حملة عامة  3 امللحقويعطي . األربع فضلياتاألالرباجمية يف إطار 
؛ إضافة إىل مسامهات إضافية ألهداف التنمية املستدامة أعالهوامللخصة  1امللحق "اجلوهرية" املوصوفة يف إطار النتائج ضمن 

التنمية املستدامة حبسب مسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف  9امللحق ويبنّي مع اإلقرار ابلرتابط القائم بني تلك األهداف. 
 األقاليم.
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 احملّسنة وترتيبات التنفيذالعمل  أساليب - واو

األهداف النهائية  يوضحانوهيكل نتائج سلسلة  وجود 2031-2022يلحظ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -48
ولكن يتطلب  ابألولوايت والقيمة املضافة. بياانً  يقدمان، و للمنظمة واألعضاء فيها الوسيطة واإلجراءات الفوريةالبارزة واملعامل 

وحتتاج منظمة األغذية والزراعة  حتّواًل يف منوذج العمل إلحداث التغيري التحّويل. 2030التحدي الذي تطرحه خطة عام 
 الفعاليةكرب قدر من العمل لضمان تسخري مواردان احملدودة أب أساليبإىل إعادة النظر يف أبكملها األمم املتحدة منظومة و 

ابختصار، حنن حباجة إىل الرتكيز على "القيام  واالستفادة إىل أقصى حد من معارفنا العاملية ووضعنا احملايد وسلطتنا اجلامعة.
 صائب" على السواء.ه بشكل " "والقيام با يلزممب

ّرعة وإطار النتائج والعوامل املس ةاالسرتاتيجي يةإىل جانب السرد بشكل أوضح املنظمة عمل منوذج صياغة ومتّثل -49
مًعا إىل توجيه  هذه النتائج . وتسعىللمنظمة صر أساسية يف اإلطار االسرتاتيجياالقائم على أهداف التنمية املستدامة، عن

منظمة األغذية والزراعة  وتسعى .املنظمة وظفيلسائر مرسالة قوية وحمّفزة بشأن التغيري اإلجيايب لألعضاء والشركاء اخلارجيني و 
 .األربع فضلياتاألإىل إنشاء منظمة شاملة ومرنة وشفافة ومنفتحة ومبتكرة ومسؤولة وفعالة ومؤثرة، ختدم أعضاءها لتحقيق 

من ميزهتا النسبية كوكالة متخصّصة اتبعة لألمم املتحدة لتحفيز االستفادة املنظمة حتقيًقا هلذه الغاية، سوف تواصل و  -50
حتالفات أكرب بني الشركاء حول القضااي املتعّلقة ابألغذية، والزراعة، والنظم الزراعية والغذائية، واملسامهة فيها بغية دعم إقامة 

من منوذج عمل تقليدي حالًيا بصدد التحّول واملنظمة  العمليات على املستوايت العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية.
 لًعا للمستقبل يكون من شأنه تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.إىل منوذج عمل أكثر تط

توفري أساس متني  ن خالل، مأيًضا التشجيع على متكني اجلهات الفاعلة األخرى على حنو أفضلاملنظمة  تواصلو  -51
 التمويل املبتكرة.ستدامة واالستفادة من آليات املستثمارات قدر كبري من اال ا يسمح ابستقطابمبللمعلومات والتحليالت 

التحليلية والفنية والسياساتية واالستثمارية اليت متلكها املنظمة لتحقيق نتائج موجهة على حنو  القدرات حتديدإعادة  جتريو 
يركز على حتقيق هنج براجمي  ضمنمل املعياري وتنفيذ املشاريع إىل جانب الشركاء وللجمع بني العأفضل ومؤثرة بقدر أكرب 

 .النواتج
 نطاق على العمل لتعزيز لديها املوجودة النسبية القوة نقاط من ابلكامل املنظمة استفادة الرباجمي النهج وسيضمن -52

 يف والطبقات املستوايت خمتلف مواءمة على النهج هذا مثل وينطوي أجاًل. أطول وأثر أكرب استدامة حتقيق أجل من واسع
 األعضاء. الحتياجات تلبية األهداف هذه لتحقيق العمل ووسائل شودةاملن لألهداف مشرتكة رؤية حول لتجتمع املنظمة

 نقاط من األمثل النحو على االستفادة وضمان واملوّسعة، التحويلية الشراكات تعزيز احملّسن الرباجمي النهج يدعمو  -53
 لرؤية وفًقا والعمل التقليدية، التمويل طرق الستكمال مبتكرة متويل ومصادر آليات عن والبحث للمنظمة، املعيارية القوة

 على املتزايدة، اليقني عدم وأوجه املخاطر ظل يف للعمل واالستعداد واملبتكرة، الفعالة الُنهج واعتماد واحدة(، )منظمة موحدة
  .8 الشكل ويف 2031-2022 للفرتة للمنظمة االسرتاتيجي اإلطار يف املبنّي  النحو
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 منوذج األعمال املتجدد ملنظمة األغذية والزراعة الذ  يفي ابلغرض منه - 8الشكل 

 
 

 للمنظمة من خيل أساليب العمل احملسّنةتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي 

استمرار املنظمة يف التطور كعامل متكني مرن للتغيري، تعمل املنظمة على وضع أساليب عمل حمّسنة إلظهار  ضمانل -54
 دورها الفريد ومهاراهتا بوصفها الوكالة املعنية ابلنظم الزراعية والغذائية يف أسرة األمم املتحدة.

ذ اخلاصة ابإلطار االسرتاتيجي للمنظمة متوافرة اآلن وتوضح كيف تعمل املكاتب والزمالء مًعا ترتيبات التنفي وابتت -55
. كما أهنا األفضليات األربعمن خالل حتويل النظم الزراعية والغذائية لتحقيق  2030على نطاق املنظمة لدعم خطة عام 

، وجماالت األولوية الرباجمية العشرين، لألفضليات األربعتصف أدوار مجيع الوحدات التنظيمية ومسؤولياهتا وتعطي أدوارًا قيادية 
والعوامل املسّرعة األربعة، واملواضيع الشاملة الثالثة اخلاصة ابإلطار االسرتاتيجـي، من أجل عدم ترك أي أحد خلف الركب. 

ذلك، حتدد ترتيبات التنفيذ آليات احلوكمة الداخلية األساسية للمساعدة على تنسيق ودعم تنفيذ جماالت األولوية إضافة إىل 
الرباجمية الفردية وعرب اجملاالت واألفضليات املختلفة على السواء. وتستند مجيع مكاتب املنظمة إىل اإلطـار االسرتاتيجـي لتوجيه 

بتحديد األولوايت توجيًها نشطًا، وتستفيد مما متلكه املنظمة من ميزة مقارنة ملواجهة التحدايت قراراهتا الرباجمية واملتعّلقة 
 اإلمنائية على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية.
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الرتكيز على أساليب العمل احملّسنة يف صلب هنج التنفيذ هذا من خالل حتفيز التعاون وتعزيزه وتشجيع  وميكن -56
ومتكينهما وضماهنما. ويهدف هذا النهج أيًضا إىل حتفيز رؤية مبتكرة وتطلعية  ،واملشاركة على نطاق واسع يف املنظمةامللكية 

، هذه الرؤية مناالنتفاع تكون مدركة للمخاطر وقادرة على التكّيف مع األحداث غري املتوقعة وعلى االستجابة هلا، وإىل 
 املتعددة التخصصات اليت متلكها املنظمة لالستجابة للتحدايت اإلمنائية اليت نواجهها. كما أنه يستفيد من وفرة اخلربات الفنية

  2025-2024يف الفرتة  ومبادراهتا هاوخطط عمل اسرتاتيجيات املنظمة
واالسرتاتيجيات والسياسات وخطط العمل  2031-2022يضمن اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  -57

كيز له قدرة املنظمة على االستفادة من ميزهتا النسبية يف االستجابة للتحدايت املاثلة أمام الُنظم الزراعية والغذائية وتر الداِعمة 
التعاون املشرتك بني االختصاصات وتشارك امللكية، وتعزيز عمل املنظمة الرامي إىل حتقيق  وطيدجهودها على تعظيم أتثريها وت

  .2030خطة عام حتقيق ا يف ومسامهته األفضليات األربع
على تنفيذ خطط العمل اخلاصة ابسرتاتيجييت املنظمة اللتني صادق  حتديًدا، سيجري الرتكيز 2025-2024ويف الفرتة  -58

 ومها: 2022عليهما األعضاء يف عام 
العلوم واالبتكار توفّر إطارًا لدعم البلدان يف تســــــــــــخري اليت  اسععععععععععرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار (أ)

ويؤّكد نطاقها الواســــــــــــــع  ظم الزراعية والغذائية.واالنتفاع هبا من خالل اختاذ إجراءات مّتســــــــــــــقة ومواءمتها لتحويل النُ 
االســــرتاتيجية أن تعزز هذه وتضــــمن  والشــــامل ضــــرورة مراعاة مجيع االختصــــاصــــات العلمية ومجيع أنواع االبتكارات.

ظم الزراعية اجملاالت الفنية واإلمنائية واملالية وصـــــــــانعي الســـــــــياســـــــــات واملنتجني يف النُ املنظمة الروابط بني الشـــــــــركاء يف 
على والغذائية والعلماء واملبتكرين من أجل املشــــــاركة يف اســــــتحداث املعارف وتعزيز القدرات على التكيف واالبتكار 

تكار على املســــــــــــــتوايت العاملية واإلقليمية وتعمل خطة العمل اخلاصــــــــــــــة ابلعلوم واالب ظم الزراعية والغذائية.النُ  امتداد
واإلقليمية الفرعية والوطنية ابتباع هنج شامل إزاء جممل االبتكارات والتخصصات العلمية وتعتمد هنًجا إقليمًيا راسًخا 

 مبا يضمن استجابة التنفيذ ملختلف التحدايت واالجتياجات واإلمكاانت.

ظم الزراعية والغذائية ابلكفاءة والشمول والقدرة على سام النُ تؤّكد على أمهية اتّ ف االسرتاتيجية اخلاصة بتغرّي املناخأما  (ب)
الصـــمود واالســـتدامة كجزء من احللول الرامية إىل التصـــدي لتغرّي املناخ، وتوّجه املنظمة يف تقدمي دعم معّزز لألعضـــاء 

ل خطة العمل اخلاصة هبذه االسرتاتيجية، ومن خال يف جهودهم الرامية إىل التصدي لتغري املناخ وتنفيذ اتفاق ابريس.
يف معــه على الصــــــــــــــمود أمــام تغري املنــاخ والتك موعــة من احللول املبتكرة لبنــاء القــدرةتقــّدم املنظمــة ألعضـــــــــــــــائهــا جم

ت والتدخالت ومتّكن اإلجراءا من خالل دعم البلدان يف تنفيذ مســـــــامهاهتا احملددة وطنًيا.والتخفيف من وطأة آاثره، 
تالءم مع ظروف خمتلفة، املنظمة من املساعدة يف حتفيز التغيريات التحولية على املستوايت الدولية املصممة لتاهلاِدفة، 

 واإلقليمية والقطرية.
وستنصّب جهود املنظمة أيًضا على ضمان التنفيذ الفّعال للصكوك املهمة األخرى يف املنظمة، مبا يشمل اسرتاتيجيتها  -59

االسرتاتيجية  واألولوايتي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، ورؤيتها واسرتاتيجيتها يف جمال التغذية، بشأن تعميم التنوع البيولوج
لسالمة األغذية، وسياستها بشأن املساواة بني اجلنسني، وخطة عملها اخلاصة ابلشباب يف الريف، واسرتاتيجيتها إلشراك 

  القطاع اخلاص واسرتاتيجيتها اخلاصة ابملسؤولية البيئية.



31  C 2023/3 

 

 كلّ   ضمن لعمل الواعدة والعالية األثر بشكل خاصعدًدا حمدوًدا من جماالت ااملنظمة وابإلضافة إىل ذلك، عّينت  -60
ت األولوية الرباجمية هبدف هذه اليت مت تضمينها يف جماال جماالت التأثري ذات القيمة املضافةوإّن  .األفضليات األربعمن 

ز التعاون املشرتك بني التخصصات يف املنظمة االهتمام املناسب خالل فرتة السنتني لتسريع وترية حتقيق النتائج، تعزّ  إيالئها
ابلرتكيز واألولوية على النحو املالئم، ما يتيح  ة،خاص ل اليت تنطوي على جدوى اسرتاتيجيةوتضمن أن حتظى جماالت العم

 نسبية لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة.هتا القوّ  مواطنللمنظمة االستفادة من 

. وسيجتمع مًعا الشباب واملزارعون الشباب 2025-2024وستواصل املنظمة الرتكيز على الشباب والنساء يف الفرتة   -61
من أجل مناقشة األولوايت واحللول بشأن  منتدى الشباب العاملي يف إطار املنتدى العاملي لألغذيةمن البلدان األقّل منًوا 

ومن شأن أنشطة من سبل املضي قدًما لتحفيز عملية حتويل النظم الزراعية والغذائية، والدعوة بصددها واملشاركة يف حتديدها. 
باب، مثل اجلمعية العاملية للشباب من أجل السياسات الغذائية، وهو خمترب لالبتكار خاص برواد األعمال والعلماء الش

جلنة شؤون وستواصل ومنتدى التثقيف بشأن األغذية واجلمعية املدرسية املساعدة على ضمان إبقاء صوت الشباب مسموًعا. 
يف املنظمة إاتحة حّيز لكي تتشاطر النساء ضمنه جتارهبّن وتشكيل مصدر إهلام للتفكري بصورة خمتلفة ومبتكرة. وستقام  املرأة

ع صوهتّن والدفاع عنهّن، مبا ميكنهّن من أتدية دور فاعل يف عملية صنع القرارات وأن يكّن فعاليات لتمكني النساء وإمسا 
" اجلديدة اليت أطلقتها جلنة شؤون املرأة إىل ضمان مناقشة قضااي She Mattersوتسعى مبادرة "صانعات حقيقيات للتغيري. 

ل )الربامج واملشاريع( وإشراكها يف العمل )من خالل ووضعها يف صميم العم املرأة من ابب األولوية يف عمليات التخطيط
على املستوات كافة )تعميم قضااي املساواة بني اجلنسني( يف مجيع املشاركة املالئمة للمرأة يف عمليات صنع القرار الرئيسية( و 

 مبادرات املنظمة الرئيسية. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 برانمج العمل وامليزانية
2025-2024للفرتة 
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 الرئيسية السمات –ألف 

 النهج

إىل العناصر التأسيسية األساسية الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي  2025-2024يستند برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -62
 األفضليات األربع)املراجعة(، مبا يف ذلك الرؤية حول  2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022للفرتة 

  وإطار النتائج وجماالت األولوية الرباجمية العشرين املنبثقة عنه والراسخة يف أهداف التنمية املستدامة.
حتديًدا كمًيا للتكاليف من مجيع مصادر التمويل )االعتمادات  2025-2024ويعرض برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -63

لصافية املرصودة واملوارد من خارج امليزانية( عرب أبواب امليزانية كافة واهليكل التنظيمي. كما يشمل حسااًب للزايدات يف ا
التكاليف وحملة عامة عن االلتزامات الطويلة األجل والصناديق االحتياطية ومشروع قرار صادر عن املؤمتر للموافقة على برانمج 

  ى االعتمادات املرصودة يف امليزانية.العمل للفرتة املالية وعل
 ابالرتكاز إىل املبادئ التالية: 2025-2024وقد جرت صياغة برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -64
 )"منو حقيقي صفري"(؛ 2023-2022تقدمي ميزانية حتافظ على تكافؤ القوة الشرائية مع الفرتة  (أ)
 إىل املستجدات وما ورد من توجيهات؛ ابالستناد وحتديد جماالت الرتكيز وإلغاء الرتكيز الرباجمي وإعادة املواءمة  (ب)
 وتغطية مجيع جماالت الرتكيز والتعزيز من خالل إعادة ختصيص األموال املتاحة من املوارد املوجودة؛ (ج)
  حتقيق النتائج على حنو فعال وميكن إثباته. واإلبقاء على اهليكل التنظيمي الراهن حرًصا على تسريع عجلة (د)
اجلديد صرف الوتُعرض معظم اجلداول وامللحقات قبل الزايدات يف التكاليف وقبل التعديل ملسايرة التغيري يف سعر  -65

  2023-2022للسماح إبجراء مقارنة براجمية بني الفرتتني املاليتني  11والدوالر األمريكي املعتمد يف امليزانية ليورول
التعديل ملسايرة الزايدات يف التكاليف  2025-2024. ويتضمن مشروع القرار بشأن اعتمادات امليزانية للفرتة 2025-2024و

    .2025-2024وسعر صرف امليزانية للفرتة 

 النقاط البارزة املتصلة ابلربانمج وامليزانية
الحتياجات اإلمجالية من املوارد الالزمة لتنفيذ برانمج العمل تشمل عن ايعطي برانمج العمل وامليزانية نظرة متكاملة  -66

األعضاء واليت متّول االعتمادات  من جانباملقررة االشرتاكات مصدرين خمتلفني للتمويل. ويتمّثل أحد مصدري التمويل يف 
من خارج امليزانية املسامهات سي اآلخر من اليت يصّوت عليها املؤمتر يف قرار اعتمادات امليزانية. وُيستمد املصدر الرئيالصافية 

األعضاء وشركاء آخرون على أساس طوعي من خالل الدعم املباشر للمنظمة، أو عن طريق توفري املساعدة الفنية  يقدمهااليت 
 والطارئة للحكومات ألغراض حمددة بوضوح يف اإلطـار االسرتاتيجـي واخلطة املتوسطة األجل.

يقدم رؤية موحدة لكيفية توجيه املوارد من و ويوفر هنج املنظمة القائم على النتائج برانمج عمل متكامل لألعضاء  -67
مجيع مصادر التمويل حنو حتقيق النتائج اليت متت املوافقة عليها يف اإلطـار االسرتاتيجـي واخلطة املتوسطة األجل. وابلتايل، 

. ويوصي اجمللس أبطر ضمن برانمج العمل املوّحدرتتيبات التخطيط واإلشراف نفسها ختضع املسامهات من خارج امليزانية ل
ت املؤمتر على االعتمادات النتائج ومستوى امليزانية املقررة، ويوفر تقديرًا للتمويل من خارج امليزانية لريفعه إىل املؤمتر. ويصوّ 

                                                      
  "2023-2022فرتة مبعدالت اليشار إليه يف اجلداول بعبارة " 11
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على توفري املسامهات الطوعية املقدرة من خارج امليزانية لتسهيل  من االشرتاكات املقررة، ويشجع األعضاء ستموَّلالصافية اليت 
 تنفيذ برانمج العمل املوّحد.

 مستوى امليزانية وإعادة ختصيص املوارد
ماليني دوالر  1 005.6هي  2023-2022ابلنسبة إىل االعتمادات الصافية يف امليزانية، فإّن نقطة البداية للفرتة  -68

مسية املتطلبات اليت تتجاوز مستوى امليزانية اإل 2025-2024عتمادات الصافية املقرتحة للفرتة أمريكي. وتتضمن ميزانية اال
أي تعويض الزايدات املتوقعة يف التكاليف.  - 2023-2022يف الفرتة اها احلالية للمحافظة على تكافؤ القوة الشرائية عند مستو 

مليون دوالر أمريكي  55.8من أجل تغطية الزايدات املقدرة يف التكاليف،  2025-2024وتبلغ قيمة املتطلبات اإلضافية للفرتة 
مليار  2.98(. وتقدر املسامهات من خارج امليزانية مببلغ 12و 11ني امللحقو جيم)موضحة مبزيد من التفاصيل يف القسم 

  أدانه. 5اجلدول القسم(. وتعرض احتياجات التمويل الرتاكمية يف  هذا دوالر أمريكي )موضحة مبزيد من التفاصيل يف

 )بسعر صرف امليزانية  لربانمج العمل 2025-2024: ا تياجات التمويل الرتاكمية للفرتة 5اجلدول 
 (2023-2022 للفرتة

 )مبييني الدوالرات األمريكية( برانمج العمل
  

  اال تياجات مبوجب االعتمادات الصافية

 1 005.6 2023-2022ات امليزانية مبستوايت التكاليف يف الفرتة بمتطل

 0.0 الزايدة احلقيقية )صفر يف املائة(

 مبستوايت الكلفة  2025-2024امليزانية للفرتة الصافية يف عتمادات اال
 1 005.6 2023-2022للفرتة 

 55.8 الزايدات يف التكاليف –االحتياجات اإلضافية 

 مبستوايت الكلفة 2025-2024 امليزانية للفرتةالصافية يف عتمادات اال
 1 061.4 2025-2024للفرتة  

 5.6% النسبة املئوية للتغيري يف االعتمادات الصافية

 2 979.3 املسامهات الطوعية اإلمجالية

 4 040.7 2025-2024جمموع برانمج العمل املتكامل للفرتة 
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 أدانه حملة عامة عن عمليات االسرتداد وإعادة التخصيص يف امليزانية.  6اجلدول يقدم و  -69
 حملة عامة عن رصصات امليزانية )مبييني الدوالرات األمريكية( :6اجلدول 

 املبلغ رصصات امليزانية 
 (22.7) اسرتداد تكاليف الدعم اإلضافية  1
 11.3 تعزيز الربجمة والدعم الرباجمي 2
 3.0 واإلشراف تعزيز اإلدارة 3
 8.4 تعزيز خدمات الدعم 4

 0.0  اجملموع 

وتقدر املبالغ املسرتدة اإلضافية لتكاليف الدعم املباشر وغري املباشر املتصلة بتنفيذ مشاريع حساب األمانة بقيمة  -70
اليت وافق عليها جملس  ،سرتداد التكاليفاخلاصة اب(. وقد وضعت سياسة املنظمة 1دوالر أمريكي )السطر  ينيمال  22.7

متاشًيا مع  13لكفالة قياس تكاليف املنظمة وتوزيعها بشكل صحيح بني مجيع مصادر التمويل 2015،12املنظمة يف عام 
  14سياسة منظومة األمم املتحدة واملبادئ اليت تشجعها اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

دوالر  ينيمال 22.7األولوية العالية اليت يبلغ جمموعها ويرد يف ما يلي توضيح مفّصل للتعزيز يف اجملاالت ذات  -71
 (.امليزانية من أبواب باب ذي الصلةالأيًضا إىل  مع اإلشارةأمريكي )

 (: 2)السطر تعزيز الربجمة والدعم الرباجمي  -72
دوالر أمريكي إلنشاء وحدة محاية البياانت ابعتبارها  ينيمال 1.5مبلغ قدره  – (ODGP) وحدة محاية البياانت (أ)

 (؛ 9مكتًبا مستقالًّ ضمن مكتب املدير العام )الباب 
دوالر أمريكي إلنشاء منصب مدير من أجل  ينيمال 0.6مبلغ قدره  – اخلرباء االقتصاديني رئيسوحدة النمذجة/  (ب)

 ؛(5)الباب وحتديثه وتنسيقه األساسي للنمذجة يف املنظمة ابهليكل املساعدة على النهوض 
اليت يضطلع هبا الرئيسية دوالر أمريكي ملواصلة تعزيز األدوار  ينيمال 2.3مبلغ قدره  – (OIN) مكتب االبتكار (ج)

املكتب، مبا يف ذلك حتسني القدرة على االبتكار على نطاق املنظمة، واالخنراط يف أنشطة االستشراف 
لشركاء وتعزيزها والدعوة إىل اعتمادها، وتقدمي اخلربة الفنية ودعم تنمية االسرتاتيجي، وحتديد االبتكارات مع ا

 إىل 1بواب من هتيئة بيئة متكينية مؤاتية لالبتكارات )األعلى تشجيع الالقدرات على املستوى اإلقليمي/القطري، و 
 (؛ 5

                                                      
 FC 157/10و CL 151/REP الوثيقتان 12

ابلنسبة إىل الدعم  مع التنفيذ التدرجيي لسياسة اسرتداد التكاليف اجلديدة واملبادئ اليت تقوم عليها، يسجل تراجع يف تكاليف االسرتداد الناقصة اترخيًيا  13
 (.31والفقرة  3، امللحق C 2023/8اإلداري والتشغيلي للمشاريع )أنظر تقرير تنفيذ الربانمج على غرار الوثيقة 

 .71/243الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ وأعيد أتكيدها يف قرار اجلمعية العامة  67/226القرار  14
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دوالر  ينيمال 1.5مبلغ قدره  – (CJN) املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (د)
أمريكي لتعزيز احللول املبتكرة والسعي إىل إجيادها يف اجملاالت الرئيسية التالية: االبتكارات من أجل رصد خصوبة 
الرتبة ورسم خريطة هبا؛ وضبط سالمة األغذية ورصدها؛ والتلوث الكيميائي يف املنتجات الغذائية؛ ورصد 

يكروابت يف األغذية والرتبة واملياه واحملاصيل؛ ومراقبة مقاومة مضادات امليكروابت يف ديناميكيات مضادات امل
من أجل مكافحة احلشرات ذات األمهية الزراعية  اإلنتاج احليواين؛ ومواصلة التطوير املبتكر لتقنية احلشرات العقيمة

 (؛ 4إىل  1 من والبيطرية والطبية )األبواب
مليون دوالر أمريكي لتعزيز تصميم الربامج  0.65مبلغ قدره  – (NFI) وتربية األحياء املائيةوحدة مصايد األمساك  (ه)

اإلقليمية/الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية وتنفيذها ودعم الشراكات وعمليات التواصل يف جمال تربية األحياء 
 (؛4إىل  1 من )األبواباملائية 

مليون دوالر أمريكي لتعزيز عمل املنظمة يف جمال اإلدارة  0.65مبلغ قدره  – (NSL) وحدة األراضي واملياه (و)
املتكاملة للفيضاانت وأتثرياهتا على التنمية الزراعية والريفية وعلى اإلدارة املتكاملة للمياه، مبا يف ذلك ابلنسبة إىل 

 (؛4إىل  1 من )األبواباملبادرات اإلقليمية اخلاصة بندرة املياه 
مليون دوالر أمريكي لتعزيز عملية إدماج عمليات  0.65مبلغ قدره  - (NSP) اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتتشعبة  (ز)

املكننة والرقمنة الزراعية املبتكرة الكفيلة بزايدة الفكاءة على امتداد سلسلة قيمة البذور لزايدة فرص حصول املزارعني 
 (؛4إىل  1 من )األبوابدامها يف نظم إنتاج احملاصيل على البذور ومواد الزرع العالية اجلودة واستخ

مليون دوالر أمريكي للعمل يف إطار مركز األمم  1.0مبلغ قدره  – (OSG) مكتب أهداف التنمية املستدامة (ح)
املتحدة لتنسيق النظم الغذائية من أجل دعم البلدان يف تنفيذ عمليات حتويل النظم الزراعية والغذائية القائمة على 

 (؛9أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ مساراهتا الوطنية )الباب 
تنسيق  يف متطلباتزايدة اللتلبية مليون دوالر أمريكي  1.0مبلغ قدره  – (CSG) شعبة خدمات األجهزة الرائسية (ط)

األعضاء خالل الدورة احلادية والسبعني  قرّهلسياسات تعدد اللغات الذي أياملؤسسي  االسرتاتيجي اإلطاروتنفيذ 
 (؛ 9)الباب  للمجلسبعد املائة 

 همادوالر أمريكي لكل من ينيمال 0.5مبلغ قدره  – املناخ تغرياسرتاتيجية العلوم واالبتكار واالسرتاتيجية اخلاصّة ب (ي)
 (؛3و 5ن )البااب هامن أجل كفالة تنسيق خطط العمل ودعم تنفيذ

 الشبابدوالر أمريكي لعمل الشباب ومشاركتهم يف منتدى  ماليني 0.5مبلغ قدره  – منتدى األغذية العاملي (ك)
 (.5الستثمار اخلاص مببادرة العمل يًدا بيد )الباب املنظمة للعلوم واالبتكار ومنتدى املنظمة لوملنتدى  ،العاملي

 (:3)السطر  تعزيز اإلدارة واإلشراف -73
مليون دوالر أمريكي ملواصلة تعزيز وظيفيت التفتيش واملراجعة  2.0مبلغ قدره  – (OIG) مكتب املفتش العام (أ)

 (؛9 )الباب
 (؛9دوالر أمريكي إلنشاء منصب انئب مدير )الباب  ماليني 0.5مبلغ قدره  –( OED) مكتب التقييم (ب)
دوالر أمريكي إلنشاء منصب انئب مدير  ماليني 0.5مبلغ قدره  – (CSL) شعبة اخلدمات اللوجستية (ج)

 (.10 )الباب
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 (:4يف سياق منو الربانمج املمول من خارج امليزانية )السطر  تعزيز خدمات الدعم -74
ل الرقمي دوالر أمريكي ملواصلة دعم التحوّ  ينيمال 4.0مبلغ قدره  – (CSI) شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات (أ)

العمل  أساليبيف املنظمة واالستجابة لالحتياجات اجلديدة إىل القدرات الرقمية، مبا يف ذلك مكان العمل الرقمي و 
يا املعلومات واالتصاالت اجلديدة، والتحسينات يف أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبنية التحتية لتكنولوج

 (؛8يف املنظمة )الباب 
جمموعة االتصاالت يف حساب األمانة  عزيزمليون دوالر أمريكي لت 2.0مبلغ قدره  – (CSF) شعبة الشؤون املالية (ب)

ووحدة اإلبالغ املايل من أجل مواجهة التحدايت اليت يطرحها تنامي حافظة مشاريع حساب األمانة وما يتصل 
 ؛(10بذلك من منو يف املعامالت املالية اليت حتتاج إىل اإلشراف والرقابة )الباب 

ندماج دوالر أمريكي لتعزيز املمارسات املتعّلقة ابلتنوع واال ماليني 1.4مبلغ قدره  – (CSH) شعبة املوارد البشرية (ج)
اختيار أفضل املواهب للعمل يف املنظمة؛ ودعم اللجنة من أجل يف مكان العمل ومبادرات التواصل والتوظيف 

   ؛(10االستشارية بني املوظفني واإلدارة )الباب 
ة واملبادرات املشرتكة دوالر أمريكي لدعم الوظائف املتغريّ مليون  1.0مبلغ قدره  – (CSL) شعبة اخلدمات اللوجستية (د)

بني الوكاالت، مبا يف ذلك الشؤون اللوجستية وإدارة سلسلة اإلمدادات، وإدارة املرافق امليدانية واملسؤولية البيئية يف 
لى الصمود، وبرانمج ، ونظام إدارة القدرة التنظيمية عأسطول املعداتوإدارة  ،املنظمة، وإدارة التأمني غري الطيب

 (.10األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة )الباب 
املوارد املخصصة ليلتزامات جتاه االتفاقيات، واألجهزة التابعة للمعاهدات، وتشاطر التكاليف يف األمم املتحدة،  

 واال تياجات اخلاصة األخرى
للمعاهدات والرتتيبات احلكومية الدولية، إلدارة ختضع التزامات املنظمة بتمويل خمتلف االتفاقيات واألجهزة التابعة  -75

رئيس الوحدة الفنية ذات الصلة، ابالشرتاك مع األمانة املعنية. وبقيت املوارد املخصصة لتلك االلتزامات عند مستواها احلايل 
 ، على النحو التايل:15ماليني دوالر أمريكي 24.3جمموعه  مبا

  مليون دوالر أمريكي 7.1 –هيئة الدستور الغذائي 
  2.6 –برانمج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

 دوالر أمريكي ماليني
  دوالر أمريكي ماليني 6.9 –االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
  دوالر أمريكي ماليني 1.5 –اتفاقية روتردام 
  مليون دوالر أمريكي 2.0 –الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املعاهدة 
  دوالر أمريكي ماليني 1.3 –جلنة األمن الغذائي العاملي 
  مليون دوالر أمريكي 1.0 –جلنة األمم املتحدة املعنية ابلتغذية 
  دوالر أمريكي ماليني 1.9 –األجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة من الدستور 

                                                      
دوالر أمريكي لربانمج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  (1) يشمل هذا املبلغ الزايدة البالغة مليون 15

 .2019يف ديسمرب/كانون األول  2021-2020التعديالت على برانمج العمل وامليزانية للفرتة التفاقية الدولية لوقاية النبااتت، الواردة يف لالصحة العاملية و 
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املسامهة املرصودة يف امليزانية لرتتيبات تشاطر التكاليف يف  2025-2024كما يتضمن برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -76
لألمم  مليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف نظام املنّسقني املقيمني 14.1األمم املتحدة البالغة 

 ماليني دوالر أمريكي. 21.8وأُبقي التمويل املخصص للعمل يف جمال قضااي املساواة بني اجلنسني عند . املتحدة

 2025-2024جماالت الرتكيز وإلغاء الرتكيز الرباجمي يف الفرتة 
سعًيا إىل توفري الدعم الفّعال لتحقيق األفضليات األربع، قامت الوحدات الفنية بتحديد جماالت الرتكيز وإلغاء  -77

الرتكيز وإعادة املواءمة، ضمن حدود املوارد املتاحة، نتيجة تزايد أو تراجع الطلب على بعض جماالت العمل أو اخلدمات 
ت العمل ذات األولوية القصوى يف إطار جماالت األولوية الرباجمية. ومت حتديد الفنية وحرًصا على أن يكون الرتكيز على جماال

 .2025-2024اجملاالت الفنية التالية للرتكيز أو إلغاء الرتكيز عليها يف الفرتة 
لدعم ستقوم املنظمة حبشد املعارف والشراكات واملوارد  - اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه والقضااي املّتصلة ابملياه -78

اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه من أجل التصدي آلاثر ندرة املياه واجلفاف والفيضاانت على النظم الزراعية والغذائية. وستواصل 
 املنظمة بصورة خاصة تعميم اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف جماالت األولوية الرباجمية ذات الصلة اليت تغذي املبادرات اإلقليمية

والتوجيهات اخلرائط رسم و ملياه؛ املتعّلقة ابالرقمية  عمليات التقييمعّلقة بندرة املياه، مبا يف ذلك نظم البياانت واملعلومات و املت
حتياجات الري العاملية؛ ومبادرة جودة املياه اليت هتدف إىل التصدي للتلوث الذي تسببه الزراعة؛ واملمارسات املتعّلقة ابالفنية 

املستخدمة يف دارة املياه إلجمال املياه والرتبة والزراعة للمزارعني أصحاب احليازات الصغرية؛ واإلجراءات املناخية املستدامة يف 
. وسوف تدعم املنظمة إعداد خرائط طريق وطنية تُعىن ابملياه من خالل احلوارات والعمليات التشاركية اليت الزراعة بكفاءة

ّجل وترية العمل على إعداد اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة؛ وتنّظم حوارات تقودها البلدان، حسب االقتضاء؛ وتع
 عاملية حول حيازة املياه، مبا يف ذلك النظر يف الُنهج اخلاصة ابلشعوب األصلية.

سرتكز مشاركة املنظمة يف العمليات املتعّلقة ابملناخ على دعم إحراز تقدم يف مفاوضات اتفاقية األمم  - املناخ تغرّي  -79
املستدام اليت  التحّولاملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وستدعم املنظمة بصورة خاصة، مبادرة األغذية والزراعة من أجل 

خ من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية، وستتعاون مع الشركاء يف مبادرات هتدف إىل حتسني متويل األنشطة املتعلقة ابملنا 
أخرى تعىن ابحللول املناخية، مبا يف ذلك التغذية وإدارة املياه والفاقد واملهدر من األغذية. وستواصل املنظمة أيًضا دعم 

للفرتة  ناخي يف جمال الزراعة واألمن الغذائياملفاوضات اليت جترى يف إطار عمل شرم الشيخ املشرتك بشأن تنفيذ العمل امل
، وأسواق الكربون التأثرياتبشأن القضااي الناشئة من قبيل احمليطات، والطموح يف جمال التخفيف من كذلك ، و 2023-2026

اهلدف شرم الشيخ بشأن  -اتفاق ابريس. عالوة على ذلك، سيتم تقدمي الدعم لنتائج برانمج عمل غالسكواملنشأة مبوجب 
وفًقا ملوعد حتقيقها املقرر خالل الدورة الثامنة والعشرين ملؤمتر  ،العاملي املتعلق ابلتكّيف ونتائج عملية احلصيلة العاملية األوىل

ورفع صياغة وتنفيذ التزاماهتا الوطنية  من أجل. وأخريًا، ستواصل املنظمة دعم البلدان 2023يف عام الذي سيعقد األطراف 
تقارير الالشفافية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس، على أن يتم رفع ض تقارير ألغرا

. وستواصل املنظمة الرتكيز على اجملاالت املواضيعية املتعّلقة ابملناخ 2023الشفافية لفرتة السنتني حبلول عام األوىل ألغراض 
تقدمي فضاًل عن ة املتعّلقة ابملناخ من خالل الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية، والبيئة، مبا يف ذلك متويل األنشط

عقد خالل فرتة السنتني هذه، مبا يف الدعم لألعضاء والشركاء يف املناقشات والعملية العاملية اخلاصة ابتفاقيات ريو اليت ستُ 
لتنوع البيولوجي، والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم ذلك الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ا
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املتحدة ملكافحة التصحر، والدورات الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثالثني ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
 اإلطارية بشأن تغري املناخ.

، وهي 2025-2024أمهية خاصة ابلنسبة إىل املنظمة يف فرتة السنتني مثة مسألة ذات  -التنوع البيولوجي والبيئة  -80
مؤمتر األمم املتحدة للتنوع البيولوجي )الدورة اخلامسة عشرة خالل مونرتايل العاملي للتنوع البيولوجي -إطار كومنينغاعتماد 

يرتبط بصورة خاصة بتنفيذ اسرتاتيجية والذي  2022يف ديسمرب/كانون األول  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي(
 من أجلوستدعم املنظمة األعضاء منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عــرب خمتلف القطاعات الزراعية. 

ي لألنواع املتعّلقة بتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية، والتصداألهداف تنفيذ اإلطار املعتمد مع الرتكيز على 
 ما من شأنه أن يساهم يف عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية. ،الغازية، وإصالح النظم اإليكولوجية لإلنتاج

حساب  ملناقشات الفنية إلنشاءما يتعّلق ابأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك يف  التعاون معأيًضا وستواصل املنظمة 
 من أجل متويل تنفيذ إطار العمل. مرفق البيئة العامليةاألمانة اخلاص يف إطار 

سيتواصل توجيه عمل املنظمة يف جمال احلراجة حنو مسامهة الغاابت يف حتويل النظم الزراعية والغذائية  - احلراجة -81
احلراجة. وسيتزايد  جمال والصحة املهنيتني يف إلغاء تركيز العمل على السالمةمع ، األفضليات األربعوالُنهج املتكاملة عرب 

الرتكيز على العمل املشرتك بني القطاعات، مبا يف ذلك تطوير الروابط بني احلراجة والنظم الزراعية والغذائية على النحو الذي 
سالسل قيمة ، وعلى العمل على إصالح النظم اإليكولوجية والتنمية املستدامة ل2022أوصت به اللجان الفنية يف عام 

واسعة النطاق الغاابت واحلراجة الزراعية. إضافة إىل ذلك، سريكز العمل على اجملاالت اليت ميكن فيها أن تقدم احلراجة مسامهة 
من أهداف التنمية  2-15والية املنظمة، مثل املقصد  الواقعة ضمن نطاقللقياس على أهداف التنمية املستدامة  ةوقابل

إلدارة املستدامة للغاابت، يف حني أنه سيتم إلغاء الرتكيز على األنشطة اليت تقدم مسامهات حمدودة يف املستدامة املتعّلق اب
 حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة.

ستشّدد منظمة األغذية والزراعة على تعزيز اإلنتاج النبايت املستدام من خالل  - النبااتت وقايةاإلنتاج النبايت و  -82
احلد من املخاطر واالستخدام األمثل للموارد. ويف هذا السياق، سيتم الرتكيز بشكل متزايد على دعم اإلنتاج الزراعي املبتكر 

مبادرة "بلٌد واحد منتٌج واحد ذو أولوية" واملزارعني على  واملستدام، مبا يف ذلك تعزيز مناطق التأثري ذات القيمة املضافة على
احلقلية دارس املغرار املبتكرين الزراعيني من أجل النظم اإليكولوجية القادرة على الصمود. وسيتواصل توسيع نطاق هنج 

ل الذي مت االضطالع به يف لمزارعني مع الرتكيز من جديد على حتديثها ورقمنتها وإعادة تفكريها. وسُيلغى الرتكيز على العمل
وانتقال الرتكيز إىل اإلدارة املستدامة لآلفات الغازية يف إطار  2019إطار العمل العاملي ملكافحة دودة احلشد اخلريفية منذ عام 

لزراعة إدارة الصحة النباتية، حتت مظلة هنج صحة واحدة. وسُيعاد توجيه جماالت الزراعة وإدارة املراعي للرتكيز على بياانت ا
القادرة على الصمود أمام تغري املناخ والزراعة يف األراضي اجلافة واآلالت الزراعية. وسيتم الرتكيز على الزراعة اإليكولوجية 
بينما ستحّول الزراعة العضوية حنو اإلنتاج املستدام والقليل املدخالت، واالستخدام الفّعال لألمسدة وتنويع احملاصيل، استناًدا 

 "إنتاج املزيد مبوارد أقل".إىل مبدأ 
، التحوّل األزرقالرتكيز الرباجمي على جمال األولوية الرباجمية بشأن  سينصبّ  -مصايد األ اك وتربية األ ياء املائية  -83

قدرة النظم اإليكولوجية بناء وال سيما مسامهة نظم األغذية املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي، وحتسني سبل العيش، و 
دعم التنمية املستدامة  (1لى الصمود. وسيتم حتقيق التحّول األزرق من خالل تعزيز العمل يف اجملاالت الرئيسية اليت تشمل: )ع

لرتبية األحياء املائية يف البلدان من خالل االرتقاء ابألنشطة والسياسات واخلطط ذات الصلة وتنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن 
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وحتديث وتطوير مؤشر املنظمة  (2؛ )2023ستدامة اليت سيتم وضع اللمسات األخرية عليها يف عام تربية األحياء املائية امل
( وزايدة توليد القيمة، 3الستدامة مصايد األمساك الذي يستخدم الحتساب األرصدة السمكية العاملية واإلبالغ عن حالتها؛ )

( وتقدمي املساعدة الفنية للبلدان 4سالسل قيمة األغذية املائية؛ )والكفاءة، والشمولية اجلنسانية، والقدرة على الصمود يف 
النامية وبناء قدراهتا لتنفيذ اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك، مبا يف ذلك بشأن اإلبالغ 

اخلدمات يف جمال  ةوتربية األحياء املائية احملددوتقييم مصايد األمساك وإدارهتا. وسيتم إلغاء الرتكيز على عمل مصايد األمساك 
إلغاء الرتكيز على دعم علوم كذلك لألغذية املائية من خالل حتسني االستهداف على مستوى املنظمة ككل، و الرقمية املالية 

 ترشيده لتحقيق الكفاءة. سيتماألحياء املائية ومصايد األمساك الذي 
عداد اخلطوط التوجيهية واملطبوعات بشأن املتعّلق إبتركيز العمل توجيه عاد يُ س -اإلنتاج احليواين وصحة احليوان  -84

التوعية احملددة األهداف وتنمية القدرات الوطنية من خالل التعاون مع الشركاء املنخرطني بنشاط يف  ، علىحليوانالرفق اب
الشراكة املتعددة أصحاب املصلحة من أجل  حليوان. وبعد إنتاج عّدة دالئل عملية بشأن سالمة األعالف يف إطارالرفق اب

إىل جعل املنظمة جهة فاعلة رئيسية يف جمال تنظيم  االهتمام سالمة األعالف، سيتم إلغاء الرتكيز على هذا العمل وحتويل
 األعالف، وخباصة من خالل عقد اجتماعات دولية سنوية للجهات املنظمة املعنية ابألعالف بغية تعزيز احلوار، وتبادل

املعلومات، وتشجيع التعاون بني القطاعني العام واخلاص. وسيتم إلغاء الرتكيز على العمل يف جمال اإلنتاج احليواين وصحة 
مثل اخليل واألرانب وخنازير البحر اهلندي.  ،من الناحية االقتصادية على املستوى العاملي متثيالً احليوان املتعّلق ابألنواع األقل 

والدواجن )البيض واللحم( والعلف  بقرقطاعات فرعية مستدامة لأللبان وحلم الاملسارات املؤدية إىل تقوية وسيتم الرتكيز على 
مبا يتماشى مع مبادرة التحول املستدام للثروة احليوانية من أجل بناء قطاع ثروة حيوانية أكثر استدامة وكفاءة ومشواًل وقدرة 

نطاق عمل املنظمة يف جمال اإلنتاج احليواين، وصحة احليوان، والصحة الواحدة،  على الصمود. وهتدف هذه املبادرة إىل توسيع
. ومبوازاة مواصلة تنفيذ خطة هذا العمل ومقاومة مضادات امليكروابت، والتنوع البيولوجي، والبيئة، والعمل املناخي، ودمج

على احلد من  عملها، سرتكز املنظمة 2025-2021بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة األغذية والزراعة عمل منظمة 
احلاجة إىل مضادات امليكروابت يف القطاعات اإلنتاجية بناء على طلب جلنة الزراعة، وذلك من خالل مبادرة عاملية حمددة. 

املنظمة على تنفيذ األنشطة ذات الصلة من خطة العمل املشرتكة الرابعية لنهج صحة  نصّب جهودإضافة إىل ذلك، ست
 (.2026-2022دة )واح
سيتم  -من خيل املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتطوير  البحث -85

نذار املبكر من أجل الكشف عن مسببات األمراض احليوانية العابرة للحدود لإلالرتكيز على استخدام أدوات التشخيص 
النووية واملستمدة من املواد النووية واملكافحة واألمراض احليوانية املصدر، وتوصيفها. وسيشمل ذلك تقييم برامج التشخيص 

ضارة وحتديدها والكشف عنها وتوصيفها املالئمة للغرض، واملصادقة عليها، وتطوير أدوات للتنقيب عن مسببات األمراض ال
البيئة/احلياة الربية/الثروة احليوانية/احليواانت الداجنة من التفاعل بني اإلنسان واحليوان. وستحظى البحوث بشأن  التيف جما

صدر ليس امليكروابت بعناية خاصة ذلك أن هذه املقاومة تشكل خطرًا كبريًا حيواين اململضادات لعدوى البكتريية امقاومة 
فقط للثروة احليوانية، بل أيًضا ملربيها والصحة العامة البيطرية. عالوة على ذلك، سرتكز املنظمة عملها يف جمال البحث 

( تقنيات النظائر لتقييم مصري مضادات امليكروابت وتداعياهتا على مقاومة مضادات 1والتطوير على اجملاالت التالية: )
( ومجع االستشعار بواسطة أشعة غاما مع التكنولوجيا الرقمية لتحسني رسم خرائط 2ة والغذائية؛ )امليكروابت يف النظم الزراعي

( واالبتكار يف جمال معاملة األغذية ابإلشعاع بواسطة حزم منخفضة الطاقة صادرة عن اآلالت، 3؛ )ئصهاخصاو رطوبة الرتبة 
التقنيات الرامية إىل حتسني احملاصيل النباتية مثل املوز من أجل  ( وتعزيز فعالية4واختبار مصدر األغذية البحرية وأصالتها؛ )
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التكّيف مع تغرّي املناخ. وسريكز العمل اجلديد على تعظيم دمج تقنية احلشرات العقيمة مع تقنية إابدة الذكر من أجل 
وملة وتغري املناخ. وسيتم إلغاء واملعروف عادة ابسم ذاببة الفاكهة الشرقية، بسبب الع ،الغازي bactroceraاالستجابة لنوع 

الرتكيز على عدد من جماالت البحث والتطوير بفضل نقل املعارف املتعّلقة مبنهجيات وبروتوكوالت البحث إىل األعضاء، مبا 
يف ذلك امللواثت الزراعية الكيميائية ومبيدات اآلفات اليت تؤثر على جودة املياه، وتقنيات القياس اإلشعاعي املتكاملة 

، التكميلية للملواثت واملخلفات املختلطة يف األغذية؛ ومنهجيات الكشف عن مقاومة حشيشة العرّاف يف حماصيل احلبوبو 
 .من بني مجلة أمور أخرى

كما  19-على استجابة املنظمة جلائحة كوفيد االجتماعيةالرتكيز الرباجمي ضمن الُشعب االقتصادية و  ىوسيلغ -86
 جاء يف اإلسقاطات احلالية، ويشري كذلك تقييم الحتياجات البلدان إىل أّن مواصلة تعزيز الدعم يف سياق جائحة 

وسينتقل الرتكيز إىل مواجهة التحدايت املتنامية اليت تطرحها األزمة الغذائية العاملية  ليس مطلواًب يف الوقت الراهن. 19-كوفيد
مبا يشمل احلرب يف أوكرانيا وغريها من الصراعات اجلارية، وتغري املناخ والظواهر املناخية القصوى  والعوامل املسامهة يف تفاقمها

 وحاالت االنكماش االقتصادي.
وحسنة التوقيت مبا يشمل عن أسواق السلع الغذائية متسقة وستعزز املنظمة عملها لضمان توافر معلومات   -87

من أجل رات أهداف التنمية املستدامة وعمليات تقييم األمن الغذائي املفصلة ومؤشألمسدة العاملية لسواق األاألساسية، و 
كما سيجري الرتكيز على سّد الثغرات يف البياانت عن األبعاد املختلفة للنظم إرشاد االستجاابت على مستوى السياسات.

ت البديلة. وعالوة على ذلك، سرتكز الغذائية من خالل تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان وتشجيع استخدام مصادر البياان
 املنظمة على تعزيز بنيتها األساسية اخلاصة ابإلحصاءات وستواصل تنفيذ خطتها لتحديث البياانت واإلحصاءات.

أّدت املنظمة دورًا رايداًي يف الدعوة إىل العمل على الصعيد العاملي للتخلص تدرجيًيا من أشكال الدعم العام لألغذية  -88
األكثر تسبًبا ابلتشوهات وإضرارًا ابلبيئة واجملتمع من أجل إعادة توجيهه إىل االستثمارات يف السلع واخلدمات العامة والزراعة 

للزراعة، على غرار البحوث والتنمية والبىن التحتية. وستواصل املنظمة إعطاء توجيهاهتا إىل البلدان بشأن جمموعة البدائل 
السياسات للمساعدة يف تسريع عجلة حتويل النظم الزراعية والغذائية مبوازاة خفض كلفة  املتاحة يف جمال الدعم على مستوى

األغذية املغذية وزايدة القدرة على حتمل كلفة األمناط الغذائية الصحية، ابإلضافة إىل كيفية إدارة املقايضات املمكنة نتيجة 
درجات مئوية واليت ستتضمن  1.5وأهداف التنمية املستدامة من  2وستقود املنظمة أيًضا مبادرة "الطريق إىل اهلدف  لذلك.

لتقرير حالة األغذية والزراعة يف عملنا على إعادة حتديد أوجه استخدام اإلعاانت والكلفة الفعلية لألغذية )وهو موضوع 
 ق اهلدفني كليهما.( وسرتكز بشكل كبري على أدوات النمذجة لتقييم خمتلف السيناريوهات الكفيلة بتحقي2024و 2023عامي 

من أهداف التنمية املستدامة وااللتزام ابحلد من  2ق اهلدف تدعم املنظمة من خالل جهودها لوضع النماذج الطريق حنو حتقي
وسيتمثل أحد جماالت الرتكيز األخرى يف الرابط بني التغذية والتجارة وسيشمل  مئوية. اتدرج 1.5االحرتار العاملي دون 

 إىل حتسني البياانت اإلحصائية بشأن احملتوى التغذوي لألغذية.اجلهود الرامية 
وستواصل املنظمة توسيع نطاق براجمها يف جمال املساعدة اإلنسانية والقدرة على الصمود وتعزيز عملها املتعلق   -89

ملساعدة  لياتابحلماية االجتماعية لالستجابة للصدمات على مستوى أسعار األغذية ودعم تنفيذ وتوسيع نطاق خمتلف اآل
 .الغذائية اتصدمالزايدة القدرة على الصمود مثل انفذة صندوق النقد الدويل ملواجهة البلدان على التصدي للصدمات و 

وستواصل املنظمة العمل على رصد أتثريات هذه التغيريات على النتائج، على غرار املساواة بني اجلنسني ومشاركة الشباب 
  والفقر واإلدماج. 
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 2025-2024استجابة منظمة األغذية والزراعة املخطط هلا لألزمة الغذائية يف الفرتة 
، 2025-2022للفرتة  )املراجعة( من خطة العمل املتوســـطة األجل القســـم ألفاســـتناًدا إىل التحدايت العاملية املبّينة يف 

، ســـــــــتواصـــــــــل املنظمة تســـــــــخري اإلطار 2023-2022وبناًء على اســـــــــتجابة املنظمة لألزمة الغذائية العاملية خالل الفرتة 
على أكمل وجه، ملواصــــلة تعزيز اســــتجابتها يف فرتة الســــنتني املقبلة، مبا يف ذلك من  2031-2022االســــرتاتيجي للفرتة 

األفضـــــــــليات وتوفّر  ، ابلتعاون مع شـــــــــركائها.والتغذية خالل دورها القيادي يف احلوكمة العاملية لألغذية واألمن الغذائي
 إطارًا توجيهًيا متيًنا ملثل هذه االستجابة، على النحو الوارد يف املوجز أدانه. ألربعا

ســـتســـتفيد املنظمة من التعاون ضـــمن الشـــراكة الرابعية مع منظمة الصـــحة العاملية واملنظمة العاملية لصـــحة  إنتاج أفضـــل:
اإلمدادات واالختالالت املرتبطة هبا وتعزيز احليوان وبرانمج األمم املتحدة للبيئة للتصــــــــدي لالختالالت يف ســــــــالســــــــل 

الوقاية من األمراض العالية األثر ومكافحتها؛ وضــــــــمان التوزيع املتكافئ لإلمدادات األســــــــاســــــــية؛ وتوطيد نظم اإلنذار 
 3اجملال  - جماال األولوية الرباجمية الرئيســـــــــــيّاناملبكر وإدارة حاالت الطوارئ من خالل تطبيق هنج الصـــــــــــحة الواحدة. )

حصـــول صـــغار املنتجني على حنو منصـــف على  اخلاص إبنتاج أفضـــل: 4صـــحة واحدة؛ واجملال : إبنتاج أفضـــل اخلاص
 (.املوارد

ســتوفّر املنظمة معلومات حمايدة وحمّدثة ويف الوقت املناســب مبا يف ذلك عن التطورات يف أســواق الســلع  تغذية أفضــل:
أسواق السلع يف شفافية الالغذائية األساسية وتوقعاهتا، وعن حتليل حالة األغذية وأوضاع األمن الغذائي من أجل تعزيز 

صــل املنظمة معاجلة مســألة احلصــول على أمناط غذائية وســتوا الغذائية وإرشــاد االســتجاابت على مســتوى الســياســات.
مليارات شـــــخص على حتّمل كلفة منط غذائي  3صـــــحية ابالســـــتجابة للعوامل االقتصـــــادية اليت تؤثر يف عجز أكثر من 

لى وعالوًة ع وستعمل املنظمة أيًضا على احلد من الفاقد واملهدر من األغذية لزايدة توافر السلع العالية القيمة. صّحي.
ذلك، ســــــــتعمل املنظمة على حتســــــــني الوصــــــــول إىل التجارة من خالل تعزيز التجارة اإلقليمية واألقاليمية، هبدف زايدة 
توافر جمموعات األغذية األســـاســـية لضـــمان احلصـــول على حنو أفضـــل على األمناط الغذائية الصـــحية مع مراعاة ســـالمة 

األمسدة وإمكانية احلصول عليها، مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع األغذية.وأخريًا، ستواصل املنظمة العمل على توافر 
منظمة التجارة العاملية لضــــمان اســــرتشــــاد القرارات على مســــتوى الســــياســــات مبعلومات حمّدثة عن التطورات اجلارية يف 

صــــــــحية  أمناط غذائية اخلاص بتغذية أفضــــــــل: 1اجملال  - جماال األولوية الرباجمية الرئيســــــــيّاناألســــــــواق العاملية لألمسدة )
 (.شفافية األسواق والتجارة  بتغذية أفضل: اخلاص 5 للجميع؛ واجملال

، مدونة الســــــلوك الدولية بشــــــأن اســــــتخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مســــــتدامســــــتشــــــّجع املنظمة اعتماد  بيئة أفضــــــل:
االســتخدام الصــائب لألمسدة ومســاعدة وســتدعو إىل اســتخدام خرائط مغذايت الرتبة لتوجيه القرارات املســتنرية بشــأن 

وســـــــتواصـــــــل املنظمة تعزيز القدرات  املزارعني يف التصـــــــدي الرتفاع أســـــــعار األمسدة مبوازاة تعزيز اإلنتاجية ومحاية البيئة.
التحليلية الوطنية يف جمال جودة الرتبة واألمسدة، مبا يف ذلك من خالل عالقات التعاون مثاًل مع الشــــــــــــــراكة العاملية من 

التخفيف من حدة آاثر تغري املناخ ونظم  اخلاص ببيئة أفضـــــل: 1اجملال  - الرباجمية الرئيســـــيّان جماال األولويةجل الرتبة )أ
اخلاص ببيئة أفضــــــــــــــل: التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل  3واجملال  زراعية وغذائية مكيّفة معه؛

 (.األغذية والزراعة
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املنظمة الدعوة إىل وضـع االسـتثمارات يف الزراعة يف صـميم االسـتجابة اإلنسـانية لألزمة الغذائية سـتواصـل  حياة أفضـل:
مبا يف ذلك التحّول الشــــامل وإعادة إحياء  العاملية، وتوســــيع براجمها يف جمال املســــاعدة اإلنســــانية والقدرة على الصــــمود

ا املنظمة تعزيز املعلومات و  .املناطق الريفية عمليات التقييم والتحليل اخلاصـــة ابألمن الغذائي من خالل وســـتواصـــل أيضـــً
وســتعزز املنظمة أواصــر تعاوهنا مع الوكاالت الدولية األخرى يف جمال احلماية االجتماعية لالســتجابة  مبادرات الشــركاء.

 اتصـــدمال للصـــدمات على مســـتوى أســـعار األغذية، وســـتوفّر الدعم الفين لتنفيذ انفذة صـــندوق النقد الدويل ملواجهة
اخلاص حبياة أفضــل: التحوّل الريفي الشــامل؛  2اجملال  - جماالت األولوية الرباجمية الرئيســيّة، حبســب االقتضــاء )الغذائية
 (.تعزيز االستثمارات اخلاص حبياة أفضل: 6 حاالت الطوارئ الزراعية والغذائية؛ واجملال اخلاص حبياة أفضل: 3واجملال 

 رصصات أبواب امليزانية
 رصصات أبواب امليزانية

على مستوى أبواب امليزانية )وفًقا ملعّدالت الفرتة  2025-2024اقرتاح برانمج العمل وامليزانية للفرتة  7 اجلدوليعرض  -90
بشكل دوالر أمريكي بني أبواب امليزانية  ينيمال 1 005.6وينبثق التغيري يف خمصصات االعتماد الصايف بقيمة  (.2022-2023

 أثر منوذج اسرتداد التكاليف واملخصصات املقرتحة للمجاالت ذات األولوية كما هو موضح يف هذه الوثيقة.عن أساسي 
-2024 للفرتة مل وامليزانية املقرتاوبرانمج الع 2023-2022بني الفرتة املالية  الصععععافية مقارنة االعتمادات :7اجلدول 
 (2023-2022عّدالت الفرتة مب -آبالف الدوالرات األمريكية ) )آبالف الدوالرات األمريكية( 2025

 
 
 امليزانية أبواب

برانمج العمل 
 املعدل وامليزانية
-2022للفرتة 

2023  

برانمج العمل  التغيري
وامليزانية للفرتة 

2024-2025 

 156 732 294 438 156 إنتاج أفضل 1
 129 741 150 129 590 تغذية أفضل 2
 118 313 95 118 218 بيئة أفضل 3
 123 778 26 123 752 حياة أفضل 4
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل  5

 71 314 22 71 292 املسّرعة

 140 788 0 140 788 برانمج التعاون التقين 6
 70 965 (224) 71 189 التواصل 7
 35 173 (373) 35 547 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 8
 59 687 267 59 419 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 9

 62 123 (258) 62 381 اإلدارة الكفؤة والفعالة 10
 600 0 600 املصروفات الطارئة 11
 14 000 0 14 000 اإلنفاق الرأمسايل 12
  22 421 0 22 421 اإلنفاق األمين 13

 1 005 635 0 1 005 635 (الصافيةجمموع االعتمادات )
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يف املوارد بفعل زايدة التمويل زايدة صافية  5( والباب 4إىل  1 )األبواب من ابألفضليات األربعظهر املوارد اخلاصة وتُ  -91
( يف أبواب امليزانية ذات الصلة بعد أخذ اسرتداد تكاليف الدعم 72)الفقرة  لتعزيز الدعم للربجمة والدعم الرباجمياملخصص 

 احلسبان.غري املباشرة يف 

 واإلشرافتعزيز اإلدارة ( لتلبية األولوايت املبّينة يف 10-7وارتفعت املوارد املخصصة لألهداف الوظيفية )األبواب  -92
نتيجة عمليات اسرتداد طفيًفا ظهر هذه األبواب اخنفاًضا صافًيا (. وبوجه عام، تُ 73و 72راتن )الفقويف خدمات الدعم املعززة 

  إضافية لتكاليف الدعم املباشر وغري املباشر املرتبطة بتنفيذ مشاريع الصناديق االستئمانية املوزعة على هذه األبواب.

ماليني دوالر أمريكي  140.8 عند مستوى( 6وجرى اإلبقاء على املوارد املخصصة لربانمج التعاون التقين )الباب  -93
وتوصية املؤمتر يف دورته التاسعة  89/9ائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية بناء على قرار املؤمتر رقم يف امل 14أو عند نسبة 

وجرى تعديل حصص املشاريع اإلقليمية لربانمج التعاون التقين متاشًيا مع النسب املئوية اليت أقّرها اجمللس لكي يوافق  والثالثني.
يف  8.3يف املائة؛ ألورواب  24.5يف املائة؛ آلسيا واحمليط اهلادئ  40.3األربعني، وهي ألفريقيا عليها املؤمتر يف دورته الثالثة و 

 16يف املائة. 8.6يف املائة؛ وللشرق األدىن ومشال أفريقيا  18.3املائة؛ ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

حبسب أبواب امليزانية  6 امللحقو ، واألقاليمميزانية االعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية  5امللحق ويعرض  -94
 اقرتاح امليزانية حبسب الوحدة التنظيمية. 7امللحق يعرض فيما والوحدة التنظيمية، 

  

                                                      
 .CL 171/REP)ج( من الوثيقة 27والفقرة  CL 171/7 )د( من الوثيقة6الفقرة  16



45  C 2023/3 

 

  حملة عامة عن املوارد املقررة ومصادر التمويل
من االشرتاكات املقررة لألعضاء وتقديرًا للمبالغ  يتم متويلهسنتني  لفرتةيقرتح برانمج العمل وامليزانية برانمج عمل  -95

 موجزًا عن االحتياجات اإلمجالية من املوارد  8اجلدول املقدمة كمسامهات طوعية من خارج امليزانية. ويعرض 
املمولة من االشرتاكات الصافية أبواب امليزانية ومصادر التمويل، أي االعتمادات كل ابب من حبسب   2025-2024للفرتة 

 .املقررة لألعضاء، وتقديرًا للموارد من خارج امليزانية

  حبسب األبواب ومصادر التمويل )آبالف الدوالرات األمريكية( 2025-2024: امليزانية املقرت ة للفرتة 8اجلدول 
 

االعتمادات  ابب امليزانية
 الصافية
)مبعدالت 

-2022الفرتة 
2023) 

من خارج 
 امليزانية

 اجملموع

 679 941 523 209 156 732 إنتاج أفضل 1
 392 750 263 010 129 741 تغذية أفضل 2
 586 550 468 237 118 313 بيئة أفضل 3
 1 805 017 1 681 239 123 778 حياة أفضل 4
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل  5

 94 087 22 772 71 314 املسّرعة

 140 788 0 140 788 برانمج التعاون التقين 6 
 79 940 8 975 70 965 التواصل 7
 35 395 222 35 173 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 8
 64 426 4 740 59 687 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 9

 69 066 6 943 62 123 اإلدارة الكفؤة والفعالة 10
 600 0 600 املصروفات الطارئة 11
 14 000 0 14 000 نفاق الرأمسايلاإل 12
  22 421 0 22 421 اإلنفاق األمين 13

 3 984 982 2 979 347 1 005 635 اجملموع
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وتعكس االعتمادات الصافية االحتياجات قبل ارتفاع التكاليف واليت يقرتح متويلها من االشرتاكات املقررة لألعضاء.  -96
تقدير الزايدات يف التكاليف  عربحتديث تكاليف الوحدات من خالل وستتم احملافظة على القوة الشرائية لالشرتاكات املقررة 

 1 061.4من برانمج العمل وامليزانية(، لتبلغ عندها االعتمادات الصافية  جيمالقسم دوالر أمريكي، أنظر  ينيمال 55.8)
 .17دوالر أمريكي مع الزايدة يف التكاليف ينيمال
-2024وتعكس املوارد من خارج امليزانية التقديرات األولية لتنفيذ املشاريع املمولة من املسامهات الطوعية يف الفرتة  -97

مليون دوالر أمريكي( من املوارد اإلمجالية. وتستند تقديرات التنفيذ إىل حتليل  2 979يف املائة ) 75، مبا يشمل نسبة 2025
ها، لالجتاهات، واملشاريع قيد التنفيذ اليت ستمتد إىل فرتة السنتني القادمة، واملشاريع املقرتحة حالًيا واليت من املرّجح املوافقة علي

 جيابية مع الشركاء.والتوقعات القائمة على أفكار للمشاريع واالتصاالت اإل
من الشركاء، حيث ظّل عدد الشركاء التقليديني يف املوارد  أكثر فأكثرولدى منظمة األغذية والزراعة جمموعة متنوعة  -98

عدد اجلهات املاحنة الناشئة  زادمن جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اثبًتا، يف حني 
بصورة مباشرة وعن طريق مشاريع  ،لدان اجلنوب والصناديق العمودية واخنراط املنظمة مع املؤسسات املالية الدوليةمن ب

حساابت األمانة األحادية املمولة من املؤسسات املالية الدولية، زايدة ملحوظة. ولقد زادت املسامهات يف مشاريع حاالت 
يف املائة من املسامهات الطوعية اإلمجالية وختصص حصة  50وابتت اآلن تتجاوز  السنوات املاضية خاللالطوارئ زايدة كبرية 

 حلاالت الطوارئ املمتدة يف أفغانستان والصومال. حالًياكبرية منها 
وللتشجيع على اتباع هنج براجمي واحلد من تكاليف املعامالت، تتيح املنظمة حالًيا للشركاء من أصحاب املوارد  -99

وخمصصة، مبا يف ذلك آلية املنظمة للتمويل الطوعي املرن )املعروفة سابًقا ابسم اآللية املرنة املتعددة الشركاء(،  آليات متويل جممعة
والصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، والصندوق اخلاص ألنشطة متويل التنمية، وحساب األمانة للتضامن 

، يتم يف الوقت 2022اردة إىل آلية التمويل الطوعي املرن بشكل ملحوظ خالل عام مع أفريقيا. ويف حني زادت املوارد الو 
من إمكانية  يف املائة من املسامهات من خارج امليزانية ابلكامل ملشاريع حمددة، األمر الذي حيدّ  95احلايل ختصيص أكثر من 

مولة بقدر كاف. وإلحداث أثر أكرب، من املهم أن تزيد ختصيص املوارد استناًدا إىل االحتياجات املتغرّية أو األولوايت غري امل
 من خالل هذا النوع من اآلليات. املخصصحصة التمويل بشكل ملحوظ 

كر سابًقا، يتعلق أكثر من نصف املوارد اإلمجالية املتوقعة من خارج امليزانية بتمويل التدخالت يف حاالت وكما ذُ  -100
سبل العيش على الصمود يف وجه عدد متزايد من التهديدات واألزمات. وهتدف الطوارئ والقدرة على الصمود، لبناء قدرة 

مليون شخص سنواًي من خالل التدخالت يف حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود، ومن خالل  80املنظمة إىل مساعدة 
ملستقبل وأن حتقق التنمية االستثمارات يف اإلجراءات االستباقية اليت من شأهنا أن تقلل من االحتياجات اإلنسانية يف ا

 املستدامة. وستتطلب هذه الغاية الطموحة زايدة متواصلة يف مستوايت التمويل احلالية.
وميثل التمويل اخلاص ابملناخ والبيئة املقدم من خالل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ حصة كبرية من  -101

. ويشكل مرفق البيئة العاملية 2022املوارد من خارج امليزانية، حيث كان مرفق البيئة العاملية اثين أكرب شريك يف املوارد يف عام 
، اتنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام، والتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معهآلية مالية هتدف إىل صون ال

ومكافحة التصحر، وإزالة املواد الكيميائية الزراعية اخلطرة. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية للعمل مع الصندوق األخضر 
من أجل االستثمار يف االبتكارات املدفوعة ابالستدامة للمناخ، وهو اآللية املالية األساسية التفاق ابريس، يف دعم األعضاء 

                                                      
 .2023-2022بسعر صرف امليزانية للفرتة  17
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اليت تقلل من الفقر واجلوع وعدم املساواة وتساعد األعضاء على مواجهة حتدايت تغري املناخ. وقد ُصممت مشاريع الصندوق و 
اكة بني املنظمة األخضر للمناخ خصيًصا ملساعدة األعضاء على تنفيذ مسامهاهتم احملددة وطنًيا، مما يضمن مسامهة الشر 

. وتتواءم الشراكة مع كل من الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية متاًما 2030والصندوق بشكل فعال يف خطة عام 
 مع األولوايت الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي.
 2025-2024التعدييت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

ل وبرانمج العمل وامليزانية أساًسا متيًنا لربانمج عمل منظمة األغذية والزراعة لفرتة يوفر كل من اخلطة املتوسطة األج -102
 من املتوقع إدخال. ولكن، مبا أن هذه الوثيقة قد أعدت قبل عام واحد من بداية فرتة السنتني، 2025-2024السنتني 
كجزء من العملية املقررة. وتشمل التعديالت املتوقعة احلاجة إىل إبراز القرارات والتوجيهات ذات الصلة اليت   عليها تعديالت

. وعالوة على ذلك، وبعد موافقة املؤمتر على امليزانية، فإن عملية 2023ترد من األجهزة الرائسية خالل النصف األول من عام 
قد تتطلب مزيًدا من التنقيح  2023طاق املنظمة خالل النصف الثاين من عام التخطيط املفصلة للعمل اليت ستنفذ على ن

لكفالة االتساق يف عمل املنظمة من املستوى القطري إىل املستوى العاملي لتحسني النتائج واألثر. وسيتم أيًضا دمج التنقيحات 
 والشؤون اللوجستية. املنبثقة عن االستخدام األكثر كفاءة وفعالية للموارد، وخباصة يف العمليات

وسيتم حتديث املستوى املقدر للمسامهات الطوعية وتوزيع تلك املسامهات، مع االقرتاب من موعد تنفيذ برانمج  -103
برانمج العمل وامليزانية للفرتة يف تعديالت ال. وسيتم اإلبالغ عن هذه التغيريات يف "2025-2024العمل وامليزانية للفرتة 

مبا يتماشى مع اإلجراءات املقررة للربجمة ولوضع  2023ها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول " لكي ينظر في2024-2025
 امليزانية.
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 األبعاد اإلقليمية
عملها يف األقاليم من خالل األولوايت اإلقليمية/املبادرات اإلقليمية اليت تشّكل بتنظيم منظمة األغذية والزراعة  تقوم -104

وإحداثه األثر املتوخى من أجل دعم على املستوى القطري آلية متعددة التخصصات لضمان التنفيذ الفّعال لعمل املنظمة 
درات اإلقليمية على التحدايت والفرص اخلاصة بكل أهداف التنمية املستدامة. وتقوم األولوايت اإلقليمية/املبالتحقيق البلدان 

 من دون ترك أي أحد خلف الركب.  ،إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلإقليم من أجل حتقيق 
االسرتاتيجي(  )اإلطار 2031-2022أبمهية اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  2022وأقّرت املؤمترات اإلقليمية لعام  -105
لعمل املنظمة واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف األقاليم، ودعمت أيًضا تنفيذ اإلطار التوجيهات توفري يف 

االسرتاتيجي من خالل جماالت األولوية الرباجمية العشرين مع االستفادة على أكمل وجه من العوامل املسّرعة املشرتكة األربعة، 
ابملساواة بني اجلنسني والشباب ، ودمج املواضيع املشرتكة املتعلقة لبياانت والعناصر املكمّلةالتكنولوجيا واالبتكار واوهي 

يف عمل املنظمة. وتتماشى مجيع األولوايت اإلقليمية/املبادرات اإلقليمية ابلكامل مع جماالت األولوية الرباجمية الواردة  والشمول
 أدانه.وعلى النحو املوجز  9اجلدول مبنّي يف كما هو يف اإلطار االسرتاتيجي وحظيت بتأييد املؤمترات اإلقليمية  

 2022األولوايت اإلقليمية/املبادرات اإلقليمية اليت أقرهتا املؤمترات اإلقليمية يف عام : 9اجلدول 
 أفريقيا

 نظم إنتاج زراعي وغذائي مستدامة
 نظم غذائية وتغذوية كفؤة ومنصفة

 العمل املناخي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
 بناء القدرة على الصمود والقضاء على الفقر

 واحمليط اهلادئآسيا 
 حتويل النظم الزراعية والغذائية من أجل إنتاج مستدام وأمناط غذائية صحية

 تسريع اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من أجل صون التنوع البيولوجي والعمل املناخي
 دعم التحّول الريفي الشامل إلقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة وجمتمعات ريفية منصفة

 بناء نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود يف الدول اجلزرية الصغرية النامية الواقعة يف احمليط اهلادئ
 أورواب وآسيا الوسطى

 متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية والشباب من خالل التحّول الريفي الشامل والرقمنة واالبتكار
 وتيسري الوصول إىل األسواق وتكاملهاحتويل النظم الغذائية 

 إدارة املوارد الطبيعية بشكل مستدام وصون التنوع البيولوجي يف ظّل تغرّي املناخ
 أمريكا اليتينية والبحر الكارييب

 نظم زراعية وغذائية مستدامة لتوفري أمناط غذائية صحية للجميع
 جمتمعات ريفية مزدهرة وشاملة 

 والقادرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخالزراعة املستدامة 
 الشرق األدىن ومشال أفريقيا

 التحّول الريفي وسالسل القيمة الشاملة
 األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحية للجميع
 خضرنة الزراعة، واملياه، والندرة، والعمل املناخي

 بناء القدرة على الصمود يف وجه الصدمات املتعددة
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أربع أولوايت إقليمية جديدة لتوجيه عملية على املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف دورته الثانية والثالثني،  صادق أفريقيا: -106
حتديد األولوايت، وعمليات الربامج، واإلبالغ يف اإلقليم. وتنبع هذه األولوايت اإلقليمية من املبادرات اإلقليمية الثالث 

جلعلها أكثر صلة  املبادرات واليت تقضي بتنقيح 2022لعام ملؤمتر اإلقليمي ألفريقيا االسابقة وتعكس التوصية الصادرة عن دورة 
على نطاق منظومة األمم املتحدة، مثل مبادرة العمل يًدا بيد وعملية إعادة املبادرات يف سياق املبادرات اجلديدة للمنظمة و 

تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وتعكس األولوايت اإلقليمية األربع املواضيع الرئيسية املنبثقة عن املستوايت القطرية 
واألولوايت اليت مت حتديدها ابلتشاور مع األعضاء وأصحاب  19-اإلقليمية واإلقليمية، مع مراعاة آاثر جائحة كوفيدودون 

املصلحة الرئيسيني. وشّجع املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املنظمة على تعزيز االعتبارات اخلاصة ابلشمول، وال سيما النساء والشباب 
 .تنفيذ األولوايت اإلقليميةلدى  ،ىوالفئات السكانية الضعيفة األخر 

أربع أولوايت على قليمي آلسيا واحمليط اهلادئ يف دورته السادسة والثالثني، إلاملؤمتر ا صادق آسيا واحمليط اهلادئ: -107
، مبا يف ذلك إىل املبادرات اإلقليمية األربع السابقة اليت أتخذ يف االعتبار اجتاهات التنمية السائدة يف اإلقليمابالستناد إقليمية 

للشباب والنساء. وأوصى فرًصا من شأنه أن يوّلد  ماالتحدايت والفرص اليت تعزز رقمنة القطاع الزراعي واجملتمعات الريفية، 
املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املنظمة مبواصلة تشجيع حتويل النظم الزراعية والغذائية من أجل إدخال حتسينات يف 

ة املستدامة والقادرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ؛ وتبيّن التكنولوجيات الزراعية؛ والوصول إىل األسواق الزراع التجما
والتجارة؛ واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك؛ وهنج "صحة واحدة"؛ واحلراجة 

بياانت وأفضل املمارسات من اإلقليم. وسيكثف اإلقليم اجلهود املبذولة لزايدة قدرة املزارعني املستدامة؛ واألدوات القائمة على ال
 . الضعفاء املتأثرين ابلنزاعات والكوارث الطبيعية على الصمود من خالل أنشطة الوقاية من حاالت الطوارئ واالستجابة هلا

املبادرات اإلقليمية احملّدثة على املؤمتر اإلقليمي ألورواب يف دورته الثالثة والثالثني  صادق: أورواب وآسيا الوسطى -108
الثالث مع الرتكيز على متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية والشباب، وحتويل النظم الغذائية، وإدارة املوارد 

األولوية واجملاالت ذات فقر واملواءمة مع جماالت األولوية الرباجمية الطبيعية على حنو مستدام، ومواصلة الرتكيز على احلد من ال
من أجل معاجلة القضااي وتكييفه اإلقليم. وشّجع املؤمتر اإلقليمي ألورواب املنظمة على تعديل العمل يف اإلقليم ابلنسبة إىل 

كل أفضل يف البلدان، مبا يف ذلك تلك املتأثرة املستجدة والسياقات املتغرية، مع إيالء عناية خاصة للتعايف وإعادة البناء بش
ابحلرب يف أوكرانيا. ومشلت األولوايت األخرى مواصلة حتسني عملية اإلبالغ عن أطر الربجمة القطرية، وتعزيز اجلهود لتشجيع 

لريف، وضمان املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات على حنٍو أفضل يف مجيع األنشطة، وخطة العمل للشباب يف ا
 . وقدرهتم على حتّمل كلفتها إمكانية وصول صغار املزارعني إىل التكنولوجيات الرقمية

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف دورته السابعة  صادق: أمريكا اليتينية والبحر الكارييب -109
 19-ن املبادرات اإلقليمية السابقة ومع أخذ آاثر جائحة كوفيدثالث مبادرات إقليمية مت حتديثها انطالقًا معلى والثالثني، 

على اإلقليم يف االعتبار. وترتبط املبادرات أيًضا ابلدعم الذي تقدمه املنظمة لألعضاء يف مساراهتم الوطنية لتحويل النظم 
تغذية مجيع الناس، والنهوض بسبل الزراعية والغذائية يف إطار جماالت عمل قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، مبا يف ذلك 

العيش املنصفة والعمل الالئق ومتكني اجملتمعات احمللية، وتعزيز احللول القائمة على الطبيعة يف جمال اإلنتاج، وبناء القدرة على 
الكارييب الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات والضغوط. عالوة على ذلك، أوصى املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

املنظمة بتحسني الدعم للتعبئة املتكاملة املعيارية والفنية والسياساتية والتشغيلية ويف جمال االستثمارات من خالل اتباع هنج 
 .براجمي
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أربع أولوايت على املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن يف دورته السادسة والثالثني،  صادق: الشرق األدىن ومشال أفريقيا -110
. وتعد هذه األولوايت مرتابطة ومتشابكة وتعكس 2020إقليمية ابالستناد إىل األولوايت األربع اليت وافق عليها يف دورته لعام 

جماالت الدعم االسرتاتيجية لبلدان اإلقليم من أجل حتويل نظمها الزراعية والغذائية. وأّكد املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن على 
األولوايت تشّدد على قضااي هامة من الناحية االسرتاتيجية ابلنسبة إىل اإلقليم، من بينها دعم التحّول الشامل والريفي مبا أن 

ميّكن الشباب والنساء، ومعاجلة مسألة انعدام األمن الغذائي والعبء الثالثي لسوء التغذية، وتشجيع التجارة، والتصدي 
 جماالت تغري املناخ وندرة املياه واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرة على لألسباب اجلذرية ملواطن الضعف يف

 . الصمود أمام الصدمات املتعددة، وإدارة املخاطر من خالل هنج استباقي وشامل
يف الفرتة املمتدة  انقش املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، يف دورته السابعة اليت ُعقدت أمريكا الشمالية: -111
، عدًدا من اجملاالت املواضيعية، منها على سبيل الذكر ال احلصر، ائتالفات قمة األمم 2022أبريل/نيسان  14إىل  12من 

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،  ينوالدورة السابعة والعشر  2021املتحدة للنظم الغذائية لعام 
ومنافع االستدامة اليت تعود ابلفائدة على النظم الغذائية، وأجهزة وضع املواصفات  اتلتطورات االبتكارية يف جمال الربوتينوا

)الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(، والفاقد واملهدر من األغذية. ومن بني األولوايت اليت حّددها  واملعايري
، أتثري النزاعات على األمن الغذائي العاملي، واحلوكمة يف املنظمة، وتغري 2023-2022مل املنظمة يف الفرتة املؤمتر اإلقليمي لع

 .، والعلوم واالبتكار، والتجارة ابملنتجات الزراعيةيف وجهه املناخ والقدرة على الصمود
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 حتسني التنفيذ –ابء 

والقدرة على  والفعاليةإن املدير العام ملتزم إبنشاء منظمة شاملة ومرنة تتسم ابلكفاءة والشفافية واالنفتاح واالبتكار  -112
. وتعترب هذه اجلوانب رئيسية لنموذج العمل املتجدد الذي يفي ابلغرض األفضليات األربعالتأثري، وختدم أعضاءها لتحقيق 
والذي يدعم نظرية التغيري  للمنظمة املفصل يف القسم واو من اخلطة املتوسطة األجل جيمنه واملعروض يف اإلطار االسرتاتي

منظمة األغذية والزراعة إىل أن تكون منظمة قائمة على  سعىاتباع هنج براجمي حمّسن. وتعلى اجلديدة وأطر النتائج ويشّجع 
ف مع التحدايت والصدمات وأوجه عدم اليقني املستقبلية؛ املعرفة ويف تطّور مستمر؛ وقادرة من الناحية التشغيلية على التكيّ 

مع جمموعة واسعة من الشركاء من القطاعني  فاعلوقادرة على تنفيذ حافظة متنامية من الربامج واملشاريع؛ وإىل التعاون بشكل 
 العام واخلاص؛ وإىل االستفادة من املوارد والتمويل املبتكر للتأثري على نطاق واسع.  

 انه وصف للعناصر الرئيسية اليت تدعم حتسني التنفيذ يف املنظمة مبوجب اإلطار االسرتاتيجي.ويرد أد -113

 اهليكل التنظيمي واإلدار 
 اهليكل التنظيمي

جمموعة من املبادرات لتعزيز األطر املؤسسية يف شكل تعديالت براجمية  2021-2020م املدير العام يف الفرتة قدّ  -114
منظمة مالئمة للغرض وحديثة وشاملة ومرنة، مع احلفاظ على قدرهتا الفنية من أجل االضطالع  وإدارية وهيكلية لضمان وجود

 اهليكل التنظيمي النمطي واملرن إحدى املبادرات الرئيسية. ابملهام احلافلة ابلتحدايت املاثلة أمامنا. ويعدّ 
اليت تؤدي وظيفة شاملة داخل  ،املكاتب( 1وتشمل العناصر الثالثة اليت يتألف منها هيكل املقر الرئيسي كالً من: ) -115

( 3اليت تتعاون بشكل وثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى أو مع املؤسسات املالية الدولية؛ ) ،واملراكز( 2املنظمة؛ )
اليت جتمع اخلربات الفنية واالقتصادية واالجتماعية احملددة للمنظمة أو اليت توفر الدعم التشغيلي واللوجسيت لتهيئة  ،والُشعب

 البيئة التمكينية الالزمة.
وحسن  املالءمة،حتسني من أجل وقد جرت مواءمة هياكل املكاتب اإلقليمية مع النموذج اجلديد للمقر الرئيسي  -116

لألعضاء الفرعية لدعم الذي تقدمه املكاتب اإلقليمية واإلقليمية اوفعالية  ،واجلودة الفنية ،الكلفة من حيثواملردودية  ،التوقيت
 من خالل املكاتب القطرية.

( ابستثناء تنقيح واحد مت إدخاله على مكتب 10 امللحقهو نفسه ) 2025-2024وال يزال اهليكل التنظيمي للفرتة  -117
أهداف التنمية املستدامة ويظهر على مستوى مكتب املدير العام من أجل إبراز خطوط اإلشراف واإلبالغ لدى املكتب 

 ومركز األمم املتحدة لتنسيق النظم الغذائية الذي يستضيفه مكتب أهداف التنمية املستدامة بشكل أفضل.  
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 اهليكل اإلدار 
العلماء ومدير  رئيساخلرباء االقتصاديني و  رئيسيوفر فريق القيادة الرئيسي املوحد مع نواب املدير العام الثالثة و  -118

الديوان الذين يدعمون املدير العام، منصة للتواصل الوثيق، والتبادل الشفاف، وصنع القرارات اجلماعية واملستنرية بشأن 
ة. ويتيح ذلك، جنًبا إىل جنب مع إزالة منصب املدير العام املساعد، االستجابة السريعة القضااي واملبادرات اليت هتّم املنظم

 إلدارة القضااي واملخاطر الناشئة واستخدام املوارد بطريقة مؤثرة أكثر. 
ويؤدي إنشاء خط إشراف وإبالغ مشرتك "ألف" و"ابء" يف املقر الرئيسي إىل زايدة قدرة اإلشراف لكبار املديرين  -119

يح وسيلة لتعزيز الرقابة الداخلية وجتنب وجود ثغرات على مستوى الرقابة. ويتبىن ذلك قيادة مجاعية يف املنظمة وشعبها ويت
 .الالمركزيةومراكزها ومكاتبها يف املقر الرئيسي واملكاتب 

ثل اإلقليمي، وانئيب وعلى املستوى اإلقليمي، تقوم فرق القيادة اإلقليمية اليت تتألف من املدير العام املساعد/املم -120
يف إطار جماالت األولوية الرباجمية واألولوايت الرئيسية اليت تندرج املمثل اإلقليمي، وكبار املوظفني، بدعم الربامج اإلقليمية 

 األخرى لإلطار االسرتاتيجي.
 

   ديثة وشفافة وفعالة وكفؤة –منظمة أغذية وزراعة وا دة 
لكفالة بيئة متكينية ذات كفاءة عالية تقوم فيها منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ واليتها يف عامل متغرّي من الناحية  -121

مالئمة  تضمن بقاءهاوإجراءات داخلية شاملة  عمليات تقييماالضطالع ب 2025-2024املنظمة يف الفرتة  ستواصلالرقمية، 
 املستقلة. عمليات املراجعة واالستعراض التوجيهات والتوصيات املنبثقة عنللغرض/مالئمة للمستقبل. وسوف تستفيد من 

على النحو األمثل إلحداث  ارأس املال البشري واملايل واألصول املالية مجيع جماالت العمل وجيب توظيفه ويدعم -122
حديثة ومؤثرة وموجهة حنو أقصى قدر من التأثري. ويتمثل اهلدف من "منظمة األغذية والزراعة الواحدة" يف إنشاء منظمة 

 إدارة املخاطر فيها.   تدمجاخلدمات وتتمتع ابملوارد الكافية من أجل االضطالع بعمليات شفافة وفعالة وكفؤة 
( 1(بناء منظمة األغذية والزراعة الواحدة احلديثة بطريقة شاملة تتمحور حول الركائز األربعة التالية:  وسيتواصل -123

 ( وأداء املشاريع. 4( ؛( وحشد املوارد3( ؛والدعم اللوجسيت( 2( ؛املوارد البشرية
ويف ما يتعّلق ابملوارد البشرية، تشمل اجملاالت اليت تستحق اهتماًما خاًصا اعتماد اسرتاتيجية حمدثة للموارد البشرية  -124
ة ابلقوة العاملة ؛ ووضع خطط فعالة خاصمدعومة بنظم وادوات حديثة وموجهة حنو العمالء اإلنسانمتمحورة حول  تكون

من أجل حتقيق املواءمة مع االحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية للمنظمة؛ واعتماد منوذج حمسن ملالك املوظفني من سيخلفها و 
 يف املكاتب القطرية.

ويف ما خيص الدعم اللوجسيت، تشمل اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من التطوير إقامة بيئة فعالة وكفؤة وسحابية  -125
تكون متوائمة مع إصالح الكفاءة يف و ؛ ووضع خارطة طريق ملنظمة األغذية والزراعة خاصة ابلكفاءة املنظمةوارد ملتخطيط لل

؛ وتطوير أوجه الكفاءة املتكاملة عمودايً  عمليات املعامالت اإلدارية الرئيسيةيوفر األمم املتحدة؛ وإنشاء مركز خدمات مشرتكة 
 هج املرنة واملنخفضة الكلفة. ؛ وتطبيق النُ حتويل األعمال التجارية املبتكرة املستدامة بيئًيا من خالليف تقدمي اخلدمات الفعالة و 
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تتمكن املنظمة من حتقيق النتائج املتوخاة يف اإلطـار االسرتاتيجـي كي ل أساسًياعترب حشد املسامهات الطوعية أمرًا ويُ  -126
بطريقة فعالة. وسيتواصل الرتكيز بشكل خاص على أتمني قاعدة متنوعة من اجلهات املاحنة اليت تعترب أساسية لزايدة استقرار 

ملوارد لتعزيز جماالت العمل يف جمال وعلى استكشاف الفرص املتاحة حلشد االتدفقات الدورية للمساعدة اإلمنائية الرمسية؛ 
وعلى حشد التمويل غري املخصص النظم الزراعية والغذائية اليت ال حتظى ابلتمويل الكايف لكن اليت ميكنها أن حُتدث أثرًا عالًيا؛ 

الشركاء يف املوارد  التأثري والذي قد يكون أقل بروزًا لدىالعايل على العمل  أو املرن الذي يتيح للمنظمة الرتكيز بشكل متساوٍ 
 ألسباب فنية أو جغرافية.

ويرتبط حتسني أداء املشاريع ارتباطًا وثيًقا ابإلجراءات املتخذة يف إطار الركائز الثالث الوارد وصفها أعاله. وتشمل  -127
التوجيهية هج املؤسسية وتدفقات العمل واخلطوط اجملاالت اإلضافية اليت تستحق اهتماًما خاًصا خالل فرتة السنتني: النُ 
للمنظمة تعمل على أفضل وجه وتتبع منوذج  الالمركزيةاملالئمة للغرض من أجل تطوير املشاريع وتنفيذها؛ وهتيئة بيئة للمكاتب 

 عمل متجدد؛ واالستفادة من التعاون بني الوكاالت يف إطار إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛ ووظائف الرقابة
الفعالة يف مجيع املواقع؛ وتعزيز األدوات والعمليات من أجل إدارة املخاطر بطريقة استباقية والتخفيف من  واإلشراف الداخلية
 .وطأهتا
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 حملة عامة عن الوظائف
 8 امللحق، ويظهر 10اجلدول يرد موجز عن تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية واملقسمة حبسب املوقع والفئة يف  -128

عدد الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية. وتنشأ التغيريات يف الوظائف بشكل رئيسي جراء ختصيص املوارد للمجاالت 
 .73إىل  70ات من ذات األولوية العالية، كما هو موضح يف الفقر 

 : تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية حبسب املوقع والفئة10اجلدول 
وامليزانية  برانمج العمل فئة الرتبة

 2023-2022 املعّدل للفرتة
برانمج العمل وامليزانية  التغيري

 2025-2024للفرتة 
 املقر الرئيسي

   

 89 7 82 مدير والفئات العليا

 899 26 873 الفئة الفنية

 540 9 531 اخلدمات العامةفئة 

 1 528 42 1 486 اجملموع للمقّر الرئيسي
    اليمركزيةاملكاتب 

 51 0 51 مدير والفئات العليافئة 

 608 1 607 الفئة الفنية 

 823 (1) 824 اخلدمات العامةفئة 

 1 482 0 1 482 الالمركزيةاجملموع للمكاتب 

    مجيع املواقع

 140 7 133 فئة مدير والفئات العليا

 1 507 27 1 480 الفئة الفنية

 1 363 8 1 355 فئة اخلدمات العامة

 3 010 42 2 968 املواقع اجملموع جلميع

موظفني  5ويف جمال االستثمار،  اموظفً  21 موظًفا مت انتداهبم من املقر الرئيسي: 32، الالمركزيةمالحظات: يبلغ عدد موظفي الفئة الفنية يف املكاتب 
 املقر الرئيسي. يفوظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف  25موظفني لألمن امليداين. وترد  4 للشؤون القانونية وني اثننيموظفو ماليني، 

وتشمل التغيريات يف الوظائف يف املقر الرئيسي أربع وظائف جديدة من الفئة الفنية وأربع وظائف جديدة من فئة  -129
ة من فئة اخلدمات العامة اخلدمات العامة يف شعبة الشؤون املالية، وثالث وظائف جديدة من الفئة الفنية وأربع وظائف جديد

يف شعبة املوارد البشرية، ووظيفتني اثنتني جديدتني من الفئة الفنية يف شعبة اخلدمات اللوجستية، ووظيفة انئب مدير واحدة 
وأربع وظائف حمقق ووظيفيت مراجعة من الفئة الفنية يف مكتب املفتش العام، ووظيفة انئب مدير يف كل من مكتب التقييم 

دمات اللوجستية، وثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة يف وحدة محاية البياانت، وشعبة اخل
اخلرباء االقتصاديني، ووظيفة واحدة لنائب مدير وثالث وظائف  رئيسفة واحدة من فئة مدير يف وحدة النمذجة التابعة ليووظ
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ووظيفة واحدة من الفئة ني فنيتني يف شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ووظيفتمن الفئة الفنية يف مكتب االبتكار، 
مكتب أهداف التنمية املستدامة وشعبة خدمات شعبة األراضي واملياه وشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت و  الفنية يف كل من

يتم متويلهما من  1-إىل فئة مد 5-وصحة احليوان، من فئة ف األجهزة الرائسية. ومتت ترقية وظيفتني يف شعبة اإلنتاج احليواين
 املوارد القائمة، لعكس أدوارمها ومستوى مسؤولياهتما بشكل أفضل.  

عن عمليات إعادة اهليكلة من دون تكاليف، مبا يف ذلك تثبيت وظيفة  الالمركزيةوتنجم التغيريات يف املكاتب  -130
بني املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ وتسوية الوظائف من فئة اخلدمات العامة  موظف األمن امليداين يف املكتب اإلقليمي

 قليمي الفرعي لغرب أفريقيا إثر استعراض القدرات اإلدارية الرئيسية.ألفريقيا واملكتب اإل
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 األبعاد املالية واملتعلقة ابمليزانية -جيم
بشكل كامل، مبا يف ذلك الزايدات املتوقعة يف التكاليف وحيّدد يعرض هذا القسم االحتياجات لتمويل برانمج العمل  -131

كذلك االحتياجات الالزمة لتوفري االلتزامات الطويلة األجل والصناديق االحتياطية. ويُعرض مشروع قرار للمؤمتر للموافقة 
  على برانمج العمل واعتمادات امليزانية لفرتة السنتني املمولة من االشرتاكات املقررة.

 ة عامة عن الزايدات املتوقعة يف التكاليفحمل
تغطي تقديرات الزايدة يف التكاليف إعادة حســـــاب تكاليف مدخالت الربانمج العادي من املســـــتوايت اليت كانت  -132

من أجل تنفيذ برانمج العمل، ال  2025-2024ملســـــتوايت اليت ســـــتكون عليها يف الفرتة إىل ا 2023-2022عليها يف الفرتة 
والتوزيع التفصـــيلي  الفرضـــياتيتعلق بشـــؤون املوظفني والســـلع واخلدمات وعامل انقضـــاء الوقت. وترد املنهجية و  ســـيما يف ما

 . على الويب 11 امللحقللتكاليف يف 
على تســــــــــوايت التكاليف الفعلية اليت جتري خالل فرتة  بناءً وتوضــــــــــع تقديرات الزايدات يف التكاليف كل ســــــــــنتني  -133

فرتة الســــنتني  ( والتســــوايت املتوقعة يف تكاليف الوحدة اليت ســــتســــري يفالتكاليف على فرتة الســــنتني توزيعالســــنتني احلالية )
 (. التضخمالتالية )

 املوظفون والسلع واخلدمات

تشـــــــــمل خدمات املوظفني مجيع تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك الرواتب، واالشـــــــــرتاكات يف صـــــــــندوق املعاشـــــــــات  -134
التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضـــــمان االجتماعي، واالســـــتحقاقات األخرى املتعلقة ابملوظفني، ومســـــتحقات ما بعد انتهاء 

ي اخلـدمـات العــامـة. وتنبثق التغيريات يف تكــاليف خـدمـات لفئــة املوظفني الفنيني أم لفئــة موظفأكـان ذلـك اخلـدمـة ســــــــــــــواء 
املوظفني عن القرارات املتعلقة ابلنظام املوحد لألمم املتحدة، على النحو الذي اســـــــتعرضـــــــته وقررته جلنة اخلدمة املدنية الدولية 

 واجلمعية العامة لألمم املتحدة، والتدقيق املستقل، وعن عوامل خارجية أخرى.
دمات فتشمل املوارد البشريّة األخرى من غري املوظّفني )على غرار االستشاريني(، والسفر، والنفقات أما السلع واخل -135

 التشغيلّية العامة، والعقود، وغريها )مثاًل اللوازم واملعّدات(. 
ماليني دوالر أمريكي أي  44.0حبدود  2025-2024وتقّدر الزايدات اإلمجالية يف خدمات املوظفني خالل الفرتة  -136

ماليني دوالر أمريكي موزًعا على فرتة  18.4يف املائة خالل فرتة الســـــــــــــنتني، وتتألف من مبلغ  5.5ما يعادل زايدة نســـــــــــــبتها 
 مليون دوالر أمريكي نتيجة التضّخم. 26.0السنتني وزايدة قدرها 

يغطي يف مجلة أمور مبا ماليني دوالر أمريكي  11.8ت اإلمجالية حبدود اخلاص ابلســـــــــــلع واخلدمار التضـــــــــــّخم ويقدّ  -137
والســـــفر رغم اجلهود الراهنة خلفض التكاليف، بناء على الوفورات ســـــابًقا وحالًيا وعلى النهج  اخلدماتارتفاع تكاليف فواتري 

 املبتكرة. 
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موزعة حبســـــــب  2025-2024أدانه موجز وشـــــــرح لتطور الزايدات املتوقعة يف التكاليف للفرتة  11اجلدول ويرد يف  -138
 .فئات املدخالت

 2025-2024: مععلععخععص الععزايدات يف الععتععكععععععالععيععف يف إطععععععار االعععتععمععععععادات الصععععععععععععععععافععيععععععة لععلععفععرتة 11اجلععععععدول 
 األمريكية( الدوالرات )مبييني

االعتمادات  
الصافية املقرت ة 
بتكاليف الفرتة 

2022-2023 

التوزيع على فرتة 
 السنتني

 التغيري التضخم
 اإلمجايل

االعتمادات 
الصافية 
املقرت ة 
 بتكاليف الفرتة

2024-2025 

النسبة املئوية 
لزايدة 
التكاليف 
 )كل سنتني(

        خدمات املوظفني
الرواتب واشرتاكات صندوق املعاشات 

 %5.9 777.2 43.3 26.0 17.4 733.9 التقاعدية والبدالت

 %1.4 73.0 1.0 0.0 1.0 72.0 مستحقات ما بعد انتهاء اخلدمة
/ تسوية مقّر العمل  عامل انقضاء الوقت

 %2.4 (12.7) (0.3)   (12.4) اجلديدة

 %5.5 837.6 44.0 26.0 18.4 793.5 جمموع خدمات املوظفني
 %2.7 447.8 11.8 11.8  436.0 جمموع السلع واخلدمات

 %0.0 (224.0) 0.0   (224.0) إيرادات املنظمة وإيرادات أخرى
 %5.6 1 061.4 55.8 37.8 18.4 1 005.6 مستوى امليزانية ليعتمادات الصافية

ماليني دوالر أمريكي تعكس عوامل عدة مبا فيها  17.4يؤدي توزيع التكاليف على فرتة الســـنتني إىل زايدة قدرها و  -139
الزايدة اليت فاقت املبالغ املرصـــــــــــــودة يف امليزانية لصـــــــــــــايف رواتب موظفي الفئة الفنية يف املقر الرئيســـــــــــــي، وارتفاع قيمة الدوالر 

جر املعدلة منذ األمريكي والتخفيضـــات يف البدالت واالســـتحقاقات األخرى مبا يعكس التطبيق التدرجيي جملموعة عناصـــر األ
 2016.18عام 
وقد بلغت تقديرات التضــــخم املتعلقة ابلرواتب واالشــــرتاكات يف صــــندوق املعاشــــات التقاعدية والبدالت ما قيمته  -140

ماليني دوالر أمريكي. وتســــتند تقديرات التضــــخم إىل توقعات مؤشــــر أســــعار االســــتهالك األخرية الصــــادرة عن وحدة  26.0
 إليكونوميست، يف األقاليم أو البلدان اليت للمنظمة مكاتب كربى لديها. املعلومات التابعة جمللة ا

ن الرائســــــية يف جهزة األوقد أُبلغت  -141 منظمة األغذية والزراعة أبنه من الصــــــعب التكّهن بتكاليف املوظفني رغم حتســــــّ
كمًيا، ما يفضــــــي إىل اختالفات عن نظم املعلومات اليت ُتســــــتخدم لتحليل أمناط التكاليف احلالية وحتديد االجتاهات حتديًدا  

  19تقديرات امليزانية اليت يتم إعدادها قبل تنفيذ امليزانية.

                                                      
 FC 173/12؛ وFC 170/8؛ وFC 169/10؛ و2و 1الفقراتن  FC 164/8؛ وFC 161/9؛ و 160/10FCالواثئق  18
 FC 113/10الوثيقة  19
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 عامل انقضاء الوقت

يف امليزانية للوظائف الثابتة يف  اتمليزانية وهو يرمي إىل خفض االعتمادمن أدوات اعامل انقضــــــاء الوقت أداة  يعدّ  -142
ر الناشئة عن إهناء اخلدمة والتأخريات املعتادة يف التعيينات، مبا يف ذلك التعيني الربانمج العادي، من أجل مراعاة آاثر الشواغ

يف وظائف جديدة، على الرواتب واإلنفاق العام لتكاليف املوظفني. وقد أقر اجمللس منهجية عامل انقضــــــــاء الوقت يف دورته 
. وأتخذ هذه الطريقة يف االعتبار معدالت 1997-1996الســـــــــــابعة بعد املائة وهو مســـــــــــتخدم يف مجيع امليزانيات منذ الفرتة 

لخدمة. وعالوة على ذلك، ال لإهناء حاالت الدوران الســـــــابقة، واملدة الزمنية املعتادة لتعيني املوظفني، ومدى توقع حصـــــــول 
 حتسب تكاليف الوظائف اجلديدة املدرجة يف امليزانية إال ملدة شغل الوظائف املتوقعة خالل فرتة السنتني.

 ما)بعد من الفئة الفنيةيف املائة لتكاليف املوظفني  1.61نســبة  2025-2024وقد بلغ عامل انقضــاء الوقت للفرتة  -143
-2022 يف الفرتةكمـــا يف املـــائـــة لتكـــاليف موظفي فئـــة اخلـــدمـــات العـــامـــة ) 1.78( و2023-2022يف الفرتة  1.75كـــان 
 تكاليف ية يفأمريك اتدوالر  11.6يف اخنفاض قدره  2025-2024(. ويتمثل أثر عامل انقضــــاء الوقت خالل الفرتة 2023

. ويتمثل األثر الصــايف لعامل انقضــاء الوقت اجلديد، مع االنتقال 20املوظفني املدرجة يف امليزانية عند تطبيقه على مجيع املواقع
 ماليني دوالر أمريكي. 0.8 قدره تكاليف املوظفني مببلغارتفاع يف  ،2025-2024إىل الفرتة  2023-2022من الفرتة 

ا ملنهجية عامل انقضـــــــاء الوقت، مت تقدير تكاليف عدة وظائف جديدة يف ميزانية الربانمج جلزء فقط من فرتة ووفقً  -144
السنتني املقبلة، حيث تقل الفرتة املتوقعة لشغل الوظائف عن فرتة السنتني الكاملة. وقد أسفر هذا التعديل عن ختفيض قدره 

. أما األثر الصايف، بعد تعديله 2025-2024خالل الفرتة  أمريكي يف تكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانيةدوالر  ينيمال 2.5
 دوالر أمريكي. يونمل 1.1كلفة املوظفني مبا مقداره ، فيتمثل يف ختفيض  2023-2022للوظائف اجلديدة يف الفرتة 

 2025-2024خالل الفرتة  ،لوظائف اجلديدةلمبا يف ذلك ، لعامل انقضــــــاء الوقت املوحدةوابلتايل، فإن التســــــوية  -145
-2022مقارنة ابلفرتة  ماليني دوالر أمريكي، مع حتقيق أثر صــــــــــــــافٍ  12.7 مبا مقدارهتتمثل يف خفض تكاليف املوظفني 

 .11اجلدول كما يظهر يف   ماليني دوالر أمريكي 0.3يتمثل يف خفض قدره  2023

 للمنظمة والسيولة واال تياطي فيهاالسيمة املالية عناصر حتسني 

 حملة عامة عن أرصدة احلساب العام واحلساابت ذات الصلة

ما يتعلق بثالثة مكوانت للحساب العام واحلساابت ذات الصلة على النحو  ميكن تقدير السالمة املالية للمنظمة يف -146
 التايل:
على األعضاء واإليرادات املقررة يربز هذا احلساب النتائج التارخيية املرتاكمة جلميع االشرتاكات  - احلساب العام (أ)

 املتنوعة وغريها من اإليرادات واليت تقابلها املصروفات الرتاكمية لتنفيذ برانمج العمل؛
يف  الالئحة املالية من 2-6 للمادةا وفقً  الصـــــــــندوق،يتمثل الغرض الرئيســـــــــي هلذا  -رأس املال العامل صعععععععندوق (ب)

لف مالية للحســـــاب العام لتمويل املصـــــروفات إىل أن يتم حتصـــــيل االشـــــرتاكات املقررة للميزانية. وميكن تقدمي ســـــُ 
 الطوارئ غري املنظورة يف امليزانية؛  يف متويل أنشطة حاالت صندوقأيضا استخدام هذا ال

                                                      
 على إزالة تسوية عامل انقضاء الوقت. 2009ابلنسبة إىل مكاتب االتصال واملكاتب القطرية، وافق املؤمتر يف عام  20
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وجرى توســـــيعه  1977يف عام  27/77أنشـــــئ هذا احلســـــاب مبقتضـــــى قرار املؤمتر  -  سععععاب اال تياطي اخلاص (ج)
، ويقوم هـــذا 200521املؤمتر يف عـــام صــــــــــــــــادرة عن ، وتوجيهـــات أخرى 17/89و 13/81مبوجـــب قراري املؤمتر 

ئة عن احلســـــــــــاب حبماية برانمج العمل وامليزانية من أتثريات التكاليف اإلضـــــــــــافية غري املدرجة يف امليزانية والناشـــــــــــ
التقلبات املعاكســـــة يف أســـــعار الصـــــرف واالجتاهات التضـــــخمية غري املدرجة يف امليزانية. كما ميكن هلذا احلســـــاب 

 ما بعد.  تقدمي سلف مالية إىل احلساب العام على أساس اسرتدادها يف
يف  202122ديسمرب/كانون األول  31ألرصدة يف احلساب العام واحلساابت ذات الصلة يف عن ايرد موجز و  -147

 .12 اجلدول

 2021ديسمرب/كانون األول  31: أرصدة احلساب العام واحلساابت ذات الصلة  ىت 12اجلدول 
 مبييني الدوالرات األمريكية 

 (964.3) احلساب العام )العجز(
 25.7 رأس املال العامل صندوق

 35.1 حساب االحتياطي اخلاص
 (903.5) 2021ديسمرب/كانون األول  31جمموع احلساب العام واحلساابت ذات الصلة )العجز( يف 

 
 يف العجز يف احلساب العام واحلساابت ذات الصلة سامهتلعوامل الرئيسية اليت عن اويرد أدانه موجز  -148

 . 2021ديسمرب/كانون األول  31 يف

 الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمةتكاليف اخلدمة السابقة غري املمولة للتغطية 
لة خبطة التغطية الطبية بعد انتهاء صتزايد قيمة التزامات اخلدمة السابقة املت 1997سجلت املنظمة ابطراد منذ عام  -149

اخلارجي. وبلغ جمموع االلتزامات غري  اخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة على النحو الذي حدده التقييم االكتواري
 ينيمال 792.4دوالر أمريكي منه مبلغ  ماليني 868.3 قدرها مبلغً  2021ديسمرب/كانون األول  31عنها يف  اليت أفيداملمولة 

دوالر أمريكي متعلق بصندوق مدفوعات انتهاء  ماليني 75.9دوالر أمريكي متصل ابلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ومبلغ 
 اخلدمة. 

                                                      
 REP/2005 C الوثيقة 21
  180/2FCالوثيقة   22
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 املصروفات غري املدرجة يف امليزانية
، كانت هناك مصروفات غري مدرجة يف امليزانية بلغ جمموعها 1998خالل الفرتة منذ عام  -150

 يف تدهور جمموع العجز يف احلساب العام واحلساابت ذات الصلة: سامهتدون متويل مقابل و من أمريكي  دوالر ماليني 59.3
ن عللمــدير العــام تغطيــة تكــاليف إعــادة توزيع املوظفني وانتهــاء اخلــدمــة مبــا يزيــد  3/99و 7/97أجــاز قرارا املؤمتر  (أ)

على التوايل. وقيدت التكاليف  2001-2000و 1999-1998االعتمادات الصــــــــــــــافية للميزانية املعتمدة للفرتتني 
 احلساب العام؛ يف 24دوالر أمريكي ماليني 8.4و 23دوالر أمريكي ماليني 10.6ذات الصلة البالغة 

 املدفوعات الزائدة عن املبالغ اليت حددها التقييم االكتواريمن دون متويل مقابل،  ،احلســــــــــــــاب العام يفدت قيّ  (ب)
ــــدوق ؛ 2003-2002يف الفرتة  25دوالر أمريكي ماليني 9.4مــــدفوعــــات انتهــــاء اخلــــدمــــة واليت بلغــــت  لصــــــــــــــن

 ؛200727-2006مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  8.2؛ و200526-2004دوالر أمريكي يف الفرتة  ماليني 2.9و

 دوالر أمريكي ماليني 13.4احلســــــــــــــاب العام تكاليف اخلدمة اجلارية غري املدرجة يف امليزانية والبالغة  يفدت قيّ  (ج)
دون متويل مقابل يف الفرتة من خبصـــــوص التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  (C 2009/5A يف الوثيقة 6 احلاشـــــية)

 ؛2006-2007

حســــــاب االحتياطي اخلاص  يف (C 2009/5A يف الوثيقة 6)احلاشــــــية  دوالر أمريكي ينيمال 6.4د مبلغ قدره قيّ  (د)
 اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي. فئة لتغطية جزء من الزايدة غري املنتظرة يف مرتبات 2007-2006يف الفرتة 

 العجز يف احلساب العام لتثبيتاال تياجات 
مل تتخذ األجهزة  ماكما جاء يف تقارير الفرتات املالية السابقة، فإن العجز املرتاكم يف احلساب العام سيواصل تدهوره  -151

 الرائسية إجراءات ملموسة ملعاجلة االلتزامات غري املمولة.
 متويل االلتزامات اخلاصة ابخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 متثل االلتزامات اخلاصة ابخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة حصة املنظمة يف تكاليف مطالبات التأمني -152
ا إىل خدماهتم السابقة مع املنظمة. الصحي اليت يتعني أن تسددها نيابة عن املتقاعدين طوال فرتة العمر املتوقعة هلم استنادً 

، اليت هي مكون أساسي يف تكاليف املوظفني، وتغطيها يف كل فرتة مالية 28وبني تكاليف اخلدمة اجلارية وينبغي التمييز بينها
عنها يف  اليت أفيدبلغ جمموع التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة قد و الربانمج العادي. اعتمادات ميزانية 

 دوالر أمريكي. ينيمال 792.4مبلغ  2021ديسمرب/كانون الثاين  31
ة مل حيدث قط أن سددت التزامات تكاليف اخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة من اعتمادات امليزانيو  -153

أو من برانمج العمل. ففي الوقت الذي يوفر فيه برانمج العمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة اجلارية )أي املبالغ اليت 
سيحصل عليها املوظفون أثناء فرتة السنتني اجلارية(، هناك آلية متويل جزئية لتمويل هذا اجلزء من االلتزامات اليت حصل عليها 

                                                      
 C 5/2001يف الوثيقة  11املالحظة   23
 C 5/2003يف الوثيقة  10املالحظة   24
 A5/2007 C يف الوثيقة  10املالحظة   25
  A5/2007 Cيف الوثيقة  9املالحظة   26
  A5/2009 Cيف الوثيقة  6احلاشية   27
 ترتفع تكاليف اخلدمة اجلارية كل سنة نظرا إىل أن املوظفني احلاليني يقدمون خدماهتم مقابل هذه اخلدمات اليت ستدفع يف املستقبل.  28
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 وطوال فرتة  2005-2004ا من فرتة السنتني رتات سابقة )أي التزامات اخلدمة السابقة(. واعتبارً املوظفون يف ف
على اشرتاكات إضافية منفصلة على األعضاء بغرض متويل التزامات اخلدمة السابقة  املؤمتروافق  ،2017-2016السنتني 

 وأ 2019-2018ومل يوافق املؤمتر على أّي اشرتاكات مقدرة إضافية منفصلة لفرتيت السنتني للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 
 .2023-2022أو  2020-2021

سّلطت الضوء ابستمرار على أّن عدم كفاية التمويل  املسألة، خالل االستعراض املنتظم الذي أجرته جلنة املالية هلذهو  -154
انتهاء اخلدمة إمنا هي مسألة تواجه مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وقد لتغطية التزامات التغطية الطبية بعد 

وتواصل املنظمة يف  29املوحد ملعاجلة هذه املسألة. املتحدة األمم نظام يف األعضاء مشرتك بني هنج اعتماد شددت على أمهية
ذلك من خالل استعراض أفضل املمارسات املتبعة من جانب  الوقت نفسه حتليل اخليارات املتاحة ملعاجلة هذه املسألة، مبا يف

هيئات أخرى اتبعة للنظام املوّحد لألمم املتحدة ومن خالل دراسات ُكّلف هبا اخلرباء االكتواريون لدى منظمة األغذية 
 والزراعة. 

ويف ضوء ما جيري من استعراض ومناقشة بشأن هذه املسألة من قبل كل من إدارة املنظمة والنظام املوحد لألمم  -155
مليون دوالر أمريكي لاللتزامات  14.1 بقيمةاملتمثل يف توفري متويل جزئي و ا سابقً  املتبعالنهج  ابلعودة إىلاملتحدة، يوصى 

 د انتهاء اخلدمة كاشرتاكات إضافية منفصلة لفرتة السنتني.اخلاصة ابخلدمة السابقة للتغطية الطبية بع
 متويل التزامات اخلدمة السابقة لصندوق مدفوعات هناية اخلدمة

اخلدمة هي املدفوعات اليت تقدم مع انتهاء اخلدمة، مبا يف ذلك اإلجازات السنوية املستحقة ومنحة  هنايةمدفوعات  -156
العودة للوطن وتعويضات هناية اخلدمة وتكاليف السفر إىل الوطن اليت تنشأ عندما تنتهي خدمة املوظفني يف املنظمة. وتربز 

لغ اليت يكتسبها املوظفون احلاليون. وبلغ إمجايل التزامات صندوق مدفوعات  للمباا اكتوارايً االلتزامات يف أي نقطة زمنية تقديرً 
 دوالر أمريكي. ماليني 75.9 قدرها مبلغً  2021ديسمرب/كانون األول  31عنها يف  اليت أفيدهناية اخلدمة 

يف حني يوفر برانمج العمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة احلالية )أي املبالغ اليت سيكسبها املوظفون و  -157
خالل فرتة السنتني اجلارية(، ال تتوافر أي آلية متويل لتمويل ذلك اجلزء من االلتزامات الذي كسبه املوظفون يف الفرتات السابقة 

(. فهذه االلتزامات غري املمولة من اخلدمة السابقة، مل تسدد قط من اعتمادات امليزانية أو برانمج )أي التزامات اخلدمة السابقة
 العمل. 

الرتكيز حىت اآلن على حتديد التدابري الكفيلة مبعاجلة التزامات اخلدمة السابقة الكبرية غري املمولة توجيه ا إىل ونظرً  -158
إضايف ملعاجلة  وما جيري من استعراض ومناقشات هبذا الشأن، ال يطلب أي متويل املتعلقة ابلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 .2025-2024التزامات صندوق مدفوعات هناية اخلدمة غري املمولة يف فرتة السنتني 
 السيولةيف نقص ال متطلبات معاجلة

ملنظمة إىل االقرتاض التجاري ا أن جلأت، وقد سبق الكربى توقيت تسديد االشرتاكاتسريعة التأثر بلت املنظمة اال ز  -159
، استخدامها لصندوق رأس املال العامل ابلكامل 2007و 2006و 2005عوام خالل األالسيولة يف نقص الاخلارجي لتغطية 

ابإلضافة إىل أي أرصدة متوافرة يف حساب االحتياطي اخلاص. وحيدد هذا اجلزء املبالغ الالزمة لتجديد صندوق رأس املال 
 .وحساب االحتياطي اخلاص ملرة واحدةالعامل 
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 جتديد موارد صندوق رأس املال العامل
تقريًبا ا ا واحدً عندما كان ميثل شهرً  1991ا لصندوق رأس املال العامل يف عام حتديد املستوى املرخص به حاليً  مت -160

ا لتغطية حىت شهر واحد دوالر أمريكي ليس كافيً  ماليني 25.7من التدفقات النقدية يف الربانمج العادي. وهذا املستوى البالغ 
(. وإن ترك صندوق رأس املال العامل عند مستواه احلايل ينطوي على أمريكي تقريًبا مليون دوالر 45من التدفقات النقدية )

 خطر االقرتاض التجاري اخلارجي لتنفيذ برانمج العمل املعتمد. 
دوالر أمريكي إىل شهر  ماليني 25.7صندوق رأس املال العامل والبالغ ا لومن شأن زايدة املستوى املرخص به حاليً  -161

( أن خيفف من ضعف املنظمة احملتمل أمريكيمليون دوالر  45من التدفقات النقدية يف الربانمج العادي )على األقّل واحد 
 من التدفقات النقديةاثنني ا به يغطي شهرين . كما أن مستوى مرخصً متسديد األعضاء الشرتاكاهتيف  خيص التأخري ما يف
استمرار ضعف املنظمة أمام التأخر يف مدفوعات ونظرًا إىل ( من شأنه أن يوفر شبكة أمان عالية. أمريكي مليون دوالر 90)

 أمريكي دوالر ينيمال 19.3 بقيمة دفع األعضاء اشرتاكات ملرة واحدةيأبن احلايل األعضاء، يوصى يف برانمج العمل وامليزانية 
 مليون دوالر أمريكي. 45لرفع رصيد صندوق رأس املال العامل إىل 

 حساب االحتياطي اخلاصموارد جتديد 
يف املائة من ميزانية فرتة السنتني التالية مبوجب  5املستوى املرّخص به حلساب االحتياطي اخلاص عند  جرى حتديد -162

. 1991 جتديده منذ عام عدمرغم  (2023-2022السنتني دوالر أمريكي يف فرتة  ماليني 50.3)ما يعادل  13/81قرار املؤمتر 
 .2021ديسمرب/كانون األّول  31دوالر أمريكي يف  يونمل 35.1الرصيد الفعلي  بلغو 

، وعلى وجه اخلصوص 201430يف عام  تارخيي للنفقات احململة على حساب االحتياطي اخلاصالتحليل الا إىل واستنادً  -163
ا لتغطية خماطر التكاليف غري املدرجة يف امليزانية االشرتاكات اجملزأة، يعترب الرصيد احلايل حلساب االحتياطي اخلاص كافيً  منذ تنفيذ

بسبب عوامل التضخم ولتغطية األرابح واخلسارات املتعلقة بسعر الصرف واليت هلا أتثري نقدي على احتياطيات املنظمة. ولذلك، 
 امليزانية هذا أي طلب للتمويل لزايدة حساب رصيد االحتياطي اخلاص.ال يرد يف برانمج العمل و 
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 موجز عن اال تياجات

من مجيع مصادر  2025-2024هذا القسم حملة عامة عن احتياجات التمويل لتنفيذ برانمج العمل للفرتة املالية  عطيي -164
اخلاصة االحتياطيات؛ وكيف ستؤثر احتياجات التمويل التمويل؛ واالحتياجات الالزمة ملعاجلة السالمة املالية وحالة السيولة و 

 ربانمج العمل على االلتزام املايل لألعضاء يف املستقبل.ب
 ربانمج العملاخلاصة با تياجات التمويل 

االحتياجات اإلمجالية من املوارد الالزمة لتنفيذ برانمج العمل يف  عنيقدم برانمج العمل وامليزانية نظرة متكاملة  -165
شكل اشرتاكات مقررة لتمويل االعتمادات الصافية يف امليزانية وموارد مقّدرة من خارج امليزانية من املسامهات الطوعية، على 

 .13 اجلدولالنحو املوجز يف 
ماليني دوالر  1 005.6هي  2023-2022 نقطة البداية للفرتة ابلنسبة إىل االعتمادات الصافية يف امليزانية، فإنّ و  -166

من برانمج العمل وامليزانية، أعيد ختصيص املوارد ضمن مستوى امليزانية القائمة  القسم ألفأمريكي. وكما هو مبنّي يف 
أولوية أعلى. إضافة إىل ذلك، أضيفت الزايدات يف التكاليف من أجل احملافظة على القوة الشرائية، اليت ُأسندت هلا للمجاالت 

 . 2023-2022دوالر أمريكي بسعر صرف امليزانية للفرتة  ينيمال 1 061.4أدى إىل بلوغ قيمة االعتمادات الصافية  ما
دوالر أمريكي يف مليار  2.98ات الطوعية بقيمة تقديرات تنفيذ املسامه املوارد من خارج امليزانيةويعكس مستوى  -167

املقدمة من األعضاء وشركاء آخرين من خالل الدعم املقدرة . ويشمل هذا املبلغ املسامهات الطوعية 2025-2024الفرتة 
تبطة املباشر للمنظمة، أو من خالل حساابت أمانة لتوفري املساعدة الفنية والطارئة للحكومات ألغراض حمّددة بوضوح ومر 

 بربانمج العمل.
 2023-2022)بسعر صرف امليزانية للفرتة  لربانمج العمل 2025-2024: ا تياجات التمويل الرتاكمية للفرتة 13اجلدول 

 (اأمريكيً  ادوالرً  1.22يورو=  1البالغ 
 )مبييني الدوالرات األمريكية( برانمج العمل

   العملاالحتياجات مبوجب االعتمادات الصافية يف برانمج 
 1005.6 2023-2022احتياجات امليزانية مبستوايت التكاليف يف الفرتة 

 55.8 الزايدات يف التكاليف -االحتياجات اإلضافية

 1 061.4 2025-2024لفرتة ا االعتمادات الصافية يف
 %5.6 النسبة املئوية للتغيري يف االعتمادات الصافية

 2 979.3 املسامهات الطوعيةاال تياجات اإلمجالية مبوجب 
 4 040.7 2025-2024جمموع برانمج العمل املتكامل للفرتة 
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 حتسني السيمة املالية والسيولة واال تياطيات
 االحتياجات لتحسني السالمة املالية والسيولة واالحتياطات يف املنظمة، على النحو التايل: ميكن تلخيص -168
مليون دوالر أمريكي لالستحقاقات املاضية املتعلقة ابلتغطية  14.1إعادة النهج املتبع سابًقا للتمويل اجلزئي بقيمة  (أ)

 اإلضافيةالطبية بعد انتهاء اخلدمة كتقييم إضايف منفصل لفرتة السنتني يف ضوء املناقشات اجلارية بشأن االحتياجات 
 ملوظفني؛املتكررة لتسديد االستحقاقات املتعلقة اب

دوالر أمريكي إلعادة رأس املال العامل إىل مستوى  ينيمال 19.3وفرض اشرتاكات ملرة واحدة على األعضاء مببلغ  (ب)
 مليون دوالر أمريكي(. 45شهر واحد على األقل من التدفق النقدي يف الربانمج العادي )
 التأثري على عمليات تقييم ا تياجات التمويل يف إطار برانمج العمل

إىل االعتمادات  2025-2024احلال يف الفرتات املالية السابقة، سوف تستند االشرتاكات املقررة للفرتة  كانتكما   -169
الصافية لفرتة السنتني ابإلضافة إىل أي متويل آخر متفق عليه الستعادة السالمة املالية للمنظمة. ويرد أدانه عرض للتأثري على 

 تمويل الصافية لربانمج العمل.التقديرات من احتياجات اعتمادات ال
)أ( من الالئحة املالية على ضرورة خصم اإليرادات 2-5وعند احتساب االشرتاكات املقررة لألعضاء، تنص املادة  -170

ابملستوى نفسه الذي كانت  2025-2024املتنوعة التقديرية عند حتديد اعتمادات امليزانية. وتقدر اإليرادات املتنوعة يف الفرتة 
 ماليني دوالر أمريكي. 5.0، وهو 2023-2022الفرتة عليه يف 

ابلنسبة إىل امليزانية املمّولة من االشرتاكات املقررة بعد خصم  2025-2024ويبلغ إمجايل احتياجات التمويل للفرتة  -171
 5.6وهو ما ميثل زايدة بنسبة  (2023-2022)بسعر صرف امليزانية للفرتة  دوالر أمريكي ينيمال 1 056.4اإليرادات املتنوعة، 

 يف املائة يف مستوى تقديرات االعتمادات الصافية مقارنة بفرتة السنتني املالية احلالية.
يُقدر جزء من املسامهات يف  11/2003،31منهجية االشرتاكات اجملزأة اليت أقرها املؤمتر مبوجب القرار  مبوجبو  -172

رو وفًقا للمصروفات املقدرة بكل من هاتني العملتني. وقد ُوضعت منهجية امليزانية ابلدوالر األمريكي وجزء آخر ابليو 
االشرتاكات اجملزأة للحّد من خماطر العملة التشغيلية ابلنسبة إىل املنظمة من خالل مقابلة االشرتاكات ابلعملتني الرئيسيتني 

 للمصروفات، مبا حيمي املنظمة من التقلبات يف معدالت أسعار الصرف.
املصروفات املتوقعة ابلدوالر منط أن إىل املنظمة  أشارت تقديراتاد إىل أمناط املصروفات املاضية واملتوقعة، وابالستن -173

. كما أن املنظمة تتلقى وتنفق االشرتاكات 2023-2022تغري مقارنًة بفرتة السنتني ي لن 2025-2024األمريكي واليورو للفرتة 
ّوط إلدارة االختالفات اهلامشية واملصروفات ابلعمالت غري املرتبطة ابلدوالر يف هاتني العملتني، ابستخدام تقنيات التح

 ليورو.ابو 
مقارنًة ابالشرتاكات املوافق  2025-2024التأثري العام على االشرتاكات يف امليزانية املقرتحة للفرتة  14اجلدول  ويبنّي  -174

 . 2025-2024عليها ابلدوالر األمريكي واليورو لفرتة السنتني 
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  2025-2024و 2023-2022من الدول األعضاء يف الفرتتني املاليتني  املقررة: االشرتاكات 14اجلدول 
مييني الدوالرات  مستوى التمويل من أجل الفرتة املالية

 1األمريكية عند 
ا دوالرً  1.22يورو = 

 أمريكيًا

االشرتاكات 
املستحقة )مبييني 
الدوالرات 
 األمريكية(

االشرتاكات 
املستحقة )مبييني 

 اليورو(

 376.4 546.4 1 005.6 تنفيذ برانمج العمل املمّول من االشرتاكات املقررة  2022-2023
 

 0 (5.0) (5.0) خمصوًما منها اإليرادات املتنوعة -

 376.4 541.4 1 000.6 2023-2022إمجايل االشرتاكات املقررة اليت دفعها األعضاء يف الفرتة 

 397.3 576.7 1 061.6 تنفيذ برانمج العمل املمّول من االشرتاكات املقررة  2024-2025
 

 0 (5.0) (5.0) خمصوًما منها اإليرادات املتنوعة -

 397.3 571.7 1 056.4 2025-2024املقرت ة على األعضاء يف الفرتة املقررة إمجايل االشرتاكات 

 %5.6 %5.6 %5.6 2023-2022النسبة املئوية للفرق عن الفرتة 

 

 ، أي2023-2022مت احتساب أرقام امليزانية املذكورة أعاله على أساس سعر صرف امليزانية لفرتة السنتني  -175
 .  اأمريكيً  ادوالرً  1.22يورو =  1

، وهو اأمريكيً  ادوالرً  1.12يورو =  1عند  2025-2024ومت حتديد معدل سعر الصرف يف امليزانية لفرتة السنتني  -176
يؤدي إىل اخنفاض يف  اوهذ 2022.32-2021شهًرا يف الفرتة املالية  24يف األمم املتحدة خالل  املطبق الصرفمعدل أسعار 

املقرتحة لتنفيذ برانمج العمل من 061.4 1 ماليني دوالر أمريكي إىل 021.7 1 مليون دوالر أمريكي عند االعتمادات الصافية 
 .وهي الدوالر األمريكي ،املستخدمة يف املنظمة حساهبا ابلعملة  

سعر لدوالر األمريكي ال ختتلف يف ظل اختالف ظروف ابأن االشرتاكات املقررة اجملزأة ابليورو و  جدير ابلذكرو  -177
الصرف. وهذا موضح يف اجلدول 15 من خالل تطبيق احتياجات التمويل للفرتة 2024-2025 املبينة أعاله على أساس 

 سعر صرف معدل هو 1 يورو= 1.12 دوالرً ا أمريكيً ا.

                                                      
االقتصادية املتقلبة حالًيا، يوفر املعدل  ظّل الظروفإعداد الوثيقة، ولكن يف  عنديف السابق، كان سعر صرف امليزانية حيدد عادة وفًقا لسعر الصرف  32

 شهرًا مقياًسا أكثر استقرارًا واتساقًا ألغراض التخطيط وحيد من أتثري التغرّيات احلادة يف سعر الصرف. 24السائد خالل 
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 (اليورو/أتثري التغري يف سعر صرف امليزانية يف ظل االشرتاكات اجملزأة )مبييني الدوالرات األمريكية :15اجلدول 

  

 ادوالرً  1.22يورو=  1
 اأمريكيً 

 ادوالرً  1.12يورو=  1
 اأمريكيً 

االشرتاكات املستحقة ابلدوالر األمريكي لربانمج العمل 
  2025-2024 للفرتة

 576.7 أمريكي دوالر 576.7 أمريكي دوالر

 االشرتاكات املستحقة ابليورو لربانمج العمل 
  2025-2024للفرتة 

 397.3 يورو 397.3 يورو

 576.7 أمريكي دوالر 576.7 أمريكي دوالر االشرتاكات املقررة املستحقة ابلدوالر األمريكي

االشرتاكات املقررة املستحقة ابليورو واملعرّب عنها 
 صرف حمددين األمريكي بسعري ابلدوالر

 445.0 أمريكي دوالر 484.7 أمريكي دوالر

 021.7 1 ر أمريكيدوال 061.4 1 ر أمريكيالدو  اجملموع ابلدوالر األمريكي
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 املؤمتر قبل من العتماده قرار مشروع
 2023ــــ/ القرار

 5202-4202 اعتمادات ميزانية الفرتةمشروع 

 املؤمتر، إنّ 
  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برانمج يف نظر أن بعد

  فرتةلل أمريكي دوالر 1 061 426 000 البـــــــالغـــــــة املقرتحـــــــة الصــــــــــــــــــــافيـــــــة اإلمجـــــــاليـــــــة االعتمـــــــادات يف نظر أن وبعععععععد
 مبوجبها تعادل أن يُفرتض واليت اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره 2023-2022 الفرتة يف الصرف بسعر 2025-2024 املالية

 يورو؛ 397 307 000 ليوروابو  أمريكي دوالر 675 712 000 األمريكي ابلدوالر املصروفات
 يف املســـتخدم الصـــرف بســـعر أمريكي دوالر 1 021 696 000 ملبلغ معادلة أعاله الواردة الصـــافية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 ابليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 2025-2024 للفرتة حدد الذي اأمريكيً  ادوالرً  1.12 = يورو 1 وقدره امليزانية
 التايل: النحو على 2025-2024 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برانمج على يوافق -1

 التالية: لألغراض اأمريكيً  ادوالرً  1.12 = يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  (أ)
 األمريكي ابلدوالر  

 000 604 160 إنتاج أفضل :1 الباب
 000 880 132 تغذية أفضل :2 الباب
 000 692 120 بيئة أفضل :3 الباب
 000 117 127 حياة أفضل :4 الباب
 000 973 70 والعوامل املسّرعة املشرتكةواإلحصاءات واملواضيع  الفنيةاجلودة  :5 الباب
 000 133 143 التقينبرانمج التعاون  :6 الباب
 000 017 72 التواصل :7 الباب
 000 552 35 واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات :8 الباب
 000 324 59 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :9 الباب
 000 298 62 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :10 الباب
 000 600 املصروفات الطارئة :11 الباب
 000 206 14 الرأمسايلاإلنفاق  :12 الباب
 000 300 22 اإلنفاق األمين :13 الباب
 1 000 696 021 )الصافية( االعتمادات جمموع
 000 535 123 التحويالت إىل صندوق التسوايت الضريبية :14 الباب
 000 231 145 1 )الكلية( االعتمادات جمموع
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 مببلغ املقدرة املتنوعة اإليرادات اانقصً  أعاله )أ( الفقرة يف عليها التصويت جرى اليت )الصافية( االعتمادات متّول (ب)
  األعضاء الدول على املستحقة املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر 5 000 000

 واليورو، األمريكي ابلدوالر االشرتاكات هذه وحتدد العمل. برانمج لتنفيذ أمريكي دوالر 1 016 696 000 والبالغة
 املائة يف 56 بنسبة التقسيم االعتبار يف ذلك وأيخذ .يورو 397 307 000و أمريكي دوالر 571 712 000 من وتتألف
 املتنوعة. لإليرادات املائة يف 100 وبنسبة )الصافية( لالعتمادات ابليورو املائة يف 44 وبنسبة األمريكي ابلدوالر

 التزامات لتمويل األعضاء الدول من املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر 000 100 14 قدره إضايف مبلغ أيضا لموّ سيُ  (ج)
 التقسيم االعتبار يف األخذ مع ليوروابو  األمريكي ابلدوالر االشرتاكات هذه وستحدد اخلدمة. انتهاء بعد الطبية التغطية
  أمريكي دوالر 000 653 4 بذلك بلغسيو  لليورو املائة يف 67 وبنسبة األمريكي للدوالر املائة يف 33 بنسبة

 .يورو 000 435 8و

 بعد الطبية التغطية اهتالك ولتمويل املعتمد العمل برانمج لتنفيذ األعضاء الدول من املستحقة االشرتاكات جمموع يبلغ (د)
 الدول على املستحقة االشرتاكات هذه وتسدد يورو. 000 742 405و أمريكي دوالر 000 365 576 اخلدمة انتهاء

 واألربعني. ةلثالثا دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشرتاكات جلدول وفًقا 2025و 2024 عامي يف األعضاء
 صندوق خالل من إضايف مبلغ سُيحسب األعضاء، الدول من كلّ  يسددها اليت لالشرتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى (ه)

 من املوظفون يتلقاها اليت والتعويضات واملكافآت املرتبات على ضرائب تفرض عضو دولة ألي الضريبية التسوايت
 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 7 000 000 بنحو يقّدر مبلغ حُلظ وقد للموظفني. دفعها املنظمة تعاود واليت املنظمة

 من 2031-2022 للفرتة للمنظمة االســــرتاتيجي اإلطار لتنفيذ دعًما طوعية مســــامهات تقدمي على األعضــــاء يشععععّجع -2
 املتكامل. العمل برانمج خالل

 (3220 ـــــــــــــــــــــ يف )اعُتمد
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 2025-2022: إطار النتائج احملّدث للفرتة 1امللحق 
 : إنتاج أفضل1الباب 

 إنتاج أفضل
 أمناط اسععععععتهيك وإنتاج مسععععععتدامة من خيل سععععععيسععععععل إمداد غذائية وزراعية شععععععاملةضععععععمان وجود 

 على الصعععععمود زراعية وغذائية قادرةنظم وجود على املسعععععتوايت احمللية واإلقليمية والعاملية مبا يضعععععمن 
 تغري املناخ والبيئة يف ظلّ  ومستدامة

مؤشعععععععععععرات أهععععععداف التنميعععععة 
املسعععععععععععتدامة الداّلة على حتقيق 

 املنشوداألثر 

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤسسة ( الوكالة الراعية) 2-3-1
 الزراعية/الرعوية/احلرجية

 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة( الوكالة الراعية) 2-4-1
 الزمنالتغرّي يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من ( الوكالة الراعية) 6-4-1
حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة ( الوكالة الراعية) 6-4-2

 كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة
 مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة صيد( الوكالة الراعية) 14-6-1

 وغري املنظم املشروع وغري املبلغ عنهغري  األمساك
األمساك املستدامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  مصايد( الراعيةالوكالة ) 14-7-1

 وأقل البلدان منًوا ،يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
سياسايت/مؤسسي  مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/( الوكالة الراعية) 1-ب-14

 تلك األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي مصايديعرتف حبقوق 
 احلقوق

 دارة املستدامة للغاابتإرساء اإلالتقدم احملرز يف ( الوكالة الراعية) 15-2-1
 من أجل إنتاج زراعي مستدام: االبتكار 1 إنتاج أفضل

    
 : التحّول األزرق2إنتاج أفضل 

  
    : صحة وا دة3إنتاج أفضل 
 لى املواردعصول صغار املنتجني على حنو منصف  : 4إنتاج أفضل 

     
 : الزراعة الرقمية5إنتاج أفضل 

      
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
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 مستدام زراعي إنتاج أجل من: االبتكار 1إنتاج أفضل  

 الفجوة

، بواسطة موارد 2050يف املائة على األقل حبلول عام  40جيب أن يزيد اإلنتاج الزراعي العاملي بنسبة 
املتوقعة؛ بيد أّن نظم اإلنتاج الزراعي احلالية تفتقر إىل التكامل حمدودة لتغطية االحتياجات الغذائية 

، والتحسني والتنويع واالبتكار، فيما تعتمد على االستخدام املكثف للمدخالت الزراعية واملوارد الطبيعية
ات وابلتايل، فإن النظم احلالية تسلك مسارًا غري مستدام لتلبية االحتياج .مبا يف ذلك األراضي واملياه

وصون املوارد الطبيعية من جهة أخرى، وهي يف الوقت  ،املستقبلية من الغذاء واأللياف والوقود من جهة
لى صعيد االقتصاد وسبل كسب نفسه ما دون إمكاانهتا الكاملة بكثري من حيث توليد الفرص، ع

 العيش

 الناتج
اخلضراء تشمل صغار املنتجني استحداث فرص متكاملة على مستوى املشاريع واألعمال التجارية 

واملنتجني الضعفاء، عرب خمتلف نظم اإلنتاج املستدام للمحاصيل والثروة احليوانية والغاابت، ومدعومة 
 ابالبتكار والتكنولوجيات والسياسات التمكينية

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية  2-3
واملزارعني األسريني والرعاة والصيادين، مبا يف ذلك عرب ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى 

إىل األسواق وحصوهلم  موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم
 2030على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية  2-4
التكّيف مع تغرّي املناخ واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على 

ن  وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث، وحتسِّ
 2030تدرجيًيا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام 

زايدة كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات زايدة كبرية وضمان سحب املياه العذبة وإمداداهتا  6-4
و مستدام من أجل معاجلة شح املياه، واحلد بدرجة كبرية من عدد األشخاص الذين يعانون من على حن
 2030املياه، حبلول عام ندرة 

البحث العلمي وحتسني القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف مجيع البلدان،  تعزيز 9-5
 عدد يف كبرية  بنسبة والزايدة االبتكار تشجيع ،2030سيما البلدان النامية، مبا يف ذلك، حبلول عام  وال

 على واخلاص العام القطاعني إنفاق وزايدة شخص، مليون لكل والتطوير البحث جمال يف العاملني
 والتطوير البحث

جلميع أنواع الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة  تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة 15-2
 2020وحتقيق زايدة كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي، حبلول عام 
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مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 الزراعية/الرعوية/احلرجيةسب فئات حجم املؤسسة حب)وكالة راعية( اإلنتاج لكل وحدة عمل  2-3-1
متوسط إيرادات صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس ومكانتهم كأفراد من  -)وكالة راعية( 2-3-2

 الشعوب األصلية
 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة -)وكالة راعية( 2-4-1
 لى مدى فرتة من الزمن يف كفاءة استخدام املياه ع)وكالة راعية( التغرّي  6-4-1
)وكالة راعية( حجم الضغط الذي تتعرض له املياه: سحب املياه العذبة كنسبة من موارد املياه  6-4-2

 العذبة املتاحة
 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 9-5-1
 الباحثون )مبكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمة 9-5-2

 التقدم ابجتاه حتقيق اإلدارة احلرجية املستدامة)وكالة راعية(  15-2-1

 
عوامل ال
 ةعسرّ امل

االبتكارات التكنولوجية الرامية إىل االرتقاء ابستخدام االبتكارات اخلضراء املعززة  التكنولوجيا: 
والطاقة، واملياه، لإلنتاجية )مثل البذور العالية اجلودة، والسالالت، واألعالف، واألمسدة البيئية، 

ا، ونظم  عن زراعة احملاصيل الذكية مناخيً وصحة الثروة احليوانية(، فضاًل  ،واحملاصيل القادرة على الصمود
؛ والتكنولوجيات املراعية للمرأة الثروة احليوانية والغاابت، وتكنولوجيات احلماية املستدامة وأدوات التنفيذ

 من أجل التخفيف من املشقة وعبء العمل 
تعظيم نظم إنتاج احملاصيل، وحتسني كفاءة استخدام املوارد، من قبيل احملاصيل والثروة  االبتكار: 

 ةيالزراع احلراجةالنظم احلرجية و الرتبة واملياه و احليوانية، وتعزيز إدارة 
وهي مجع البياانت/املعلومات ذات الصلة وحتليلها ونشرها على املستوى اإلقليمي  البياانت: 

اإلقليم على مستوى احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة، وربطها ابملنصة  حبسب مصّنفةبياانت/معلومات 
 التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد املكانية اجلغرافية

تشجيع احلوار القائم على األدلة يف جمال السياسات العامة، وحتليل احلوكمة  :العناصر املكّملة 
قتصاد املؤسسي والسياسي( مبا حيّفز استيعاب االبتكارات اخلضراء، وحتديد معايري مستوى اال )على

وتطوير أسواق للمنتجات املستدامة؛ ويشمل ذلك حتسني فرص وصول املبتكرين إىل  ،لالستدامة
 مضافة قيمة لتحقيقالبيئات التمكينية للنفاذ إىل املعارف واخلدمات املالية واألسواق والفرص 

رات؛ واالستفادة من منصة مبادرة العمل يًدا بيد، واستخدام أدوات لتحليل التفاعالت واالستثما
 واملقايضات يف جمال السياسات
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العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

  ،االبتكار يف جمال اإلنتاج األخضر: نظم وممارسات اإلنتاج األخضر، واملدخالت الزراعية اخلضراء
 واألكثر إنتاجية والعمليات األكثر مراعاة للبيئة

  ّل األخضر من خالل إدماجه وتقدمي الرباهني بشأنه وتعميمهدعم التحو 
 اتية لتنفيذ و السياسات اخلضراء ألجل بيئة متكينية: صياغة سياسات عامة خضراء وهتيئة بيئات م

 االبتكار األخضر
  راعة احلضرية/شبه احلضرية(  يف األراضي املدارية اجلافة والز تعزيز نظم إنتاج احملاصيل ومحايتها )مثاًل

 والتنوع بواسطة اإلشارات اجلغرافيةوالكفاءة مع حتقيق اجلودة العالية واإلنتاجية 
  حتسني كفاءة استخدام املوارد يف جمال إنتاج الثروة احليوانية )مبا يف ذلك احلشرات( وصحتها، من

 خالل اإلشارات اجلغرافية
 جل حتقيق اإلنتاجية الزراعية وتوليد الدخلسني االستخدام املستدام للغاابت من أحت 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 غذية والزراعةألخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية ل 
 الربانمج العاملي بشأن الزراعة املستدامة يف األراضي اجلافة 
  النباتية لألغذية والزراعة، ونظام النظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية

 معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 العمل العاملي ملكافحة دودة احلشد اخلريفية 
  التقييم العاملي ملسامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي، والنظم الزراعية والغذائية املستدامة والتغذية

 واألمناط الغذائية الصحية
 أمانة اللجنة االستشارية املعنية ابلصناعات املستدامة القائمة على الغاابت 

  خطة العمل العاملية بشأن التطوير األخضر للمنتجات الزراعية اخلاصة: "بلد واحد منتج واحد ذو
 أولوية"

 مدونة السلوك الدولية اخلاصة إبدارة مبيدات اآلفات 

 لدولية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستداممدونة السلوك ا 

  اهليئة الدولية املعنية أبشجار احلور واألشجار األخرى السريعة النمو اليت تساهم يف استدامة الشعوب
 والبيئة
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  البياانت املتعلقة حتويل البياانت ونظم املعلومات االستقصائية، مبا يف ذلك اإلحصاءات ومجع
وحيازهتا واستخدام املوارد وخصائص سبل معيشة األسر  واملياه ابإلنتاج الزراعي واستخدام األراضي

 عن ارتباطها مبنصة مبادرة العمل يًدا بيد للنمذجة والتحاليل األرضية الريفية/احلضرية، فضاًل 
 الفضائية املتقدمة

  احلكومية الدولية )على سبيل املثال جلنة األمن الغذائي وضع القواعد واملعايري من خالل احملافل
 العاملي، وجلنة الزراعة، وجلنتها الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية(

  سوف يضطلع احلوار بشأن احلوكمة والسياسات العامة بدور مركزي بشأن هتيئة بيئة متكينية وتعزيز
 اإلشارات اجلغرافية

 ارسات اإلنتاج األخضر والنهج املتكاملةتنمية القدرات من أجل تعزيز مم 
  عقد الشراكات والتحالفات التحفيزية من أجل التطبيق العملي لإلشارات اجلغرافية واالسرتاتيجيات

 هبدف حتسني اإلنتاجية واالستدامة
  املمارسات والتقنيات املصممة خصيًصا حبسب احتياجات أصحاب احليازات الصغرية مبا يف ذلك

 الرقميةاألدوات 

 
 مؤشرات
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم السياسات والتكنولوجيات التمكينية  -1
اليت من شأهنا حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة لضمان نظم إنتاج مستدامة للمحاصيل 

مود واالبتكار والقدرة التنافسية وهتيئة والثروة احليوانية والغاابت تتسم ابإلنتاجية والقدرة على الص
 فرص لرايدة املشاريع واألعمال التجارية املتكاملة اليت تشمل املنتجني على نطاق صغري والضعفاء

نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات  -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

 الزراعة املدارية، والزراعة يف األراضي اجلافة، والزراعة اإليكولوجي املستهدف )مثاًل  اعتماًدا على النظام
احلضرية/شبه احلضرية(، وعلى نظم اإلنتاج )احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة( واجلغرافيا، توجد 

 مقايضات حمتملة بني الرحبية االقتصادية القصرية األجل واالستدامة البيئية

 
 سبلطر/املخا
 األثر ختفيف

 املخاطر: 
عدم كفاية املوارد وضعف استيعاب التكنولوجيات واالبتكارات املناسبة بسبب حمدودية الوصول  -1

 إليها وضعف القدرة التنظيمية واحلوافز االقتصادية
الطلب احملدود على التكنولوجيات اخلضراء يف السوق بسبب احلوافز واإلعاانت الغذائية والزراعية و  -2

 املتعارضة، من بني أمور أخرى
 األثر ختفيف سبل 

حتديد أصحاب املصلحة املعنيني وإشراكهم يف مجيع املراحل، من أجل ضمان استمالتهم وتنمية  -1
 القدرات ودعم إدارة خماطر األعمال التجارية

 التحفيزيةالعمل مع احلكومات والشركاء اآلخرين لتطوير الدعم املناسب للسياسات واملخططات و  -2
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 الفجوة

وسبل العيش ة ياملغذّ  غذيةوفر للبشرية نسبة كبرية من األيلنظم الغذائية الزرقاء أن لتحويل اميكن 
 إمكانيات بيد أن، 2030خطة التنمية املستدامة لعام من أجل حتقيق  الالزمة القادرة على الصمود

ما بعد احلصاد( عمليات تربية األحياء املائية و  ،)على سبيل املثال التنميةانقصة إما هذه النظم هي 
 مصايد األمساك املستدامة(مثل أو مهددة )

 الناتج

ستدامة من خالل سياسات ااألكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود و زرقاء الغذائية الم نظالتعزيز 
على العلم واالبتكار التكنولوجي ومشاركة القطاع إلدارة املتكاملة القائمة من أجل انة وبرامج حمسّ 

 اخلاص

 أهداف مقاصد
 التنمية
 املستدامة

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
ا بشأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية عليها دوليً 

 2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
ب حدوث اإليكولوجية البحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتنّ  إدارة النظم 14-2

آاثر سلبية كبرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرهتا على الصمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 
 2020حتقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، حبلول عام 

غ عنه وغري صيد املفرط والصيد غري القانوين وغري املبلّ تنظيم الصيد على حنو فعال، وإهناء ال 14-4
املنظم وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة 
السمكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستوايت اليت ميكن أن تتيح 

 2020ا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام ة مستدامة وفقً إنتاج أقصى غلّ 
هم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف احظر أشكال اإلعاانت املقدمة ملصائد األمساك اليت تس 14-6

غ عنه وغري املنظم، صيد األمساك، وإلغاء اإلعاانت اليت تساهم يف صيد األمساك غري املشروع وغري املبلّ 
انت جديدة من هذا القبيل، مع التسليم أبن املعاملة اخلاصة والتفضيلية واإلحجام عن استحداث إعا

ا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة ا ينبغي أن تكون جزءً املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منوً 
 2020التجارة العاملية بشأن اإلعاانت ملصائد األمساك، حبلول عام 

ا من ة اليت تتحقق للدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوً زايدة الفوائد االقتصادي 14-7
االستخدام املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك، وتربية 

 2030األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام 
 ملوارد البحرية واألسواقفيني إىل اتوفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرَ ب -14
ا عن طريق تنفيذ القانون الدويل ا مستدامً تعزيز حفظ احمليطات ومواردها واستخدامها استخدامً ج -14

بصيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت تضع اإلطار القانوين حلفظ احمليطات 
املستقبل الذي نصبو " من وثيقة 158الفقرة  إليهومواردها واستخدامها على حنو مستدام، كما تشري 

 "إليه
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مؤشرات أهداف 
التنمية 
 املستدامة

 معدل انتشار نقص التغذية)الوكالة الراعية(  1-1-2
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان، )الوكالة الراعية(  2-1-2
 األمن الغذائيا إىل مقياس املعاانة من انعدام استنادً 

 معدل انتشار سوء التغذية 2-2-2
 عدد البلدان اليت تستخدم الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي من أجل إدارة املناطق البحرية 1-2-14
 انسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن املستوايت املستدامة بيولوجيً )الوكالة الراعية(  1-4-14
مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة صيد األمساك غري املشروع )الوكالة الراعية(  1-6-14
 غ عنه وغري املنظموغري املبلّ 
مصائد األمساك املستدامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول اجلزرية )الوكالة الراعية(  1-7-14

 االصغرية النامية، وأقل البلدان منوً 
يف الوصول إىل  حبقوق مصائد األمساك الصغرية األطر القانونية اليت تعرتف)الوكالة الراعية(  1-ب-14

 ملوارد البحرية وحتمي هذه احلقوقا
ا يف التصديق على صكوك متعلقة عدد البلدان اليت حترز تقدمً )الذي تساهم املنظمة فيه(  1-ج-14

ذ القانون الدويل، ويف قبول تلك الصكوك وتنفيذها مبوجب أطر قانونية وسياساتية ابحمليطات تنفّ 
ومؤسسية، على النحو الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل حفظ احمليطات 

 ومواردها، واستخدامها على حنو مستدام

 
 العوامل املسّرعة

سالسل  لى طولإلنتاجية ومحاية النظام اإليكولوجي عاب اخلاصة الفنيةاالبتكارات  :التكنولوجيا 
 األغذية وجتهيزالقيمة، مبا يف ذلك الصيد واإلنتاج 

 يف شفافيةالو  ،السياسات واملمارسات املبتكرة، مبا يف ذلك احللول الرقمية لإلنتاج :االبتكار 
 والتخطيط املتكامل لالقتصاد األزرق ،لمستهلكلعلومات توفري املوتعزيز نظم  سواق،األ
املتعلقة مبصايد األمساك و تعددة األبعاد املالبياانت ابستخدام حتسني مجع البياانت املصنفة  البياانت: 

ا بيد واملصادر البديلة يدً  العمل بادرةملنصة اجلغرافية املكانية املاملتاحة من خالل و وتربية األحياء املائية 
 القائمةظم البياانت ناألخرى و 

البياانت، مبا يف ذلك  اليت تفتقر إىل دارةاإلظم ابلنسبة إىل ن: تنمية القدرات لةاملكمّ  العناصر 
الفجوة التكنولوجية من خالل خدمات اإلرشاد والتعاون بني بلدان  دسو  املناخ؛ ف مع تغرّي التكيّ 

 اتساق السياسات ودعم القدراتتعزيز سالسل القيمة من خالل و ؛ والتعاون الثالثي اجلنوب

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

  الغذائية املستدامة و لرتبية األحياء املائية يف النظم الزراعية  ناميةضمان مسامهة مت: 1العنصر
 حدة الفقر وتوليد الدخل للمزارعني، مبا يف ذلك الشبابمن تخفيف الو 

  وتعزيز  واملهدرالفاقد من تقليل من أجل ال وتطويرها سالسل القيمة السمكيةتغيري  :2العنصر
 األغذيةوتوزيع  نافعالشفافية وحتفيز االستدامة وزايدة امل

  اإليكولوجية يفحتويلية ومبتكرة إلدارة مصايد األمساك من خالل هنج النظم  بناء نظم: 3العنصر 
 اليت تفتقر إىل البياانتصايد األمساك، ال سيما يف املناطق م
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 اجلوانب املعيارية

  ذات الصلة اخلطوط التوجيهيةمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد و 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت 

 يف سياق األمن الغذائي  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق
 اء على الفقروالقض

 اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  االتفاق بشأن التدابري
واتفاقات  متثالاالاتفاقية األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية، و اتفاق ، و وردعه والقضاء عليه

 منظمات إدارة مصايد األمساك اإلقليمية املتصلة هبا

  التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيداخلطوط 

 يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية هنج النظام اإليكولوجي 

 اســرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية 

  جمال التغذيةمنظمة األغذية والزراعة للعمل يف اسرتاتيجّية ورؤية 

  املناخ وعالقته ابلفقر معاجلة تغرّي 

 السنة ، و عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات، و عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية
 فيةالدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرَ 

 اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  :إلنتاج واالستهالك لعة واملفصلة بياانت اجملمّ المجع ومعاجلة وحتليل اخلدمات اإلحصائية
على  اثراآلتقييم وحتليل األمن الغذائي واجتاهات التغذية و و ظم الزرقاء؛ يف ما يتعلق ابلنوالتجارة 

 اجملتمعات واألسر

  نظمة واملنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص املمع أعضاء  يةالسياسات والعمليات واراتاحلقيادة و
الصكوك املعيارية، ال سيما مدونة السلوك بشأن الصيد  إعداد تنفيذ أومن أجل واجملتمع املدين 

اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  االتفاق بشأن التدابري الرشيد والصكوك املرتبطة هبا، مبا يف ذلك
اخلطوط التوجيهية الطوعية ، و بالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهالصيد غري القانوين دون إ

، اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد، و لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق
، اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابتو 

 وغريها

  مجع البياانت، وممارسات  ونظم البياانت اليت تفتقر إىل دارةاإل ابلنسبة إىل هُنجات تنمية القدر و
القتصاد األزرق، واخلدمات لتخطيط ال، و يكولوجيةهج القائمة على النظم اإلاإلدارة اجلديدة، والنُ 

 صنع القرارعملية ، ومشاركة أصحاب املصلحة يف ارفاإلرشادية لتسهيل نقل التكنولوجيا واملع

 شراكات وحتفيز التحالفات، مبا يف ذلك مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وشركاء  وإرساء
 لالتحوّ  من أجل زايدةاالستثمار 

  لألغذيةاإلنتاج املستدام الناجتة من لفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ل وترّوجالدعوة اليت تربز و 
 من النظم الزرقاءاملستمدة 
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مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم السياسات والربامج احملّسنة من  -1
أجل اإلدارة املتكاملة القائمة على العلم واالبتكار التكنولوجي ومشاركة القطاع اخلاص، واليت 

األكثر كفاءة  املائيةمن شأهنا حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة لتعزيز النظم الغذائية 
 ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة

نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات  -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جمية، والوحدات الفنية(جماالت األولوية الربا

 
 قايضاتامل

على تركيز الربانمج يف كل بلد أو يف جمال اإلدارة تتوقف  مقايضات لألغذيةيتطلب اإلنتاج املستدام 
والقطاعات االقتصادية  األغذيةإنتاج قطاعات ت بني اضياقت املتوقعة املاضياقتشمل املو . إقليم

)مثل الزراعة(، وبني  ربيةاملائية وال والغذائيةنظم الزراعية الالزرقاء األخرى )مثل الطاقة والسياحة(، وبني 
تحديد تشاركية لل الربانمج عمليات يسهّ و . اإلمجاليةواالجتماعية واالقتصادية  يكولوجيةاإل النتائج

 قايضاتامل ليلحتمن أجل األولوايت تراعي أحدث العلوم واملعارف التقليدية والنهج االحرتازي 
 وتقييمها

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر: 

 ،يف تقدير اإلمكاانت تغايلمنو تربية األحياء املائية على الصعيد العاملي  بشأن توقعاتإن ال -1
الطلب على اإلنتاج ما قد يؤدي إىل عدم كفاية األمن واكب للمدخالت أن ت ال ميكنو 

 البيولوجي ومكافحة األمراض

 املناخ آاثر تغرّي د ّ حتكما وتدهور النظام اإليكولوجي القدرة اإلنتاجية.    املناختغرّي  آاثرد قيّ ت -2
واحلماية املستهدفة يف حتسني  يكولوجيةالنظم اإل إصالح وال ينجحمن استدامة األرصدة؛ 

 اإليكولوجيلنظام حالة ا

 بل ختفيف األثر:س 

 ات اجملديةالتكنولوجييف جمال  تنمية القدراتإىل  إضافة ،دعم األطر التنظيمية وبرامج الرصد -1
 ةالقطري قائعاخلاصة ابلو 

املرنة  يةرتتيبات اإلدار ال واملتمحورة حول املناخ فة مع تغرّي تطبيق هُنج النظم اإليكولوجية املكيّ  -2
 على الصمود اإليكولوجية والبيئيةو االجتماعية القدرة واالستباقية اليت تعزز 
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 : صحة وا دة3إنتاج أفضل  

 الفجوة

ازدايد اخلسائر يف اإلنتاج والتأثريات السلبية على الصحة بسبب انتشار التهديدات البيولوجية، مبا يف 
ومقاومة مضادات امليكروابت ذلك حاالت العدوى احليوانية املصدر اليت ميكن أن تتحول إىل جائحة 

بب اختالل سالسل ، مع خطر تفاقمها بسيف قطاعات احملاصيل واحليواانت وتربية األحياء املائية
اإلمدادات، واخلدمات يف جمال الصحة احليوانية والنباتية، والقدرات على إدارة حاالت الطوارئ اليت 

 تسببها األزمة الغذائية العاملية الراهنة

 الناتج

 تعزيز نظم الصحة الواحدة الوطنية والدولية وحتسني أدائها من أجل صحة اإلنسان واحليوان والنبات
من خالل حتسني الوقاية من اآلفات واألمراض واإلنذار املبكر وإدارة املخاطر الصحية  وسالمة البيئة

 مقاومة مضادات امليكروابتاألنواع الغريبة الغازية و الوطنية والعاملية، مبا يف ذلك 

أهداف  مقاصد
التنمية 
 املستدامة

ضها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة واحلد من تعرّ بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود  1-5
 2030املتصلة ابملناخ وغريها من اهلزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام 

تعزيز قدرات مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جمال اإلنذار املبكر واحلد من املخاطر د -3
 ية والعامليةوإدارة املخاطر الصحية الوطن

اختاذ تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألراضي واملياه وتقليل أثر  15-8
 2020ذلك إىل حد كبري، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، حبلول عام 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 ذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارثوتنفّ عدد البلدان اليت تعتمد  1-5-3
 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، واجلاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ الصحية 1-د-3

نسبة البلدان اليت تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وختصص موارد كافية ملنع إدخال األنواع  15-8-1
 اإليكولوجية أو مراقبتهاالغريبة الغازية إىل النظم 

 
العوامل 
 املسّرعة

وإرشادات األمن البيولوجي للحد من اخلسائر  الفنيةتسريع االستفادة من االبتكارات  :التكنولوجيا 
 النامجة عن اآلفات واألمراض

النظم اعتماد حلول رقمية مبتكرة لتوسيع نطاق املشاركة، ومعاجلة أوجه انعدام املساواة يف : االبتكار 
 الصحية من خالل هنج الصحة الواحدة املتكامل

، إىل جانب املنصة القطريإدماج نظم معلومات املراقبة املتعددة املصادر على املستوى  البياانت: 
بادرة العمل يًدا بيد، من أجل استهداف اإلجراءات بشكل أفضل ودعم اخلاصة مباجلغرافية املكانية 

 املستخدماختاذ القرارات على مستوى 
من أجل حتسني حوكمة الصحة ( االقتصاد املؤسسي والسياسي): حتليل احلوكمة لةاملكمّ  العناصر 

الواحدة، ابتداًء من املستوى العاملي وصواًل إىل املستوى الوطين؛ وحتسني رصد السلسلة الغذائية من 
أجل الصحة والسالمة؛ والتدريب القائم على النظم وتنمية القدرات املركزة؛ وحتسني الواجهة العلمية 

 والسياساتية
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العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 معلومات متكاملة )بشأن اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية( نظم 

 رأس املال البشري وبناء القدرة على الصمود يف جمايل األمن البيولوجي والصحة الواحدة 

 الوقاية من اجلائحة املقبلة من خالل هنج الصحة الواحدة 

  واألنواع الغريبة الغازية يةاآلفات النباتالتأهب على حنو أفضل إلدارة حاالت الطوارئ يف جمال 
 واألمراض احليوانية العابرة للحدود

 حتويل الوصول إىل إرشادات األمن البيولوجي وأفضل املمارسات 

 أداء النظم الصحية يف معايري تدابري الصحة والصحة النباتية من أجل حتسني التجارة واألمن الغذائي 

  مضادات امليكروابت يف قطاعات الزراعة ومصايد مقاومة مضادات امليكروابت: التصدي ملقاومة
 األمساك والبيئة

 
اجلوانب 
 املعيارية

 واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة  والزراعة النظام العاملي املشرتك بني منظمة األغذية
العاملية لإلنذار املبكر واالستجابة لألمراض احليوانية الرئيسية، مبا يف ذلك األمراض احليوانية املنشأ، 
ودائرة معلومات اجلراد الصحراوي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، والشبكة الدولية للسلطات املعنية 

 املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةبسالمة األغذية 

  ،النظـام العاملـي املشـرتك بيـن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واملنظمـة العاملية لصحة احليوان
ومنظمة الصحة العاملية، لإلنذار املبكر ابلتهديدات الصحية واملخاطر الناشـئة يف ظروف االختالط 

 إلنسان واحليوان والنظم اإليكولوجيةبني ا
  مسار اإلدارة التدرجيي لتحسني األمن األحيائي يف جمال تربية األحياء املائية ومسار اإلدارة التدرجيي

 لتحقيق األمن البيولوجي

 اتفاقية روتردام 

 ة األغذية(االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وهيئة الدستور الغذائي )"مدونة األغذية" من أجل سالم 

  يوانية احلخطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، والدليل الثالثي ملواجهة األمراض
 املصدر يف البلدان

  اإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود املشرتك بني منظمة األغذية
 والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان

 يف املنظمة الطوارئ حاالت يف اجليدةدارة اإلارسات مم 

 مدونة السلوك الدولية اخلاصة إبدارة مبيدات اآلفات 

  النظام العاملي ملعلومات األمراض احليوانية التابع لنظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية
 والنباتية العابرة للحدود

 مبلّواثت األغذية واملخّلفات قاعدة بياانت نظم املعلومات املتعلقة 

 قاعدة البياانت الدولية بشأن تطهري احلشرات وتعقيمها 

  2025-2021للفرتة خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت 
 منصة بياانت منظمة األغذية والزراعة الدولية لرصد مقاومة مضادات امليكروابت 
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اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  خدمات البياانت ألغراض اختاذ القرارات املتعلقة ابلصحة الواحدة: نظم البياانت العاملية لآلفات
واألمراض والصحة بشأن اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية من أجل إدارة األوبئة وقرارات 

 االستثمار يف النظم الصحية الوطنية

  الصحة والصحة النباتية واألمن البيولوجي ونظم األمن الصحي وضع القواعد واملعايري يف جماالت
 (ت)إضافة إىل أداء الصحة والصحة النباتية، مبا يف ذلك صحة النباات

  )احلوكمة )مبا يف ذلك الرتتيبات مع منظومة األمم املتحدة، والشراكات غري التابعة لألمم املتحدة
ما  لتنوع البيولوجي، ومع األعضاء يف املنظمة يفيف نظام خدمات الصحة الواحدة/النظام البيئي وا

يتعلق بقياس أداء النظم الصحية والتقدم احملرز يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، ومع 
 االتفاقيات الدولية لوقاية النبااتت ومعايري سالمة األغذية )هيئة الدستور الغذائي(

  لوجي، من خالل األدوات والشراكات الرقمية، تنمية القدرات لتنفيذ الصحة الواحدة واألمن البيو
 م الكبار من أجل تنمية رأس املال البشري الوطينإضافة إىل اإلرشاد املبتكر وتعلّ 

 السياسات: تنفيذ االسرتاتيجيات العاملية لآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الرئيسية، مبا يف  رسم
األفريقية، ودودة احلشد اخلريفية، وإدارة اجلراد، واإلطار ذلك طاعون اجملرتات الصغرية، ومحى اخلنازير 

العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود، وخطة العمل العاملية بشأن مقاومة 
 مضادات امليكروابت

  قيادة احلوارات والعمليات السياساتية مع األعضاء يف املنظمة ومع املنظمات اإلقليمية والقطاع
 اخلاص واجملتمع املدين

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة  -1
لتحقيق هدف تعزيز نظم الصحة الواحدة الوطنية والدولية وحتسني أدائها من أجل صحة اإلنسان 

ر واحليوان والنبات وسالمة البيئة من خالل حتسني الوقاية من اآلفات واألمراض واإلنذار املبك
 وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية، مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروابت 

نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات  -2
ادة ابلتعاون مع البلدان، وق البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

ع املقايضات تشكل إدارة املقايضات أمرًا أساسًيا ابلنسبة إىل االستخدام املستدام للموارد، وميكن توقّ 
بناًء على السياق واجملموعات املستهدفة اليت تشكل حمور تركيز الربانمج. وعلى وجه اخلصوص، قد 

املقايضات بني زايدة املعلومات عن األمراض والقيود املفروضة على التجارة ألسباب صحية؛ حتدث 
وصرامة األمن البيولوجي يف احلركات الدولية للتجارة مقابل وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل 

 األسواق ومشاركتهم فيها؛ ويف صيد احليواانت الربية واألمن الصحي
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املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر:  

على  العاملية األغذية وأزمة 19-قد يؤدي خفض اإلنفاق العام على الوقاية، بسبب أثر كوفيد -1
 امليزانيات واألولوايت، إىل تقليل إمكانية اإلدارة وزايدة أتثري اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية

 واألنواع الغريبة الغازية

 الوطنية ملنظومة األمم املتحدة األمن البيولوجي الزراعيال تشمل أولوايت الربجمة  -2

 :األثر بل ختفيفس 

الرتكيز على هنج شامل جلميع األخطار يف إطار برامج املنظمة، ودعم بناء القدرة على الصمود  -1
 على مستوى صغار املزارعني واملنتجني من خالل الدعوة وتغيري السياسات

ليشمل مجيع القطاعات )اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية توسيع نطاق هنج الصحة الواحدة  -2
 ومقاومة مضادات امليكروابت يف إطار برامج األمن البيولوجي(
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 الفجوة

املوارد الطبيعية إدارة  القيمون علىوهم األغذية  كبرية من إنتاج  نسبةصغار املنتجني مسؤولون عن 
، مبا يف ذلك األراضي بشكل عادلاملوارد احلصول على ومع ذلك فهم يفتقرون إىل  ،والتنوع البيولوجي

 املشاركة يف عمليات صنع القرار والسياساتإىل و  واملياه،

 الناتج

، بشكل عادل املوارد االقتصادية والطبيعيةعلى صغار املنتجني واملزارعني األسريني  حصولتعزيز 
من خالل حتسني السياسات  ،واملعلومات والتعليم والتكنولوجيات األسواق واخلدماتوصوهلم إىل و 

 واالسرتاتيجيات والربامج

 أهداف مقاصد
 التنمية
 املستدامة

ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول  1-4
على املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف 

وارد الطبيعية، فيها وغريه من احلقوق املتعّلقة أبشكال امللكية األخرى، وابملرياث، وابحلصول على امل
 2030والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية  2-3
ك من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي واملزارعني األسريني والرعاة والصيادين، مبا يف ذل

وعلى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق 
 2030وحصوهلم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية، حبلول عام 

مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية ضمان وجود نظم إنتاج غذائي  2-4
 املناخ واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغرّي 

ن  وعلى مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث، وحتسِّ
 2030ألراضي والرتبة، حبلول عام ا نوعية اتدرجييً 

  الصحي والصرف املياه إدارة حتسني يف احمللية اجملتمعات مشاركة وتعزيز دعم ب-6
زايدة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسائر املشاريع، وال سيما يف البلدان النامية،  9-3

 لفة، وإدماجها يف سالسل القيمة واألسواقكالعلى اخلدمات املالية، مبا يف ذلك االئتماانت امليسورة 
 ب تيسري وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق-14

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها احلصول على اخلدمات األساسية 1-4-1
نسبة جمموع السكان البالغني الذين لديهم حقوق مضمونة حليازة )الذي تساهم املنظمة فيه(  2-4-1
يعتربون حقوقهم يف األرض مضمونة، حبسب ؛ )ب( و لديهم مستندات معرتف هبا قانوانً )أ( و  ؛األرض

 اجلنس ونوع احليازة
سب فئات حجم املؤسسة حبحجم اإلنتاج لكل وحدة عمل ( الوكالة الراعية) 1-3-2

 جيةالزراعية/الرعوية/احلر 
متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس والوضع من حيث ( الوكالة الراعية) 2-3-2

 االنتماء إىل الشعوب األصلية
 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة( الوكالة الراعية) 1-4-2
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نسبة الوحدات اإلدارية احمللية اليت لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة يف ما يتعّلق  1-ب-6

 مبشاركة اجملتمعات احمللية يف إدارة خدمات املياه والصرف الصحي
 سبة الصناعات الصغرية احلجم اليت هلا قرض أو خط ائتمانن 2-3-9

مي/سياسايت/مؤسسي يعرتف حبقوق مصايد ( مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيالوكالة الراعية) 1-ب-14
 األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي تلك احلقوق

 
العوامل 
 املسّرعة

إلنتاجية من خالل أفضل املمارسات وكفاءة اخلاصة ابتزداد االبتكارات التكنولوجية  :التكنولوجيا 
 وجتهيزهاالعمل ودعم ختزين األغذية 

اإلنتاج املستدام  ابلنسبة إىل رقمنةالمبا يف ذلك  ،التكنولوجيات املبتكرة الشاملة واملتكيفة :االبتكار 
 تنمية القدرات الرقميةو  ؛وحتسني الوصول إىل األسواق

بيد بياانت  ايدً  العمل بادرةمل التابعة نصة اجلغرافية املكانيةاملنظمة و امليف قاعدة بياانت  تُتاح البياانت: 
 الغذائيةنظم يف شىت السب نوع اجلنس حبمنتجي األغذية مصنفة صغار  عن أكثر مشواًل 

الصعوابت حتديد من أجل احلوكمة خاص ابملستوى والسياق  بشأن حتليلإجراء : لةاملكمّ  العناصر 
يف حصوهلم صغار املنتجني اليت تواجه رأس املال البشري واالقتصاد السياسي املؤسسية واخلاصة ب البالغة
للتغيريات السرتاتيجيات البديلة من أجل احتليل قائم على السيناريو  وإعداداملوارد اإلنتاجية؛ على 

 السياساتية واملؤسسية

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 وتعزيز أفضل املمارسات ؛الوصول إىل املوارد االقتصادية والبنية التحتية واملوارد الطبيعية 

  رعيأراضي الالغاابت و و املائية  والكتليازة األراضي اآلمنة حلقوق احلضمان 

 واالبتكارات  كنولوجياتاإلرشاد واملعلومات واخلدمات والتدريب والت على خدمات صولاحل
 والرقمنة

 إدارة يف دعم صغار املنتجني ؛ و زايدة اإلنتاجيةما خيص  حلماية االجتماعية وتعزيزها يفاالرتقاء اب
 املخاطر بشكل أفضل

  األغذيةالرتكيز على نظم اإلنتاج املتكاملة وتنويع و الغذائية احمللية و تعزيز النظم الزراعية 

  هاللشعوب األصلية وتعزيز  والغذائيةنظم الزراعية الاحرتام 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامةغذية حتويل األ 

  احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابتاخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

 سني حوكمة األراضي الرعويّةحت 

 يف سياق األمن الغذائي  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق
 والقضاء على الفقر

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني 

 إطار منظمة األغذية والزراعة ؛ و األغذية والزراعة للقضاء على الفقر املدقع يف الريف إطار منظمة
 للحماية االجتماعية

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 
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 معاجلة تغرّي املناخ وعالقته ابلفقر 

 لفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيةإعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق ا 

 2028-2019رية خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األس 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 مع الرتكيز على زايدة ، ف مع الظروف احملليةصغار املنتجني اليت تتكيّ  كنولوجياتتعزيز ممارسات وت
 ملةاعيد الرة للواالستدامة، مبا يف ذلك احللول واألدوات واآلالت الرقمية واملوفّ اإلنتاجية والكفاءة 

 وحالة  ،اجلنس والفئة العمرية(نوع وتكوينها )أي  ،مجع وحتليل اإلحصاءات عن األسر الريفية
الغذائي والتغذوي، وأمناط  هاوأمن ها،إنتاجوجماالت  ،يف النمو االقتصادي تها، ومسامههادخل

 نيسب اجلنسحباملصنف فيها ، وعبء العمل هااستهالك

  لتعزيز إنتاج الشباب والشاابت يف املناطق الريفية غار املنتجني مع الرتكيز على صتنمية قدرات
 األغذية وجتهيزها وتسويقها واستهالكها على حنو أكثر استدامة

 لالتفاق يشراكات وحتالفات حتفيزية، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث إرساء ،
 على رؤية مشرتكة

 االستثمار يف برامج صغار املنتجني شدمع بنوك التنمية والقطاع اخلاص حل العمل 

  زااييف امل لنظرمن أجل اعزز الروابط بني الوزارات يعمليات السياسات و بشأن الحوار شامل إجراء 
 احلضرية ودعم تنفيذ العمل املعياري ووضع املعايري-، مبا يف ذلك الروابط الريفيةقايضاتوامل

 حوكمةللمناذج وسياسات شاملة  ، والدعوة إىلالدعوة إىل إشراك صغار املنتجني يف صنع القرار 

 
مؤشرات 
 املخرجات

بدعم السياسات واالسرتاتيجيات والربامج عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة  -1
اليت من شأهنا حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة لضمان حصول صغار املنتجني واملزارعني 
األسريني على املوارد االقتصادية والطبيعية بشكل عادل، ووصوهلم إىل األسواق واخلدمات 

 واملعلومات والتعليم والتكنولوجيات
املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات  نسبة تقدير أصحاب -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

قد و حمور تركيز الربانمج. تشكل على السياق واجملموعات املستهدفة اليت  قايضات بناءً ع املميكن توقّ 
 يفمقايضة  حالة االقتصادي( إىلاجملال يؤدي الرتكيز األكرب على توليد الدخل يف جمال معني )مثل 

 برانمج إلدارة املوارد الطبيعية )مثل البيئة(
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املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر:  

بسبب االضطراب  الذي يتفاقم، أصاًل زايدة الضغط على املوارد الطبيعية واالقتصادية الشحيحة  -1
 املستمرة والصدمات اجلديدة غري املتوقعة 19-كوفيدجائحة   الناجم عناحلايل 

 اضعفً  الفئاتأشد و األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع استبعاد  -2

 ختفيف األثر: بلس 

 نظم اإلنتاج وسالسل القيمة قدرةتنسيق األنشطة داخل املنظمة ومع الشركاء اخلارجيني لزايدة  -1
 على الصمود

، املقايضة على قدرةصغار املنتجني من خالل بناء تعاونيات لضمان تفاوض أفضل و  تقوية -2
دعم صغار املنتجني من أجل ربامج احلماية االجتماعية وتكوينها لالئم املع توسّ الودعم 

، واإلدماج املناسب للنساء والشباب والشعوب واألشخاص الريفيني الذين يعيشون يف فقر مدقع
 األصلية
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 الفجوة

من أجل ابلغ األمهية  رًاإىل الشبكات الرقمية والسلع العامة الرقمية أمالكلفة الوصول امليسور يشكل 
خطة حتقيق إطالق العنان إلمكاانت اجملتمعات الريفية وجين مثار االقتصاد الرقمي، وابلتايل املسامهة يف 

 2030عام 

 الناتج

تعزيز فرص السوق واإلنتاجية والقدرة امليّسرة الرامية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية إدماج 
، مع الرتكيز بشكل خاص على ضمان لغذائيةاو نظم الزراعية السياسات وبرامج ضمن على الصمود 

 لمجتمعات الريفية الفقرية والضعيفةلميسور الكلفة و  منصف وصول

 أهداف مقاصد
 التنمية
 املستدامة

ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول  1-4
على املوارد االقتصادية، وكذلك حصوهلم على اخلدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف 

وارد الطبيعية، فيها وغريه من احلقوق املتعّلقة أبشكال امللكية األخرى، وابملرياث، وابحلصول على امل
 2030والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك التمويل املتناهي الصغر، حبلول عام 

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز ب -5
 متكني املرأة

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري  حتقيق زايدة كبرية يف فرص احلصولج -9
 افرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوً 

 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار 17-8
 وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها احلصول على اخلدمات األساسية 1-4-1
 سب نوع اجلنسحبنسبة األفراد الذين ميلكون اهلاتف احملمول،  1-ب-5
 احملمول، حبسب التكنولوجيانسبة السكان املشمولني بشبكة اهلاتف  1-ج-9

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت 1-8-17

 
العوامل 
 املسّرعة

االبتكارات الرقمية لتحسني اإلنتاج وعمليات ما بعد احلصاد والتكامل يف سالسل  :التكنولوجيا 
 ة والعامليةزلالقيمة املخت

شفافية السياسات املبتكرة وأفضل املمارسات، مبا يف ذلك احللول الرقمية لزايدة اإلنتاج و  :االبتكار 
 سالسل القيمة

الرقمية يف  كنولوجياتاستيعاب الت (أجلمن و ) بشأنتعزيز مجع البياانت املصنفة ونشرها  البياانت: 
بيد  ايدً  العمل بادرةاخلاصة مب املكانيةنصة اجلغرافية املنظمة و املمن خالل قاعدة بياانت ، املتاحة الزراعة

 منظمةلواخلدمات الرقمية ل
رأس املال اخلاصة بو  يةقيود املؤسساتال: حتديد وتطوير اسرتاتيجيات للتغلب على لةاملكمّ  العناصر 

معايري مناسبة للملكية  واستحداثالزراعة الرقمية الشاملة؛ اليت تواجهها البشري واالقتصاد السياسي 
 احلياد والنفاذمسائل معاجلة و ؛ هلا واخلصوصية واألمن وبناء الدعم
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العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 مقدارها وحسن توقيتها وجودهتا )البياانت زايدة و  ،زايدة الوصول إىل احللول الرقمية املتاحة للفقراء
 والتكنولوجيا( ارفواملعلومات واملع

  ّاملزارعني يف صفوفالتكنولوجيا  اعتمادم الرقمي الذي بدوره يعزز تعزيز التعل 

 تسهيل الوصول إىل اخلدمات من أجل الرقمية  كنولوجياتزايدة االستخدام التحويلي واملبتكر للت
 القدرة على الصموداملالية وزايدة 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 

 أخالقيات الذكاء االصطناعي نداء روما حول 

 مبادئ التنمية الرقمية 

  ألمني العام لألمم املتحدةلخارطة الطريق للتعاون الرقمي 

 دليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية 

  سياسة منظمة األغذية والزراعة إلصدار الرتاخيص للبياانت املفتوحة لقواعد البياانت اإلحصائية
(fao.org) 

  األغذية والزراعة للشباب يف الريفخطة عمل منظمة 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  ّاألمن اجتاهات  تقييم وحتليل؛ و عة واملفصلةاخلدمات اإلحصائية: مجع ومعاجلة وحتليل البياانت اجملم
 (على اجملتمعات واألسر )مثل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائيواآلاثر التغذية و الغذائي 

  املنظمات الدولية والقطاع مع و  يف املنظمة،عضاء األمع  يةوارات والعمليات السياساتاحلقيادة
بشأن وأفضل املمارسات، وإنشاء سياسات شاملة  ارفلتنفيذ أو تطوير املع ،اخلاص واجملتمع املدين

)مبا يف ذلك توسيم املنتجات حلماية املستهلك  سلسلة الكتلالبياانت واستخدام  خصوصية
وابلتعاون  ،نظمةاملعية( يف إطار توجيهات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية اليت تقودها والتو 

 الوثيق مع جلنة النطاق العريض للتنمية املستدامة ونداء روما حول أخالقيات الذكاء االصطناعي

  مية، وزايدة مجع البياانت ونشرها من خالل اخلدمات الرقاملتعلقة ابالبتكار يف تنمية القدرات
عملية ، ومشاركة أصحاب املصلحة يف ارفتسهيل نقل التكنولوجيا واملعمن أجل خدمات اإلرشاد 

 صنع القرار

 مبا يف ذلك مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وشركاء االستثماريةحتالفات حتفيز و شراكات  إرساء ،، 
 ل الرقمي يف األغذية والزراعةتصعيد التحوّ من أجل 

  االستخدام األفضل للموارد املتأتية عن االجتماعية واالقتصادية والبيئية  املنافعالدعوة اليت تربز وتعزز
القابلة لالستخدام واملفيدة  ارفالبياانت واملعلومات واملعو النادرة من خالل الزراعة الرقمية؛ 

اواة بني اجلنسني ودور الشباب إىل محاية احلقوق الرقمية للمزارعني واملس نظمةامل ودعوةواملستخدمة؛ 
 واملنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية من خالل نداء روما
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مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة  -1
امليّسرة الرامية إىل تعزيز فرص اليت من شأهنا إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية 

السوق واإلنتاجية والقدرة على الصمود ضمن سياسات وبرامج النظم الزراعية والغذائية، مع الرتكيز 
 بشكل خاص على ضمان وصول منصف وميسور الكلفة للمجتمعات الريفية الفقرية والضعيفة

بتكر، والشراكات واملسامهات نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع امل -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

ألغذية والزراعة، ولكنها تنطوي أيًضا ابلنسبة إىل اكبرية   منافعالرقمية  كنولوجياتميكن أن حتقق الت
والوصول إىل املكاسب  هاعة واستخداماملتعلقة مبلكية البياانت اجملمّ  سائلامل مثلعلى خماطر وحتدايت، 

ميكن مناقشة هذه التدابري التخفيفية املقرتحة يف املنصة الدولية لألغذية و الرقمية وخماوف اخلصوصية. 
 والزراعة الرقمية

 
 املخاطر/
سبل ختفيف 
 األثر

 املخاطر:  

املشوهة  آلاثرالقضااي املتعلقة ابلتكنولوجيات الرقمية، مبا يف ذلك ملكية البياانت واستخدامها، واإن 
واألثر الذي التكنولوجيا الرقمية  اعتمادتؤثر على ، لفجوة الرقميةل احملتمل تساعاألسواق واال اليت تطال

 حتدثه

 ختفيف األثر: بلس 

التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة واملسامهة يف زايدة تطوير اإلطار التنظيمي للتكنولوجيا  توطيد
تطبيق  مول يفوالش يةواقرتاح احللول لضمان الشفاف العوائقحتديد و ألغذية والزراعة. اخلاصة ابالرقمية 

 الرقميةكنولوجيات لتا
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 تغذية أفضل 
وحتقيق األمن الغذائي وحتسعععععععني التغذية كميع أشعععععععكاهلا )مبا يف ذل  تشعععععععجيع جلوع القضعععععععاء على ا 

 على أمناط غذائية صحية( األغذية املغذية وزايدة احلصول

مؤشعععععععععععرات أهععععداف التنميععععة 
املسعععععععععتدامة الدالّة على حتقيق 

 األثر املنشود

 ( معدل انتشار نقص التغذيةالوكالة الراعية) 2-1-1
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط  (الوكالة الراعية) 2-1-2

 السكان، استناًدا إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي
 معدل انتشار توّقف النمو 2-2-1
معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني حبسب  2-2-2

 النوع )اهلزال وزايدة الوزن(
 سنة 49و 15الاليت ترتاوح أعمارهن بني فقر الدم لدى النساء  انتشار 2-2-3
 ( مؤشر مفارقات أسعار األغذيةالوكالة الراعية) 1-ج-2
 نسبة الوفيات النفاسية 3-1-1
 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 3-2-1
 معدل وفيات املواليد 3-2-2
من  100 000لكل  (ابء)عدد اإلصاابت مبرض التهاب الكبد الوابئي  3-3-4

 السكان
معدل الوفيات النامجة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء  3-4-1

 السكري واألمراض التنفسية املزمنة
املهدر من )ب( مؤشر  ،غذيةاألالفاقد من ( )أ( مؤشر الوكالة الراعية) 12-3-1
 غذيةاأل
 

      : أمناط غذائية صحية للجميع1تغذية أفضل 
    : التغذية للفئات األضعف2تغذية أفضل 
   : أغذية آمنة للجميع3تغذية أفضل 
 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل 

  
 : شفافية األسواق والتجارة5تغذية أفضل 

    
 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
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 الفجوة

كني يدفعان إىل اجلوع ليها حمّر عصول سعار معقولة وعدم إمكانية احلأبل عدم توافر األغذية املغّذية ميثّ 
، ومها عرضة ومجيع أشكال سوء التغذية، اليت تؤثر حالًيا على فرد من كل ثالثة أفراد وكل بلد يف العامل

ال يتم يف غالب األحيان إرشاد ؛ وإضافة إىل ذلك، ملزيد من التدهور بسبب التحدايت العاملية الراهنة
يف األوقات العادية وأقل من ذلك يف  املستهلكني أو متكينهم أو حتفيزهم على اتباع أمناط غذائية صحية

 أوقات األزمات.

 الناتج
االنتقال حنو أمناط غذائية صحية يف بيئات السكان من  لحق يف الغذاء الكايف ومتكنيإسناد األولوية ل

 زهاوقانونية متكاملة تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع اخلاص وحتفّ مؤسسية وسياسية 

 مقاصد
أهداف 
التنمية 
 املستدامة

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا،  1-3
 2030وحتقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
شأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية دولًيا ب

 2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
ختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج  3-4

 2030ة العقليتني حبلول عام وتعزيز الصحة والسالم
ضمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي ابلتنمية املستدامة حبلول عام  12-8

2030 

مؤشرات 
أهداف 
التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حبسب اجلنس، كاألطفال،  1-3-1
العمل، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضحااي  والعاطلني عن

 إصاابت العمل، والفقراء، والضعفاء
 معدل انتشار نقص التغذية( الوكالة الراعية) 2-1-1
ا معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادً ( الوكالة الراعية) 2-1-2

 إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي
 معدل انتشار توّقف النمو 2-2-1
 سب النوع حبمعدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني  2-2-2

 )اهلزال وزايدة الوزن(
 49إىل  15مدى انتشار فقر الدم عند النساء يف سن  2-2-3
أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض  معدل الوفيات النامجة عن 3-4-1

 التنفسية املزمنة
لتعليم من أجل التنمية املستدامة يف وا( 2) ؛تعليم املواطنة العاملية( 1)مدى تعميم مراعاة  12-8-1
 لطالبتقييم او تدريب املعلمني )د( و املناهج الدراسية )ج( و السياسات الرتبوية الوطنية، )ب(  )أ(
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العوامل 
 املسّرعة

استخدام أحدث التكنولوجيا املتوفرة من أجل حتسني مجع البياانت وحتليلها، واستدامة  :التكنولوجيا 
وذلك أيًضا  ل تكاليفهاالنظم الزراعية والغذائية، والوصول إىل األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتمّ 

 يف ضوء التحدايت العاملية غري املسبوقة

االبتكار يف تبادل املعارف، وأدوات السياسات، واملشورة، من أجل زايدة الوصول إىل  :االبتكار 
 ل تكاليفهااألمناط الغذائية الصحية والنظم الزراعية والغذائية املستدامة، والقدرة على حتمّ 

مواءمة بياانت األمناط الغذائية املستمدة من مسوحات االستهالك الفردي لألغذية،  البياانت: 
ومسوحات استهالك األسر املعيشية، وحساابت استخدام اإلمدادات، إىل جانب مؤشر عاملي جلودة 

 النساء( لدىالنمط الغذائي )مثل احلد األدىن للتنوع الغذائي 
، مبا يف ذلك احلوكمة اليت تغطي حوكمة األغذية والتغذية وتقويتهاحتسني حتليل : لةاملكمّ  العناصر 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية لضمان التحّول السلس من اإلجراءات املنقذة للحياة إىل احللول 
هبدف حتديد االختناقات واحلوافز االقتصادية املؤسسية والسياسية؛ وزايدة  املستدامة والطويلة األجل

ام التحليالت احملددة جغرافًيا القائمة على األدلة من أجل حتديد وإدارة مقايضات أثر السياسات؛ استخد
 واسرتاتيجيات بناء التحالفات من أجل حتقيق تغيري حتويلي لضمان أمناط غذائية صحية للجميع

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

  الوصول إىل أمناط غذائية صحية والقدرة دعم إصالحات النظم الزراعية والغذائية من أجل حتسني
 وقادرة على الصمود ل تكاليفها من خالل نظم زراعية وغذائية مستدامةعلى حتمّ 

 يف اتباع أمناط غذائية صحية وإشراك اجلهات الفاعلة يف السالسل  نيالتأثري على رغبة املستهلك
 ية وتوسيمها وتسويقهاالغذائية من أجل إنتاج األغذية املغذّ 

 اغة السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات، ودعم التنسيق املؤسسي والربامج املؤسسية لتعميم صي
 التغذية يف شىت السياسات القطاعية

 دعم التعليم واملعلومات والقدرات ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب املصلحة واملستهلكني 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 ائي والتغذية يف حالة األمن الغذ تقرير حالة األغذية والزراعة وتقريرو  تقرير حالة أسواق السلع الزراعية
 العامل

  ،وجلنة مصايد األمساك، وجلنة الغاابتوجلنة الزراعة، وجلنة مشكالت السلع، جلنة األمن الغذائي العاملي 

 السياسية والقانونيةو  منتجات التحليالت االقتصادية واالجتماعية 

 عاملي الفردي لألغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة أداة بياانت االستهالك ال
 العاملية، واخلطوط التوجيهية واملعايري الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي

  اخلطوط التوجيهية بشأن األمناط الغذائية القائمة على النظم الغذائية والتثقيف بشأن األغذية والتغذية يف
 املدارس
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اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  مواصلة إعداد ونشر وتنفيذ اخلطوط التوجيهية واملعايري اخلاصة ابلتغذية واألمناط الغذائية، وتوفري
التوجيهات السياساتية والدعم السياسايت لتنفيذ الصكوك احلكومية الدولية على املستوى الوطين، من 

لغذائية والتغذية )جلنة األمن الغذائي العاملي(، واخلطوط قبيل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم ا
التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن 
الغذائي الوطين )جلنة األمن الغذائي العاملي(، واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق 

يف سياق األمن الغذائي الوطين، وعملية املتابعة اخلاصة مبؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم  يف غذاء كافٍ 
 الغذائية

  حتسني توافر البياانت وحتليلها لربط اإلجراءات السياساتية والتشريعية ابلتغيريات يف عمليات النظم
سني القرارات القائمة على واستدامتها، من أجل حتوقدرهتا على الصمود الزراعية والغذائية ومتكينها 

 األدلة هبدف حتويل النظم الغذائية

  إعداد السياسات وإسداء املشورة القانونية، اليت تقوم على األدلة، من أجل حتقيق نظم زراعية و
، بدًءا من اإلنتاج والتجهيز والتسويق ووصواًل إىل وقدرة على الصمود وغذائية أكثر استدامة

كي تصبح األغذية لف والتوعية التغذويني والتدابري املتعلقة ابألسعار االستهالك، وحتسني التثقي
 الصحية أيسر كلفة

  ،تعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة هبدف جتميع األدلة
لتوفري  وتنسيق الدعوة وزايدة الوعي، وتعزيز االستثمارات، من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية

 أغذية صحية وميسورة الكلفة للجميع

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم البيئات املؤسسية والسياسية والقانونية  -1
املتكاملة اليت تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع اخلاص وحتّفزها من أجل حتقيق مقاصد أهداف 

 إلرساء احلق يف الغذاء الكايف ومتكني السكان من االنتقال حنو أمناط غذائية صحية التنمية املستدامة
نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات  -2

ة جماالت ابلتعاون مع البلدان، وقاد البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

إىل مقايضات تتعلق ابالستدامة وكلفة األمناط الغذائية؛ ومع  املغذيةميكن أن يؤدي الرتكيز على األغذية 
ض التكاليف على املدى تعوّ ساألمراض غري املعدية اجلوع وسوء التغذية و ذلك، فإن منافع احلد من 

ومن خالل حتسني توافر البياانت وحتليلها، خيطط هذا اجملال الرباجمي لتحديد املقايضات وتقليلها الطويل. 
إىل احلد األدىن، مع الرتكيز على السياسات واحلوكمة القائمة على األدلة، واتساق السياسات، وإجراء 

 احلوار للتفاوض على املقايضات
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 : أمناط غذائية صحية للجميع1تغذية أفضل  

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر:  

تقاوم احلكومات واملستهلكون والشركات التغيري، أو يدعمون التغيري الضروري بشكل جزئي فقط،  -1
 االفتقار إىل تنسيق اإلجراءات وتكاملها بني أصحاب املصلحة املعنينيفضاًل عن 

يف ظل التحدايت غري املسبوقة، ترّكز احلكومات والشركاء على احللول القصرية األجل على حساب  -2
 غرّيات املستدامة املتوسطة والطويلة األجل لتحقيق نتائج مستدامةإحداث الت

 :األثر بل ختفيفس 

االخنراط يف بناء القدرات واملشاركة والتعاون املستمرين بني أصحاب املصلحة املعنيني من املؤسسات  -1
العاملية، ، وخباصة يف ظل األزمة وغري املؤسسات من أجل استدامة حتويل النظم الزراعية والغذائية

لتكميل الدعم املنقذ للحياة حبلول متوسطة وطويلة األجل لتقدمي الدعم الكفيل إبحداث تغيري يف 
. ودعم الدعوة والتوعية بشأن منافع األمناط الغذائية الصحية والسياسات الداعمة من أجل احلياة

 يةدفع التغيري السلوكي من جانب املستهلكني والقطاع اخلاص من خالل أدلة قو 
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 الفجوة

يف املائة تقريًبا من جممل حاالت الوفيات لدى األطفال يف  45يعّد نقص التغذية ســــــــــــــبًبا كامًنا وراء 
وحده طفل واحد من أصــــل أربعة أطفال يعانون من نقص  -رغم االنطباع الســــائد عادة  -حني أنه 

ا من أزمة إنســانية. وعالوة على ذلك، يكون األطفال والنســاء والشــعوب األصــلية  التغذية يعاين أيضــً
أكثر عرضة خلطر اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية. لكن هناك افتقار واألقليات يف مجيع السياقات 

  تلبية احتياجاهتم واالستجابة هلاإىل البياانت وحتديد األهداف والسياسات والربامج املثلى من أجل 
 الناتج
 

السياقات حتديد انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ووضع حدٍّ هلما ابلنسبة إىل األفراد األضعف يف 
ة واليت كافة هو حمور تركيز الســـــــــياســـــــــات واالســـــــــرتاتيجيات والربامج املوجهة حنو حتقيق أهداف معّين

  وضعتها ونّفذهتا البلدان

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

تنفيذ نظم وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتدابري للجميع ووضــــــــــــــع حدود دنيا هلا، وحبلول  1-3
 ق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء، حتقي2030 عام

القضـــــــــاء على اجلوع وكفالة حصـــــــــول اجلميع، وال ســـــــــيما الفقراء والفئات الضـــــــــعيفة، مبن فيهم  2-1
 2030الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

األهداف املتفق عليها  ، مبا يف ذلك حتقيق2030إهناء مجيع أشــــــكال ســــــوء التغذية، حبلول عام  2-2
دولًيا بشــــــــأن توقف النمو واهلزال لدى األطفال دون ســــــــن اخلامســــــــة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية 

  2025للمراهقات واحلوامل واملرضعات وكبار السّن، حبلول عام 
من املواليد  100 000حالة لكل  70خفض النســــــــــــــبة العاملية للوفيات النفاســــــــــــــّية إىل أقل من  3-1

  2030األحياء، حبلول عام 
، بســـعي 2030إهناء وفيات املواليد واألطفال دون ســـن اخلامســـة اليت ميكن تفاديها، حبلول عام  3-2

 1 000حــالــة وفــاة يف كــل  12مجيع البلــدان إىل بلوغ هــدف خفض وفيــات املواليــد على األقــل إىل 
 1 000حالة وفاة على األقل يف كل  25ىل مولود حّي، وخفض وفيات األطفال دون ســـن اخلامســـة إ

 مولود حيّ 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حبسب اجلنس، وحبسب  1-3-1
الفئات الســـكانية، كاألطفال، والعاطلني عن العمل، واملســـنني، واألشـــخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل، 

 واألطفال حديثي الوالدة، وضحااي إصاابت العمل، والفقراء والضعفاء
 )راع( معدل انتشار نقص التغذية  2-1-1
)راع( معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو احلاد لدى السكان استناًدا إىل مقياس  2-1-2

 املعاانة من انعدام األمن الغذائي
 معدل انتشار توقف النمو 2-2-1
 معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة )اهلزال وزايدة الوزن( 2-2-2
 49و 15معدل انتشار فقر الدم لدى النساء بني سن  2-2-3
 نسبة الوفيات النفاسّية 3-1-1
 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 3-2-1
 معدل وفيات املواليد  3-2-2
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 العوامل املسّرعة

نظم املعلومات اجلغرافية والتكنولوجيات اجلوالة لرســــــــــــــم خرائط الفئات الضــــــــــــــعيفة  التكنولوجيا: 
، مبا يف ذلك الرصد شبه ورصدها والوصول إىل املناطق النائية لغرض مجيع البياانت واختاذ اإلجراءات

  اآلين لتحديد األزمات املفاجئة واملتفاقمة واملعقدة واالستجابة هلا
االبتكار مصـــحواًب ابلتكنولوجيا من أجل حلول خالقة ومرنة لتحديد الفئات األضـــعف  االبتكار: 

 واحتياجاهتا و"عدم ترك أي أحد خلف الركب"
ســــــــــــــوف ُتســــــــــــــتخدم التكنولوجيا الرقمية والقائمة على حتديد املواقع لتحديد الفئات  البياانت: 

الســـــــــكانية الضـــــــــعيفة ورســـــــــم اخلرائط ذات الصـــــــــلة ومجع البياانت عن اجملموعات اليت ال تتوافر عنها 
 بياانت. 

وأطر بناء القدرات التحليلية واملؤســـــــــســـــــــية الوطنية، مبا يف ذلك نظم البياانت  العناصعععععععر املكّملة: 
الســــــــياســــــــات لتعّقب اإلجراءات ودعمها بغرض الوقاية من انعدام األمن الغذائي وســــــــوء التغذية مع 

 الرتكيز على الفقراء والضعفاء

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

  بيئة مشـــــّجعة لضـــــمان األمن الغذائي والتغذية مبا يشـــــمل اســـــتهداف العوامل الكامنة وراء ازدايد
 ألفراد األشد أتثرًا ابجلوع وسوء التغذية يف السياقات كافة املخاطر ابلنسبة إىل ا

  تصـــميم نظم لرصـــد األغذية واألمناط الغذائية والتغذية وتطويرها وتعزيزها ودعم عملية دمج رصـــد
 البياانت ضمن نظم املراقبة 

  تعميم األساليب والتكنولوجيات اجلديدة جلمع البياانت وإدارهتا ونشرها 
  إدماج االحتياجات من األغذية والتغذية ضـــــــــمن برامج احلماية االجتماعية / شـــــــــبكات احلماية

 وحتسني األهداف اليت تتوخاها 
  دعم الســــياســــات إلدماج األمن الغذائي والتغذية ضــــمن عمليات رصــــد خماطر الكوارث واملراقبة

 يف املستقبل  واإلنذار املبكر ووضع برامج للتعايف بغرض جتّنب أعباء سوء التغذية
  دعم املســـــاعدة املتمحورة حول الوقاية من اجلوع وســـــوء التغذية للتخفيف من وطأة خماطر ســـــوء

التغذية يف املستقبل ومعاجلة احتياجات الفئات األضعف على صعيدي األمن الغذائي والتغذية، 
 مبا يف ذلك من خالل تنفيذ خطة العمل العاملية بشأن هزال األطفال

 
اجلوانب 

 ملعياريةا

 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 
 العاملي التغذية وتقرير ،2020لعام  التقرير العاملي عن األزمات الغذائية 
 تقرير عن أثر الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائي 
  العمل املّتصل ابلتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي 

 للحماية االجتماعية من أجل األمن الغذائي والتغذية التقييم املشرتك بني الوكاالت 

 منتجات جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلسياسات 
  اخلطوط التوجيهية هليئة الدستور الغذائي ومواصفاهتا 
 تقارير )وتوجيهات( أخرى عن الدول اهلشة واملتأثرة ابلنزاعات والكوارث 



96  C 2023/3 

 

 التغذية للفئات األضعف :2تغذية أفضل  

 

اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 يعد رصد البياانت وحتسني الوصول إليها وظيفة رئيسية حامسة من أجل: 
  ضــــــمان حتديد األفراد األضــــــعف واحتياجاهتم واملخاطر املعرضــــــني هلا والعوامل الكامنة واحللول

 املمكنة لضمان األمن الغذائي والتغذية 
  ل إىل أشــــــــد اإلبالغ عن كيفية بناء الشــــــــراكات والتحالفات للعمل اجلماعي من أجل الوصــــــــو

 األفراد ضعًفا 
  تركيز العمل املعياري على إعطاء توجيهات لدعم االحتياجات احملّددة للفئات األضــــــــــــــعف يف

 أي سياق من السياقات 
  الدعوة لتلبية هذه االحتياجات واستخدام املنتجات املعيارية 
  بناء القدرات وتعزيزها للتوصل إىل استجاابت مستنرية ابألدلّة 

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم السياسات واالسرتاتيجيات والربامج  -1
اهلادفة من أجل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت ترّكز على حتديد انعدام األمن 

 كافة  الغذائي وسوء التغذية ووضع حدٍّ هلما ابلنسبة إىل األفراد األضعف يف السياقات
نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات  -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 

 املقايضات 

ا احتياجات األفراد ابلنســــــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية ضــــــــمن حمور الفقر  ســــــــيتناول الربانمج أيضــــــــً
والكوارث وتغري املناخ، وســـــــــوف تنتج عنه مقايضـــــــــات ممكنة ابلنســـــــــبة إىل االســـــــــتدامة االقتصـــــــــادية 

بني وســـــــــيتطّلب وضـــــــــع حلول متكاملة توّفق بني املقايضـــــــــات )برامج احلماية االجتماعية واملســـــــــاواة 
 اجلنسني والشباب والقدرة على الصمود/االستجابة للصدمات( 

 

سععععبل املخاطر / 
 ختفيف األثر 

 املخاطر:  
تتوزّع االســـــــــتجابة على اجلهات الفاعلة الوطنية، مبا يف ذلك ضـــــــــمن منظومة األمم املتحدة، مع  -1

 متويل غري منظور لتضمني برامج للوقاية من اجلوع وسوء التغذية، خاصة يف السياقات اهلّشة 
 فيف األثر: سبل خت 

اجلماعية ألصـــــحاب الســـــعي إىل تعاون منهجي ومتكامل بقدر أكرب لالســـــتفادة من نقاط القوة  -1
مبا يف ذلك احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص،  -املصـــلحة كافة 

 ومبا يشمل آليات متويل مرنة ومبتكرة تسّهل ختطي الفجوة اإلنسانية واإلمنائية
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 الفجوة
مليون حالة من األمراض  600يف حدوث على املستوى العاملي، تتسبب األغذية غري السليمة سنواًي 

 طفل دون سن اخلامسة( 143 000حالة وفاة )منها  420 000املنقولة ابألغذية و

 الناتج

اعتماد احلكومات وتنفيذها لسياسات وتشريعات متكاملة ومتعددة القطاعات بشأن سالمة األغذية 
وتعزيز قدرات املشغلني واملستهلكني يف سالسل القيمة وتوعيتهم  شىت النظم الزراعية والغذائية الوطنيةيف 
 هبا

أهداف  مقاصد
التنمية 
 املستدامة

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
شأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية ا بعليها دوليً 

 2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
، 2030وضع هناية لوفيات املواليد واألطفال دون سن اخلامسة اليت ميكن تفاديها حبلول عام  3-2

 حالة وفاة يف  12هدف خفض وفيات املواليد على األقل إىل  بسعي مجيع البلدان إىل بلوغ
حالة وفاة يف  25مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة على األقل إىل  1 000كل 
 مولود حي 1 000كل 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 ( معدل انتشار نقص التغذيةالوكالة الراعية) 2-1-1
ا ( معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد بني السكان، استنادً الراعيةالوكالة ) 2-1-2

 إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائي
نقطة من االحنراف املعياري عن  - 2معدل انتشار توّقف النمو )الطول ابلنسبة للعمر > 2-2-1

 متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة
نقطة من االحنراف املعياري  - 2أو > + 2معدل انتشار سوء التغذية )الوزن ابلنسبة للطول < 2-2-2

عن متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني حسب 
 النوع )اهلزال وزايدة الوزن(

 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 3-2-1
 معدل وفيات املواليد 3-2-2
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 العوامل املسّرعة

الزراعية ما خيص النظم  تتسم احللول التكنولوجية والتحسني القائم على البياانت يف :التكنولوجيا 
 الغذائية أبمهية حامسة يف متكني حصول اجلميع على أغذية أكثر سالمةو 

سيؤدي االبتكار يف اختبار األغذية وجتهيزها، ويف اإلنتاج الزراعي، إىل حتفيز النظم  :االبتكار 
 الغذائية من أجل إنتاج أغذية أكثر سالمة وبكميات كافية

بياانت بشأن املواءمة التنظيمية واألداء التنظيمي واملراقبة والقدرة على إجراء استجاابت  البياانت: 
ع مؤشرات سالمة األغذية الوطنية املوثوقة واملناسبة األغذية، وكذلك تتبّ قائمة على املخاطر لسالمة 

 من حيث التوقيت
: تعزيز احلوافز والقدرات الوطنية لسالمة األغذية على طول مجيع سالسل القيمة لةاملكمّ  العناصر 

الدخل. الزراعية والغذائية من أجل حتسني الصحة، وضمان الوصول الشامل إىل األسواق، ومحاية 
 وحتسني الشفافية والوعي العام لزايدة الثقة بني املستهلكني والشركاء التجاريني العامني والعامليني

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 األطر التنظيمية اخلاصة بسالمة األغذية 

 نظم حوكمة سالمة األغذية ونظم مراقبة األغذية 

  ّخيص سالمة األغذية ما لي سالسل القيمة يفتعزيز قدرة مشغ 

  األغذيةزايدة وعي املستهلكني بسالمة 

 زايدة االستشراف والقدرة على الصمود والقدرة على االستجابة حلاالت الطوارئ 

  من أجل سالمة األغذيةوتوسيع نطاقها تقوية الشراكات 

 
اجلوانب 
 املعيارية

  العمل الذي تقوده منظمة األغذية والزراعة، أو تشارك يف قيادته، بشأن تقييمات املخاطر
الكيميائية وامليكروبيولوجية والتغذوية )جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

ىل األغذية، واجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية إالصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماع املشرتك بني 

فات املبيدات، واجتماعات اخلرباء منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملّ 
 ية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن التغذية(املشرتكة بني منظمة األغذ

 هيئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

  توجيهات منظمة األغذية والزراعة املتعّلقة بسياسات مراقبة األغذية القائمة على املخاطر )سلسلة
 سالمة األغذية وجودهتا(

 ية والزراعة املتعدد القطاعات إزاء مقاومة مضادات امليكروابت والصحة هنج منظمة األغذ
اتفاق الشراكة الرابعية )منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، الواحدة، مبا يف ذلك 

 واملنظمة العاملية لصحة احليوان، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة(

 للطاقة الدولية والوكالة والزراعة األغذية منظمة بني املشرتك املركزالنووية من خالل  التكنولوجيات 
 الذرية
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اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  متلك املنظمة شبكة واسعة جلمع البياانت واملعلومات عن األغذية والزراعة من أجل تقييم احلاجة
 إىل العلم واملعايري

  تتمتع املنظمة، ابالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية، ابخلربة يف علوم سالمة األغذية وتقييم
املخاطر واملشورة العلمية )من خالل جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

بني منظمة األغذية  ىل األغذية، واجتماعات اخلرباء املشرتكةإالصحة العاملية واملعنية ابملواد املضافة 
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماع املشرتك بني 

فات املبيدات، واجتماعات اخلرباء منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملّ 
التغذية( من أجل حتديد املعايري  املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن

 القائمة على األدلة

  مت قبول املنظمة، إىل جانب منظمة الصحة العاملية، كمنصة حمايدة وجهة للتنظيم والتيسري، وقد
 أنشأت املنظمة اجلهة املعيارية الرئيسية إلدارة املخاطر، وهي هيئة الدستور الغذائي

 من أجل توفري تنمية القدرات وتقدمي املشورة والدعم إىل  إن املنظمة موجودة على املستوى العاملي
األعضاء لتقييم احتياجاهتم ومساعدهتم يف تنفيذ الُنهج القائمة على األدلة لضمان سالمة األغذية 

 للجميع

 
مؤشرات 
 املخرجات

اليت عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة  -1
تشّجع اعتماد وتنفيذ سياسات وتشريعات متكاملة ومتعددة القطاعات بشأن سالمة األغذية يف 
شىت النظم الزراعية والغذائية الوطنية وتعزيز قدرات املشغلني واملستهلكني يف سالسل القيمة 

 وتوعيتهم هبا
واملسامهات  ،راكاتنسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والش -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

ميكن قد تؤثر املخاطر الناشئة عن جهود الربامج األخرى على سالمة األغذية، فعلى سبيل املثال، 
زة ابحلد األدىن كجزء من النظم الغذائية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية أو الرتويج لألغذية اجملهَّ 

 ا بشكل مناسبمتم إدارهتتمل  ماالصحية أن يزيدا من املخاطر على سالمة األغذية 
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املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر:  

حاالت تعطيل يف عمليات السلسلة الغذائية وتزيد من ميكن أن تسبب تدابري مكافحة اجلائحة  -1
 خطر انعدام األمن الغذائي

ميكن أن يؤدي انعدام اإلرادة السياسية العتماد النهج القائم على النظم الالزم لضمان األغذية  -2
 السليمة للجميع إىل أتخري أو منع اختاذ التدابري الالزمة

املناخية السيئة والقاسية، خماطر جديدة على سالمة  املناخ، مبا يف ذلك األحداث سيشكل تغرّي  -3
 األغذية

 :األثر بل ختفيفس 

تطوير ونشر توزيع املوارد القائم على أساس املخاطر واألدوات اإللكرتونية املبتكرة )مثل التفتيش  -1
 عد(عن بُ 

 تنظيم أحداث عامة رفيعة املستوى ومتعددة القطاعات بشأن سالمة األغذية مع صانعي القرار -2
 من أجل حتفيز االلتزامات املستدامة

ستحتاج السياسات والربامج والشراكات إىل التكامل بشكل مرن من أجل االستجابة  -3
 للتحدايت اجلديدة
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 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل  

 الفجوة

مرحلة البيع ابلتجزئة، ولكن  جة حىت وصوهلا إىلتُفقد نسبة أربعة عشرة يف املائة من مجيع األغذية املنتَ 
ستهان هبا جراء البيع ابلتجزئة؛ ويؤثر الفاقد واملهدر من ابستثناء هذه املرحلة، وهُتدر نسبة أخرى ال يُ 

األغذية بشكل غري متناسب على األغذية القابلة للتلف والعالية القيمة الالزمة من أجل اتباع منط 
غذية الذي يؤثر على شخص من كل ثالثة أشخاص على غذائي صحي، ما يساهم ابلتايل يف سوء الت

 املستوى العاملي

 الناتج

خرائط طريق واضحة وحمددة ومناسبة للسياق من أجل حتفيز ومتكني مجيع اجلهات الفاعلة يف سلسلة 
اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مستوى املستهلك من احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، 

 نفذها احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليةتو  ضعهات

أهداف  مقاصد
التنمية 
 املستدامة

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
عليها دولًيا بشأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية 

 2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
الفرد من النفاايت الغذائية العاملية على صعيد أماكن البيع ابلتجزئة واملستهلكني ختفيض نصيب  12-3

مبقدار النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر 
 2030ما بعد احلصاد، حبلول عام 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 انتشار نقص التغذيةمعدل ( الوكالة الراعية) 2-1-1
معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط السكان، ( الوكالة الراعية) 2-1-2

 ا إىل مقياس املعاانة من انعدام األمن الغذائياستنادً 
نقطة من االحنراف املعياري عن  - 2معدل انتشار توّقف النمو )الطول ابلنسبة للعمر > 2-2-1

 متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة
نقطة من االحنراف املعياري  - 2أو > + 2معدل انتشار سوء التغذية )الوزن ابلنسبة للطول < 2-2-2

عن متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني حسب 
 النوع )اهلزال وزايدة الوزن(

 )ب( ومؤشر املهدر من األغذية ؛( )أ( مؤشر الفواقد الغذائيةالوكالة الراعية) 12-3-1
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 العوامل املسّرعة

 تُفقد أو هُتدرع األغذية اليت هُنج سالسل الكتل والذكاء االصطناعي من أجل تتبّ  :التكنولوجيا 
 ةعلى طول سالسل اإلمدادات، واستخدام هذه املعلومات للعثور على استخدامات بديلة هلذه األغذي

ستكون احللول املبتكرة الرامية إىل حل أسباب الفاقد واملهدر من األغذية، واالبتكار يف  :االبتكار 
هُنج مجع البياانت والقنوات اإلعالمية للوصول إىل املستهلكني من مجيع األعمار، يف صميم 

 اسرتاتيجيات املنظمة اليت هتدف إىل تسريع احلد من الفاقد واملهدر من األغذية

جلميع مراحل سالسل القيمة داخل البلدان من  الفاقد واملهدر من األغذيةع بياانت مج البياانت: 
 الفاقد واملهدر من األغذيةأجل إرشاد السياسات والربامج والقرارات الفردية املتعلقة ابحلد من 

: تنمية القدرات والتدريب من أجل توسيع نطاق اإلجراءات من خالل حتسني لةاملكمّ  العناصر 
؛ وتتخذ معارف املنظمة أيًضا الفاقد واملهدر من األغذيةرأس املال البشري واملؤسسات اليت تتعامل مع 

 شكل توجيهات معيارية لدعم السياسات والربامج والقرارات الشخصية

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

  3-12التغلب على العجز يف البياانت من أجل دعم حتقيق مقصد أهداف التنمية املستدامة 

  الفاقد واملهدر من األغذيةحتديد حاالت جتارية بسيطة للحد من 

  الفاقد واملهدر من األغذيةاملسامهة يف األطر التنظيمية بشأن 

 الكفاءة والقدرة على الصمود  حتسني الوصول إىل التكنولوجيات ودعم االبتكارات من أجل زايدة
 ةيف احلصاد التخزين والتجهيز والتعبئة والعمليات اللوجستي

 االستثمار يف رأس املال البشري من خالل التعليم والتدريب 

  الفاقد واملهدر من األغذيةمتكني تنفيذ مدوانت السلوك الطوعية للحد من 

  املستهلك ومتكينهتوعية 

  يعها أبمان وفعاليةاستعادة األغذية وإعادة توز 

 
اجلوانب 
 املعيارية

 مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية 

  السري قدًما ابجتاه احلد من الفاقد واملهدر من األغذية - 2019األغذية والزراعة لعام تقرير حالة 

  واحلد منهمااملنصة الفنية التابعة للمنظمة بشأن قياس الفاقد واملهدر من األغذية 

  مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات الزراعية املسؤولة واخلطوط التوجيهية
 الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

  منظمة  وسياسة 2030-2020للفرتة سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني
 األغذية والزراعة بشأن الشعوب األصلية والقبلية
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 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل  

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  توفري بياانت بشأن الفاقد واملهدر من األغذية من خالل إرشاد السياسات وعملية صنع القرار
 1-3-12من خالل رعاية املنظمة ملؤشر أهداف التنمية املستدامة ذي الصلة 

 ما يتعلق مبنهجيات إدارة البياانت ونظم مجعها  تنمية قدرات املؤسسات اليت تقودها البلدان يف
 يف إطار الفاقد واملهدر من األغذية

  إرساء شراكات وحتالفات مع املؤسسات اليت تقودها البلدان من أجل دعم جهود األعضاء يف
 احلد من الفاقد واملهدر من األغذية

  ية بشأن األطر التنظيمية من خالل حتليل اسرتاتيجيات احلد من الفاقد تقدمي توجيهات معيار
كي يتمكن األعضاء من حتقيق مقصد أهداف لواملهدر من األغذية وطرق استهداف املوارد 

 3-12التنمية املستدامة 

  الدعوة والتواصل اللذان يربزان ويعززان احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلك إعداد
 املواد للحمالت اإلعالمية والتعليم والتدريب

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث تقوم املنظمة بدعم احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية  -1
يف وضع وتنفيذ خرائط طريق واضحة وحمددة ومناسبة للسياق دعًما لتحقيق مقاصد أهداف 

حتفيز ومتكني مجيع اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية  التنمية املستدامة، من أجل
 والبيئة الغذائية وعلى مستوى املستهلك من احلد من الفاقد واملهدر من األغذية

واملسامهات  ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

ت هناك خطر على سالمة األغذية يف اجلهود املبذولة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية نتيجة حماوال
احلفاظ على األغذية يف اإلمدادات الغذائية. وابلتايل، جيب تنسيق اجلهود املبذولة للحد من الفاقد 
واملهدر من األغذية ابستخدام الوسائل املناسبة من أجل ضمان سالمة األغذية. ومن احملتمل أن تؤدي 

الل إضافة امللح أو مواد معاجلة األغذية للحد من الفاقد واملهدر منها إىل اخنفاض جودهتا )أي من خ
د القدرة على ضمان أمناط غذائية صحية، وينبغي ابلتايل أن جُتهز األغذية بطريقة أخرى(، ما قد يهدّ 

 تراعي التغذية



104  C 2023/3 

 

 : احلد من الفاقد واملهدر من األغذية4تغذية أفضل  

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر:  

يصعب حتديد طرق التصدي للفاقد واملهدر من األغذية إذ ختتلف األسباب الرئيسية بشكل  -1
للبلد؛ ومستوى التنظيم يف سالسل اإلمدادات الغذائية ومراحلها  اإلمنائيةكبري حبسب احلالة 

 وموقعها اجلغرايف

الغذائي  ال جيري توجيه أوجه احلد من الفاقد واملهدر من األغذية بشكل مناسب حنو األمنو  -2
والتغذية أو األهداف البيئية املنشودة، ما يؤدي إىل القليل من املنافع اإلضافية أو حدوث 

 مقايضات كبرية

 :األثر بل ختفيفس 

حلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف ظل وجود من أجل احوافز  إلعطاءحتديد هُنج مبتكرة  -1
 معلومات حمدودة عن األسباب

توليد البياانت بشأن الفاقد من األغذية والبياانت الناشئة بشأن املهدر منها، وزايدة الوعي  -2
من أجل ضمان اتساق  وحجمها،أبماكن وقوع الفاقد واملهدر من األغذية والطريقة اليت يتم هبا 

والتغذية  تدابري احلد من الفاقد واملهدر من األغذية مع املنافع على مستوى البيئة واألمن الغذائي
 لصاحل اجملتمع
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 : شفافية األسواق والتجارة5تغذية أفضل  

 الفجوة

يساهم االفتقار إىل معلومات موثوقة ويف الوقت املناسب عن السوق يف وضع سياسات تؤدي إىل 
تفاقم آاثر صدمات السوق وتقّلب األسعار، إضافة إىل آاثر سلبية على األمن الغذائي والتغذية، 

أوقات تزايد عدم اليقني يف األسواق مثل اليت يشهدها العامل حالًيا؛ وضعف القدرات وخباصة يف 
املؤسسية على التفاوض بشأن االتفاقات التجارية ووضع تدابري سياساتية متصلة ابلتجارة وإجياد حلول 

 النطاقرقمية حتّد من الشمولية ومنافع التجارة ابلنسبة إىل املستهلكني واجلهات الفاعلة الصغرية 

 الناتج

اليت  ،حتسني شفافية السوق واملشاركة العادلة يف األسواق وسالسل القيمة العاملية والتجارة الدولية
من القدرات البشرية واملؤسسية و تنسيق السياسات حتسني البياانت واملعلومات و تتحقق من خالل 

 على األدلة ةصنع القرار القائمأجل عملية 

 أهداف مقاصد
 التنمية
 املستدامة

منع القيود املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات يف األسواق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك  ب-2
عن طريق اإللغاء املوازي جلميع أشكال إعاانت الصادرات الزراعية، ومجيع تدابري التصدير ذات األثر 

 ا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائيةاملماثل، وفقً 
تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاهتا وتيسري احلصول على اعتماد ج -2

املعلومات عن األسواق يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك 
 ب أسعارهاللمساعدة على احلد من شدة تقلّ 

ا، مبا يتماشى مع وخباصة أقل البلدان منوً تنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية،  أ-10
 اتفاقات منظمة التجارة العاملية

ا زايدة صادرات البلدان النامية زايدة كبرية، وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان منوً  17-11
 2020العاملية حبلول عام  الصادراتمن 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 الزراعيةإعاانت الصادرات  1-ب-2
 مؤشر مفارقات أسعار األغذية)الوكالة الراعية(  1-ج-2

ا والبلدان النامية قة على الواردات من أقل البلدان منوً نسبة بنود التعريفات اجلمركية املطبّ  1-أ-10
 املتمتعة ابإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية

 الصادرات العامليةا من البلدان منوً  وأقلحصة البلدان النامية  17-11-1

 
 العوامل املسّرعة

واسع لنظم املنظمة وأدواهتا من خالل االستفادة من الستيعاب االتشجيع  :التكنولوجيا 
 واالبتكارات اجلديدة تالتكنولوجيا

، وتعزيز التأهب يةحلول تقنية وسياساتية مبتكرة لدعم الرقمنة يف األسواق الزراعية والتجار  :االبتكار 
 تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجلالرقمي للبلدان واعتماد أفضل املمارسات 

لتعزيز شفافية األسواق وتوجيه  يف الوقت املناسب عن األسواق واألسعارو بياانت موثوقة  البياانت: 
سب حببياانت مصنفة و ؛ التغذوية ابملكافئات موحدة يةار جت بياانتو ؛ القرارات بشأن السياسات
 .سل القيمةاجلنس عن املشاركة يف سال

 
 :لةاملكمّ  العناصر 
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  واجلماعات  ،وجلنة مشكالت السلع ،من نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعيةاالستفادة
شفافية السوق  لتحسنيتوفري آليات ومنتدايت حمايدة من أجل  التابعة للمنظمة، احلكومية الدولية

 املنسقة، وال سيما خالل األزمات التجارية اتوتعزيز استجاابت السياس

 زايدة رأس املال البشري والقدرة املؤسسية على من أجل األدوات والتدريب اإللكرتوين  وإعداد
 املستويني القطري واإلقليمي

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

  توفري معلومات وحتليالت حمّدثة وحمايدة مثل السلع العامة العاملية، لتحسني شفافية أسواق األغذية
 ات لألزماتاستجاابت السياسوتوجيه 

  مجع من أجل علومات السوق واإلنذار املبكر على املستويني القطري واإلقليمي ملإنشاء نظم
 وحتليل بياانت السوق والتجارة

  تنمية رأس املال البشري والقدرات املؤسسية لصياغة االتفاقات التجارية  علىمساعدة البلدان
 والتفاوض بشأهنا وتنفيذها ،املتعددة األطراف واإلقليمية

  ُاجلهات  إدماج يّسراملبتكرة ومناذج األعمال اجلديدة اليت تعزز وتالسياساتية والفنية هج دعم الن
 لقيمةيف األسواق وسالسل االنطاق الفاعلة الصغرية 

  تعددة أصحاب املصلحة لتعزيز التعاون التنظيمي بشأن تدابري تيسري املتعزيز الشبكات اإلقليمية
 تدابري الصحة والصحة النباتيةباملتعلقة  ملسائلالتجارة، مبا يف ذلك ا

  التشجيع على اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول الرقمية لتبسيط العمليات
جلين  ة النطاقصغري التكامل السوق وزايدة إمكاانت املستهلكني واجلهات الفاعلة  سرييالتجارية وت

 من التجارة املنافع

 
اجلوانب 
 املعيارية

 حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، وتقرير أسواق السلع الزراعية تقرير حالة ،
 العامل حالة الغاابت يفوتقرير 

  نظام املعلومات املتعلقة ة و نذار املبكر عن األغذية والزراععالم واإللإل يالعاملالنظام أدوات
 ابألسواق الزراعية

  التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية
 والزراعة

 اية هيئة الدستور الغذائي املعايري واخلطوط التوجيهية والتوصيات الدولية اليت مت وضعها برع
 واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 التوجيهات لتنفيذ تدابري الرقابة على األغذية القائمة على املخاطر 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  تعزيز الوصول إىل املعلومات من أجل  أسواق املنتجات الزراعية وجتارهتامجع ورصد ونشر بياانت
 ةالقائم على مستوى السياساتصنع القرار عملية ، ومتكني واملناسبة من حيث التوقيتاملوثوقة 

 واالستجاابت املناسبة لألزمات الغذائية على األدلة

  واألدلة بشأن السياسات اليت تؤثر على األسواق والتجارة واملفاوضات الزراعية من  ارفاملعتوليد
 رفاوتعزيز تبادل املع قائمة على األدلة يةتوصيات سياسات وضع أجل
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  تنمية القدرات واملساعدة الفنية: تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية للتفاوض وتنفيذ االتفاقات
ط العمليات التجارية حتسني اعتماد احللول الرقمية اليت تبسّ ؛ و تعددة األطرافواملالتجارية اإلقليمية 

ة صغري الالتجارية للمستهلكني واجلهات الفاعلة  واملنافعل تكامل السوق وتعزز الشمولية وتسهّ 
 النطاق

 صغار املزارعني واجلهات  إدماجل اعتماد مناذج أعمال مبتكرة تسهّ  لتعزيز تنمية القدرات اإلنتاجية
 يف األسواق وسالسل القيمة الصغرية النطاق الفاعلة

 تعزيز تنسيق ل من أجأصحاب املصلحة متعددة حوارات بشأن السياسات وآليات حوكمة  عقد
 متعدد األطرافو لتعاون التنظيمي، والدعوة إىل نظام جتاري عادل ومنصف اب والنهوضالسياسات، 

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم تنسيق السياسات والقدرات البشرية  -1
حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة املتمثلة واملؤسسية الختاذ قرارات تستند إىل األدلة، هبدف 

 يف حتسني شفافية السوق واملشاركة العادلة يف األسواق وسالسل القيمة العاملية والتجارة الدولية
واملسامهات  ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتلتأثري املنشود؛ )حتدد املعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق ا
 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

األسواق والتجارة يف األمن الغذائي العاملي والتغذية من خالل تعزيز زايدة مسامهة يهدف الربانمج إىل 
وميكن أن  للمنافعالتوزيع العادل تضمن ال ميكن لألسواق والتجارة وحدها أن و الشفافية والشمولية. 

امج يف إطار حياة أفضل وبيئة أفضل. الرب  مع قايضاتتنتج م أن ميكنأيًضا إىل التكثيف، وابلتايل تؤدي 
 التوزيع بشأن آاثراملقايضات من تقليل الرامية إىل السياسات السيتم تقييم وتنفيذ و 

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر:  

 زايدة مشاركة البلدان النامية يف األسواقعدم  -1

 هة وتعمل بشكل صحيحأسواق غري مشوّ حتقيق إىل  تفضيعدم تنفيذ السياسات اليت  -2

 املبتكرة والُنهجاجلديدة  تكنولوجياتعدم اعتماد ال -3

 بل ختفيف األثر:س 

التغذية، والربط و ألمن الغذائي لالقطاعات  ةتعددامل احلوكمة ودعم ،األولوية للشراكات إسناد -1
 أوجه التآزر تنميةمنظمة من أجل على املستوى الداخلي للبني الربامج 

تعزيز التعاون اإلقليمي، ودعم إنشاء التحالفات الدولية، وتيسري احلوارات بني أصحاب املصلحة  -2
 ويلالوطين والد املستويني على املتعددة املتعددين والقطاعات

جتميع املوارد وذلك هبدف مماثلة،  فنيةمع منظمات أخرى تعمل يف جماالت إقامة شراكات  -3
 املنافععلى نطاق واسع واحلفاظ على  آاثرحتقيق من أجل واالستثمارات 
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 : بيئة أفضل3الباب 

 بيئة أفضل 
املسععععتدام، ومكافحة تغرّي املناخ محاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة وترميمها وتعزيز اسععععتخدامها  

)خفض املخلفات، وإعادة االسعععععععتخدام، والتدوير، وإدارة املخّلفات( من خيل نظم زراعية وغذائية 
 مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود

مؤشعععععرات أهداف التنمية 
املسعععععععععععتععدامعة العدالّعة على 

 حتقق األثر املنشود

يف  املودعة( عدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة الوكالة الراعية) 2-5-1
 حفظ على املدى املتوسط أو الطويلللمرافق 

( نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أهنا معرضة خلطر الوكالة الراعية) 2-5-2
 نقراضالا

من  ج احمللي اإلمجايلالنات ، ونصيباملادي األثر ونصيب الفرد من ،املادي األثر 12-2-1
 األثر املادي

ونسبة  االستهالك املادي احمللي ونصيب الفرد من االستهالك املادي احمللي 12-2-2
 الناتج احمللي اإلمجايل االستهالك املادي احمللي إىل

نصيب الفرد من توليد النفاايت اخلطرة ونسبة النفاايت اخلطرة املعاجَلة، حبسب  12-4-2
 نوع املعاجلة

 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطين، وعدد أطنان املواد املعاد تدويرها 12-5-1
 يف السنة الدفيئةانبعااثت غازات  جمموع 13-2-2
قياس متوسط احلموضة البحريــة يف جمموعة متفق عليها من حمطات متثيلية ألخد  14-3-1

 العينات
ستدامة املستوايت امل ملوجودة ضمنا( نسبة األرصدة السمكية الوكالة الراعية) 14-4-1

 بيولوجًيا
 ( مساحة الغاابت كنسبة من جمموع مساحة اليابسةالوكالة الراعية) 15-1-1
 ( نسبة األراضي املتدهورة إىل جمموع مساحة اليابسةالوكالة الراعية) 15-3-1
 ( مؤشر الغطاء األخضر اجلبليالوكالة الراعية) 15-4-2

مع تغرّي املناخ وختفف من  مكّيفةغذائية و : نظم زراعية 1بيئة أفضعععععععععععل 
       دة آاثره 
  مةأغذية وزراعة مستدامن أجل األ يائي : االقتصاد 2بيئة أفضل 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل : 3بيئة أفضععععععععل 

     األغذية والزراعة
 مستدامة يف املناطق احلضرية: إقامة نظم غذائية 4بيئة أفضل 

    

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
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 الفجوة

؛ ما مل نتصـــدَّ لتغرّي املناخ الغذائية غري مســـتدامة وضـــعيفة أمام أتثريات تغرّي املناخالزراعية و تبقى النظم 
ولكّن اإلجراءات العاملية املتخذة حالًيا للتصــــــــــــــّدي لتغري املناخ غري كافية، وال تتلقى البلدان الدعم 

غذائية تعاجل التكّيف مع و الكايف يف طموحاهتا وإجراءاهتا حنو إجياد حلول مبتكرة إلرساء نظم زراعية 
 آاثره والقدرة على الصمود أمامه تغرّي املناخ والتخفيف من حدة

حتويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيز قدرهتا على الصــــمود من أجل حتقيق االســــتدامة وأهداف اتفاق  الناتج
 زراعية الذكية مناخًيا، وتنفيذهاابريس، عن طريق وضع املمارسات والسياسات والربامج ال

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

ضــــــــــــمان وجود نظم إنتاج غذائي مســــــــــــتدامة، وتنفيذ ممارســــــــــــات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة  2-4
اإلنتاجية واحملاصــــــيل، وتســــــاعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع 
تغري املنــاخ وعلى مواجهــة أحوال الطقس الشـــــــــــــــديــدة وحــاالت اجلفــاف والفيضـــــــــــــــاانت وغريهــا من 

ن تدرجييً  ،الكوارث  2030ا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام وحتسِّ
ق زايدة كبرية يف كفاءة اســــــــــــتخدام املياه يف مجيع القطاعات، وكفالة ســــــــــــحب املياه العذبة حتقي 6-4

وإمداداهتا على حنو مســتدام من أجل معاجلة شــح املياه، واحلد بقدر كبري من عدد األشــخاص الذين 
 2030حبلول عام يعانون من ندرة املياه، 

تعزيز املرونة والقدرة على الصــــــــمود يف مواجهة األخطار املرتبطة ابملناخ والكوارث الطبيعية يف  13-1
 تلك األخطار مجيع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع

إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات والتخطيط على الصـــــعيد  13-2
 الوطين

ب تشـــــجيع آليات زايدة القدرات مبا يضـــــمن فعالية التخطيط واإلدارة املتصـــــلني بتغري املناخ يف -13
النساء والشباب واجملتمعات  البلدان األقّل منًوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على

 احمللية واملهّمشة
تقليــل حتمض احمليطــات إىل أدىن حــد ومعــاجلــة آاثره، مبــا يف ذلــك من خالل تعزيز التعــاون  14-3

 العلمي على مجيع املستوايت

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 املنتجة واملستدامةالوكالة الراعية( نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة ) 2-4-1
 )الوكالة الراعية( كفاءة استخدام املياه 6-4-1
 )الوكالة الراعية( اإلجهاد املائي 6-4-2

عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ اســــرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارث مبا يتماشــــى  13-1-2
 2030-2015الكوارث للفرتة  مع إطار سينداي للحد من خماطر

لبلدان اليت لديها مســــــــــامهات حمددة وطنًيا، واســــــــــرتاتيجيات طويلة األجل، وخطط عدد ا 13-2-1
 تكيف وطنية، واسرتاتيجيات على النحو املبني يف البالغات املتعلقة ابلتكيف واالتصاالت الوطنية

 إمجايل انبعااثت غازات االحتباس احلراري سنوايً  13-2-2
ا وحجم  1-ب-13 عدد البلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصـغرية النامية اليت تتلقى دعًما متخصـصـً

الدعم، مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات تعزيز القدرات من أجل ضــــــــــــــمان 
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اب واجملتمعات فعالية التخطيط واإلدارة املتصـــلتني بتغري املناخ، مبا يف ذلك الرتكيز على النســـاء والشـــب

 احمللية واملهّمشة
 قياس متوسط احلموضة البحريــة يف جمموعة متفق عليها من حمطات متثيلية ألخد العينات 14-3-1

 

العوامل 
 املسّرعة:

تشـــجيع التكنولوجيات األنســـب مناخًيا واملعارف احمللية اليت تســـاهم يف زايدة كفاءة  التكنولوجيا: 
، مبا يف ذلك للمســــــــــاعدة على حتديد وقدرهتا على الصــــــــــمود أمام تغري املناخ الغذائيةو النظم الزراعية 

 املخاطر على غرار ندرة املياه وتشجيع الري الكفء
املمارســــــــــات املبتكرة، واألدوات واالبتكارات الرقمية يف النظم الزراعية الغذائية من أجل  االبتكار: 

، مثل العالقة بني وتعزيز القدرة على الصــــمود أمامه التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من حّدة آاثره
 الطاقة واألمن الغذائي

بياانت إضــافية مصــّنفة متصــلة ابملناخ على املســتوى الوطين، مع ربطها مبنصــة البياانت  البياانت: 
اجلغرافية املكانية لدعم اســـــتخدام التكنولوجيات والســـــياســـــات املبتكرة الذكية مناخًيا؛ ومجع البياانت 
ونشرها بشأن أتثريات الكوارث املتصلة ابملناخ على الزراعة والتغريات يف املمارسات الزراعية من أجل 

 حتسني التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آاثره
تعزيز القدرات الوطنية واملؤســـــــســـــــية على بلورة املقايضـــــــات وتقييمها، وتنفيذ  :املكّملةالعناصععععععر  

ت اخلاصـــــــة ابإلجراءات املتصـــــــلة ابملناخ وإدامتها. تعزيز الدعم القطري الســـــــياســـــــات واالســـــــرتاتيجيا
للتمويل املتعلق ابملناخ من مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكيف واجلهات 

 املاحنة الثنائية

 العناصر
املواضيعية 
 الرئيسية

  ابألغذية والزراعة من أجل التكّيف مع تعزيز قدرات األعضـــــاء على توليد االســـــتجاابت املتعلقة
 تغري املناخ والتخفيف من حدة آاثره

  اتفاقية الغذائية يف النقاش الدويل املتعلق ابملناخ، مبا يف ذلك تنفيذ و إدماج االســـــتجاابت الزراعية
 اتفاق ابريس وعمل كورونيفيا املشــــــرتك بشــــــأن الزراعةاألمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن تغري املناخ و 

( وعمل شــــــــرم الشــــــــيخ املشــــــــرتك بشــــــــأن تنفيذ العمل املناخي يف الزراعة واألمن 2018-2022)
 (2026-2023الغذائي )

  تعزيز تنسيق وإجناز عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من
 حدة آاثره، مبا يشمل زايدة فرص احلصول على التمويل املتعلق ابملناخ

  الفرص املتاحة للشــباب والنســاء للمشــاركة يف أنشــطة التكيف، مثل الزراعة الذكية مناخًيا، تعزيز
 والفعالّيات الرامية إىل تشارك املعارف املتصلة ابملناخ
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 اجلوانب املعيارية

  (2022-2018الزراعة )عمل كورونيفيا املشرتك بشأن 
  جمال الزراعة واألمن الغذائيعمل شرم الشيخ املشرتك بشأن تنفيذ العمل املناخي يف 
  منظمة  واســرتاتيجية 2031-2022للفرتة اســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصــة بتغري املناخ

 للعلوم واالبتكار األغذية والزراعة
  مبادرة منظمة األغذية والزراعة لبناء القدرات من أجل الشفافية 
  مطبوع(تغري املناخ والفقر معاجلة العالقة بني( 
  ،عمـل منظمـة األغذية والزراعة مبوجب اتفـاق ابريس )مبا يف ذلك املســــــــــــــامهات احملددة وطنيًـا

وخطط التكّيف الوطنية، واملبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها، 
 وإطار الشفافية املعزز، وتقارير الشفافية اليت تصدر كل سنتني(

 ية للمنظمة لإلدارة املستدامة للرتبة يف إطار الشراكة العاملية من أجل الرتبةاخلطوط التوجيه 
 الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت 

 وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي 

اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

منظمة األغذية والزراعة هي وظائف قابلة للتطبيق  إّن معظم الوظائف األســــــــاســــــــية اليت تضــــــــطلع هبا
وسيجري النظر فيها يف إطار الربانمج؛ وتشمل جمموعة الوظائف الرامية إىل حتقيق أفضل أثر حتفيزي 

 وتعزيز التأثري ما يلي:
  ضـــــــمان بروز املنظمة ودورها القيادي على الصـــــــعيد العاملي يف جمال العمل املناخي، مبا يشـــــــمل

 احلوار بشأن السياسات والدعم القطري املشاركة يف
 وخطط  19-الربط بني برانمج العمل املتعلق ابملناخ وبني االســــــتجابة يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد

 التعايف اخلضراء
  دعم إمكانية احلصـــــــــــــول على البياانت املتعلقة ابملناخ، والتمويل، واألدوات الالزمة لتعزيز قدرات

 البلدان وإجراءاهتا
  توســــيع نطاق الشــــراكات واالرتقاء مبســــتوى التواصــــل واالتصــــاالت من أجل نشــــر املعارف على

 وزايدة األثر أوسعمجهور 

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم وضع املمارسات والسياسات  -1
للقدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ والتكّيف معه  دعًماوالربامج الزراعية، وتنفيذها 

والتخفيف من آاثره لتحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت من شأهنا متكني حتويل النظم 
 الزراعية والغذائية وتعزيز قدرهتا على الصمود من أجل حتقيق االستدامة وأهداف اتفاق ابريس

 ،املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكاتنسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل  -2
ابلتعاون مع  البارامرتاتواملسامهات املعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 البلدان، وقادة جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(
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 املقايضات

عن اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف اتفاق ســـــــــينظر الربانمج يف املقايضـــــــــات وأوجه التآزر النامجة 
. وعلى سبيل املثال، سيتم النظر يف الفضائل األربعابريس وأهداف التنمية املستدامة مع املسامهة يف 

بني تكاليف األمناط الغذائية الصــــــــحية، واملياه، والرتبة، والتنوع البيولوجي، وأوجه التآزر  اتاملقايضــــــــ
والروابط القائمة بني اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ واجلوع والفقر، وكذلك مع سائر الربامج املقرتحة، 

 ا البعض وأال تشّكل خماطر إضافيةلضمان أن تكّمل هذه اإلجراءات بعضه

سبل املخاطر/ 
 ختفيف األثر

 املخاطر:  
تراجع األولوية املســـــــــندة إىل اإلجراءات املتصـــــــــلة ابملناخ يف الربامج القطرية وبرامج التعايف نتيجة  -1

 األزمة االقتصادية وعدم إدراك احلاجة امللّحة إىل هذه اإلجراءات
تنفيذ العمل املناخي يف املشــرتك بشــأن  شــرم الشــيخعمل مل تتوصــل املفاوضــات اجلارية يف نطاق  -2

األطراف يف بعض  واألمن الغــذائي إىل أي نتيجــة أو أنــه يتم تعطيلهــا من جــانــب الزراعــةجمــال 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــأن تغري املناخ، كما أّن أمهية النظم الزراعية الغذائية يف جدول 

 املتعلق ابملناخ آخذة يف الرتاجعاألعمال 
يل اإلجراءات اخلاصــــــــــــــة ابملناخ للنظم الزراعية الغذائية ملواضــــــــــــــيع أخرى يف إطار إعادة برجمة متو  -3

 ايت التمويل والسياسات ذات الصلةأولو 
 :األثرفيف سبل خت 

الدعوة بشــــأن أزمة املناخ واحلاجة امللّحة إىل اختاذ إجراءات من أجل جتّنب التغرّيات الســــلبية يف  -1
يتعّذر التعويض عنها، والعمل مع الشـــــركاء اخلارجيني على وضـــــع النظم الزراعية الغذائية اليت قد 

 تدابري ملموسة
املشــــــــــــاركة على حنو فاعل يف عمليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــأن تغري املناخ واتفاق  -2

لتعزيز النظم الزراعية والغذائية بوصـفها ابريس، ومواصـلة املشـاركة يف املناقشـات الفنية والسـياسـية 
 ، ابلتعاون مع البلدان وسائر أصحاب املصلحة الرئيسينيهاًما من احلل ألزمة املناخ جزًءا

االخنراط مع اجلهات املاحنة الثنائية واملســـــــــــــتثمرين من أجل إبراز أمهية األمن الغذائي والزراعة مع  -3
 معاجلة املسائل املتصلة ابالستدامة
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ما يتســــــــــــــّبب يف ارتفاع معدالت فقدان التنوع البيولوجي، وتغرّي املناخ،  ،"معتّلةإّن النظم الغذائية " الفجوة
 وتلّوث املياه واهلواء، ويؤدي إىل استخدام غري مستدام للموارد البيولوجية

 الناتج
القيمة االقتصادية والرفاه االجتماعي واالستدامة البيئية من خالل  اقتصاد بيولوجي حيقق التوازن بني

صـــياغة ســـياســـات وممارســـات متكاملة قائمة على األدلة وتنفيذها يف خمتلف البيئات على املســـتويني 
 اجلزئي والكلي، ابستخدام االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية واالجتماعية

مقاصعععععععد أهداف 
 التنمية املستدامة

 2030حتقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، حبلول عام  12-2
ا لألطر الدولية ا للمواد الكيميائية والنفاايت طوال دورة عمرها، وفقً حتقيق اإلدارة السليمة بيئيً  12-4

قليل إىل أدىن حد من املتفق عليها، واحلد بدرجة كبرية من إطالقها يف اهلواء واملاء والرتبة من أجل الت
 2020آاثرها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام 

احلــد بــدرجــة كبرية من إنتــاج النفــاايت، من خالل املنع والتخفيض وإعــادة التــدوير وإعــادة  12-5
 2030االستعمال، حبلول عام 

مؤشععرات أهداف 
 التنمية املستدامة

 دية حبسب الناتج احمللي اإلمجايلوالبصمة املا البصمة املادية ونصيب الفرد منها 12-2-1
االستهالك املادي احملّلي ونصيب الفرد منه واالستهالك املادي احمللي حبسب الناتج احمللي  12-2-2

 اإلمجايل
نصــــــــــيب الفرد من توليد النفاايت اخلطرة ونســــــــــبة النفاايت اخلطرة املعاجَلة، حبســــــــــب نوع  12-4-2

 املعاجلة
 ة التدوير على الصعيد الوطين، وعدد أطنان املواد املعاد تدويرهامعدل إعاد 12-5-1

 العوامل املسّرعة

إجياد حلول بيولوجية ورقمية وهندســـــــــية مصـــــــــادق عليها علمًيا من أجل تعزيز قدرة  التكنولوجيا: 
نظم اإلنتاج واإلمدادات الغذائية احمللية واإلقليمية على الصــــــــــمود مبا يســــــــــهم يف دورة املوارد الطبيعية 

 واستخدامها املستدام
ي إىل زايدة اإلنتــــاجيــــة من املهم أن تؤدي االبتكــــارات القــــائمــــة على التنوع البيولوج االبتكعععار: 

 ومعاجلة املسائل املتصلة ابلصحة، واحلفاظ على النظم اإليكولوجية الطبيعية
رصــــد االقتصــــادات األحيائية املســــتدامة ابســــتخدام جمموعة من املؤشــــرات واألســــاليب البياانت:  
ابملوارد الطبيعية يف جمال نســـقة عاملًيا، مبا يف ذلك عن طريق التنفيذ الكامل إلطار احملاســـبة املتعلقة امل

الزراعة والغاابت ومصــايد األمساك واالقتصــاد األوســع نطاقًا، كأداة لقياس التغرّيات يف أرصــدة املوارد 
 الطبيعية على خمتلف املستوايت اإلقليمية وحساب قيمة خدمات النظم اإليكولوجية

تعزيز املؤسسات والقدرات من أجل حتليل التأثريات واملقايضات بني القرارات  :املكّملةالعناصر  
املتعلقة ابلســــــــياســــــــات واالســــــــتثمارات، وزايدة االســــــــتثمارات العامة والشــــــــراكات يف جمال البحوث 

 واالبتكار، وتعزيز البىن التحتية الشاملة والتثقيف ألغراض االقتصاد األحيائي
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 العناصر
املواضيعية 
 يةالرئيس

  احلصــــــــــــــول على البيـاانت واملعلومات واملعـارف املتعلقـة ابلتكـاليف البيئيـة واالجتمـاعيـة يف النظم
 الزراعية والغذائية

  إدماج منافع االســـتدامة واملقايضـــات يف الســـياســـات واالســـرتاتيجيات والصـــكوك املعيارية ووضـــع
 املواصفات املتصلة ابالقتصاد األحيائي الدائري املستدام

 الغذائيةو  والتطوير ابلصناعات الزراعية ربط البحث 
  إقامة الشــــراكات وتبادل املعارف بني احلكومات والشــــركاء يف التنمية واجملتمع املدين والقطاع

اخلاص على املســــتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية، واالتصــــاالت بشــــأن االقتصــــاد األحيائي 
 الدائري املستدام لألغذية والزراعة

 لكني ابحلوافز يف األسواق املتصلة ابالقتصاد األحيائيتوعية املسته 
  الغذائية وتشـــــــــــــجيع إدارهتا على و احلد من التلوث الناجم عن املهدر من األغذية يف النظم الزراعية

 حنو مستدام

 اجلوانب املعيارية

 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع البيولوجي 
  السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفاتمدونة 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 مدونة السلوك الدولّية بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا على حنو مستدام 
 اتفاقيات ابزل وروتردام وستوكهومل وعالقاهتا ابستدامة النظم الزراعية والغذائية 
  املستدام ياألحيائاملبادئ واملعايري الطموحة لالقتصاد 
  األدوات واملمارســــات اجليدة والتوجيهات ومؤشــــرات االســــتدامة اليت مت تطويرها يف إطار املطبوع

 املعنون "حنو اقتصاد أحيائي مستدام"
 "تقرير "تقييم املواد البالستيكية الزراعية واستدامتها: دعوة إىل العمل 
  األراضي ومصايد األمساك والغاابتحليازة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 
  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان اســــــتدامة مصــــــايد األمساك صــــــغرية النطاق يف ســــــياق األمن

 الغذائي والقضاء على الفقر
  اخلطوط التوجيهية الفنية املشـــــــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والشـــــــــــراكة من أجل تقييم وأداء

بيئي، بشــــأن التقييم البيئي خليارات اســــرتجاع املخّلفات والنفاايت الثروة احليوانية على الصــــعيد ال
 احليوانية

 البياانت املتعّلقة مبتطلبات التدفقات البيئية التابعة للنظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة 
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  جتميع البياانت واملعلومات عن املنافع واملخاطر وحتليلها ورصـــــــــدها وحتســـــــــني إمكانية احلصـــــــــول
 األحيائيعليها من أجل االســــرتشــــاد هبا يف وضــــع ســــياســــات واســــرتاتيجيات وخطط لالقتصــــاد 

 ورصد أدائه ابلنسبة إىل مبادئ االستدامة ومعايريها الطموحة 
 لى املسـتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية وتشـجيعها تيسـري احلوار بشـأن السـياسـات وصـياغتها ع

ودعمها، من أجل إقامة شـــــراكات بشـــــأن االقتصـــــاد األحيائي املســـــتدام والدائري لتحقيق األمن 
الغذائي والتغذية، مع احلكومات والشــــــركاء يف التنمية واجملتمع املدين/ واملســــــتهلكني ومع القطاع 

العمل الدولية املعنية ابالقتصاد األحيائي املستدام، اجمللس  اخلاص على املستوى العاملي )جمموعة
العاملي( وعلى املســــــتوى اإلقليمي )االتفاق األخضــــــر  األحيائياالســــــتشــــــاري الدويل لالقتصــــــاد 

 ( واملستوايت الوطنيةاألحيائيلالحتاد األورويب واملنتدى الدويل لالقتصاد 
 لســــلوك واملعايري الفنية الرامية إىل منع مصــــادر تيســــري وضــــع وتنفيذ االتفاقات الدولية ومدوانت ا

التلوث يف اهلواء والرتبة واملياه السطحية واحمليطات واحلد منها، ودعم البلدان يف وضعها وتنفيذها 
ابعتبارها جزًءا ال يتجزأ من أولوايت الســــــياســــــات واالســــــرتاتيجيات وخطط االقتصــــــاد األحيائي 

 لإلنتاج واالستهالك املستدامني
 ة القدرات على املســـــتويني القطري واإلقليمي للمشـــــاركة يف برامج البحث والتطوير العاملية تنمي

يف عدد قليل من اجملاالت اليت حتقق تقدًما ابرزًا )مثل األغذية املســــــــــتحدثة والزراعة احلضــــــــــرية 
 اخلضراء وتربية األحياء املائية املستدامة(

  جتميع املعارف والتكنولوجيات واملمارســـــــــــات اجليدة املتصـــــــــــلة ابالقتصـــــــــــادات األحيائية الدائرية
الغذائية من خالل دعم و املسـتدامة، ونشـرها وحتسـني اسـتخدامها، مع الرتكيز على النظم الزراعية 

رِبكةالبلدان يف هتيئة بيئة مواتية لنقل التكنولوجيات 
ُ
 امل

  القطاعني العام واخلاص ألغراض األمن الغذائي والتغذية والزراعة تيســـــــــــــري إقامة الشـــــــــــــراكات بني
والتنمية الريفية مع الرتكيز على االقتصــــــــــاد األحيائي، ملنع امللواثت البيئية وإدارهتا مبا يشــــــــــمل املواد 

 البالستيكية الزراعية
 ل إىل  فهم مشــــرتك الدعوة والتواصــــل على املســــتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية من أجل التوصــــّ

 وأهداف مشرتكة حول االقتصاد األحيائي لدى املستهلكني

 
 مؤشرات
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم صياغة سياسات وممارسات متكاملة  -1
قائمة على األدلة وتنفيذها يف خمتلف البيئات على املستويني اجلزئي والكلي، ابستخدام 
االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية واالجتماعية من أجل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة 

الذي حيقق التوازن بني القيمة االقتصادية والرفاه االجتماعي  األحيائيليت تشّجع االقتصاد ا
 واالستدامة البيئية

 ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2
ابلتعاون مع  البارامرتاتواملسامهات املعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 البلدان، وقادة جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(
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 املقايضات

يســــعى مفهوم االقتصــــاد األحيائي إىل تطبيق املعارف البيولوجية والعلوم واالبتكارات والتكنولوجيات 
من أجل إنتاج واســــتهالك  النظم الزراعية والغذائيةهبدف تعزيز أوجه التآزر واحلد من املقايضــــات يف 

مســــتدامني على حنو أكرب. أما املقايضــــات وأوجه التآزر احملتملة اليت يهدف االقتصــــاد األحيائي إىل 
معاجلتها، فهي متعددة اجلوانب والســــياقات، مبا يشــــمل اإلنتاجية الزراعية مقابل اإلجراءات املتصــــلة 

اد املغذايت من املياه العادمة مقابل صحة اإلنسان ابملناخ، واإلنتاجية الزراعية مقابل العمالة، واسرتد
 وجودة الرتبة، واستخدام األراضي مقابل خدمات النظم اإليكولوجية

سبل املخاطر/ 
 األثرختفيف 

 املخاطر:  
يؤدي االفتقار إىل القرائن املســتندة إىل التجربة بشــأن التأثريات االقتصــادية والبيئية واالجتماعية  -1

االقتصــــاد األحيائي إىل صــــعوابت يف تعميم منافع ســــياســــات االقتصــــاد األحيائي ومقايضــــات 
 واملقايضات ذات الصلة، وتطبيقها يف االسرتاتيجيات والربامج

ومن شأن ضعف التطبيق يف األسواق، واخنفاض مستوى وعي املستهلكني، وعدم كفاية نشر  -2
 ألحيائي الدائريالبحوث واالبتكارات وشفافيتها أن يعيق تطوير االقتصاد ا

وضـــــع ممارســـــات مبتكرة يف جمال االقتصـــــاد األحيائي من دون إيالء االعتبار الواجب ملصـــــاحل  -3
 ليت تعاين احلرمان أكثر من سواهااجملموعات السكانية األشّد فقرًا وضعًفا ا

 :األثرفيف سبل خت 
تســـــــــتهدف  إعداد أســـــــــاس حتليلي متني وتنظيم أنشـــــــــطة حمددة يف جمال التوعية واالتصـــــــــاالت -1

 حكومات البلدان املشاركة من أجل نشرها
الدروس املســـتفادة من البلدان واألعمال التجارية من  على تشـــاطر مع صـــانعي القرارات العمل -2

 أجل تشجيع النماذج احملتملة
ضمان التوسع والتشكيل املالئمني لربامج احلماية االجتماعية يف جمال البحث والتطوير وتقدمي  -3

 الشباب لرايدة األعمال يف جمال االقتصاد األحيائيالدعم للنساء و 
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 الفجوة

وتنّوعها البيولوجي عاماًل أســـــاســـــًيا إلنتاج األغذية وســـــبل العيش يف  الســـــليمةمتّثل النظم اإليكولوجية 
الريف؛ ومع ذلــك فــإّن فقــدان التنوع البيولوجي وتــدهور النظم اإليكولوجيــة النــاجم عن القطــاعــات 

واألهــداف العــامليــة  2030الزراعيــة مــا زاال يهــّددان حتقيق هــدف القضـــــــــــــــاء على اجلوع وخطــة عــام 
 لألعضاء يف منظمة األغذية والزراعة 

 الناتج
واســــتخدامه على حنو مســــتدام وصــــون النظم من أجل األغذية والزراعة احلفاظ على التنوع البيولوجي 

اإليكولوجية البحرية والربية ويف املياه العذبة وإصـــالحها، وتعزيز خدماهتا من خالل اعتماد ســـياســـات 
 وممارسات هادفة

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

ــــة  2-5 ــــااتت املزروعــــة وحيواانت املزارع واحليواانت املــــدّجن ــــذور والنب احلفــــاظ على التنوع اجليين للب
من األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنبااتت املتنّوعة اليت ُتدار إدارة يتصـــــــل هبا  وما

ســليمة على املســتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية، وضــمان الوصــول إليها وتقاســم املنافع الناشــئة عن 
نحو املتفق عليه اســـــــتخدام املوارد الوراثية وما يّتصـــــــل هبا من معارف تقليدية بعدٍل وإنصـــــــاف على ال

 2020دولًيا، حبلول عام 
 الرطبة واألراضــــــــــي والغاابت اجلبال ذلك يف مبا ابملياه، املتصــــــــــلة اإليكولوجية النظم وترميم محاية 6-6

 2020 عام حبلول والبحريات، اجلوفية املياه ومستودعات واألهنار
غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري  تنظيم الصــــيد على حنو فّعال، وإهناء الصــــيد املفرط والصــــيد 14-4

املنظم وممارســــــــــات الصــــــــــيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصــــــــــدة 
الســـــــمكية إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصـــــــل على األقل إىل املســـــــتوايت اليت ميكن أن 

 2020ا البيولوجية، حبلول عام ا ملا حتدده خصائصهتتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقً 
ضــــــــــــــمــان حفظ وترميم الُنظم اإليكولوجيــة الربيــة والُنظم اإليكولوجيــة للميــاه العــذبــة الــداخليــة  15-1

سيما الغاابت واألراضي الرطبة واجلبال واألراضي اجلافة، وضمان استخدامها على حنو  وخدماهتا، وال
 2020مستدام، وذلك وفًقا لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية، حبلول عام 

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك األراضي املتضررة من التصحر  15-3
 2030ت، والسعي إىل حتقيق عامل خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي، حبلول عام والفيضاانواجلفاف 

ضـــمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرهتا  15-4
 2030على توفري املنافع اليت ال غىن عنها لتحقيق التنمية املستدامة، حبلول عام 

اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي،  15-5
 ، حبمابة األنواع املهّددة ومنع انقراضها2020والقيام، حبلول عام 

تعزيز التقاســــــم العادل واملنصــــــف للمنافع الناشــــــئة عن اســــــتخدام املوارد اجلينية وتعزيز إمكانية  15-6
 ، على النحو املتفق عليه دولًيااملوارد على النحو املناسب احلصول على هذه
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مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

)وكالة راعية( عدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املضــــمونة يف مرافق حفظ  2-5-1
 على املدى املتوسط أو الطويل

 )وكالة راعية( نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أهنا معرضة خلطر انقراضها 2-5-2
 نسبة التغيري يف نطاق النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه خالل فرتة من الزمن 6-6-1

 )وكالة راعية( نسبة األرصدة السمكية داخل مستوايت مستدامة بيولوجًيا 14-4-1
 الغاابت كنسبة من جمموع مساحة اليابسة)وكالة راعية( مساحة  15-1-1
 )وكالة مسامهة( نسبة األراضي املتدهورة نسبة إىل جمموع مساحة اليابسة 15-3-1
 )وكالة راعية( مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي 15-4-2
 مؤشر القائمة احلمراء 15-5-1
وســـــــياســـــــاتية لضـــــــمان ا تشـــــــريعية وإدارية البلدان اليت اعتمدت أطرً  )وكالة مســـــــامهة( عدد 15-6-1

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع

 
العوامل 
 املسّرعة:

تســريع وترية اســتخدام املعلومات اجلغرافية املكانية اســتناًدا إىل أحدث التكنولوجيات  التكنولوجيا: 
 لرصد التقدم احملرز واملنصات التفاعلية لنشر املعارف

 االبتكار القائم على املمارسات الزراعية املكيفة حمّلًيا واملراعية للتنوع البيولوجي االبتكار: 
ونشــــــــرها عن طريق قواعد بياانت املنظمة، واملنصــــــــات اجلغرافية وتوحيدها مجع البياانت  البياانت: 

 وجيةاملكانية، واملطبوعات الرئيسية؛ واإلطار اجلديد للتنوع البيولوجي وإصالح النظم اإليكول
توفري البياانت والتحاليل والتوجيهات يف جمال الســــياســــات والصــــكوك املعيارية  :املكّملةالعناصععععر  

الالزمة لالرتقاء مبســـــتوى التوعية ابإلجراءات املتكاملة على مجيع املســـــتوايت؛ املوحدة والعالية اجلودة 
للمزارعني التــابعــة للمنظمــة، وبنــاء القــدرات الفرديــة واجلمــاعيــة، واالســــــــــــــتفــادة من املــدارس احلقليــة 

 والشراكات املتعددة أصحاب املصلحة، وغري ذلك من هنج العمل اجلماعي

 العناصر
املواضيعية 
 الرئيسية

 احلفاظ على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنّوعها البيولوجي 
 من أجل األمن واســـتخدامها على حنو مســـتدام  ، مبا يف ذلك املياه،ضـــمان صـــون املوارد الطبيعية

 الغذائي وسبل العيش
 حتويل النظم الزراعية الغذائية ملنع فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية 
  إصالح النظم اإليكولوجية البحرية والربية املتدهورة من أجل زايدة اإلنتاجية الزراعية والغذائية من

 أجل تعزيز سبل العيش يف املناطق الريفية
  جهود البلـدان الراميـة إىل تعبئـة األموال من أجـل تعميم التنوع البيولوجي وإصــــــــــــــالح النظم دعم

 اإليكولوجية يف التخطيط والتنفيذ على املستوى الوطين
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اجلوانب 
 املعيارية

  اســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــأن تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية وخطة
 ةالعمل ذات الصل

 خطط العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 بشــــــــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؛ والغاابت ومصــــــــــــايد  تقارير احلالة/األوضــــــــــــاع العاملية

 األمساك وتربية األحياء املائية؛ وموارد األراضي واملياه، وموارد الرتبة؛ واألغذية والزراعة
  احلرجية يف العاملتقييم املوارد 
 مدوانت السلوك، مثاًل بشأن مبيدات اآلفات واألمسدة ومصايد األمساك املستدامة 
  ،اخلطوط التوجيهية بشــــــــــأن االدارة املســــــــــتدامة للغاابت والزراعة ومصــــــــــايد األمساك والرتبة واملياه

 وإصالح األراضي اجلافة
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 15ية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ االتفاقات املربمة مبوجب املادة املعاهدة الدول 
 البيولوجي التنوع التفاقية التابع 2020 عام بعد ملا البيولوجي التنوع إطار 
 املبادرة الدولية للملقحات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي 
 يف الرتبة واســــــــــــــتخدامه املســــــــــــــتدام التابعة التفاقية التنوع  املبادرة الدولية حلفظ التنوع البيولوجي

 البيولوجي
 املمارسات اجليدة واملنهجيات والبياانت املوحدة اخلاصة ابلشبكة املخربية العاملية للرتبة 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 عن املنافع االجتماعية واالقتصــــــــــادية للتنوع البيولوجي وإصــــــــــالح النظم  توفري بياانت ومعلومات
 اإليكولوجية

  واملؤمتر احلكومي الدويل البيولوجي وضــع املعايري واملواصــفات: مواصــلة املشــاركة مع اتفاقية التنوع
 التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية بشأن

 مواصــلة تعزيز اإلرادة الســياســية وااللتزامات لتحســني البيئة املواتية لتحويل : احلوكمة والســياســات
الغذائية من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي، ومنع تدهور النظم اإليكولوجية و النظم الزراعية 

 وعكس مسارها
 أرض  تنمية القدرات: توفري املعارف الفنية والتوجيهات الالزمة لتوســــــــــــــيع نطاق اإلجراءات على

 الواقع
  والتحالفات: االستفادة من أوجه التآزر بني عقود األمم املتحدة الثالثة بشأن إصالح الشراكات

 النظم اإليكولوجية، وعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة، والزراعة األسرية
 واالتصـاالت: وضـع وتنفيذ اسـرتاتيجية ألنشـطة االتصـال والتواصـل بشـأن خدمات النظم  الدعوة

 اإليـــكـــولـــوجـــيـــــــة لـــألغـــــــذيـــــــة والـــزراعـــــــة وتـــنـــوعـــهـــــــا الـــبـــيـــولـــوجـــي وإنشــــــــــــــــــــاء حـــركـــــــة عـــــــاملـــيـــــــة 

 (GenerationRestoration)#جيل_اإلصالح #
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مؤشرات 
 املخرجات

اعتماد سياسات وممارسات هادفة عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بدعم  -1
من أجل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت حتافظ على التنوع البيولوجي لألغذية 
والزراعة وتشّجع استخدامه على حنو مستدام وصون النظم اإليكولوجية البحرية والربية ويف املياه 

 العذبة وخدماهتا وإصالحها
واملسامهات  ،املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة جماالت  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

قد حتدث مقايضـــــات بني احلاجة إىل زايدة اإلنتاجية الزراعية ومحاية البيئة. وســـــتبذل اجلهود من أجل 
؛ وإصـــالح إنتاجية النظم اإليكولوجية الربية والبحرية من أجل األغذية والزراعةتعميم التنوع البيولوجي 

اتم يف عملية حتويل النظم الزراعية ويف املياه العذبة املتدهورة؛ ومن أجل إدماج املسائل البيئية على حنو 
 الغذائيةو 

 
سبل املخاطر/ 
 األثرختفيف 

 :املخاطر  
االفتقار إىل االلتزام الســــياســــي على املســــتوى الوطين، وتفاقم األزمة االقتصــــادية املتصــــلة جبائحة  -1

الغاابت ، ومشاركة الشركات اخلاصة واملزارعني والرعاة وصيادي األمساك والعاملني يف 19-كوفيد
 بشكل غري كافٍ 

 االفتقار إىل احليازة اآلمنة واحلوكمة الرشيدة -2
 االفتقار إىل احلصول على التمويل واالستثمارات واحلوافز والنفاذ إىل األسواق -3

 :األثرفيف سبل خت 
مجع األدلّة والتوعية وتســــــليط الضــــــوء على احلاجة امللّحة إىل اختاذ االجراءات الالزمة من خالل  -1

اســرتاتيجية لالتصــال والتوعية ابملنافع االقتصــادية إلصــالح النظم اإليكولوجية واإلدارة املســتدامة 
 للتنوع البيولوجي

مواصـــــــــلة العمل الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة لتعزيز اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــأن  -2
اق األمن الغذائي الوطين، احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغاابت يف ســـــي

 وسالسل القيمة الزراعية املستدامة والقانونية
 لتبادل األفكار معهموابإلضافة إىل اإلجراءات املذكورة أعاله، مواصلة االخنراط مع الشركاء  -3

املؤمتر الثامن لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، واالتفاق األخضـــــــــــــر األورويب( والقطاع  )مثل
 ومصارف االستثماراخلاص، 
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 الفجوة

من و  2050 يف املائة حبلول عام 68 بنسبة تصل إىل املناطق احلضريةمن املتوقع أن يرتفع عدد سكان 
األغذية يتزايد الطلب على و يف املائة من هذه الزايدة يف البلدان النامية.  90أكثر من املتوقع أن حتصل 

على  اتواخلدمات األساسية يف املناطق احلضرية، إىل جانب ارتفاع مستوايت سوء التغذية والضغوط
املوارد الوطنية؛ ومع ذلك، فإن احلكومات احمللية واجلهات الفاعلة احمللية األخرى يف النظم الزراعية 

نظم زراعية وغذائية متينة ل حنو كجهات فاعلة رئيسية يف التحوّ   والغذائية غري معرتف هبا بشكل كافٍ 
 املناطق احمليطة هباوشاملة ومستدامة يف املناطق احلضرية و 

 الناتج

يف املناطق احلضرية أكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة نظم زراعية وغذائية ل حنو التحوّ 
ّكن ومت وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق احلضرية، عاجل الفقرحبيث ت واملناطق احمليطة هبا

من حتقيق أمناط غذائية صحية، وحيّفز التحّول الريفي الشامل واملستدام الذي يتم تعزيزه عن طريق 
اإلجراءات واالستثمارات من قبل يف الشروع والتوسع إضافة إىل اعتماد سياسات وبرامج داعمة، 

 وطنيني واحمللينيأصحاب املصلحة ال

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

ا بعدد ، وهو يُقاس حاليً 2030القضاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول عام  1-1
 ميف اليو أمريكًيا  ادوالرً  1.25األشخاص الذين يعيشون أبقل من 

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

ابملناطق اإلجيابية بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية عم الروابط أ د-11
 احلضرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية

تنفيذ اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلنتاج املستدامني، مع قيام مجيع البلدان ابختاذ  12-1
 امية وقدراهتا البلدان املتقدمة دور الرايدة، مع مراعاة مستوى التنمية يف البلدان النإجراءات وتويّل 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، حبسب اجلنس، والعمر، والوضع  1-1-1
 الوظيفي، واملوقع اجلغرايف )حضري/ريفي(

 التغذية نقص انتشار ( معدلوكالة الراعيةال) 2-1-1
 استناًدا السكان، وسط الشديد أو املتوسط الغذائي األمن انعدام انتشار ( معدلالوكالة الراعية) 2-1-2

 غذائيال األمن انعدام من املعاانة مقياس إىل
تستجيب  عدد البلدان اليت لديها سياسات وطنية للمناطق احلضرية أو خطط تنمية إقليمية )أ( 1-أ-11

 )ج( وتزيد احلّيز املايل احمللي لديناميكيات السكان؛ )ب( وتضمن التنمية اإلقليمية املتوازنة؛
و االستهالك تضع وتنّفذ وتعتمد أدوات سياساتية هتدف إىل دعم التحّول حنعدد البلدان اليت  12-1-1

 واإلنتاج املستدامني
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العوامل 
 املسّرعة

 الفاقد واملهدر من احلد مناإلمداد و  سلسلة تبسيط أو/و لتقصري التقنية االبتكارات :التكنولوجيا 
 من أجل حتليل النظم الزراعية والغذائية يف املناطق احلضرية. تكنولوجيا نظام املعلومات اجلغرافيةو  األغذية؛

 وتنمية االفرتاضي والتعّلم املدن؛ بني والتبادل املدن من شبكة لبناء املؤسسي االبتكار :االبتكار 
 االبتكار لتعزيز انطالق كنقطة  ومشاركتهم املصلحة أصحاب وإشراك الرقمية؛ القدرات

من  املنصة املكانية اجلغرافية التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد اليت تزخر ببياانت املسوحات البياانت: 
مشاريع النظم الزراعية والغذائية، وكذلك البياانت اإلدارية املستمدة من مشاريع النظم الغذائية اليت 

 ية املستمدة من احلكومات احملليةتضطلع هبا احلكومات احمللية، والبياانت اإلدار 
 من املناطق احلضريةالغذائية يف  النظم حلوكمة األدلة على وقائمة مبتكرة آليات: لةاملكمّ  العناصر 

شاملة  وعمليات قطاعاتال متعدد وتنسيقوحوكمة متعددة املستوايت؛  شفاف رصد حتقيق أجل
 الغذائيةالزراعية و  للنظم التخطيط يف الوطنية واحلكومات املدن على مساعدة فنية وقدرة قرار؛الصنع ل

 املؤسسية، ومعاجلتها واالستجاابت واحملفزّات األبعاد املتعددة املخاطر وحتديد

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 انعدام ذلك يف مبا والغذائية يف املناطق احلضرية، الزراعية النظم وهيكل للدوافع أفضل فهم دعم 
بني املناطق  والروابط اإلمدادات الغذائية؛ وسلسلة الغذائية والبيئة األغذية؛ على احلصول يف املساواة
 والضغوطات أمام الصدمات الضعف ونقاط واملخاطر اإلقليمية؛ واألبعاد واحلضرية الريفية

 يف  والغذائية الزراعية النظم التغذية وتطوير على تعميم والوطنية احمللية احلكومات قدرات وتعزيز
 والتخطيطية والتنظيمية الوطنية واحمللية التشريعية واألطر احلضرية السياسات ضمن املناطق احلضرية

  (الغذائية السياسات جمالس مثل) وتنسيقها والتغذية األغذية حلوكمة آليات إنشاء تسهيلو 

 اإلمدادات سلسلة على طول املراعية للبيئة واالستثمارات والتكنولوجيات االبتكار لتعزيز الفين والدعم 
 واملشرتايت الغذائية، والبيئات واملناطق احمليطة هبا، احلضرية الزراعة يف املناطق ذلك يف مبا الغذائية،

 تراعي اجلنسني حتويلية هُنج وتطبيق ،وإدارته املهدر من األغذية من واحلد لألغذية، العامة

 والتخطيط هلا احلضرية سياسات األغذية يف املناطق بني املدن يف ما خيص أوجه التبادل ودعم 
 الثالثي والتعاون بلدان اجلنوب بني التعاون ذلك يف واإلجراءات املتخذة بشأهنا، مبا

 
اجلوانب 
 املعيارية

 احلضرية الغذائية اإلجراءات خطة العمل للغذاء يف املناطق احلضرية ومنصة 

 برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة من أجل مدن خضراء 

 احلضرية املناطق يف الغذاء حول املنظمة عمل خطة إطار 

 املدن يف الغذائية السياسات بشأن ميالنو ميثاق مؤشر إطار 

 33يف املناطق احلضرية الغذائية السريعة اخلاصة ابلنظم التقييم أداة 

 مناطق املدن النظم الغذائية يف أدوات جمموعة 

 احلضري التخطيط للتدريب بشأن إدماج األغذية يف منوذج املنظمة 

 19-وجائحة كوفيد الغذائية يف املناطق احلضرية النظم: سياساتية إحاطات 

                                                      
 .قريًبا ستصدر 33
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 والتحليل اإلنتاج) والغذائية يف املناطق احلضرية الزراعية النظم بشأن واملعلومات واملؤشرات البياانت 
 (املناسب والتصنيف والنشر

 الوطين  احلوكمة على املستويني فجوات وسدّ  احمللية احلكومات إلمساع صوت شامل سياسايت حوار
 واحمللي

 املستدامة والغذائية الزراعية النظم لتعميم الوطين دون املستوى على املصلحة أصحاب قدرات تنمية 
 احمللية واإلجراءات واخلطط والربامج السياسات يف

 وشبكات البشرية، للمستوطنات املتحدة األمم برانمج ذلك يف مبا حتفيزية، وحتالفات شراكات إقامة 
 الغذائية يف املدن السياسات بشأن ميالنو وميثاق الدولية، املدن

 للنظم الزراعية والغذائية يف  املكانية اجلغرافية املنصة مثل) املالئمة للحكومات التكنولوجيات احمللية
 (املناطق احلضرية

 من أجل حشد االستثمارات اخلاص والقطاع التنمية بنوك مع العمل 

 متنوعة جمموعة خالل من احمللية تاحلكوما يف املناطق احلضرية وقدرة والغذائية الزراعية النظم وتعزيز 
 التواصل منتجات من

 
 مؤشرات
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/ البلدان حيث قامت املنظمة بتشجيع اعتماد سياسات وبرامج داعمة،  -1
إضافة إىل شروع أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني يف اإلجراءات واالستثمارات اليت من شأهنا 

أهداف التنمية املستدامة وتوسيع نطاقها من أجل حتقيق التحّول حنو نظم زراعية دعم مقاصد 
وغذائية أكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة يف املناطق احلضرية واملناطق احمليطة هبا 

مناط حبيث تعاجل الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق احلضرية، ومتّكن من حتقيق أ
 غذائية صحية، وحتّفز التحّول الريفي الشامل واملستدام

واملسامهات  ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 رباجمية، والوحدات الفنية(جماالت األولوية ال

 
 املقايضات

 وأهداف األمن البيئية األهداف بني( املقايضات املتزامنة ذلك يف مبا)حدوث مقايضات  ميكن توقع
 القدرات وتعزيز االجتماعية احلماية تدابري وال بّد من. املستهدفة واجملموعات حبسب السياق الغذائي

 املقايضات حلّ  أجل ضمانمن  للسياسات متكامل واستحداث إطار

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر:  

 الفاعلة اجلهات مشاركة إدارة على احمللية احلكومات قدرة وانعدام السياسي االستقرار انعدام -1
 حوكمة األغذية آلية يف ما خيص إنشاء املدين، اجملتمع ومنظمات اخلاص القطاع مثل احمللية،

 ختفيف األثر:سبل   

 احملليني املعنيني املصلحة أصحاب بني يف اآلراء التوافق وبناء واحلوار اإلبكار يف اإلدماج ضمان -1
 وتشكيل األبطال االسرتاتيجي واختيار التواصل ابستخدام الربانمج إطار تصميم يف والوطنيني
 متعددة فاعلة جهات مع حتالفات

 متعددة فاعلة جهات مع حتالفات وتشكيل املناصرين وحتديد االسرتاتيجي التواصل يف واالخنراط -2
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  ياة أفضل 
تشعععععجيع النمو االقتصعععععاد  الشعععععامل من خيل احلد من أوجه عدم املسعععععاواة )بني املناطق احلضعععععرية  

 وبني الرجال والنساء( رية والغنيةقوبني البلدان الف والريفية

مؤشعععععععععععرات أهععععداف 
التنميععة املسعععععععععععتععدامعة 

ة على حتقق  الععععععدالععععععّ
 األثر املنشود

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، حبسب اجلنس، والعمر، والوضع  1-1-1
 الوظيفي، واملوقع اجلغرايف )حضري/ريفي(

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين، حبسب اجلنس والعمر 1-2-1
مباشرة بسبب الكوارث من بني كل عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا  1-5-1

 شخص 100 000
)املنظمة هي وكالة مسامهة( اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل  1-5-2

 الناتج احمللي اإلمجايل العاملي
)الوكالة الراعية( متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس والوضع من حيث  2-3-2

 ب األصليةاالنتماء إىل الشعو 
 )الوكالة الراعية( مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية 1-أ-2
نسبة الوقت املخصص لألعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، حبسب  5-4-1

 اجلنس والعمر واملكان
قوق املزارعني الذين ميتلكون أراض زراعية أو لديهم ح جمموع)الوكالة الراعية( )أ( نسبة  1-أ-5

مضمونة يف األراضي الزراعية، حبسب اجلنس؛ )ب( وحصة املرأة بني املالك أو أصحاب احلقوق 
 يف األراضي الزراعية، حبسب نوع احليازة

)الوكالة الراعية( نسبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون  2-أ-5 
 األراضي و/أو السيطرة عليها العريف( للمرأة املساواة يف احلقوق يف ملكية

يف املائة  40معدالت منو نصيب الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو إيراداهتا ضمن أدىن  10-1-1
 من السكان وجمموع السكان

يف املائة من متوسط الدخل، حبسب اجلنس  50نسبة السكان الذين يعيشون دون  10-2-1
 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

 والسبب اجلنسو نسمة، حبسب العمر  100 000الوفيات املتصلة ابلنـزاعات لكل  16-1-2
   الريفية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :1  ياة أفضل
     ل الريفي الشاملالتحوّ  :2  ياة أفضل
     االت الطوارئ الزراعية والغذائية: 3 ياة أفضل
 غذائية قادرة على الصمودو : نظم زراعية 4 ياة أفضل

  
    : مبادرة العمل يًدا بيد5 ياة أفضل
       االستثمارات تعزيز: 6 ياة أفضل

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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 الفجوة

تضـطلع املرأة الريفية بدور حاسـم يف الزراعة والتحّول الريفي وبناء القدرة على الصـمود، ولكّنها تواجه 
مبا يف ذلك  ،املوارد الطبيعية واإلنتاجيةعقبات أكرب من تلك اليت يواجهها الرجل يف احلصــــــــــــــول على 

اق، واحلصــــول على فرص واألصــــول، واخلدمات، والتكنولوجيات، والنفاذ إىل األســــو  األراضــــي واملياه،
العمل الالئق واحلماية االجتماعية واالنتفاع هبا؛ وأعباء العمل املفرطة النامجة عن األدوار اإلنتاجية 
واألســـــــــــرية واجملتمعية املتعددة؛ والقواعد االجتماعية التمييزية اليت حتد من مشـــــــــــاركتها يف احلياة العامة 

 وحرية االختيار والتنقل

 الناتج
ضــــــــــــمان التســــــــــــاوي يف احلقوق للمرأة، وضــــــــــــمان حصــــــــــــوهلا على املوارد واخلدمات والتكنولوجيات 

ا، وإلغاء القوانني واملمارســــات التمييزية هبواملؤســــســــات والفرص االقتصــــادية واختاذ القرارات والتحكم 
 عن طريق وضع سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وأطر قانونية مراعية للمساواة بني اجلنسني

اصد أهداف مق
التنمية 
 املستدامة

ال ســــــيما النســــــاء وأفراد الشــــــعوب راعية ودخل صــــــغار منتجي األغذية، مضــــــاعفة اإلنتاجية الز  2-3
األصـــلية واملزارعني األســـريني والرعاة والصـــيادين، مبا يف ذلك من خالل ضـــمان املســـاواة يف حصـــوهلم 

رف واخلدمات املالية وإمكانية وصـــــــوهلم على األراضـــــــي وعلى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعا
إىل األســــــواق وحصــــــوهلم على الفرص لتحقيق قيمة مضــــــافة وحصــــــوهلم على فرص عمل غري زراعية، 

 2030حبلول عام 
القيام إبصــــــــــــالحات لتخويل املرأة حقوًقا متســــــــــــاوية يف املوارد االقتصــــــــــــادية، وكذلك إمكانية أ -5

األراضـــــــي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية، حصـــــــوهلا على حق امللكية والتصـــــــّرف يف 
 واملرياث واملوارد الطبيعية، وفًقا للقوانني الوطنية

ج اعتماد ســـياســـات ســـليمة وتشـــريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز الســـياســـات والتشـــريعات القائمة من -5
 مجيع املستوايت ساء والفتيات علىهذا القبيل للنهوض ابملساواة بني اجلنسني ومتكني كل الن

االعرتاف أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل وتقديرها من خالل توفري اخلدمات  5-4
العامة والبىن التحتية ووضــــــع ســــــياســــــات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاســــــم املســــــؤولية داخل األســــــرة 

 ن ذلك مناسًبا على الصعيد الوطيناملعيشية والعائلة، حسبما يكو 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

)وكالة راعية( متوســـط إيرادات صـــغار منتجي األغذية، حبســـب اجلنس ومكانتهم كأفراد من  2-3-2
 الشعوب األصلية

وكالة راعية( )أ( نســـــــــــــبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضـــــــــــــي زراعية أو لديهم حقوق ) 1-أ-5
)ب( وحصة املرأة بني املالك أو أصحاب احلقوق يف  مضمونة يف األراضي الزراعية، حبسب اجلنس؛

 احليازة األراضي الزراعية، وحبسب نوع
بة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف(  2-أ-5 )وكالة راعية( نســــــــــــــ

 للمرأة املساواة يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها
اليت لديها نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة املرصودة للمساواة بني نسبة البلدان  1-ج-5

 املرأة اجلنسني ومتكني
نســـبة الوقت املخصـــص لألعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، حبســـب اجلنس  5-4-1

 والعمر واملكان
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العوامل 
 املسّرعة:

تعزيز التكنولوجيات الرقمية وســـــــــــائر تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت لتمكني  التكنولوجيا: 
 االقتصادية والسياسية واالجتماعية النواحياملرأة من 

: االبتكارات املؤســــــســــــية واالجتماعية اليت تعزز املســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني املرأة، مع االبتكار 
 مراعاة االحتياجات واألولوايت اخلاصة هبا

زايدة توافر اإلحصـــاءات املتعلقة ابملســـاواة بني اجلنســـني لوضـــع الســـياســـات القائمة على  البياانت: 
األدلة يف جماالت مثل حصول املرأة على املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحكم هبا، ومتكني املرأة، وأوجه 

 ام الوقتالتباين القائمة على نوع اجلنس يف العمالة الريفية، واحلصول على اخلدمات، واستخد
تعزيز حتليل احلوكمة من أجل حتديد العقبات على مســـــــــــتوى املؤســـــــــــســـــــــــات  :العناصعععععععععر املكّملة 

واالقتصـــاد الســـياســـي، فضـــاًل عن اإلصـــالحات املتعلقة ابلســـياســـات واســـرتاتيجيات بناء التحالفات 
 لتعزيز وإدامة التحّول الريفي الشامل املنصف واملراعي للمساواة بني اجلنسني

 العناصر
املواضيعية 
 الرئيسية

 تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة الريفية من خالل توفري فرص العمل الالئق والنفاذ إىل األسواق 
 تعزيز صوت املرأة وقيادهتا وقدرهتا على صنع القرارات يف املؤسسات واملنظمات الريفية 
  مبـا يف ذلـك واإلنتـاجيـةتعزيز التســــــــــــــاوي يف احلقوق وإمكـانيـة احلصــــــــــــــول على املوارد الطبيعيـة ،

 والتحّكم فيها األراضي واملياه،
 تقليص عبء العمل امللقى على عاتق النساء 
  الغذائية يف و تشــــــجيع تطبيق النهج التحويلية املراعية للمســــــاواة بني اجلنســــــني يف النظم الزراعية

 املناطق الريفية وشبه احلضرية واحلضرية

 
اجلوانب 
 املعيارية

  التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف اخلطوط
 سياق األمن الغذائي الوطين

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 
 طاق يف ســــــياق األمن اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان اســــــتدامة مصــــــايد األمساك صــــــغرية الن

 الغذائي والقضاء على الفقر
 منظمة األغذية  ؛ إطار2030-2020للفرتة  ســــــياســــــة املنظمة بشــــــأن املســــــاواة بني اجلنســــــني

 والزراعة املؤسسي اخلاص ابلفقر املدقع يف الريف
 بشـــأن حقوق املرأة يف  34التوصـــية العامة : اتفاقية القضـــاء على مجيع أشـــكال التمييز ضـــد املرأة

   الريف
 خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
  اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 خطة عمل منظمة األغذية والزراعة للشباب يف الريف 
  احلماية االجتماعية املراعية لالعتبارات اجلنسانية وإطار احلماية االجتماعيةاألدلة الفنية عن 
  2031-2022اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ للفرتة 
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اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  املســــــاواة بني توفري األدلة واملعارف والبياانت املصــــــنفة حبســــــب نوع اجلنس لتحديد الفجوات يف
 اجلنسني، واالسرتشاد هبا يف اإلجراءات املتعلقة ابلسياسات والربامج وقياس النتائج

  توفري الدعم الفين واملتعلق ابلســـياســـات لوضـــع الســـياســـات واألطر القانونية واالســـتثمارية املراعية
 للمساواة بني اجلنسني لتنظيم قطاع الزراعة

 املرأة الفنية والتجارية ويف رايدة املشـــــــــــــاريع؛ وتشـــــــــــــجيع  تنمية القدرات من أجل تعزيز مهارات
التكنولوجيات واملمارســــات الزراعية املراعية حلقوق املرأة واملوّفرة للجهد يف العمل؛ وتعزيز قيادة 
املرأة الريفية ومشـــاركتها؛ وحتســـني قدرات املؤســـســـات واملنظمات على العمل املراعي للمســـاواة 

 بني اجلنسني
  مع أصــحاب املصــلحة الوطنيني وســائر اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية لتعزيز أثر إقامة شــراكات

 الربامج وتشجيع تطبيق هنج التمكني االجتماعي واالقتصادي للمرأة الريفية
  الدعوة واالتصال لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والتأثري يف املناقشات بشأن دور املرأة

 دامة والتحول الريفييف الزراعة املست

 
 مؤشرات
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان حيث قامت املنظمة بدعم السياسات واالسرتاتيجيات والربامج  -1
واألطر القانونية املراعية للمساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت 

وضمان حصوهلا على املوارد واخلدمات والتكنولوجيات تضمن التساوي يف احلقوق للمرأة، 
 واملؤسسات والفرص االقتصادية واختاذ القرارات والتحكم هبا، وإلغاء القوانني واملمارسات التمييزية

واملسامهات  ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد املعيارية، وزايدة املوارد لت

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

ميكن توقع حدوث مقايضـــــــات اســـــــتناًدا إىل الســـــــياق، مثاًل بني الوقت الذي ختصـــــــصـــــــه املرأة الريفية 
األخرى، وما ينجم عن ذلك من خطر يف زايدة لألنشـــــــــطة االقتصـــــــــادية مقابل أدوارها ومســـــــــؤولياهتا 

عبء العمل امللقى على عاتق املرأة. وســوف تنفذ ســياســات وتدخالت لتقليص هذه املقايضــات إىل 
 أدىن حد ممكن



128  C 2023/3 

 

 الريفية : املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة1 ياة أفضل  العنوان

 
سبل املخاطر/ 
 االثرختفيف 

 املخاطر:  
الوطنية يف هذا االفتقار إىل االلتزام الســـياســـي ابملســـاواة بني اجلنســـني وضـــعف القدرات واخلربات  -1

 .اجملال
 قد يؤدي التمكني االقتصادي للمرأة إىل أعمال العنف القائمة على التمييز بني اجلنسني.  -2
هتميش النســـــاء على حنو أكرب بســـــبب الصـــــدمات املتصـــــلة ابلتقلبات االقتصـــــادية، وتغري املناخ،  -3

 والكوارث الطبيعية، واجلوائح والنزاعات.
 :األثرفيف سبل خت 

الدعوة إىل حتقيق املســــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني ابلتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية  -1
صياغة السياسات والربامج املراعية للمساواة بني اجلنسني على املستوى  يف جمالوتعزيز القدرات 

 القطري وتنفيذها ورصدها وتقييمها
نسني وإشراك الرجال والفتيان وواضعي املعايري من تعزيز النهج التحويلية املراعية للمساواة بني اجل -2

أجـل التخفيف من العنف القـائم على التمييز بني اجلنســــــــــــــني، ووضــــــــــــــع آليـات لرفع التعقيبـات 
 والشكوى

تعزيز قدرات صـــــانعي القرارات على التصـــــدي للمخاطر اليت تواجهها املرأة والقائمة على التمييز  -3
ملمارســـات الذكية مناخًيا، وتعزيز مشـــاركة املرأة يف برامج بني اجلنســـني، وإدخال التكنولوجيات وا

 ومشاريع التعايف
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 : التحّول الريفي الشامل2 ياة أفضل  العنوان

 الفجوة
يعتمد ســكان األرايف على النظم الزراعية الغذائية لكســب ســبل عيشــهم، ولكّنهم يواجهون أشــكااًل 

ويف احلصــــــول على األصــــــول واملوارد واخلدمات؛  صــــــارخة من عدم املســــــاواة يف فرص التعليم والعمل؛
 واملشاركة والتمتع أبصوات على قدم املساواة يف عمليات رسم السياسات واختاذ القرارات

حتقيق حتول شـــامل يف املناطق الريفية وإعادة تنشـــيطها، مع ضـــمان مشـــاركة الفئات الســـكانية الفقرية  الناتج
 ياسات واسرتاتيجيات وبرامج هادفةمن خالل تنفيذ سوالضعيفة واملهمشة على قدم املساواة 

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

، وهو يُقاس حالًيا بعدد 2030القضــــــــــاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول عام  1-1
 يف اليوم ا أمريكًيادوالرً  1.25األشخاص الذين يعيشون أبقل من 

تعزيز الســـــــــياســـــــــات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشـــــــــطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق،  8-3
ومباشــــــــرة األعمال احلرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشــــــــجع على إضــــــــفاء الطابع الرمسي على 

ل على املشـــــاريع املتناهية الصـــــغر والصـــــغرية واملتوســـــطة احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احلصـــــو 
 اخلدمات املالية

حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النســـــــاء والرجال، مبن فيهم الشـــــــباب  8-5
 2030واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، حبلول عام 

يف املائة من  40ألدىن  ا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اســــــــــــــتمرار ذلك النموالتوصــــــــــــــل تدرجييً  10-1
  2030السكان مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصــادي والســياســي للجميع، بغض النظر عن الســن أو  10-2
اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو األصـــــــــل أو الدين أو الوضـــــــــع االقتصـــــــــادي أو غري 

 2030ذلك، حبلول عام 
ملســـؤولية، مبا يف ذلك تيســـري اهلجرة وتنقل األشـــخاص على حنو منظم وآمن ومنتظم ومتســـم اب 10-7

 من خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارة

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

ــون دون خط الفقر الدويل، 1-1-1 ـــ ـــ ـــ ــكان الذين يعيشـ ـــ ـــ ـــ ــبة السـ ـــ ـــ ـــ ـــــب اجلنس، والعمر،  نسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حبسـ
 )حضري/ريفي( والوضــــــــع الوظيفي، واملوقع اجلغرايف

 نســبة العمالة غري الرمسية يف غري العمالة الزراعية، حبســب نوع اجلنس 8-3-1
ـاء والرجال العاملني، حبسب الوظيفة والعمر واألشخاص  8-5-1 ـ ـ ـ ـاعة للنسـ ـ ـ ـ ــط الدخل يف السـ ـ ـ متوسـ

 ذوي اإلعاقة
 معـدل البطـالـة، حبســــــــب اجلنس والعمر واألشــــــــخـاص ذوي اإلعاقة 8-5-2

يف املائة  40معدالت منو نصـــــيب الفرد من إنفاق األســـــر املعيشـــــية أو إيرادات ضمن أدىن  10-1-1
 من السكان وجمموع السكان

الدخل، حبسب نوع اجلنس  يف املائة من متوسط 50نســــبة الســــكان الذين يعيشــــون دون  10-2-1
 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

 عدد البلدان اليت نفذت سياسات هجرة متسمة حبسن اإلدارة 10-7-2
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العوامل 
 املسّرعة:

ميكن أن يؤدي التصــــــــدي للقيود اليت يواجهها الفقراء واملهمشــــــــون والضــــــــعفاء واليت  التكنولوجيا: 
 حتول دون حصوهلم على التكنولوجيات واعتمادها إىل حتفيز التحّول الريفي الشامل

األدوات والربامج وتنمية القدرات يف جمال االبتكار املؤســــــــــــــســــــــــــــي واالجتماعي لتعزيز  االبتكار: 
الشمولية والتمكني؛ وحصول الفئات السكانية الفقرية والضعيفة على االبتكارات؛ واالبتكار كمصدر 

 إهلام ملشاركة الشباب يف األغذية والزراعة
بيئية واالقتصـــــــادية والدميغرافية، ذات الصـــــــلة ابملناطق إنتاج البياانت الزراعية املناخية، والالبياانت:  

 الريفية، وحتليلها من أجل حتديد القيود واحلواجز والنواتج لتعزيز التنمية الريفية الشاملة
حتســـــني حتليل احلوكمة والشـــــفافية )يف املؤســـــســـــات وعلى مســـــتوى االقتصـــــاد : املكّملةالعناصععععر  

املؤســســية اليت من شــأهنا متكني الوكاالت، وإيصــال أصــوات الســياســي( من أجل حتديد اإلصــالحات 
الفقراء واملهمشـــــني ومتكني مشـــــاركتهم من خالل العمل الفردي واجلماعي؛ واالســـــتثمار يف رأس املال 

 البشري واملهارات؛ وضمان احلصول على املوارد اإلنتاجية

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 لشباباة واملناطق الريفية على استقطاب تعزيز قدرة النظم الزراعية الغذائي 
  تعزيز النهج املتعددة القطاعات واألراضــــــــــي يف الســــــــــياســــــــــات والربامج الرامية إىل مكافحة الفقر

 واجلوع وحتسني التنمية الريفية
 تعزيز العمل اجلماعي ومشاركة املؤسسات واملنظمات ومشوليتها 
 الصــــــــــــغرى والصــــــــــــغرية واملتوســــــــــــطة احلجم،  دعم رايدة املشــــــــــــاريع الزراعية، واملنشــــــــــــآت الزراعية

 واالستثمارات املسؤولة، وتنمية سلسلة القيمة الزراعية الغذائية الشاملة
 تيسري تنويع مصادر الدخل وتوفري فرص العمل الالئق على طول سالسل القيمة الزراعية 
 حتسني إمكانية االنتفاع بربامج احلماية االجتماعية وتوسيع نطاقها 

 
اجلوانب 

 ملعياريةا

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 
  اخلطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة )بشـــــــــأن احلوكمة املســـــــــؤولة حليازة األراضـــــــــي

الســـلوك ومصـــايد األمساك والغاابت؛ لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك صـــغرية النطاق(؛ مدونة 
 بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن املنظمة

  أطر املنظمة املتعلقة ابهلجرة؛ والقضـــــــــاء على عمالة األطفال يف الزراعة؛ والفقر املدقع يف الريف؛
 واحلماية االجتماعية؛ ومتكني الشباب لالخنراط يف استثمارات مسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

  اة بني اجلنسني؛ والشعوب األصلية والقبليةسياسات املنظمة اخلاصة ابملساو 
 هنج املنظمة اخلاص ابلتنمية اإلقليمية التشاركية واملتفاوض عليها 
  2028-2019خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

  ملكافحة الفقر واجلوع وتعزيز التنمية تصــميم ســياســات واســرتاتيجيات وبرامج متعددة القطاعات
عدد أصحاب املصلحة املستدامة بيئًيا وهياكل للحوكمة، وتنفيذها، وضمان احلوار التشاركي واملت

 بشأن السياسات
  توافر البياانت واإلحصــاءات واســتخدامها لتحســني فهم ســبل عيش الفئات الســكانية الفقرية يف

 اليت تواجهها، وأداء أسواق العمل وسالسل القيمة الريف، والقيود والعوائق وأوجه الضعف
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  تنمية قدرات ســـــكاّن الريف، ال ســـــيما الشـــــاابت والشـــــبان، من أجل حتســـــني مهاراهتم وتيســـــري
 مشاركتهم على حنو أفضل يف النظم الزراعية الغذائية املستدامة واالنتفاع هبا

  حتقيق التحول الريفي الشامل اجلمع بني أصحاب املصلحة عن طريق إقامة الشراكات، من أجل
 ا، استناًدا إىل السياقات واالحتياجات اخلاصة هبذه املناطقمعً 

 
مؤشرات 
 النواتج

عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان حيث قامت املنظمة بدعم السياسات واالسرتاتيجيات والربامج  -1
ل الشامل تسريع وترية التحوّ  اهلادفة من أجل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة اليت من شأهنا

يف املناطق الريفية وإعادة تنشيطها، مع ضمان مشاركة الفئات السكانية الفقرية والضعيفة واملهمشة 
 على قدم املساواة

واملسامهات  ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

ســـيتطلب قياس املقايضـــات النامجة عن تنفيذ الســـياســـات واالســـتثمارات حتقيق التوازن بني إضـــفاء 
النظامي على األعمال التجارية، وتوحيدها وختصـــّصـــها؛ واملمارســـات اليت تتســـم بكثافة اليد الطابع 

العاملة، وبتوفري اجلهد يف العمل، وبتحســـــــــني اإلنتاجية، مثل الرقمنة والتشـــــــــغيل اآليل، مع اإلدماج 
 االقتصادي للفئات السكانية الفقرية والضعيفة

 
سبل املخاطر/ 

 ختفيف األثر

 املخاطر: 
التغرّيات غري املواتية يف أولوايت الســــــــياســــــــات احلكومية، وخمصــــــــصــــــــات امليزانية، والقيود املالية،  -1

 وضعف البيئة املواتية للفرص يف سالسل القيمة الزراعية الغذائية
 بطء انضمام أصحاب املصلحة واملستثمرين إىل سلسلة القيمة -2
 ولوجية، والكوارث الطبيعية/ وتغري املناخانتشار اجلوائح الصحية، والنزاعات، وتدهور النظم اإليك -3

 :األثرختفيف سبل  
اإلبالغ عن جدوى برامج احلماية االجتماعية وفرص العمل الالئق واالســــــتثمارات املســــــؤولة من  -1

أجل احلد من الفقر وحتقيق االســتقرار االجتماعي والســياســي والنمو املســتدام؛ والدعوة إىل التزام 
التحتية واخلدمات واحلوكمة واآلليات املؤســـــســـــية الريفية الالزمة؛ وإشـــــراك احلكومات بتوفري البىن 

 القطاع اخلاص ومنظمات املنتجني من أجل تشجيع األعمال التجارية والتوجه إىل األسواق
تعزيز النهج اجملدية جتاراًي واملوّجهـة حنو الســــــــــــــوق، وتعزيز التعـاون بني القطـاعني العـام واخلاص؛  -2

املمارسات اليت تنقل رسالة مفادها أّن األعمال التجارية املسؤولة تقّلص من  وتيسري تبادل أفضل
 خماطر الشركات

اعتمــــاد خطط للحــــد من املخــــاطر والتخفيف منهــــا، تــــدمج تــــدابري التكيف مع تغري املنــــاخ  -3
 والتخفيف من حدة آاثره، مبا يشمل اخلطط ذات الصلة ابحلماية االجتماعية
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 الفجوة

مليون شخص من انعدام حاد يف أمنهم الغذائي  222 عدد يصل إىلمن املتوقع أن يعاين ،2022 عام يف
ما فوق من التصنيف املتكامل ملراحل  أو 3بلًدا وإقليًما )املرحلة  53وأن حيتاجوا إىل مساعدة طارئة يف 

 37مليون شخص من بني هؤالء يف  45ومن املرتقب أن جيد حوايل ، األمن الغذائي/اإلطار املنسق(
ابلفعل  ابلًدا ما أيكلونه ابلكاد وأن يعانوا من سوء تغذية حاد، وأن يتعرضوا خلطر املوت، أو يواجهو 

 أو ما فوقها من التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي/اإلطار املنسق(. 4اجملاعة واملوت )املرحلة 
عاجلة على  مساعدات إىل وسوء التغذية احلاد الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين السكان وحيتاج

 لنزاعات،اللتحدايت العاملية واحمللية املركبة، مبا يف ذلك  والتغذية نتيجةواألغذية  العيش مستوى سبل
 والصدمات ،للحدوداآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة القصوى، و  املناخية والظروف

 .االقتصادية

 الناتج

عاجلة من  مبساعداتخلطر الوقوع فيه  املعرضة أو احلاد الغذائي األمن انعدام تواجه اليت تزويد البلدان
ومسامهته يف بناء اإلنسانية واإلمنائية  املسائل بني الرتابط وابعتماد هنج حيث سبل العيش والتغذية،

 واملخاطر الصدمات وإدارة املناسبة لسكان هذه البلدان من أجل حتّمل، وأتمني القدرات السالم
 .واملسامهة يف حتويل النظم الزراعية والغذائية أفضل بشكل املستقبلية

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

 املتطرفة ابلظواهر وأتثرها تعّرضها من واحلد الصمود على الضعيفة والفئات الفقراء قدرة بناء 1-5
 2030 عام حبلول والبيئية واالجتماعية االقتصادية والكوارث اهلزّات من وغريها ابملناخ املتصلة

 الرّضع، فيهم مبن الضعيفة، والفئات الفقراء سيما وال اجلميع، حصول وضمان اجلوع على القضاء 2-1
 2030 عام حبلول العام طوال واملغّذي املأمون الغذاء من يكفيهم ما على

 املّتفق األهداف حتقيق ذلك يف مبا ،2030 عام حبلول التغذية، سوء أشكال جلميع هناية وضع 2-2
 التغذوية االحتياجات ومعاجلة اخلامسة، سن دون األطفال لدى واهلزال النمو توّقف بشأن دولًيا عليها

 2025 عام حبلول السن وكبار واملرضعات احلوامل والنساء للمراهقات
 األصلية الشعوب وأفراد النساء سيما وال األغذية، منتجي صغار ودخل الزراعية اإلنتاجية مضاعفة 2-3

 األراضي على حصوهلم يف املساواة ضمان خالل من ذلك يف مبا والصيادين، والرعاة األسريني واملزارعني
 األسواق إىل وصوهلم وإمكانية املالية واخلدمات واملعارف واملدخالت األخرى اإلنتاج موارد وعلى

 2030 عام حبلول زراعية، غري عمل فرص على وحصوهلم مضافة قيمة لتحقيق الفرص على وحصوهلم
 مكان كل  يف الوفيات معدالت من به يتصل وما العنف أشكال مجيع من كبرية  بدرجة احلد 16-1

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بني  1-5-1

 شخص 100 000كل 
اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل الناتج )الذي تساهم املنظمة فيه(  1-5-2

 احمللي اإلمجايل العاملي
 للحد من خماطر الكوارثذ اسرتاتيجيات وطنية عدد البلدان اليت تعتمد وتنفّ  1-5-3
 ذ اسرتاتيجيات حملية للحد من خماطر الكوارثنسبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفّ  1-5-4
 معدل انتشار نقص التغذية( الوكالة الراعية) 2-1-1
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 معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد( الوكالة الراعية) 2-1-2
 النمومعدل انتشار توّقف  2-2-1
سب النوع )اهلزال حبفني بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنّ  معدل انتشار سوء التغذية 2-2-2

 وزايدة الوزن(
متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حبسب اجلنس والوضع من حيث ( الوكالة الراعية) 2-3-2

 االنتماء إىل الشعوب األصلية
 والسبب نسمة، حبسب العمر واجلنس 100 000الوفيات املتصلة ابلنـزاعات لكل  16-1-2

 
العوامل 
 املسّرعة

ابستخدام والغذائية اإلنسانية األزمات حتسني سرعة االستجابة وجودهتا يف سياقات  :التكنولوجيا 
 قميةأحدث التكنولوجيات الر 

التعميم، من االبتكار لدى اجلمع بني املعلومات عن املخاطر والتعايف األخضر وأدوات  :االبتكار 
لتعايف واملناسبة من حيث التوقيت على امتداد الرتابط بني العمل أجل دعم االستجابة اخلاصة اب

 اإلنساين والتنمية ومسامهته يف بناء السالم
والغذائية من أجل  الزراعية النظم طول على املناسب الوقت يف وحتليلها توليد البياانت البياانت: 

حلاالت الطوارئ يف سياقات األزمات  واالستجابة االستباقي والعمل املبكر واإلنذار إرشاد التأهب
 الغذائية

يف  الطوارئ حلاالت املناسب الوقت ويف واملستدامة الفعالة االستجابة تعزيز: لةاملكمّ  العناصر 
عن  املوقع حتديد على رةالقد وتعزيز احلالية القدرات وبناء حتديد خالل منسياقات األزمات الغذائية 

 احمللية التنفيذ آلليات املؤسسي والتعزيز البشري املال رأس طريق تنمية

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 وقوع الكوارث واألزمات احملتملة قبل للتأهب اختاذ تدابري 

 املسبق من أجل  ابملعلومات والتخطيط التنبؤ بناًء على ومنصفة شاملة استباقية اختاذ إجراءات
 من آاثر الكوارث واألزمات واحلد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية التقليل

 املتضررين  السكان من أجل مساعدة ،حلاالت الطوارئ فعالةالدولية الوطنية و اللية و ة احملستجاباال
 يف سياقات األزمات الغذائية

 اإلنسانية اقاتالسي يف احمللي املستوى على نزاعات ومنع حدوث الدائم السالمملسامهة يف ا 

 من أجل حتّمل اإلنسانية األنشطة ضمن الطويل املدى على الصمود على القدرة بناء ترسيخ 
اإلمنائية والتقليل من احتمال  املكاسب يف املستقبل ومحاية املخاطر واحلد من املستقبلية الصدمات

 املعاانة من انعدام األمن الغذائي احلاد وسوء التغذية

 
اجلوانب 
 املعيارية

  2020الشبكة العاملية لألزمات الغذائية: التقرير العاملي عن األزمات الغذائية لعام 

  آاثر الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائيالتقرير عن 

 ( منظمة األغذية  مطبوعحتليل انعدام األمن الغذائي احلاد يف املناطق الساخنة ألغراض اإلنذار املبكر
 (2020برانمج األغذية العاملي، و  والزراعة

 ( 2020منظمة األغذية والزراعة،  مطبوعتطبيق هنج شامل ومنصف حيال العمل االستباقي) 
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 ( 2019منظمة األغذية والزراعة،  مطبوعالعيادة الرباجمية: تصميم تدخالت تراعي النزاعات) 

 ( 2015اعة، منظمة األغذية والزر  مطبوعدليل املمارسني بشأن تقييم أمن البذور) 

 ( مطبوعتوجيهات بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائّية 
 (2014منظمة األغذية والزراعة، 

 ( منظمة األغذية  مطبوعاخلطوط التوجيهية واملعايري حلاالت الطوارئ املتعلقة ابلثروة احليوانية
 (2015والزراعة، 

 والقدرة على الصمود: دعم سبل العيش يف األزمات املمتدة ويف السياقات  احلماية االجتماعية
 (2017نظمة األغذية والزراعة، وثيقة حتديث مواقف ملاهلشة واإلنسانية )

  منظمة األغذية والزراعة وبرانمج+Cash -  ( منظمة  مطبوعكيفية تعظيم آاثر التحويالت النقدية
 (2018األغذية والزراعة، 

  بشأن الشعوب األصلية والقبلية )منظمة األغذية والزراعة، سياسات منظمة األغذية والزراعة
2015) 

  املوافقة احلرّة واملسبقة واملستنرية: حق الشعوب األصلية وممارسة جيدة للمجتمعات احمللية )منظمة
 (2016األغذية والزراعة، 

  حلد من الفقر يف الريف وبناء سبل عيش ا –إدارة خماطر املناخ من خالل احلماية االجتماعية
 (2019زراعية قادرة على الصمود )منظمة األغذية والزراعة، 

 يف املناطق الريفية )منظمة األغذية والزراعة،  19-احلماية االجتماعية واالستجابة جلائحة كوفيد
2020) 

 نظمة األغذية التوجيهات الفنية لتحسني التغذية من خالل التدخالت القائمة على النقد )م
 (2020والزراعة، 

 ( أخذ عينات الرتبة الزراعية والنبااتت لتحليل النشاط اإلشعاعيfao.org منظمة األغذية()
 (2022والزراعة، 

 الزراعة واستجاابت السياسات العادلة يف جماالت  19-اآلاثر اجلنسانية املرتتبة عن جائحة كوفيد
 (2020)منظمة األغذية والزراعة، واألمن الغذائي والتغذية 

  ،(2022تفعيل املسارات املؤدية إىل احلفاظ على السالم: دليل إرشادي )منظمة األغذية والزراعة 

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 أو التكنولوجيات أو املعارف أحدث من ابالستفادة الطوارئ حاالت يف التدخالت تنفيذ 
 اجليدة املمارسات

 حلاالت  االستجاابت من أجل دعم وآاثرها األزمات بشأن سياقات واملعلومات البياانت توليد
 األدلة واليت تراعي النزاعات والكوارث والتغذية الطوارئ اليت تقوم على

 الغذائي األمن جمموعة ضمن سياق والزراعية الغذائية ابالحتياجات واالتصال يف ما يتعلق الدعوة 
 املنظمة حلاالت الطوارئ واستجابة اإلنسانية النداءات عمليات لدعم العاملي
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 االستجابة، اليت تقوم على األدلة، وتعزيز وتدخالت الطوارئ التأهب حلاالت على القدرة تطوير 

 املرأة لتمكني خاص اهتمام إيالء مع والشمولية، حتديد املواقع

 الرتابط بني املسائل  هنج تعزيزو  الطوارئ، حلاالت فعالة استجابة لتنفيذ الشراكات تسهيل إقامة
 ومسامهته يف بناء السالماإلنسانية واإلمنائية 

 والقطرية، على النحو الذي  واإلقليمية العاملية األصعدة على على مستوى السياسات احلوار تعزيز
 الغذائية األزمات ملكافحة العاملية الشبكة خالل من جيري

 حلاالت  الفعالة االستجابة وبلورهتا بقدر أكرب لضمان الرئيسية التقارير أو الفنية املعايري تشجيع
 والزراعية الغذائية الطوارئ

  )دعم االستجابة اإلنسانية الفعالة من خالل القيادة التشاركية )مع برانمج األغذية العاملي
 الغذائية التابعة للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت للمجموعة العاملية املعنية ابألامن

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان اليت تواجه انعدام األمن الغذائي احلاد أو املعرضة خلطر الوقوع  -1
فيه حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة عن طريق توفري املساعدة العاجلة 

مستوى التغذية وسبل العيش، وابعتماد هنج الرتابط بني املسائل اإلنسانية واإلمنائية ومسامهته  على
يف بناء السالم، وأتمني القدرات املناسبة لسكان هذه البلدان من أجل حتّمل وإدارة الصدمات 

 واملسامهة يف حتويل النظم الزراعية والغذائية واملخاطر املستقبلية بشكل أفضل
قدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات واملسامهات نسبة ت -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

 لالستجابة ودرجة ابالقرتان مع مستوى االحتياجات، لزايدة نتيجة حدوث مقايضات توقع ميكن
 املقايضات إىل وبغية تقليل .املناسب الوقت واملوثوق واملتعدد السنوات ويف املرن التمويل يعتمدان على

 والعمل التحويلي التغيري خالل من األساسية أسباب الضعف الربانمج وسيتناول سيعاجل األدىن، احلد
 شاملة بطريقة املستدامة والتنمية اإلنسانية لإلغاثة والبيئية واالقتصادية االجتماعية ألبعادا يف شىت
 ذات احمللية واملؤسسات اجملتمعات مشاركة ضمان إىل الطوارئ حاالت يف التدخالت وحتتاج. ومنصفة

للمسامهة يف حتقيق األمن أوجه التآزر  وحتسني املقايضات حجم لفهم احملددة ابلسياقات العميقة املعرفة
 الغذائي والتغذية.

 
املخاطر/سبل 
 ختفيف األثر

 املخاطر:  

 على القدرة من يقلل والطويل املديني املتوسط على املناسب الوقت ويف املستقر التمويل نقص -1
 االستجابة نطاق توسيع

 بلوغها يصعب اليت املناطق إىل الوصول على القدرة وعدم -2

 مثل الربامج، تنفيذ يف للخطر واملعرضني ضعًفا األكثر والنساء الرجال من الكافية غري واملشاركة -3
 اإلعاقة ذوي واألشخاص واملسنني األصليني السكان
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 سبل ختفيف األثر: 

من أجل  السنوات ومتعدد وموثوق مرن متويل إىل أتمني للدعوة الشركاء مع النشطة املشاركة -1
 قدرة سبل العيش الزراعية على الصمود بناء حنو املستدام التأثري ضمان

 عميق فهم على احلصول من املنظمة ميّكن ما األجل، الطويل القطري الوجود على واحلفاظ -2
 الفاعلة اجلهات مجيع مع والتفاعل للسياق

 املستدامة والتنمية اإلنسانية لإلغاثة والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعاد على شىت والعمل -3
 اليت تتمتع ابملعارف املتعلقة احمللية واملؤسسات اجملتمعات وإشراك ومنصفة، شاملة بطريقة

دة، مبا يف ذلك احرتام احلق يف املوافقة احلرّة واملسبقة واملستنرية عندما تؤثر حاالت حمد بسياقات
 الطوارئ واالستجابة هلا يف الشعوب األصلية
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 الفجوة

شخص تقريًبا على النظم الزراعية والغذائية  اتمليار  4.5تعتمد سبل عيش األسر اليت يبلغ عدد أفرداها 
يف املائة من  9.8 نقص التغذية، عاىن من 2021ويف عام  ؛ضة لصدمات وضغوطات متعددةاملعرّ 

احلاد وسوء التغذية بسبب  الغذائي انعدام األمنمن مليون شخص  150سكان العام، وواجه حوايل 
 اجتماع العديد من الدوافع الكامنة وراء اجلوع على املستويني العاملي واحمللي، مبا يف ذلك اآلاثر الثانوية

  .19-ائحة كوفيدجل

 الناتج

تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل العيش على الصمود أمام الصدمات والضغوطات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية من خالل حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات احلوكمة الفعالة من أجل تنفيذ 

 الضعفوأوجه  املخاطر تدابري احلد من

أهداف مقاصد 
التنمية 
 املستدامة

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا  1-3
 2030هلا، وحتقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 

ضها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرّ  1-5
 2030ها من اهلزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول عام املتصلة ابملناخ وغري 

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية  2-4
 املناخ واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغرّي 

ن وع لى مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث، وحتسِّ
 2030ا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام تدرجييً 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم احلدود الدنيا/النظم اخلاصة ابحلماية االجتماعية،  1-3-1
مصنفني حبسب اجلنس، مع التمييز بني األطفال والعاطلني عن العمل واملسنني واألشخاص ذوي 

 األطفال حديثي الوالدة وضحااي إصاابت العمل والفقراء والضعفاءو  اإلعاقة واحلوامل
 عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بني  1-5-1

 شخص 100 000كل 
اخلسائر االقتصادية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث مقابل الناتج )الذي تساهم املنظمة فيه(  1-5-2

 (2-5-11احمللي اإلمجايل العاملي )
 ذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارثعدد البلدان اليت تعتمد وتنفّ  3-5-1
 حملية للحد من خماطر الكوارثذ اسرتاتيجيات نسبة احلكومات احمللية اليت تعتمد وتنفّ  4-5-1
 واملستدامة ( نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجةالوكالة الراعية) 1-4-2
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العوامل 
 املسّرعة

تطبيق التكنولوجيا يف سياق القدرة على الصمود، ابلنسبة إىل املنتجني األوليني ولكن  :التكنولوجيا 
وعوامل اإلجهاد اليت قد خماطر الصدمات  احلد منأيًضا على طول سالسل القيمة الغذائية، من أجل 

 ؛ وسُتستخدم التكنولوجيا اخلاصة أبدوات قياس املخاطر وعدم اليقنيتؤدي إىل أزمات غذائية
االبتكار يف تفعيل مفهوم القدرة على الصمود ابعتماد منظور النظم الزراعية والغذائية،  :االبتكار 

 وتقدمي معلومات عالية اجلودة يف الوقت املناسب من أجل إدارة املخاطر واحلد من مواطن الضعف
القائمة أو  ؤشراتامل واستخدام، وسوء التغذية حتليل انعدام األمن الغذائي احلاد واملزمن البياانت: 

من أجل قياس الضعف/القدرة على الصمود على مستوى الشبكة احمللية، ومن  وضع مؤشرات جديدة
 أجل األداء العام للنظم الزراعية والغذائية على املستوى الوطين إلرشاد السياسات وعملية صنع القرارات

املؤسسية على حتديد املخاطر ووضع السياسات : حتسني رأس املال البشري والقدرة لةاملكمّ  ناصرالع 
واالسرتاتيجيات واخلطط إلدارة املخاطر على نطاق األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للنظم 

 الزراعية والغذائية

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

ويقصد بذلك املنتجون الفرديون  -إن العمل عرب شىت مستوايت النظم الزراعية والغذائية املرتابطة 
والعمال داخل املزرعة  ؛والعاملون يف جمال األغذية الزراعية داخل املزارع وخارجها؛ واألعمال التجارية

وخارجها؛ وسالسل اإلمدادات الغذائية؛ وشبكات األغذية احمللية؛ واملستهلكون )مع الرتكيز على 
ومن أجل حتسني قدرة سبل عيش  –بكاملها ظم الزراعية لى األمناط الغذائية الصحية(؛ والنعصول احل

اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية على الصمود ويف الوقت نفسه دعم االقتصادات الوطنية 
يف ذلك املياه والنظم اإليكولوجية املنتجة، ينطوي على تعزيز واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبا 

( إلرشاد حوكمة املخاطر املتعددة وصنع 2املتعددة على هذه املستوايت املختلفة، )( فهم املخاطر 1)
من أجل احلد من احتمال املعاانة من انعدام األمن الغذائي  ( لتنفيذ تدابري احلد من الضعف3القرارات )

 وسوء التغذية.

 
اجلوانب 
 املعيارية

  2020و 2018حالة األغذية والزراعة لعامي 

  2018و 2017حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعامي 

 2020لعام  التقرير العاملي عن األزمات الغذائية 

 تقرير آاثر الكوارث واألزمات على الزراعة واألمن الغذائي 

  احلد من الفقر يف الريف وبناء سبل معيشة  -إدارة خماطر املناخ من خالل احلماية االجتماعية
مركز املناخ للحركة الدولية للصليب األمحر و  منظمة األغذية والزراعة طبوعمود )مقادرة على الص
 (2019واهلالل األمحر، 

 للتيسري من إعداد منظمة األغذية  طبوعالعيادة الرباجمية: تصميم تدخالت تراعي النزاعات )م
 (2019والزراعة، 

  إىل خدمات التأمني يف آسيا  صغرية النطاقالخطوط توجيهية بشأن زايدة نفاذ مصايد األمساك- 
منظمة األغذية والزراعة،  طبوعدليل بشأن التأمني وأصحاب املصلحة يف قطاع مصايد األمساك )م

2019) 
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 احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية 

 2030طار املؤسسي للمنظمة من أجل دعم السالم املستدام يف سياق خطة عام اإل 
 ( مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليلRIMA II واألداة القائمة على شبكة اإلنرتنت )

(Shiny RIMA) 

 احلماية االجتماعية والعمل الريفي الالئق يف الزراعة الذكية مناخًيا 

 لتقارب بني احلد من خماطر الكوارث والتكّيف مع تغري املناخ يف الزراعةحتدايت احلوكمة يف حتقيق ا 

 سياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن الشعوب األصلية والقبلية 

  اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف
 سياق األمن الغذائي الوطين

  الكوارث بطريقة تراعي املنظور اجلنساين يف القطاع الزراعياحلد من خماطر 

 تعميم املنظور اجلنساين ابعتباره اسرتاتيجية رئيسية لبناء سبل عيش قادرة على الصمود 

  النهوض بقدرة اجملتمعات احمللية على الصمود من خالل تعزيز القدرات االجتماعية واإلنتاجية
 واملالية لألسر من خالل هنج متكامل

 الغاابت من أجل الصمود يف وجه الكوارث واألزمات الطبيعية واملناخية ومن صنع اإلنسان 

 )جمموعة املؤشرات من أجل حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود )مبا يف ذلك امللحق هبا 

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

  مجع البياانت ابلتعاون مع املؤسسات اليت تقودها البلدان من أجل تعزيز فهم املخاطر املتعددة
واحلد من مواطن الضعف يف النظم الزراعية والغذائية، واملسامهة يف حتسني قدرة الفقراء والفئات 

 على الصموداليت تعتمد سبل عيشها على النظم الزراعية والغذائية، الضعيفة 

 مية القدرات على االنتقال من إدارة الصدمات القائمة على رد الفعل إىل هنج استباقي قائم تركيز تن
 على تعزيز فهم مواطن الضعف واملخاطر يف النظم الزراعية والغذائية

  جتمع أبعاد الشراكة والتحالف بني خمتلف اجلهات الفاعلة على طول النظم والقطاعات الزراعية
ار يف جمال السياسات على مجيع املستوايت ويدعم اإلقبال على املعارف والغذائية، ما يعزز احلو 

 والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة

  توجيهات معيارية بشأن األطر التنظيمية واسرتاتيجيات االستثمار وطرق توجيه املوارد من إعطاء
ابلنسبة إىل على املستوى الوطين  4-2و 5-1أجل حتقيق مقصدي أهداف التنمية املستدامة 

 األعضاء

  تساهم الدعوة واالتصال يف تعزيز أفكار القدرة على الصمود من حيث "القدرة على الصمود أمام
 لمخاطرلتحديد أطر واضحة لماذا، ويف ماذا، وملاذا" كطريقة 

 
مؤشرات 
 املخرجات

املستدامة عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية  -1
لتشجيع حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات احلوكمة الفعالة من أجل تنفيذ تدابري احلد من 
الضعف هبدف تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل كسب العيش على الصمود أمام الصدمات 

 والضغوطات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
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واملسامهات  ،نظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكاتنسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل امل -2

ابلتعاون مع البلدان، وقادة جماالت  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 
 األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

 اتاالستثمار  مقابلالدعوة إىل اختاذ إجراءات هادفة تستند إىل أدلة شاملة بشأن حتليالت اإليرادات 
واملنافع مقابل الكلفة وقياس املقايضات الناجتة عن االستثمارات. وسيجري تناوهلا من خالل العمل 

تعدد التخصصات واحلوار مع أصحاب املصلحة وضمان اجلودة والسياسات/اللوائح التنظيمية اخلاصة امل
 سب االقتضاءحبابحلماية القائمة على عمل املنظمة املعياري، 

 
املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر:  

األجلني املتوسط االفتقار إىل التمويل املرن والقابل للتنبؤ به واملناسب من حيث التوقيت يف  -1
والطويل من أجل معاجلة مواطن الضعف الكامنة يف النظم الزراعية والغذائية، واحتياجات أشد 

 اجملتمعات ضعًفا

اتية واإلرادة السياسية، فضاًل عن التزام أصحاب املصلحة املتعددين، ليست مضمونة و البيئة املو  -2
 عرب خمتلف مستوايت النظام الزراعي والغذائي

بشكل  ، مبا يف ذلك الشعوب األصلية،اجملتمعات واملؤسسات واملنظمات احملليةاك وعدم إشر  -3
 مناسب

 :األثر بل ختفيفس 

املشاركة النشطة مع الشركاء للدعوة إىل أتمني متويل مرن وموثوق ومتعدد السنوات من أجل  -1
واجملتمعات األكثر ضمان التأثري املستدام حنو بناء القدرة على الصمود وختصيص املوارد للبلدان 

 عرضة للخطر بناًء على األدلة

" بني نقاط الدخول اليت تؤثر بدرجة كبرية على قدرة الفئات الضعيفة على االختناقاتحتديد "و  -2
، والدعوة إىل اختاذ إجراءات هادفة بناًء على أدلة شاملة وعوامل اإلجهادمواجهة الصدمات 

 واملنافع مقابل الكلفة اتاالستثمار  مقابلبشأن حتليالت اإليرادات 

حتقيق فهم عميق للسياق والتفاعل مع  من احلفاظ على وجود قطري طويل األجل، ما ميّكن -3
مبا فيها الشعوب األصلية لضمان حقها يف املوافقة احلرّة واملسبقة مجيع اجلهات الفاعلة، 

لقدرة على الصمود ويسّهل احلصول على التمويل على املستوى احمللي ألغراض بناء اواملستنرية، 
 بقيادة اجملتمع
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 الفجوة

دة نخفضة الدخل وتلك اليت تعاين من أزمات غذائية، تكون سبل العيش مقيّ امليف معظم البلدان 
األسواق، بسبب استمرار تدين مستوايت اإلنتاجية يف نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي والوصول إىل 

على التعامل احملدودة ل الزراعي والريفي والقدرة وضعف القدرات على إدارة العمليات املعقدة للتحوّ 
  املناخمع أسواق معقدة ومتطورة، وتسارع تغرّي 

 الناتج

 واجلياعل الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف أشد األشخاص فقرًا تسريع التحوّ 
والتمييز بني األقاليم واالسرتاتيجيات، واجلمع بني كل األبعاد املعنية يف النظم الزراعية والغذائية من 

 ومتكني تعزيز االستثمارات خالل إجراء التحليل وإرساء الشراكات

أهداف مقاصد 
التنمية 
 املستدامة

، وهو يُقاس حالًيا بعدد 2030القضاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا حبلول عام  1-1
 يف اليومأمريكًيا  ادوالرً  1.25األشخاص الذين يعيشون أبقل من 

ختفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمار الذين يعانون الفقر جبميع أبعاده وفًقا  1-2
 2030للتعاريف الوطنية مبقدار النصف على األقل حبلول عام 

القضاء على اجلوع وضمان حصول اجلميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع،  2-1
 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق 2030وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، حبلول عام  2-2
بشأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية عليها دولًيا 

 2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
ألف زايدة االستثمار، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعّزز، يف البىن التحتية الريفية، ويف -2

خدمات اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية البحوث الزراعية و 
 من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال سيما يف البلدان األقّل منًوا

السكان  يف املائة من 40التوصل تدرجيًيا إىل حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن  10-1
 2030مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو  10-2
اجلنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك، حبلول 

 2030عام 

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، حبسب اجلنس، والعمر، والوضع  1-1-1
 الوظيفي، واملوقع اجلغرايف )حضري/ريفي(

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين، حبسب اجلنس والعمر 1-2-1
 التغذية( معدل انتشار نقص الوكالة الراعية) 1-1-2
نقطة من االحنراف املعياري عن  - 2معدل انتشار توّقف النمو )الطول ابلنسبة للعمر > 1-2-2

 متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية( بني األطفال دون سن اخلامسة
 ( مؤشر التوجه يف اجملال الزراعي للنفقات احلكوميةالوكالة الراعية) 1-أ-2



142  C 2023/3 

 

 : مبادرة العمل يًدا بيد5  ياة أفضل العنوان
ت الرمسية )املساعدة اإلمنائية الرمسية مضافًا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل القطاع جمموع التدفقا 2-أ-2

 الزراعي
يف املائة من  40معدالت منو نصيب الفرد من إنفاق األسر املعيشية أو إيراداهتا ضمن أدىن  1-1-10

 السكان وجمموع السكان
يف املائة من متوسط الدخل، حبسب اجلنس والعمر  50نسبة السكان الذين يعيشون دون  1-2-10

 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 
العوامل 
 املسّرعة

توفري تكنولوجيات جديدة وتكييف التكنولوجيات احلالية مع احتياجات وقدرات  :التكنولوجيا 
 أصحاب املصلحة احملليني؛ وضمان مراقبة اجلودة ورصد األثر من خالل مجع البياانت وحتليلها

حتفيز التغيري، مثل مناذج األعمال اجلديدة، والتطوير املؤسسي ودخول أسواق جديدة،  :االبتكار 
 من خالل االستفادة من التوفيق بني الشركاء املبتكرين

تعزيز استخدام علوم البياانت، والبياانت اجلغرافية املكانية، واملصادر غري التقليدية )مثل  البياانت: 
(، من أجل سد الفجوات يف البياانت على املستوايت دون الوطنية املصنفة؛ وتقدمي الضخمةالبياانت 

 يف اإلنتاجية الثغراتاليت حتدد  الدوافعحتليالت قائمة على النماذج بشأن 
: تعزيز املعارف الفردية واملؤسسية لتحديد ومعاجلة الثغرات يف القدرات من أجل لةاملكمّ  ناصرالع 

واجلماعي، وضمان املشاركة الشاملة واملفيدة يف مجيع مراحل نظم اإلنتاج الزراعي  حتسني العمل الفردي
 والغذائي واألسواق

العناصر 
املواضيعية 
 الرئيسية

 حتليل حدود الرحبية العشوائية والتحليل الفين للحوكمة 

  ّم وحتسني الشفافيةحتديد اجلهات املاحنة/الشركاء من أجل تسريع وترية التعل 

  موائد مستديرة تقودها البلدان للمدراء التنفيذيني من أجل حتسني عملية صنع القرارات عقد
 ؛الشاملة

  وحشد االلتزامات لتوفري وسائل  أجل تعزيز االبتكار املوجه حنو التنميةمن التوفيق بني الشركاء
 تنفيذ حامسة، مبا يف ذلك التمويل واالستثمارات على نطاق واسع

  تعدد الشركاءاملاعتماد خطة استثمار شاملة لربانمج مبادرة العمل يًدا بيد من أجل توجيه التعاون 

  إعداد لوحات حتّكم متينة يف برامج مبادرة العمل يًدا بيد من أجل تسهيل التنسيق والتواصل مع
 الشركاء

 املنظمة أبسرها" كوسيلة لتحسني تكامل الربامج طاقات حشد" 

 
اجلوانب 
 املعيارية

  مت التفاوض عليها حتت رعاية املنظمة أو يف حمافل رمسية أخرىأاملعاهدات الدولية، سواء 

  اخلطوط التوجيهية الطوعية والتوجيهات السياساتية اليت أقرهتا جلنة األمن الغذائي العاملي واألجهزة
 الرائسية يف املنظمة

 املتعددين مثل هيئة الدستور الغذائي القرارات السياساتية الرمسية هليئات أصحاب املصلحة 

 االلتزامات القائمة على احلقوق اليت أقرهتا األمم املتحدة 
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 حالة األمن الغذائي حالة أسواق السلع الزراعية، وحالة األغذية والزراعة، و الرئيسية مثل  املطبوعات

عامل، وحالة الغاابت يف العامل، والتغذية يف العامل، وحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف ال
لوجي لألغذية والزراعة وحالة التنوع البيو ، وحالة املوارد من األراضي واملياه يف العامل لألغذية والزراعة

 يف العامل

  االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية املتعّلقة ابلزراعة والنظم الغذائية والتحّول الريفي، مبا يف ذلك من
 أجل خطط االستثمار

 
اسرتاتيجية 
 الوظائف
 األساسية

 لتمييز بني اإلمكاانت الزراعية واالقتصادية على من أجل ا إعداد منصة لتوفري البياانت والتحليالت
املستوى اإلقليمي، وقاعدة أدلة ملشاورات أصحاب املصلحة وحتسني عملية صنع القرارات وتقييم 

 ؛األثر

 ما خيص استخدام األدوات  تسهيل وتقدمي الدعم للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني يف
 ل الزراعي والريفي املستدام والشاملاملعيارية للمنظمة من أجل تعزيز التحوّ 

  تعزيز احلوار السياسايت بني أصحاب املصلحة املتعددين وبني القطاعات من خالل موائد مستديرة
 يقودها األعضاء، من أجل وضع خطط استثمار براجمية شاملة التنفيذيني للمديرين

  دعم تنمية القدرات املؤسسية، مبا يف ذلك ما يتعلق ابستخدام منصة مبادرة العمل يًدا بيد ولوحات
 التحكم التابعة هلا من أجل حتسني تطوير السياسات القائمة على األدلة وتنفيذها وتنسيقها

 نفيذ" احليوية للتنمية املستدامة من خالل هنج التوفيق ملبادرة العمل تيسري الوصول إىل "وسائل الت
 يًدا بيد املبتكر والذي يركز على املتطلبات من أجل تطوير الشراكات

  حتسني الشفافية وتسهيل الدعوة والتواصل بني الشركاء وأصحاب املصلحة من خالل نشر لوحات
 التحكم املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة  -1
لتسريع وترية التحّول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف أشد األشخاص فقًرا 

األبعاد املتصلة ابلنظم الزراعية واجلياع والتمييز بني األقاليم واالسرتاتيجيات، واجلمع بني كل 
 والغذائية من خالل إجراء التحليل وإرساء الشراكات

واملسامهات  ،نسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجلدوى، والطابع املبتكر، والشراكات -2
قادة ابلتعاون مع البلدان، و  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 قايضاتامل

متقدمة ومنصة مفتوحة للبياانت من أجل حتديد ومعاجلة  تستخدم مبادرة العمل يًدا بيد منذجة
التفاعالت املنهجية واملقايضات بني التدابري السياساتية هبدف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية ذات األولوية. وستتيح النمذجة قياس املقايضات وأوجه التآزر يف مجيع تدخالت مبادرة العمل 

م إجراء التعديالت و/أو تنفيذ سياسات تكميلية من أجل التقليل إىل أدىن حد من يًدا بيد حىت يت
 العوامل اخلارجية السلبية
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املخاطر/سبل 

 األثر ختفيف

 املخاطر:  

تشكل البيئات الطبيعية واالجتماعية املعقدة والضعيفة يف البلدان املشاركة يف مبادرة العمل يًدا  -1
 التقدمبيد حتداًي أمام استدامة 

جناز حتسينات مستدامة يف من التعقيدات إلأزمة املناخ وديناميكيات السوق املفتوحة  زيدتو  -2
 النظم الزراعية والغذائية يف البلدان املشاركة يف مبادرة العمل يًدا بيد

ال تستطيع املنظمة وأعضاؤها حشد املوارد ابملستوى الالزم من أجل تلبية االحتياجات الرباجمية و  -3
 دة يف كل خطة استثماراحملد

تؤدي التغيريات يف احلكومات إىل تغيري األولوايت وابلتايل إىل إلغاء ترتيب األولوايت سياسًيا و  -4
 ومالًيا داخل البلد

 :األثر سبل ختفيف 

ع خماطر بيئية حمددة من خالل منصة مبادرة العمل يًدا بيد؛ تعزيز القدرة على حتديد وتقييم وتوقّ  -1
املعلومات والتنسيق بني أصحاب املصلحة؛ واملراقبة املنتظمة واملستمرة للرصد وحتسني تدفق 

والتواصل اآلنيني؛ واملرونة يف الربانمج؛ وتعزيز القدرات الوطنية والفعالية والشمول والشرعية يف 
 املؤسسات

دخال النهوض ابستخدام البياانت والنمذجة والتحليالت ملعاجلة وإدارة التعقيد التقين، مع إو  -2
استخدامات مبتكرة على نظم املعلومات من أجل تسهيل وضمان امللكية الوطنية لرتتيبات 

 الشراكة األكثر تعقيًدا

التواصل والدعوة املستمرين يف مجيع مراحل الربانمج للحفاظ على االلتزام ومتكني إدخال و  -3
 التعديالت الالزمة استجابة للتطورات غري املتوقعة

واسع التنفيذ عملية املشاركة يف إطار مبادرة العمل يًدا بيد، مبا يف ذلك التحليل الفين والتشاور  -4
نطاق مع الشركاء من أجل حتقيق االستقرار يف الدعم املقدم إىل الربانمج، وهو دعم يتسم ال

 سب الضرورةحبف وميكن تعديله وتوسيع نطاقه ابملرونة والتكيّ 
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 يقتضي حتقيق أهداف التنمية املستدامة استثمارات أكثر وأفضل من جانب القطاعني العام واخلاص الفجوة

 الناتج
تســـــــريع التحّول إىل نظم زراعية غذائية مســـــــتدامة هلا أتثريات واســـــــعة النطاق من أجل احلد من أوجه 

خالل زايدة االســـتثمارات العامة واخلاصـــة، وحتســـني  انعدام املســـاواة والقضـــاء على الفقر واجلوع، من
 القدرات على تعزيز االستثمارات يف املستقبل

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

وضع أطر سياساتية سليمة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، استناًدا إىل اسرتاتيجيات ب -1
اجلنســــــــــاين، من أجل تســــــــــريع وترية االســــــــــتثمار يف إمنائية مراعية ملصــــــــــاحل الفقراء ومراعية للمنظور 

 اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر
أ زايدة االســــــــــــــتثمارات، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعّزز، يف البىن التحتية الريفية، ويف -2

يوانية والنباتية البحوث الزراعية وخدمات اإلرشـــــــــــاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينات احل
 من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منًوا

يف املائة من السكان  40التوّصل تدرجيًيا إىل حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن  10-1
 2030مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول عام 

متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصــادي والســياســي للجميع، بغض النظر عن الســن أو  10-2
اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو األصـــــــــل أو الدين أو الوضـــــــــع االقتصـــــــــادي أو غري 

 2030ذلك، حبلول عام 
ك االســــتثمار األجنيب املباشــــر، ب تشــــجيع املســــاعدة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية، مبا يف ذل-10

إىل الدول اليت تشــــتد احلاجة فيها إليها، وال ســــيما أقل البلدان منوا، والبلدان األفريقية، والدول اجلزرية 
 ا خلططها وبراجمها الوطنيةالصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وفقً 

 ًوا وتنفيذهااعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان من 17-5

مؤشرات 
أهداف التنمية 
 املستدامة

 نســـبة اإلنفاق االجتماعي العام لصاحل الفقراء 1-ب-1
 )وكالة راعية( مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية 1-أ-2
ـــــــــــافًا إليها تدفقات رمسية أخرى( إىل  2-أ-2 ـــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية مضـ جمموع التدفقات الرمسية )املسـ

 الزراعيالقطاع 
يف املائة  40معدالت منو نصــــــيب الفرد من إنفاق األســــــر املعيشــــــية أو إيرادات ضمن أدىن  10-1-1

 من السكان وجمموع السكان
ـون دون  10-2-1 ـ ـ ـكان الذين يعيشـ ـ ـ ـبة السـ ـ ـ يف املائة من متوسط الدخل، حبسب نوع اجلنس  50نسـ

 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
فقات املوارد املخصصــــة للتنمية، حبســـــب البلدان املستفيدة والبلدان املاحنة وأنواع جمموع تد 1-ب-10

التدفقات )على سبيل املثال املساعدة اإلمنــــــائيــــــة الرمسيــــــة، واالستثمارات األجنبية املباشرة، والتدفقات 
 األخرى(

 جيع االستثمار لصاحل أقل البلدان منًواعـــدد البلـــدان اليت تعتمـــد وتنفـــذ نظمـــًا لتش 17-5-1
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العوامل 
 املسّرعة:

احللول الرقميــة لتحســـــــــــــني عمليــة اختــاذ القرارات؛ واألدوات املتــاحــة إلجنــاز العمليــات  التكنولوجيععا: 
املصــــــرفية واألدوات املالية املســــــتندة إىل البياانت اجلغرافية إلدارة املخاطر؛ واملمارســــــات الزراعية والغذائية 

 املستدامة
واملنصــــــــــات الواســــــــــعة النطاق؛ التمويل الرقمي املبتكر؛ والتمويل املختلط؛ والشــــــــــراكات  االبتكار: 

 واملساعدة التقنية املسرتدة التكاليف؛ واحللول الزراعية والغذائية املستدامة والقائمة على الطبيعة
مجع البياانت لرصـــــــــــد أتثري االســـــــــــتثمارات واحللول الرقمية القائمة على البياانت املتاحة  البياانت: 

 لصغار املزارعني واملنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم، وتقييمه
تطوير أدوات لدعم اختاذ القرارات املســــــــــــــتندة إىل البياانت، وتنمية قدرات  :املكّملةالعناصعععععععععععر  

ية / والوطنية / واإلقليمية / والدولية من أجل حتســــــني اســــــتهداف املنظمات واملؤســــــســــــات دون الوطن
 االستثمارات للفئات السكانية الفقرية 

 العناصر
املواضيعية 
 الرئيسية

  دعم التخطيط االســرتاتيجي لالســتثمارات يف عملية التحّول إىل نظم زراعية غذائية مســتدامة، ويف
 تعزيز السياسات التمكينية

  الغذائية املســــــــــتدامة، مبا يشــــــــــمل و زايدة الدعم لالســــــــــتثمارات العامة واخلاصــــــــــة يف النظم الزراعية
 االستثمارات "اخلضراء"

 وضع املزيد من احللول االستثمارية القائمة على املعارف واالبتكارات وحتسني القدرة على االستثمار 
 االتصاالت الفعالة تبادل املعلومات واملعارف املتصلة ابالستثمارات، من خالل 

 
اجلوانب 
 املعيارية

  ،مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــــــــــة ابالســـــــــــتثمارات املســـــــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
واخلطوط التوجيهية الطوعية بشـأن احلوكمة املسـؤولة حليازة األراضـي ومصـايد األمساك والغاابت يف 

قلية للمزارعني، وأداة التقدير املســـــبق لصـــــايف الكربون، ســـــياق األمن الغذائي الوطين، واملدارس احل
ومنوذج احملاســــــــــــــبة البيئية للثروة احليوانية العاملية، ونظام حتديد قطع األراضــــــــــــــي، جمموعات أدوات 

RuralInvest  ومجع البياانت ابســـــــــتخدام التطبيقات اهلاتفية، وأداة البياانت الضـــــــــخمةEarth 

Map ومنوذجا ،AquaCrop وCropWat 
 عمل املنظمة يف جمال احلياد الكربوين، والبياانت اجلغرافّية، واالستثمارات الرامية إىل جتميع املياه 
  حالة األغذية والزراعة، وحالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، وحالة املوارد من األراضـــــــــــــي واملياه

 يف العامل لألغذية والزراعة

 يدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة لرتشيد سالسـل توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امل
 اإلمداد الزراعي

  اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن احلوكمة املســـؤولة حليازة األراضـــي ومصـــايد األمساك والغاابت يف
 سياق األمن الغذائي الوطين

 
اسرتاتيجية 
الوظائف 
 األساسية

 التنمية والقطاع اخلاص الدعوة واالتصال حلشد االستثمارات من مصارف 
  إقامة الشــــــــراكات الرامية إىل حشــــــــد املوارد وتقدمي الدعم الفين الرفيع املســــــــتوى الذي يســــــــتجيب

 الحتياجات البلدان
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 االستثمارات تعزيز: 6 ياة أفضل  العنوان
  إجراء حوار شـــــامل بشـــــأن الســـــياســـــات لتهيئة بيئة مواتية لالســـــتثمارات العامة واخلاصـــــة املتســـــمة

 ية القادرة على الصمودالغذائو ابلشمولية واملسؤولية يف النظم الزراعية 
  تنمية القدرات على املســتوى الوطين من أجل تصــميم وتنفيذ وتقييم مشــاريع االســتثمارات العامة وحتفيز

 االستثمارات اخلاصة من أجل حتقيق أتثريات مستدامة وواسعة النطاق لتحسني حياة السكاّن
 ائمة على البياانت وإاتحتها لصــــــــــغار مجع البياانت وحتليلها من أجل تقييم أتثري احللول الرقمية الق

املزارعني واملشـــاريع الصـــغرية واملتوســـطة احلجم من أجل حتســـني إدارة املوارد الطبيعية وتتبعها وإدارة 
 التمويل واملخاطر

 
مؤشرات 
 املخرجات

عدد أطر الربجمة القطرية/البلدان حيث قامت املنظمة بدعم مقاصد أهداف التنمية املستدامة  -1
زايدة االستثمارات العامة واخلاصة، وحتسني القدرات على زايدة االستثمارات يف املستقبل لتشجيع 

من أجل تسريع التحّول إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة هلا أتثريات واسعة النطاق للحد من 
 أوجه انعدام املساواة والقضاء على الفقر واجلوع

واملسامهات  ،دوى، والطابع املبتكر، والشراكاتنسبة تقدير أصحاب املصلحة لعمل املنظمة؛ اجل -2
ابلتعاون مع البلدان، وقادة  البارامرتاتاملعيارية، وزايدة املوارد لتحقيق التأثري املنشود؛ )حتدد 

 جماالت األولوية الرباجمية، والوحدات الفنية(

 
 املقايضات

يلية، مع مقايضـــــــــات بني األهداف حيظى الربانمج برتكيز قطري قوّي على الناحيتني الوظيفية والتشـــــــــغ
االقتصادية واالجتماعية والبيئية نتيجة توسيع نطاق األنشطة. وسيتم قياس هذه املقايضات ومعاجلتها 
من خالل العمل املتعدد التخصـــــصـــــات، واحلوار بني أصـــــحاب املصـــــلحة، وضـــــمان اجلودة، وصـــــيانة 

 م به املنظمة، حسب االقتضاءالسياسات واألنظمة استناًدا إىل العمل املعياري الذي تقو 

 
سبل املخاطر/ 
 األثرختفيف 

 املخاطر:  
 عدم قدرة املنظمة وشركائها على تلبية طلب احلصول على الدعم االستثماري اجليد -1
 عدم حتديدها بشكل صحيحأو األولوية لتنمية قدرات البلدان يف جمال االستثمارات  إسنادعدم  -2
أو حـاالت الطوارئ اجلـديـدة )واألزمـات  19-جـائحـة كوفيـدقـد تؤدي االختالالت النـامجـة عن  -3

النظم االقتصــــــــادية الالحقة( إىل حتويل أولوايت الســــــــياســــــــات والقرارات االســــــــتثمارية بعيًدا عن 
 الزراعية والغذائية

 :األثرختفيف سبل  
القدرات توسيع نطاق ترتيبات الشراكات اليت تتيح تنمية القدرات. وضع خطة اسرتاتيجية لبناء  -1

ال ابجلامعات يف جمال دعم االســــــــــتثمارات على مجيع املســــــــــتوايت عن طريق ربطها على حنو فعّ 
 ومراكز البحوث

الدعوة إىل تنمية القدرات من أجل دعم االســـتثمارات هبدف تعزيز االلتزام على املســـتوى الوطين  -2
 ويف ما بني اجلهات املاحنة، وتوفري اخلدمات ذات الصلة

صـــــــــــلحة على املســـــــــــتوى القطري ابملنافع االقتصـــــــــــادية واالجتماعية والبيئية توعية أصـــــــــــحاب امل -3
لالســـــتثمارات يف النظم الزراعية والغذائية املرتتبة على احلكومات واجملتمعات احمللية واملســـــتثمرين. 
احلفاظ على شبكات وشراكات قوية مع املؤسسات املالية الدولية والشركاء يف املوارد لزايدة قدرة 

 الغذائية على الصمودو الزراعية النظم 
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  املسّرعة والعوامل املشرتكة واملواضيع واإل صاءات الفنية اجلودة: 5 اهلدف
 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 نطاق العمل

ضمان وقياس تنفيذ وجودة العمل الفين واملعياري للمنظمة، واملعرفة واخلدمات؛ وضمان جودة البياانت 
وبنشرها؛ وتوفري اخلدمات احلامسة املشرتكة  بصورة مكتملةواإلحصاءات اليت تقوم املنظمة إبعدادها 

خلطة  اوالشباب، والشمول دعمً ، ابملساواة بني اجلنسنيللربانمج، وجماالت العمل ذات األولوية املتصلة 
التقدم وتعظيم اجلهود على صعيد حتقيق أهداف التنمية املستدامة من وترية ؛ وتسريع 2030 لعام التنمية
 .عناصر املكّملةالتكنولوجيا واالبتكار والبياانت وال هي أربعة عوامل مسّرعةخالل 

 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
 :1-5العععععععنعععععععاتعععععععج 

جععععععععودة عععععععععمععععععععل 
املعععنعععظعععمععععععة العععفععع  
 واملعيار  واكتماله

ألف: جودة عمــــــل املنظمــــــة الفين -5-1
واملعياري الذي يُقاس من خالل الدراسات 
االســـــــــتقصـــــــــائية اللتماس آراء أصـــــــــحاب 

 املصلحة املعنيني

 يف املائة 77 يف املائة 75

   جاتاملخر 
احلدود التخصصات و االمتثال للسياسات الفنية والنزاهة الفنية واتساق تدخالت املنظمة عرب ضمان : 1-1-5املخرج 

 اجلغرافية.
لتكييف توفري القدرة على االســــــتجابة للقضــــــااي الناشــــــئة، ودعم اســــــتكشــــــاف ابتكارات وهُنج جديدة  :2-1-5املخرج 

تعاونية ابســـــــــــتخدام الصـــــــــــندوق املتعدد  التحدايت عن طريق بذل جهوداحللول مع البيئة املتغرية واإلســـــــــــهام يف مواجهة 
  التخصصات.

اللجان الفنية  النهوض بفهم أســاســي للتحدايت، وإجياد خيارات يف التخصــصــات األســاســية عن طريق: 3-1-5املخرج 
  السلع(. )جلنة مصايد األمساك، وجلنة الغاابت، وجلنة الزراعة، وجلنة مشكالت

األمساك وتربية  ضـــــــمان إعداد املطبوعات الرئيســـــــية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة ومصـــــــايد: 4-1-5املخرج 
 األحياء املائية والغاابت وعن التوقعات العاملية لألغذية والزراعة.

ويتحقق يجي على حنو فعال. تُعترب جودة العمل الفين واملعياري للمنظمة واكتماله أساسيني لتنفيذ اإلطار االسرتات -178
هذا الناتج من خالل القيادة الفنية ومراقبة اجلودة من قبل الُشعب الفنية؛ واحلوار الفين والسياسي على املستوى العاملي 
واإلقليمي والوطين؛ وتعزيز القدرة على االستجابة للقضااي الناشئة مبا يف ذلك من خالل صندوق متعدد التخصصات؛ وحتقيق 

الصكوك املعيارية م على صعيد التحدايت يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية؛ ودعم إعداد وتنفيذ التقدّ 
وإعداد املطبوعات والصكوك لوضع املعايري من أجل قيام نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة 

 .الرئيسية للمنظمة ذات اجلودة العالية
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 2025-2024 األولوايت للفرتة

تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اجلديد يف خمتلف برامج  2025-2024تشمل األولوايت الرئيسية للفرتة سوف  -179
املنظمة ومشاريعها. ويشكل ذلك آلية أساسية لكفالة اتساق مجيع أنشطة املنظمة وتدخالهتا مع املعايري البيئية االجتماعية 

السياسات الفنية الرئيسية للمنظمة، ودعمها هلا. وسيتم أيًضا تنفيذ منوذج جديد لتقدمي خدمات الدعم الفين ملشاريع ومع 
املنظمة يضم هنًجا براجمًيا ومراًن بقدر أكرب. وستحظى اللجان الفنية ابلدعم لتيسري زايدة التعاون والتنسيق مع الرتكيز بشكل 

سيظل العمل املعياري ويف جمال وضع املعايري القائم على العلوم واألدلة، ميثل أولوية يف فرتة أكرب على املواضيع املشرتكة. و 
السنتني القادمة، مبا يف ذلك احملافظة على مستوى التمويل اإلضايف من برانجمي العمل وامليزانية السابقني لالتفاقية الدولية 

 ة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.لوقاية النبااتت وبرانمج املشورة العلمية بشأن سالم
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: معععدى توافر 2-5النعععاتج 

إ صاءات املنظمة وبياانهتا 
وجودهتا وإمكانية الوصعععول 
إليها لدعم عملية صعععععععععععنع 
القرارات ابالسعععععععععععتنعععععاد إى 

 األدلة

نســــــــــبة مؤشــــــــــرات  ألف-5-2
أهداف التنمية املســــــــــــتدامة حتت 
رعـــايـــة املنظمـــة، واليت مّت اإلبالغ 
عنها )أ( على املســـــــــتوى الوطين، 
)ب( وعلى املســــتوى ذي الصــــلة 
لتصـــــــــــــنيف البياانت متشـــــــــــــًيا مع 
املبادئ األســــاســــية لإلحصــــاءات 

نظر هـــــــدف التنميـــــــة اُ ) الرمسيـــــــة
 (1-18-17املستدامة 

 يف املائة  60 (أ)
 يف املائة  45  (ب)

 يف املائة  66 (أ)
 يف املائة 50  (ب)

زايدة مـــتـــوســـــــــــــــــط  ابء-5-2
مـــــــعـــــــّدالت اإلجـــــــابـــــــة عـــــــلـــــــى 
 االستبياانت اإلحصائية للمنظمة

 يف املائة 6+ يف املائة 4+

نســــــــــــــبــة العمليــات  جيم-5-2
اإلحصــــــــــــــائية وخمرجات البياانت 
العــــاليــــة اجلودة يف املنظمــــة على 
أســـــاس إطار املنظمة ذي الصـــــلة 

 اجلودة اإلحصائيةلضمان 

 يف املائة 80 يف املائة 75

 املخرجات
وضع وتبادل األساليب واملعايري اخلاصة جبمع وجتهيز ونشر واستخدام اإلحصاءات والبياانت الزراعية : 1-2-5املخرج 

 مؤشرًا اليت تعترب املنظمة جهة اإليداع هلا.  21والغذائية، مبا يف ذلك مؤشرات التنمية املستدامة وعددها 
توفري الدعم لتعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية على مجع وحتليل ونشر اإلحصاءات والبياانت الزراعية  :2-2-5املخرج 

 مؤشرًا اليت تعترب املنظمة جهة اإليداع هلا. 21والغذائية، مبا يف ذلك مؤشرات التنمية املستدامة وعددها 
: قيام املنظمة إبعداد ونشر إحصاءات وبياانت زراعية وغذائية عالية اجلودة وقابلة للمقارنة على املستوى 3-2-5املخرج 

ول اجملتمع مؤشرًا اليت تعترب املنظمة جهة اإليداع هلا، وحص 21الدويل، مبا يف ذلك مؤشرات التنمية املستدامة وعددها 
 الدويل عليها. 

تعزيز احلوكمة والتنسيق يف إحصاءات املنظمة وبياانهتا ملزيد من توحيد األنشطة املتعلقة ابإلحصاءات : 4-2-5املخرج 
 والبياانت على نطاق املنظمة وتعزيز جودهتا واتساقها. 

احلد من اجلوع وسوء  إىلادفة اهلسياسات ورصد الاإلحصاءات العالية اجلودة ضرورية إلرشاد وتصميم إن البياانت و  -180
ويتم حتقيق هذا الناتج من خالل وضع . على حنو مستدام ملوارد الطبيعية وإدارهتاا ابستخدامالتغذية والفقر يف الريف والنهوض 

ومعاجلتها ونشرها  على املستوى الدويل أساليب ومعايري إحصائية دولية جديدة؛ ومجع البياانت القطرية القابلة للمقارنةبياانت و 
على املستوى العاملي؛ وتدعيم مؤسسات اإلحصاء الوطنية من أجل مجع اإلحصاءات الغذائية والزراعية وحتليلها ونشرها 
واستخدامها لغرض رصد إجنازات أهداف التنمية املستدامة واالسرتشاد هبا يف القرارات املتعلقة ابلسياسات واالستثمارات 
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وحوكمة البياانت واإلحصاءات بطريقة فعالة داخل املنظمة ومع أصحاب املصلحة الوطنيني واإلقليميني ؛ على املستوى القطري
 .والدوليني

التصنيفات الدولية واألطر املنهجية و  املعايري حتسنيمواصلة ( أ: )2025-2024للفرتة وسوف تشمل األولوايت  -181
)ب( ومواصلة ؛ ونشرها على املستوى العاملي ،قطاع األغذية والزراعة جلمع املعلومات اإلحصائية املبتكرة وذات الصلة بشأن

 تنسيق مجع بياانت ، وابلتايل،مؤشًرا 21دور املنظمة بوصفها الوكالة الراعية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة وعددها تعزيز 
)ج( ورفع التقارير العاملية عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛  املنظمة ونشرها، ومبادرات تنمية القدرات،

وحتسني جودة  ااملعرتف هبا دوليً واألساليب وتوفري الدعم ملؤسسات اإلحصاء الوطنية العتماد التعاريف والتصنيفات 
واملساعدة األكثر  34(50x2030ة اإلحصاءات اليت تنتجها من خالل مبادرات تنمية القدرات الواسعة النطاق )مثل مبادر 

استهدافًا؛ )د( ومواصلة تعزيز حوكمة البياانت واإلحصاءات، وخباصة من أجل تسخري قدرة البياانت الضخمة واملعلومات 
 .اجلغرافية املكانية على إنتاج بياانت وإحصاءات أكثر تفصياًل يف الوقت املناسب مبا يتوافق مع املعايري والسياسات الدولية

 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية ناتجال
: 3-5العععععععععنعععععععععاتعععععععععج 

اجملععاالت املشعععععععععععرتكععة: 
املسععاواة بني اجلنسععني 
 والشباب والشمولية

ـــــدنيـــــا لتعميم  ألف-5-3 عـــــدد املعـــــايري ال
طبقة

ُ
 .املساواة بني اجلنسني امل

14 15 

عدد معايري األداء يف النســـــــخة  ابء -5-3
العمل على نطاق املنظومة  خطةاملنقحة من 

بشــــــأن املســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني املرأة 
 .اليت استوفتها املنظمة أو ختطتها

14 15 

جيم النســــبة املئوية لوحدات املنظمة -5-3
اليت تســــــــــــاهم يف خطة  الالمركزيةواملكاتب 

 عمل للشباب يف الريف

 يف املائة 80 يف املائة 75

مســــــــــــــتوى عمل املنظمة الذي  دال-5-3
 يستهدف اإلدماج كهدف ابرز

 يف املائة 20 يف املائة 15

 املخرجات
: حصـــــــول األعضـــــــاء على الدعم لتنمية قدراهتم مبا يّتســـــــق مع املعايري الدنيا للمنظمة يف ما يتعلق بتعميم 1-3-5املخرج 

  املستهدفة.املساواة بني اجلنسني والتدخالت 
إنشـــــــاء آليات مؤســـــــســـــــية وتنمية قدرات للموظفني أو تعزيزها لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة : 2-3-5املخرج 

 مسألة املساواة بني اجلنسني.
 : إنشاء آليات مؤسسية وتنمية قدرات للموظفني أو تعزيزها ملعاجلة مسألة الشباب.3-3-5املخرج 
 إنشاء آليات مؤسسية وتنمية قدرات للموظفني أو تعزيزها ملعاجلة مسألة الشمولية.: 4-3-5املخرج 

                                                      
 لسّد الفجوة يف البياانت الزراعية 50x2030 مبادرة  34
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االعتبار يف مجيع أعمال املنظمة  يفاليت جيب أن تؤخذ اجملاالت املشرتكة يف الرتكيز على اجملاالت احلامسة تساعد  -182
من أجل ضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وفًقا للسردية االسرتاتيجية للمنظمة ومبدأ الربجمة لألمم املتحدة.  الرباجمية،

إىل حد كبري على احلصول على فرص  واستئصال الفقر واحلد من أوجه عدم املساواة يتوقف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةو 
وإمساع وتعزيز قدرهتم  والشعوب األصلية اجملموعات الضعيفة واملهّمشةوالشباب والفقراء و وحقوق متكافئة للنساء والرجال 

 فيها. جهات فاعلة يف السياقات االجتماعية واالقتصادية اليت يتواجدونصوهتم ومتكينهم من املشاركة ك
ألغذية : )أ( تنسيق تنفيذ سياسة منظمة ا2025-2024الفرتة يف  اجلنسني بني ابملساواةوتضم األولوايت املتعّلقة  -183

تزامات املتعّلقة ابملساواة بني اجلنسني الواردة يف النسخة الثانية من ( واالل2030-2022والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني )
خطة العمل على نطاق املنظومة املتعّلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتسهيل دمج األبعاد اجلنسانية يف العمل الرباجمي 

؛ )ب( وتنمية القدرات وتوفري التوجيهات الفنية والدعم للوحدات الفنية يف املقر الرئيسي للمنظمة واملكاتب الالمركزية للمنظمة
من أجل معاجلة األبعاد اجلنسانية يف برامج عملها وذلك ابتباع هُنج مبتكرة تشمل املركز اإللكرتوين القادم للتعّلم واملعلومات 

دة املعارف املتعّلقة ابملساواة بني اجلنسني والنظم الزراعية والغذائية ابالستناد إىل التقرير الرئيسي القادم املبتكرة؛ )ج( وإثراء قاع
 بشأن وضع املرأة الريفية يف النظم الزراعية والغذائية. 

املتعّلقة ابلشباب : )أ( ضمان التنفيذ املنهجي لألبعاد 2025-2024الفرتة يف  ابلشبابوتشمل األولوايت املتعّلقة  -184
يتماشى مع خطة عمل للشباب يف الريف؛ )ب( وتوفري التوجيهات  مبا يف برانمج عمل املنظمة ومواصلة تسهيل دجمها فيه

الفنية للوحدات الفنية يف املقر الرئيسي للمنظمة واملكاتب الالمركزية من أجل دمج األبعاد املتعّلقة ابلشباب بشكل مالئم يف 
 برامج عملها.

 ية: )أ( وضع اللمسات األخرية على إطار الشمول2025-2024الفرتة يف  يةابلشمولتضم األولوايت املتعّلقة و  -185
ملنظمة )مبا يف ذلك الربامج واملشاريع(؛ )ب( وتنمية القدرات وتوفري يف مجيع أعمال ا يةوتنفيذه من أجل تعميم الشمول

للمنظمة واملكاتب الالمركزية من أجل دمج األبعاد املتعّلقة ابلشمولية يف  الرئيسيالتوجيهات الفنية للوحدات الفنية يف املقر 
 برامج عملها.

: )أ( مواصلة تنفيذ سياسات منظمة األغذية 2025-2024الفرتة يف  األصلية ابلشعوبوتشمل األولوايت املتعّلقة  -186
يات املتعّلقة ابلشعوب األصلية اليت قدمتها إدارة الشؤون االقتصادية والزراعة بشأن الشعوب األصلية؛ )ب( ومعاجلة التوص

العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وإعالن  خلطةللمنظمة دعًما  يف األمم املتحدةواالجتماعية 
صلية يف العمل الرباجمي واملعياري األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ )ج( وتضمني شباب ونساء الشعوب األ

للمنظمة؛ )د( وتقدمي الدعم الفين لضمان امتثال املنظمة إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية من خالل 
من خالل احرتام املوافقة احلرّة واملسبقة واملستنرية؛ )ه( وقيادة عمل املنظمة يف جمال النظم الغذائية واملعرفية للشعوب األصلية 

أمانيت التحالف بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية وجمموعة األصدقاء؛ )و( وتوفري األدلة بشأن استدامة النظم الغذائية 
 للشعوب األصلية وقدرهتا على الصمود من خالل تنسيق املركز العاملي املعين ابلنظم الغذائية للشعوب األصلية.
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: عوامل مسععععّرعة 4-5الناتج 

هي التكنولوجيعععععا واالبتكعععععار 
والبياانت والعناصععععععر املكّملة 
)احلوكمة ورأس املال البشر  

 واملؤسسات(

عـــــــدد مـــنـــتـــجـــــــات  ألف-5-4
املنظمة الرفيعة اجلودة الرامية إىل 

لتكنولوجيات املالئمة ابالنهوض 
والــغـــــــذائــيـــــــة لــلـــنـــظـــم الــزراعــيـــــــة 

املستدامة من أجل تعزيز قدرات 
البلــــدان على اختــــاذ قرارات من 
 أجل اعتماد هذه التكنولوجيات

20 25 

عــــــدد االبتكــــــارات  ابء-5-4
الــتــكــنــولــوجــيـــــــة واالجــتــمـــــــاعــيـــــــة 

و/أو  واملؤســـــســـــية والســـــياســـــاتية
املالية الرفيعة اجلودة واملتســــــــــــــقة 
اليت مت تعزيزها و/أو إدماجها يف 
التـــــدخالت الرباجميـــــة للمنظمـــــة 
لتحقيق احلد األقصــى من اآلاثر 
املنشـــودة وتقليل املقايضـــات إىل 
أدىن حـــــــد ممـــكـــن، مـــن أجـــــــل 
ضــــــــــــــمـــان نظم زراعيـــة وغـــذائيـــة 

 مستدامة وقادرة على الصمود 

20 25 

عـــــدد جمموعـــــات  جيم-5-4
البيـــــــاانت أو نظم املعلومـــــــات 
اهلــــامــــة اليت مت إنشـــــــــــــــــاؤهــــا أو 
حتديثها، واليت جيري استخدامها 
لتوفري أدلـــة ودعم أكثر صــــــــــــــلـــة 

 ابلتدخالت الرباجمية للمنظمة

100 125 

عدد اآلليات الرامية  دال-5-4
إىل تعزيز احلوكمة واملؤســــــســــــات 
ورأس املــال البشــــــــــــــري يف برامج 
املنظمة على املســـــتوايت الوطنية 

 واإلقليمية والعاملية 

10 15 
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 املخرجات
تطوير املعارف العلمية واملعارف القائمة على األدلة والفهم املشــــــــرتك بشــــــــأن التكنولوجيا واســــــــتخدامها،  1-4-5املخرج 

من أجل تســـــريع وترية حتقيق النتائج وتقليل املقايضـــــات إىل أدىن حد ممكن، ونشـــــر هذه ذات الصـــــلة  ومنافعها واملخاطر
 املعارف
القرارات بشــــــكل مســــــتنري بشــــــأن اختيار التكنولوجيا املالئمة اليت  بناء قدرات األعضــــــاء، مبا يدعم اختاذ 2-4-5املخرج 

 تقلل إىل أدىن حد من املقايضات واستخدامها استناًدا إىل العلوم واألدلة
واآلليات املؤسسية والسياسات التمكينية والعمليات االجتماعية واالبتكارات املالية التكنولوجيات  حتديد 3-4-5املخرج 
لتحقيق احلد األقصـــى  ، وتشـــجيعها وتطبيقها وتوســـيع نطاقهاالتدخالت الرباجمية للمنظمة لتســـريع وتريةاملبتكرة و  املتكاملة

 من اآلاثر املنشودة مبوازاة تقليل املقايضات إىل أدىن حد
حتــديــد البيــاانت الالزمــة لتســــــــــــــريع وترية تنفيــذ جمــاالت األولويــة الرباجميــة ومجعهــا ومعــاجلتهــا ونشــــــــــــــرهــا  4-4-5املخرج 

 واستخدامها
تقدمي أشــــــكال املشــــــورة والدعم والتحليل اليت تســــــاهم يف زايدة فعالية احلوكمة واملؤســــــســــــات ورأس املال  5-4-5املخرج 

 اإلقليمية والوطنية )على مستوى الربامج(البشري وطابعها املنصف على املستوايت العاملية و 
استحداث األدوات واملنصات والشراكات من أجل النهوض بعمل املنظمة يف جمال العناصر املكّملة، مبا  6-4-5املخرج 

 يساهم يف نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة )الكفاءات املؤسسية(
سّرعة املشرتكة األربعة إىل تركيز اجلهود وتسريعها يف مجيع التدخالت الرباجمية للمنظمة من أجل وتؤدي العوامل امل -187

تتّبع التقدم احملرز بشكل سريع وتعظيم اجلهود يف سبيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة واألفضليات األربع مبوازاة احلد من 
 املقايضات إىل أقصى قدر ممكن. 

: )أ( تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابسرتاتيجية منظمة 2025-2024الفرتة يف  ابلتكنولوجياوتشمل األولوايت املتعّلقة  -188
( وإعداد املطبوع الرئيسي الذي يصدر مرّة كل سنتني بعنوان "التوقعات األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار، ومراجعتها؛ )ب

ال النظم الزراعية والغذائية" والذي ينظم املعلومات القائمة بشأن حالة العلوم اخلاصة ابلتكنولوجيات واالبتكارات يف جم
والتكنولوجيا واالبتكارات الراهنة والقابلة للقياس، والتغرّيات القادمة يف جمال النظم الزراعية والغذائية؛ )ج( وتنظيم فعاليات 

نولوجيا واالبتكارات، مبا يف ذلك املنتدى السنوي للعلوم وجماالت للحوار والتبادل وتشاطر املعلومات بشأن العلوم والتك
واالبتكار، ومراكز للمعرفة العلمية؛ )د( وتسهيل الوصول إىل املعلومات غري املتحّيزة من خالل واثئق مناقشة بشأن املنافع 

ية التفاعل بني العلوم والسياسات؛ واملخاطر احملتملة اليت تنطوي عليها التكنولوجيات اجلديدة والناشئة؛ وإعداد التوجيهات لتقو 
)ه( وتطوير وتوطيد التعاون بني الشراكات التحّولية ذات النطاق العاملي وإقامة هذه الشراكات بتسخري العلوم والتكنولوجيا 
 واالبتكارات؛ )و( وتعزيز التواصل بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص ابلعلوم

 والتكنولوجيا واالبتكارات، ووسائل التواصل االجتماعي، وقنوات أخرى.

دمج االبتكارات التكنولوجية  يف 2025-2024للفرتة  ليبتكاراملتعّلقة ابلعوامل املسّرعة تتمثل األولوايت وسوف  -189
واملؤسسية واالجتماعية والسياسية واملالية ذات الصلة مبجاالت األولوية الرباجمية، وتشجيعها وتوسيع نطاقها من خالل 

 والتعجيل لمنظمةلرباجمية لتدخالت اال االستفادة من الفرص الناشئة على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية لتسريع وترية
واستدامًة. واستكمااًل للجهود املبذولة يف الفرتة وقدرًة على الصمود  ومشواًل غذائية أكثر كفاءة زراعية و ابلتقدم ابجتاه نظم 

ة السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار ، ستتواءم اإلجراءات ذات األولوية مع املبادئ التوجيهي2022-2023
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والدعم الفين، واملشورة  االبتكار،كيز على تشجيع العمليات املتعددة أصحاب املصلحة يف جمال وسينصب الرت  ونتائجها.
السياساتية، وتقاسم املعارف، وتوليد األدلة لصنع القرارات، وتقوية قدرات األعضاء، لتمكني الوصول إىل االبتكارات الشاملة 

 االستفادة من مة نظم زراعية وغذائية مستدامة من خاللوامليسورة الكلفة واخلاصة بكل سياق واستخدامها هبدف إقا
 والتمويل املبتكر. الشراكات التحّولية

يف توليد البياانت واإلحصاءات املصّنفة ونشرها وتسهيل  ،ابلبياانتوسوف تتمثل األولوايت الرئيسية املتعّلقة  -190
جبميع جماالت األولوية الرباجمية. وسيتم حتقيق ذلك  املتعّلقةاستخدامها بصورة منتظمة لكي تسرتشد هبا عملية صنع القرارات 

من خالل حتديث قواعد البياانت ونظم املعلومات القائمة ذات الصلة بشكل متواصل، وحتديد الفجوات الرئيسية يف البياانت 
سّرعة للبياانت من خالل منصات ومعاجلتها من أجل تنفيذ جماالت األولوية الرباجمية. وسيتم أيًضا حتسني استخدام العوامل امل

نشر البياانت املفتوحة واليت ميكن الوصول إليها، ومن خالل األنشطة املتكاملة لتنمية القدرات لسد الفجوات بني إنتاج 
 البياانت واستخدامها.

على احلاجة ، أّكد العمل على املستويني العاملي والقطري 2025-2024الفرتة يف  املكّملة ابلعناصرويف ما يتعّلق  -191
املناسبة لدعم األعضاء يف فهم التعقيد الذي تتسم به النظم الزراعية والغذائية  املاسة إىل توافر األدوات واملنصات والشراكات

وتقييمه، مع القيام يف الوقت نفسه بتبين طرق املشاركة اجلديدة مع أصحاب املصلحة لتحقيق مقدار ونطاق ومّدة العمل 
قيام نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة ومشواًل وقدرة على الصمود. وتشمل األولوايت: )أ( تعزيز اإلطار  املطلوب للتقدم حنو

املنهجي الذي جيمع بني التحليالت الفنية واملتعّلقة ابحلوكمة، وتنفيذه من أجل دعم حتّول النظم الزراعية والغذائية؛ )ب( 
ة واملؤسسات ورأس املال البشري يف العمل الرباجمي واملعياري للمنظمة، مبا يف ومواصلة تسهيل دمج األبعاد املتعّلقة ابحلوكم

ذلك مبادرة العمل يًدا بيد واملبادرات املؤسسية األخرى؛ )ج( وتعزيز قدرة املوظفني على االستفادة من مسرّع العناصر املكّملة، 
املؤسسات وتوفري املعلومات واخلربات القائمة على العلوم، وابلتايل على تعزيز قدرة املنظمة على النهوض برأس املال البشري و 

 وعلى مجع جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية وحتفيزها وتنسيقها لتطوير آليات احلوكمة املبتكرة.

  



156  C 2023/3 

 

 : برانمج التعاون التق 6 الباب

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 بيان الناتج
يّتسق على حنو اتم مع أهداف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة  برانمج التعاون التقين مبا أجنزت مشاريع

 .األغذية والزراعة واألولوايت اإلقليمية واخلاصة ابلبلدان

 نطاق العمل

األعضاء إىل معارف املنظمة وخربهتا التقنية البلدان بتيسري وصول  يسمح برانمج التعاون التقين للمنظمة
، استناًدا 2031-2022للفرتة  اجملاالت ذات األولوية اليت يغطيها اإلطار االسرتاتيجي للمنظمةيف مجيع 

إىل االحتياجات ذات األولوية احملددة لدى كل من البلدان. وتعترب األولوايت احملددة يف أطر الربجمة 
من أجل تقدمي املساعدة التقنية  برانمج التعاون التقين،موارد الستخدام  القطرية واملؤمترات اإلقليمية دلياًل 

االسرتاتيجية هبدف االستجابة الحتياجات احلكومات واملساعدة يف تسريع وترية التغيري بواسطة 
التأثريات احلافزة وتعزيز تنمية القدرات واملساعدة يف تعبئة املوارد يف إطار اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف 

تم تصميم مشاريع برانمج التعاون التقين لتحقيق نتائج ملموسة . وي2030التنمية املستدامة وخطة عام 
ويشمل برانمج التعاون التقين  كلفة ولتحفيز التغيريات من أجل التنمية.الة من حيث الوفورية بطريقة فعّ 

مكونني اثنني مها: إدارة الربانمج والدعم له املشرتكني بني املقر الرئيسي واملكاتب الالمركزية؛ ومشاريع 
 لربانمج اليت توفر مساعدة مباشرة للبلدان األعضاء. ا

 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: إدارة 6-1

برانمج التعاون 
 التق  ودعمه

معـــــــدل املوافقـــــــة على موارد برانمج  ألف-6-1
 التعــــاون التقين نســــــــــــــبــــة إىل االعتمــــادات للفرتة

2022-2023/2024-2025 

 يف املائة 100 يف املائة 100

معدل إجناز مشـــــــــــــاريع برانمج التعاون  ابء-6-1
 /2021-2020 التقين نسبة إىل االعتمادات للفرتة

2022-2023 

 يف املائة 100 يف املائة 100

عليها مقابل  املوافقنســــــــبة املشــــــــاريع  جيم-6-1
 2025-2024 / 2023-2022لفرتة اعتمــادات ا

املراعية للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني/ أو تســـــــــاهم يف 
 حتقيق املساواة بني اجلنسني.

 يف املائة 70 35يف املائة 60

 

                                                      
 .2021يف املائة خط األساس لعام  54كانت نسبة    35
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 2025-2024للفرتة  األولوايت

تعزيز الدور االسرتاتيجي الذي تؤديه مسامهات برانمج التعاون التقين يف حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة من  -192
وإعادة تنظيم  2031-2022للفرتة جانب األعضاء، وذلك استجابة لطلبات املساعدة يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 

من أجل حتقيق االستدامة واالستفادة  ة الرتكيز على الدعم الفين لتنمية القدراتمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية، ومع مواصل
 من النتائج األوسع نطاقًا. 

وستواصل اجلهود القيام مبا يلي: )أ( مواصلة تبسيط وتنقيح السياسات واإلجراءات املؤدية إىل اتباع هنج براجمي  -193
ستفادة على أكمل وجه من الدور التحفيزي الذي يؤدي برانمج التعاون أكثر فعالية وكفاءة؛ )ب( ووضع هُنج مرنة ومبتكرة لال

التقين يف جذب التمويل من خارج امليزانية والشراكات ملا فيه مصلحة األعضاء؛ )ج( وحتسني الشفافية والتواصل واإلبالغ 
 املنهجي عن تنفيذ برانمج التعاون التقين ونتائجه.

وبعد انتهاء العملية االسرتاتيجية لربانمج التعاون التقين، ستطبق املنظمة احلصص املنقحة للموارد اإلقليمية لربانمج  -194
، كما أهنا ستطبق املبادئ املتسقة على توزيع املوارد داخل األقاليم. وسيتم 2025-2024فرتة التعاون التقين على اعتمادات 

يف املائة من اعتمادات امليزانية الصافية يف اقرتاح برانمج العمل وامليزانية للفرتة  14التقين عند اإلبقاء على حصة برانمج التعاون 
  2019.37وابلتوصية الواردة يف قرار املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني يف عام  9/8936عماًل بقرار املؤمتر  2024-2025

                                                      
 C 1989/REP/Resolution 9/89 الوثيقة 36

 C 2019/REP ه( من الوثيقة -70الفقرة  37
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 التواصل :7الوظيفي  اهلدف

 والقياساملساءلة  مستوى النتيجة
حيظى حتقيق أهداف املنظمة بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى  بيان الناتج

 .املعارف وإدارة للقدرات،من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية معّززة 

 نطاق العمل

التمكينية املواتية هلذه وظائف التواصل يف املنظمة والدعم للبيئة ب 7اهلدف الوظيفي  يتعّلق
وتدعم وظائف التواصل هذه حتقيق األهداف اليت تنشدها املنظمة  الوظائف ولتنفيذ املشاريع.

من خالل الشراكات املتنوعة واملوّسعة، مبا فيها الشراكات من أجل التعاون بني بلدان الشمال 
شطة الدعوة، ومستوى أعلى واجلنوب والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وأن

من التوعية، والدعم السياسي، وتعبئة املوارد، والتنمية املعززة للقدرات، وإدارة املعارف وتبادهلا، 
املستكملني بُنهج وتدفقات عمل وخطوط توجيهية مؤسسية تفي ابلغرض منها لوضع 

 املشاريع وتنفيذها. 
 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
الشععععععععععععععععراكععععععات،  :7-1

والععععععدععععععوة، وتعععععنعععععمعععععيععععععة 
القععععدرات مبععععا يف ذلعععع  
التعاون يف ما بني بلدان 
 اجلنوب والتعاون الثيثي

عــــــــــــدد الشـــــــــــــــــــــــــراكــــــــــــات  ألف -7-1
االســـــــــرتاتيجية والتحالفات والشـــــــــبكات 
واملنصــــــــــــــات اليت مّت إبرامها وإنشــــــــــــــاؤها 
ومواصـــــــلة العمل هبا مع اجلهات الفاعلة 

 وغري احلكومية احلكومية

+17 +35 

عدد املبادرات اليت وضــعتها   ابء-7-1
ونـــفـــــــذهتـــــــا وكـــــــاالت األمـــم املـــتـــحـــــــدة 
وصــــــــــــــنــــاديقهــــا وبراجمهــــا، مبــــا يف ذلــــك 
الوكـــاالت اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا، 
ا لعمليـة اإلصــــــــــــــالح وإعـادة تنظيم  دعمـً

 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

+5 +10 

بتنمية  عدد األدوات اخلاصة  جيم-7-1
ــــات وخــــدمــــات  القــــدرات واســــــــــــــرتاتيجي
االتصـــــــــــــــاالت يف املنـاطق الريفيـة اليت مت 

 تطويرها وتوزيعها

+42 +42 

 املخرجات
ا لتبادل املعارف واملمارسات تشجيع الشراكات وأوجه التعاون االسرتاتيجية وتعزيزها وتوسيع نطاقها دعمً  1-1-7املخرج 

 املستدامة واحللول والتكنولوجيات
 تشجيع مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين وتنفيذها 2-1-7املخرج 
تشـــــــــجيع وتعزيز مشـــــــــاركة املنظمة والتزامها بعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على مجيع  3-1-7املخرج 

 املستوايت
تقدمي املشــورة والدعم من أجل تعزيز تنمية القدرات، وخدمات االتصــاالت يف املناطق الريفية، واحلصــول  4-1-7املخرج 

 على املعلومات العلمية لدعم اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة
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 الثيثي والتعاون اجلنوب بلدان بني ما يف التعاون

بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مسؤولية تنسيق برامج ومبادرات التعاون يف ما بني  شعبة التعاون يف ماتتوىّل  -195
وتقّدم  بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف املنظمة ودعم تعميم هذا التعاون بوصفه آلية رئيسية لتنفيذ اإلطـار االسرتاتيجـي.

ب والتعاون الثالثي جلميع الوحدات يف املنظمة وتساعدها على الشعبة الدعم الفين يف جمال التعاون يف ما بني بلدان اجلنو 
حتديد الشركاء احملتملني وفرص التمويل احملتملة يف هذا اجملال مبوازاة تعزيز تبادل احللول اإلمنائية وتشاطرها وإذكاء الوعي حول 

 .التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وإبرازه على حنو أكرب
 2025-2024 للفرتةايت األولو 
اخلطوط التوجيهية للعمل يف جمال التعاون بني بلدان تنفيذ  يف 2025-2024ستتمثل األولوايت الرئيسية يف الفرتة  -196

بني بلدان  من أجل تنفيذ أنشطة التعاون يف ما 2022اليت مت إطالقها يف عام  2025-2022للفرتة اجلنوب والتعاون الثالثي 
صدها وتقييمها على نطاق املنظمة مبا يتسق مع االسرتاتيجيات واملبادرات املؤسسية. وسيتم الرتكيز اجلنوب والتعاون الثالثي ور 

بشكل أساسي على تعزيز الشراكات والتحالفات االسرتاتيجية يف جمال التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتوسيع 
خالل عّدة صكوك مؤسسية من مثل مذكرات التفاهم واالتفاقات اإلطارية، وعلى تعزيز التعاون مع األعضاء نطاقها من 

 والوكاالت التابعة لألمم املتحدة والكياانت غري احلكومية واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين.
التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون جديدة لتبادل املعارف بشأن  منصةوتشمل األولوايت احملددة إطالق  -197

، وتصميم مبادرة رئيسية للوكاالت اليت التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وإنشاء مراكز تعاون يف جمال الثالثي
وب املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والصني، وتوسيع نطاق برانمج التعاون يف ما بني بلدان اجلن 38توجد مقارها يف روما،
من خالل زايدة استخدام حساابت األمانة األحادية  التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيوتنويع قاعدة متويل 

 وطرائق التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب.
 املتحدة األمم مع والتعاون الشراكات

لتعاون مع األمم املتحدة مسؤولية التنسيق واإلشراف على حتديد الشراكات االسرتاتيجية شعبة الشراكات واتتوىّل  -198
مع وكاالت األمم املتحدة واجلهات الفاعلة غري احلكومية وتقويتها ورعايتها دعًما لتحقيق أهداف املنظمة وأهداف التنمية 

واألوساط األكادميية، واملؤسسات البحثية، ومنظمات املزارعني املستدامة، مبا يف ذلك مع الربملانيني، ومنظمات اجملتمع املدين، 
 .األسريني والسكان األصليني

                                                      
االستفادة من التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون على تعمل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي  38

 الثالثي من أجل دعم برامج التغذية املدرسية مبنتجات حملية
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 2025-2024 للفرتةاألولوايت 
مبسؤولياهتا الرئيسية،  االضطالع 2025-2024يف الفرتة شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة ستواصل  -199

ابلتوافق مع تشجيع الشراكات مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية وكياانت األمم املتحدة وتقويتها وتطويرها وخباصة: )أ( 
ودعم هتيئة بيئات متكينية وأطر قانونية ذات صلة لتحقيق )ب(  39؛سياسات املنظمة ذات الصلة بشأن الشراكات التحّولية

وتشجيع االلتزام السياسي لبلوغ  )ج( ربملانية ضد اجلوع وسوء التغذية؛ال التحالفاتأهداف التنمية املستدامة من خالل تعزيز 
 الشعوبوالرتويج لقضااي )د( من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل التحالف من أجل الغذاء؛  2اهلدف 
وبناء القدرات وتعزيز )ه( الركب؛  خلفأحد أي ابعتبارها عنصرًا أساسًيا من مبدأ عدم ترك  ة واملزارعني األسرينياألصلي

ودعم تطوير وتنفيذ خطط العمل )و( ؛ ومنصات البياانت املعرفية م اإللكرتويناألثر، مبا يف ذلك من خالل أكادميية التعلّ 
وتعزيز مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة  ؛ )ز(2028-2019األسرية الوطنية لتطبيق عقد األمم املتحدة للزراعة 

 .ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

وستشكل شراكات األمم املتحدة التحّولية أولوية يف جمال التعاون مع األمم املتحدة. وسيتم الرتكيز على متركز املنظمة  -200
ع املبادرات بشكل اسرتاتيجي يف املبادرات على نطاق منظومة األمم املتحدة، مع ضمان اتساق شراكات األمم املتحدة م

املؤسسية الرئيسية للمنظمة ودمج الدعم املعياري والرباجمي والسياسي الذي تقدمه املنظمة بشكل كامل يف اجلهود اجلماعية 
 اليت تبذهلا األمم املتحدة ملساعدة األعضاء على حتقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوايت كافة.

  

                                                      
، واسرتاتيجية املنظمة اخلاصة ابلشراكات مع منظمات اجملتمع املدين، 2025-2021اص تشمل اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخل  39

 وسياسات املنظمة بشأن الشعوب األصلية والقبلية
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
زايدة احلضور على وسائل  ألف -2-7 االتصاالت :7-2

ط عدد زايرات املوقع  اإلعالم )متوســـــــــّ
 خالل ثالث سنوات( 

يف املائة قياًسا بعام  5+ يف املائة 5+
2023 

حركة املســـــــتخدمني على   ابء-7-2 
)عـــــــدد  FAO.orgمــوقــع املــنــظــمـــــــة 

 املستخدمني(

 يف املائة 5+ يف املائة 5+

العـــــدد اإلمجـــــايل ملتـــــابعي  جيم -7-2 
حسـاابت املنظمة على مواقع التواصـل 

 االجتماعي 

 ماليني شخص 10 ماليني شخص 8.5

 املخرجات
لكي حتتل املنظمة مكانة فاعلة توســــــــيع نطاق العالقات مع وســــــــائط اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية  1-2-7املخرج 

 مجيع املستوايتعلى 
 زايدة تواجد املنظمة على الشبكة العاملية ويف وسائط التواصل االجتماعي لتعزيز التوعية بعملها 2-2-7املخرج 
التنفيذ الفعال ملنتجات املنظمة يف جمال االتصــــــــــــــاالت وأدواهتا ومنهجياهتا املتعلقة بنشــــــــــــــر املعارف اليت  3-2-7املخرج 

 وايهتاتساهم يف أهداف املنظمة وأول
 تعزيز القدرة التنظيمية لالتصاالت والتوعية يف املكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال واملكاتب الوطنية 4-2-7املخرج 

مكتب االتصال ابلرتويج لوالية املنظمة ومسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة عرب تسليط الضوء على يقوم  -201
ويرّكز املكتب على االرتقاء  وكسب االعرتاف مبسامهة املنظمة الفريدة على مستوى العامل.عمل املنظمة أمام مجاهري مستهدفة 

واجلماهري األكثر ختصًصا من خالل إصدارات جديدة، ومواقع التواصل  الرأي العامبصورة املنظمة وتعزيز التوعية عرب إعالم 
احلضور على مواقع بتأمني بتطوير وإدارة املنصات الرقمية و ويقوم املكتب أيًضا  الصوتية.ية و نتجات الفيديو املاالجتماعي، و 

ويضطلع  .لمشاركة الرقمية ابلتعاون الوثيق مع املكاتب املعنية يف املنظمةلاسرتاتيجيات ومحالت  بوضعالتواصل االجتماعي و 
 .عن طريق منصات متخصصةكذلك بعدد من الوظائف املهمة املتعّلقة إبدارة املعارف لدعم إنتاج مطبوعات املنظمة ونشرها 

 2025-2024األولوايت للفرتة 
بوالية املنظمة  2030لعام خطة التنمية املستدامة  وربطاالتصاالت حول اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة،  تعبئة ستتم -202

لزراعة يف حتقيق أهداف مع تويّل مسؤولية مجاعية تقضي بعدم ترك أي أحد خلف الركب. وسيتم تسليط الضوء على أمهية ا
النظم الزراعية والغذائية يف العامل أن يتصدى الرتفاع مستوايت اجلوع  لتحويل ميكن فكي  وتفسري توضيحالتنمية املستدامة، مع 

 يف السياقات العاملية املتغرّية واألزمات الناشئة.

ة، وشراكات الدعوة واالتصاالت، وسوف تشمل األولوايت املشرتكة وجهات نظر الشباب والنساء والشعوب األصلي -203
 ومتكني ثقافة االتصال على نطاق املنظمة، مبا يف ذلك يف املكاتب الالمركزية.
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"، وعلى التنسيق يف جمال حالة انعدام األمن الغذائي والتغذية يف العاملوسيتم الرتكيز على التقارير الرئيسية مثل " -204
وكالة الراعية الرئيسية، مثل اليوم العاملي لألغذية واليوم العاملي للرتبة، وعلى تعميق األايم الدولية اليت تؤدي فيها املنظمة دور ال

 األثر الذي حتدثه الفعاليات الرئيسية مثل منتدى األغذية العاملي.
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  األداء الرئيسية مؤشرات الناتج
زايدة تعبئععععععة  :7-3

املععوارد وتععوسععععععععععععيععع 
الشععععععععععراكات قاعدة 

 مع القطعععاع اخلعععاص
ودعععععععععععععععم اإلدارة 
والتنفيععععععذ الفعععععععالني 
 للمشاريع/الربامج

مســــــتوى املســــــامهات الطوعية اليت   ألف-7-3
جرت تعبئتهــا وضــــــــــــــمــان اســــــــــــــتمرارهــا يف فرتة 

 السنتني

مليار دوالر  2.25
 أمريكي

مليار دوالر  2.25
 أمريكي

ـــــــذين   ابء-7-3 عـــــــدد موظفي املنظمـــــــة ال
أكرب على العمـــــــل على يتمّتعون بقـــــــدرات 

 الشراكات مع القطاع اخلاص

300 400 

 40نســــبة املشــــاريع اليت هي يف حالة جيم -7-3
 تتطلب إجراءات إدارية

 
 

 يف املائة 7 يف املائة 5

 املخرجات
التواصــل االســرتاتيجي، وإقامة الشــراكات، والتســويق جملاالت العمل ذات األولوية يف املنظمة، ابالســتناد  1-3-7املخرج 

إىل تقارير النتائج، ووفًقا لالحتياجات إىل املوارد يف املســـــــــــتقبل، على حنو يســـــــــــتهدف إبراز اجلهات املاحنة/ االعرتاف هبا 
نّوًعا من الشـركاء يف املوارد )اجلغرافية واملواضـيعية وحبسـب النوع(، مع على حنو أكرب، وزايدة االهتمام ضـمن قاعدة أكثر ت

 الرتكيز بوجه خاص على الشركاء اجلدد والطرق املستجّدة
 بدء تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة الخنراط القطاع اخلاص واألدوات ذات الصلة لدى الشركاء 2-3-7املخرج 
 الالمركزيةى بذل العناية الواجبة وتقييم املخاطر، مبا يف ذلك يف املكاتب تعزيز القدرات التنظيمية عل 3-3-7املخرج 
تعبئة املسامهات الطوعية واستخدامها واحتساهبا مّتسقة مع سياسات املنظمة، مبا يتماشى مع سياسات  4-3-7املخرج 

 املنظمة وإدارة دورة املشاريع/ الربامج على حنو فعال
 اخلاص القطاع مع والشراكات املوارد تعبئة

شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص بقيادة وتنسيق عملية تعبئة املسامهات الطوعية دعًما لألولوايت تقوم  -205
 الشعبة أيًضا مسؤولية إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص وستؤدي دورًا رئيسًيا يف التنفيذ الناجح وتتوىّل  االسرتاتيجية للمنظمة.

 .2025-2021للفرتة  اخلاصاملنظمة إلشراك القطاع السرتاتيجية 

 2025-2024األولوايت للفرتة 
لتعبئة  2023-2022املسبوق يف الفرتة البناء على األداء غري يف  2025-2024لفرتة خالل ااألولوايت ستتمثل  -206

امهات النقدية والعينية االستثمارية املساملسامهات الطوعية، مع االستفادة من تعبئة املوارد عن طريق الركائز الثالث املتمثلة يف 
الصناديق العمودية  املدعومة. وسريّكز ذلك بشكل خاص على إعادة تنشيط بعض الشراكات الثنائية، وزايدة املوارد املتأتية من

الدولية عن طريق ومواصلة توسيع عالقات املنظمة مع املؤسسات املالية مثل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ، 
الرتتيبات الثالثية حلساابت األمانة األحادية مع البلدان املستفيدة والتنفيذ املباشر لربامج حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود 

                                                      
مســـتوى التنفيذ، وزايدة اإلنفاق عما هو حمدد يف امليزانية، واحلاجة إىل توجيه نداء لطلب األموال، وإقفال احلســـاابت  اســـتناًدا إىل متغريات حمددة لتدينّ   40

 .بعد املهلة احملددة التقاريرورفع بعد املهلة احملددة، 
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وسيتطلب ذلك العمل بفعالية مع الشركاء يف املوارد احلاليني واملستقبليني من خالل احلوارات االسرتاتيجية  .يف الدول اهلشة
 التحفيزية اآلاثر نطاق وتوسيعملشاورات واالجتماعات غري الرمسية؛ ودعم الوحدات الفنية من أجل التنفيذ والتبليغ الفعالني؛ وا

 ؛ وإنتاج املنتجات والواثئقعرضهاوتسريعها و  الشركاء املتعددة املبادرات عن املرتتبة املالية اجلدوى ذات ليةيالتحو  والتأثريات
وبناء قدرة موظفي املنظمة على املستوايت كافة  وزايدة التوعية هباعلى حنو أكرب  املنظمة إبراز ذلك يف مبا، احلسنة اجلودة

 لتنفيذ منوذج التعبئة الالمركزية للموارد يف املنظمة.

 املشاريع دعم خدمات

تفي دورة املشاريع  شعبة خدمات دعم املشاريع، كجزء من البيئة التمكينية، املسؤولية الرئيسية يف ضمان أنتتوىّل  -207
والطرق التشغيلية اجلديدة يف املنظمة والعناية الواجبة، ابلغرض منها وأن تكون مكّيفة مع االحتياجات الناشئة عن وظائف 
التواصل والشراكات اجلديدة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص، وتسّهل تطورها مع ضمان يف الوقت نفسه نوعية املشاركة، 

 .للمخاطر على مستوى املنظمة، والرقابة واإلدارة املالئمة

 2025-2024األولوايت للفرتة 
 دعممن أجل مالئمة للغرض هُنج سياسات وأدوات و  تصميم وتطوير)أ( على:  شعبة خدمات دعم املشاريعسرتّكز  -208
وإدارهتا ورصدها  وتنفيذها والشراكات املتنوعة،تشغيلية ال األساليبمبا يف ذلك ومشاريع املنظمة السريعة التوسع،  برامج إعداد

وتعزيز الدعم املقدم )ب(  ؛ابالستناد إىل النتائج وذلك من خالل تشجيع العمليات واألدوات املبتكرة والرقمية املبسطة
وإدارهتا بطريقة فعالة وكفؤة  املشاريع والربامجزايدة القدرات واالستفادة منها لتطوير للمكاتب اإلقليمية والقطرية من أجل 

)ج( وضمان التنسيق من أجل التغيري يف اجملاالت التشغيلية واإلدارية ؛ هجية، ومن أجل تسهيل التنفيذ على نطاق واسعومن
املتصلة إبدارة املشاريع/الربامج، مبا يف ذلك دعم تطوير نظام معلومات متكامل ومرن ومبّسط لتحسني إدارة املشاريع/الربامج 

وتقييم املخاطر دعم املقدم للمكاتب القطرية واإلقليمية يف ما يتعّلق ابلعناية الواجبة، لمن خالل هنج براجمي؛ )د( وتعزيز ا
تنفيذ وإدارهتا، وتيسري املشاركة مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية على املستوايت القطرية واإلقليمية والعاملية؛ )هـ( ودعم 

 .2025-2021القطاع اخلاص للفرتة  إلشراكاسرتاتيجية املنظمة 
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 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا: 8الوظيفي  اهلدف

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 بيان الناتج

تســـريع أتدية عمل املنظمة من خالل إنشـــاء بيئة رقمية عاملية جتمع الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا 
 وتوفر إمكاانت رقمية قادرة على إحداث حتّول.

 نطاق العمل

تحويل منظمة األغذية والزراعة إىل منظمة رقمية من خالل توفري ســــلع ب 8الوظيفي يســــمح اهلدف 
عامة رقمية وتكنولوجيات مبتكرة وخدمات فعالة وذات مردودية تكاليفية على صـــــــــــعيد تكنولوجيا 

الرقمنة  األعمال املسؤولة هي شعبة وحدةاملعلومات واالتصاالت لدعم العمليات العاملية للمنظمة. 
 .واملعلوماتية

 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: احلععععععععععلععععععععععول 8-1

واخلدمات اخلاصعععععععععععة 
بععععععتععععععكععععععنععععععولععععععوجععععععيععععععا 
املعععععععععععععععععععععلععععععععععومععععععععععات 

 واالتصاالت 

عدد املنصـــــات االســـــرتاتيجية اليت  ألف-8-1
 جرى تنفيذها لتوفري السلع العامة العاملية 

3 5 

األصــول الرقمية النســبة املئوية من  ابء-8-1
اليت جتري إدارهتا بشــــكل فعال من خالل أطر 

 األمن املعلومايت املوجودة

 يف املائة 85 يف املائة 80

النسبة املئوية من األهداف بشأن  جيم-8-1
مســـــــــــتوى اخلدمات اليت مت اســـــــــــتيفاؤها يف ما 
يتعلق ابخلدمات اليت مت إجنازها على املســــتوى 

تعـــاقـــديـــة مع الـــداخلي أو عن طريق ترتيبـــات 
 مزّودي اخلدمات

 يف املائة 85 يف املائة 75

 املخرجات
منصــــات البياانت واملنصــــات اجلغرافية املكانية واخلدمات واألدوات الرقمية املتاحة على الصــــعيد العاملي،  1-1-8املخرج 

 مبا يشمل دعم مبادرة العمل يًدا بيد وغريها من املبادرات االسرتاتيجية
حّيز عمل رقمي للمنظمة ميّكن القوى العاملة لتتســــــــم ابملرونة والتعاون والفعالية من خالل حتســــــــني أمتتة  2-1-8املخرج 

 العمليات اخلاصة ابألعمال، واألدوات املكتبية غري الورقية وغري ذلك من املبادرات ذات الصلة
على املستوى العاملي من خالل استخدام خدمات تكنولوجيا املعلومات آمنة ومتسمة ابلكفاءة والفعالية  3-1-8املخرج 

 التكنولوجيات احلديثة، واالبتكار، واالستعانة مبصادر اسرتاتيجية
ع من  وتطبيق هتيئة بيئة متّكن من اســـــــــتخدام االبتكار الرقمي يف برامج املنظمة 4-1-8املخرج  حلول رقمية قابلة للتوســـــــــّ

 خالل إطار تنظيمي اثبت
 2025-2024األولوايت للفرتة 

شعبة الرقمنة واملعلوماتية على إثراء  سرتّكزيف جمال منصات البياانت اجلغرافية املكانية واخلدمات واألدوات الرقمية،  -209
موارد البياانت وحتسني األداء الوظيفي إلنتاج مزيد من السلع العامة الرقمية للمنظمة وتقدمي دعم أفضل للتحّول الرقمي يف 

 بيد يًدا العمل مببادرة اخلاصةاملكانية . وستتمثل األولوايت يف هذا اجملال يف تعميم املنصة اجلغرافية النظم الزراعية والغذائية



166  C 2023/3 

 

الزراعية اليت ختدم جمموعة أوسع من املشاريع والتطبيقات يف بلدان املنظمة؛ وتشجيع توحيد  املعلوماتيةلتصبح منصة املنظمة 
البياانت وتبادل املعلومات من خالل حوكمة بياانت املنظمة والتعاون اخلارجي املستفيض؛ والسعي ابستمرار إىل حتسني وظائف 

 زراعة.املنصات الرقمية لشجيع إحداث أثر رقمي يف جمال األغذية وال
-2023ويف جمال إدارة أمن وخماطر تكنولوجيا املعلومات، سوف توىل عناية خاص ملا يلي: )أ( تنفيذ املرحلة األوىل ) -210

( من أجل حتسني إطار األمن السيرباين لضمان األمن CAPEX( من خارطة الطريق بشأن أمن تكنولوجيا املعلومات )2025
توى مقبول وحمدد من اخلطر؛ )ب( ومواصلة توحيد األساليب الوظيفية، األمر الذي املستدام للبيئة الرقمية للمنظمة ضمن مس

من شأنه أن يعزز التعاون على مستوى األمم املتحدة بشكل اسرتاتيجي؛ )ج( ومواصلة حتسني التدابري اخلاصة بوضع األمن 
 السيرباين والوقاية والكشف واالستجابة والتعايف يف املنظمة.

: سيتاصل خالل فرتة السنتني 2025-2024لزراعة الرقمية، سوف تشمل األولوايت خالل الفرتة ويف ما يتعّلق اب -211
تنفيذ إطار تنظيمي للسماح ابكتشاف احللول الرقمية الشاملة واملستدامة وتطويرها واستخدامها بشكل أفضل؛  2024-2025

السلع العامة الرقمية؛ وسيتم اعتماد احللول الرقمية البارزة وسيجري تعزيز الشراكة القائمة بني منظمة األغذية والزراعة وحتالف 
والشاملة واملستدامة واملفتوحة؛ وسيجري تعزيز املنافع اليت تعود هبا التكنولوجيات الرقمية العالية التأثري على حتويل النظم 

 الزراعية والغذائية، وتوسيع نطاقها.
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 والتوجيه وكمة املنظمة واإلشراف  :9اهلدف الوظيفي 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 بيان الناتج
التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زايدة االلتزام السياسي والتعاون مع الدول األعضاء، 

 واإلدارة االسرتاتيجية واإلشراف.

 نطاق العمل

ووحدات  الوظائف املتصلة ابحلوكمة واإلشراف والتوجيه يف املنظمة. 9الوظيفي يشمل اهلدف 
العمل املسؤولة هي شعبة خدمات األجهزة الرائسية، ومكتب التقييم، ومكتب املفتش العام، 

، الربانمج وامليزانيةاالسرتاتيجية و  مكتبالشؤون القانونية، و ومكتب املدير العام، ومكتب 
 الشؤون األخالقية، ومكتب أمني املظامل، ومكتب أهداف التنمية املستدامة. ومكتب

هذه الوظائف إىل توجيه املنظمة بشكل فّعال من خالل اإلدارة واإلشراف وهتدف 
وينطوي ذلك على إقامة  االسرتاتيجيني، وتعزيز االلتزام السياسي والتعاون مع الدول األعضاء.

الرتتيبات والعمليات املؤسسية لتقييم النتائج الرباجمية واختاذ إجراءات بشأهنا وبشأن سالمة 
إىل دعم عملية احلوكمة الفّعالة من خالل ضمان االمتثال للنصوص األساسية املنظمة؛ إضافة 

 وللسياسات اليت تعتمدها األجهزة الرائسية.
 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
إصــــــــــدار واثئق املؤمتر واجمللس  ألف-1-9  وكمة املنظمة :9-1

ا وجلـــان اجمللس جبميع لغـــات املنظمـــة  وفقـــً
 احملددةللمواعيد 

 يف املائة 100 يف املائة 100

ال وبطريقـــة  ابء-9-1 توفري الـــدعم الفعـــّ
 ُمرضية الجتماعات األجهزة الرائسية 

 يف املائة 90 يف املائة 75

 املخرجات
من شـــــــــــــأن تقدمي اخلدمات بكفاءة وبطريقة مرضـــــــــــــية لألجهزة الرائســـــــــــــية، مبا يشـــــــــــــمل الواثئق، وتنظيم  1-1-9املخرج 

 االجتماعات، وخدمات اللغات، أن ميّكن األعضاء من االضطالع مبسؤوليات احلوكمة الفعالة

 املنظمة  وكمة
ودعم أماانت  ،املؤمتر واجمللسإىل  الفعالة والكفؤة تقدمي اخلدماتمسؤولية شعبة خدمات األجهزة الرائسية  تتوىّل  -212

يف الوقت  والتقارير إصدار الواثئقوتشمل مسؤولياهتا أيًضا مرحليت التخطيط ووضع جدول األعمال، و  األجهزة الرائسية األخرى.
ىل ، واحلرص على حسن سري االجتماعات، واالتصاالت الفورية والدقيقة مع األعضاء. إضافة إاملناسب جبميع لغات املنظمة

 مسؤولية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لسياسات تعدد اللغات يف املنظمة.شعبة خدمات األجهزة الرائسية ذلك، تتوىّل 
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 2025-2024للفرتة  األولوايت
خاص على االبتكار من أجل تعزيز حسن سري االجتماعات،  بشكل 2025-2024الرتكيز يف الفرتة سوف يتم  -213

وحتسني منصات وأدوات االتصال ودجمها، وحتسني املنتجات واخلدمات اللغوية املتوافرة لألعضاء، وذلك كجزء من التحسني 
 التدرجيي للخدمات املقدمة إىل األجهزة الرائسية.

 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
عدد البلدان اليت مت فيها تقييم األمهية  ألف-2-9 اإلشراف :9-2

االســـــــــــرتاتيجية للمنظمة وفعالية براجمها من خالل 
عمليــات التقييم املتعّلقــة ابلربامج القطريــة وغريهــا 

 من الربامج الرئيسية

13 13 

ابء النسبة املئوية للمهام العالية املخاطر يف -9-2
 العمل الداخلية للمراجعةخطة 

 يف املائة 80 يف املائة 70

النســــــــــــــبـــة املئويـــة للمراجعـــات املنجزة  جيم-9-2
 ضمن املهلة الزمنية

 يف املائة 100 يف املائة 100

دال مـــــدى رضــــــــــــــى إدارة املنظمـــــة وجلنـــــة -9-2
اإلشـــــراف االســـــتشـــــارية عن عمل مكتب املفتش 

املسائل العام وخدمات الرقابة واالتصاالت بشأن 
 املتعلقة ابإلشراف والنزاهة

 يف املائة 90 يف املائة 80

هاء النســــــــــــــبة املئوية لوحدات املنظمة اليت -9-2 
لديها ســـــــجالت للمخاطر وخطط ملنع الغش يتم 

 حتديثها بصورة منتظمة

 يف املائة 95 يف املائة 90

 املخرجات
القيام بعمليات تقييم اســرتاتيجية وخاصــة ابلربامج ورفع توصــيات لتحســني األمهية االســرتاتيجية للمنظمة  1-2-9املخرج 
 براجمهاوفعالية 
 قائمة على املخاطرالداخلية إعداد وإجناز خطة ملراجعة احلساابت  2-2-9املخرج 
 أو مذكرة ختامية هبذا الشأن إجناز التحقيقات وإصدار تقرير أو مذكرة بشأن التحقيق 3-2-9املخرج 
 توفري عناصر معّززة يف مساءلة املنظمة، وضوابطها الداخلية، وأطرها االئتمانية 4-2-9املخرج 

 2025-2024األولوايت للفرتة 
يعتزم مكتب التقييم التوفيق بني األهداف التحويلية للمنظمة من خالل تقدمي أدلة داعمة إلجياد حلول مبتكرة  -214

للقضاء على اجلوع والفقر. وحتقيًقا هلذه الغاية، سيواصل مكتب التقييم إشراك أصحاب املصلحة يف املنظمة لتحديد ومستدامة 
أولوايت التعّلم الرئيسية والرتكيز عليها دعًما لتحقيق مهمة املنظمة. وسريّكز مكتب التقييم على تقوية قدرته على قياس النتائج 

 فري دعم قوي للتعّلم اجلاري وضمان املساءلة عن عمل املنظمة.)النواتج واآلاثر( سعًيا إىل تو 
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، مبا يف والتحقيقتحسني كفاءة وفعالية ممارسات العمل يف جمال املراجعة لمكتب املفتش العام جهوده  وسيواصل -215
وابإلضافة إىل حتسني قدرته على توفري الضماانت بشأن عمليات املنظمة يف جمال  ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا.

تكنولوجيا املعلومات واملخاطر املتصلة هبا، يعتزم مكتب املفتش العام تعزيز قدرته على دمج حتليالت البياانت يف منهجية 
قدم مكتب املفتش العام خدمات املراجعة واخلدمات املراجعة اليت يتبعها، واملعاينة اجلنائية يف التحقيقات اليت جيريها. وسي

االستشارية للمساعدة على تعزيز هنج املنظمة بكاملها إزاء رصد املخاطر والضوابط واإلشراف عليها، مبا يف ذلك منع الغش 
وراء مواطن  كامنةالاألسباب وإدارة نزاهة املوظفني وسلوكهم يف مكان العمل. وسريّكز عمل املراجعة بشكل متزايد على حتديد 

وسيسعى إىل ضمان حتديد األدوار واملسؤوليات وأوجه املساءلة يف عمليات املنظمة، على مستوى الرقابة  النظامية الضعف
بشكل مالئم وفًقا إلطار الرقابة الداخلية للمنظمة ومنوذج اخلطوط الثالثة الذي تعتمده جلنة األمم املتحدة اإلدارية الرفيعة 

مع أصحاب املصلحة الداخليني  الفعال واملؤثرالتواصل فة إىل ذلك، سيواصل مكتب املفتش العام االستثمار يف املستوى. إضا
 .واخلارجيني

الرتكيز بشكل خاص على  . وسيتم2025-2024الفرتة وسيتواصل تعزيز إدارة املخاطر على مستوى املنظمة يف  -216
إدارة املخاطر بفعالية يف العمليات الرئيسية، مع تبسيط الضوابط  حتسني قدرات إدارة املخاطر على مجيع املستوايت ودمج

 الداخلية ومعاجلة الثغرات.
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
نســـــــــــــبة توصـــــــــــــيات عمليات  ألف-3-9 التوجيه :9-3

التقييم االســــــــرتاتيجية اليت اســــــــتكمل فيها رّد 
 عليه يف املوعد املقرراإلدارة املتفق 

 يف املائة 100 يف املائة 100

نســــــــــبة إجراءات املراجعة العالية  ابء-9-3
املخــاطر املتفق عليهــا اليت اســــــــــــــتكملــت يف 

 املوعد املقرر

 يف املائة 75 يف املائة 70

نســــــــبة إجراءات املراجعة املتفق   جيم-9-3
 عليها اليت مل تنفذ بعد منذ وقت طويل 

 يف املائة 7أقل من  يف املائة 8أقل من 

نســــــــــــــبــة املوظفني الــذين أكملوا  دال-9-3
دورات تعّلم عن بُعـــد بشــــــــــــــــأن الوقـــايـــة من 
التحرش، والتحرش اجلنسي، وسوء استعمال 
الســـــلطة، واحلماية من االســـــتغالل واالنتهاك 

 اجلنسيني

 يف املائة 93 يف املائة 93

نســــــــــــــبة املوظفني الذين يوافقون  هاء-9-3
أّن للمنظمـة ســــــــــــــيـاســــــــــــــات وعمليـات  على

وإجراءات فعـــالـــة ملعـــاجلـــة التحّرش وغريه من 
 أنواع السلوك غري املقبولة

 يف املائة 70 يف املائة 70

تعراض  واو-9-3  عـــــــدد عمليـــــــات اســــــــــــــ
احلاالت الظاهرة مبوجب ســــــــــــــياســــــــــــــة محاية 
املبلغني عن املخالفات اليت اســــــــــــــتكملت يف 

 املوعد املقرر 

 يف املائة 100 يف املائة 100

 املخرجات
 توفري التوجيه التنفيذي 1-3-9املخرج 
 تقدمي التوجيه االسرتاتيجي، والرصد والتبليغ 2-3-9املخرج 
تقدمي الدعم القانوين املالئم ملواءمة عمل املنظمة وأنشــــــتطها مع النصــــــوص األســــــاســــــية، والنهوض بوالية  3-3-9املخرج 
 املنظمة 
 الالمركزيةحتسني التنسيق االسرتاتيجي والرصد يف املكاتب  4-3-9املخرج 
 ثقافة أخالقية يف املنظمة تتسم ابلثقة والشفافية واملساءلة تشجيع قيام 5-3-9املخرج 
 التوجيه

 ،مكتب املدير العام وفريق القيادة الرئيسي وخباصةالتوجيه الوظائف اليت توفرها القيادة التنفيذية للمنظمة، يضّم  -217
ومكتب أمني املظامل،  ؛ومكتب الشؤون األخالقية ؛وامليزانية والربانمجومكتب االسرتاتيجية  ؛وكذلك مكتب املستشار القانوين

 ومكتب أهداف التنمية املستدامة.
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 2025-2024للفرتة األولوايت 
 وعمليات قانونية داخليةاألولوية لدعم تطوير أطر إسناد ، 2025-2024مكتب الشؤون القانونية يف الفرتة سيواصل  -218

، العمل وحتقيق النتائج اجلديدة أساليبعم يدواالمتثال. كما أنه سالكفاءة  يكون من شأهنا حتسني واضحة ومصممة جيًدا
وسيساعد شعبة املوارد البشرية والوحدات املعنية األخرى، حسب االقتضاء، لتسبيط العمليات من أجل متكني املنظمة من 

إقامة العدل للموظفني، وسيشمل ذلك معاجلة جوانب  .لفعالية يف عامل تتزايد فيه املخاطر وعدم اليقنيالعمل مبزيد من ا
ودعم استكشاف آليات  العالقات اليت تقيمها املنظمة مع الشركاء، وال سيما القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية،و 

ابستشارة  والتقنيةالقضااي القانونية املتعلقة ابالبتكارات الرقمية  االتمويل املبتكرة. وسيعاجل مكتب الشؤون القانونية أيضً 
املشورة القانونية الفنية لطلبات األعضاء للحصول على املساعدة يف وضع األطر  ستجيبوست .األعضاء حسب احلاجة

لقانونية على الصمود وحتقيق أهداف وبناء قدرهتم على تنفيذ هذه األطر، ويف تقوية قدرة نظمهم الزراعية واالقانونية والتنظيمية 
ويف معرض تنفيذه هذه األولوايت، سيسعى مكتب الشؤون القانونية إىل محاية وضع  التنمية املستدامة واألفضليات األربعة.

 املنظمة كوكالة متخصصة اتبعة ملنظومة األمم املتحدة وهلا والية تقنية.

ستجابة املنظمة يف ما يتعّلق بتسريع وترية تنفيذ خطة عام وسيقوم مكتب أهداف التنمية املستدامة بتنسيق ا -219
من خالل حتويل النظم الزراعية والغذائية بطريقة مستدامة. كما أنه سيدعم البلدان وأصحاب املصلحة لزايدة قدرهتم  2030

متلكه  االستفادة مما)أ( على حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل حافظة من املنتجات واخلدمات اليت هتدف إىل: 
وحتديد األساليب املبتكرة لوضع النماذج األولية للربامج )ب( املنظمة من خربة فنية ومعلومات ومعارف متعددة األبعاد؛ 

واإلبالغ عن سردية )ج( وتوسيع نطاق هذه النماذج؛ ة حتقيق أهداف التنمية املستدامةوالتدخالت الرامية إىل تسريع وتري 
ل الرئيسية املتعّلقة أبهداف التنمية املستدامة والنظم الزراعية والغذائية واليت ترّكز على االستفادة من التعاون شاملة من الرسائ

 والشراكات التحّولية.

، ومتوائًما ومتكاماًل  متسًقا الالمركزيةشبكة املكاتب  أداء يكون أنحسني اإلشراف وضمان تالعمل لوسيستمر  -220
شبكة تواصل وس .Thomasظام رصد حديث خيضع إلشراف مكتب انئب املدير العام السيد يف ذلك من خالل تنفيذ ن مبا

عاجلة املخاطر والفجوات يف الضوابط الداخلية اليت كشفتها أجهزة الرقابة ملاإلشراف على التقدم احملرز الالمركزية أيًضا املكاتب 
 .الصلة، والعمل على تعزيز األدوات والعمليات ذات املقاريف مجيع 

مع ، 2031-2022الرتكيز على تنفيذ اإلطـار االسرتاتيجـي للفرتة  وامليزانية والربانمجمكتب االسرتاتيجية وسيواصل  -221
وإدماج نظم البياانت ذات ؛ ، والنظم ذات الصلةوالرصد ،ختطيط العمل القائم على النتائج يف املنظمة، وإعداد امليزانية حتسني

طوط التوجيهية إلعداد أطر الربجمة القطرية ورصدها مبوجب الرتتيبات القطرية املنّفذة يف سياق السياسات واخلوضع و الصلة؛ 
  تنظر فيها األجهزة الرائسية. كيالرئيسية ل واإلبالغعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛ وإعداد واثئق التخطيط 

فعيل إدارة الغش واملخاطر، مع ضمان وجود العمليات املنابة يف املنظمة لتقييم وستواصل الرتكيز على تعزيز الرقابة الداخيلة وت
 هذه اجملاالت ومنافشتها ورفع التقارير عنها. 

أدوات الدعوة  تنفيذ)أ( ، يف 2025-2024الفرتة يف  كتب الشؤون األخالقيةوستتمثل األولوايت الرئيسية مل -222
على  وتعزيز السلوك األخالقي)ب(  ابالستناد إىل خرائط تضارب املصاحل اليت تسمح بتحديد اجملاالت العالية املخاطر؛

اإلشراف على تنفيذ السياسات والعمليات و )ج(  والدورات التدريبية اهلادفة؛ املنظمة من خالل أنشطة التوعية نطاق
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ابلتعاون الوثيق مع  والتشجيع على هتيئة جو من الثقة والشفافية واملساءلة السلوك لسوء للتصدي أو مراجعتها واإلجراءات
 ني.املعني أصحاب املصلحةمجيع 

 توفريإىل جهود املنظمة الرامية  مؤازرةمكان العمل، و يف  حل النزاعاتمكتب أمني املظامل املساعدة على وسيواصل  -223
متعّلقة  هواجسكون لديه تألي شخص يف املنظمة قد  املتحّيزة غريمكان عمل متناغم من خالل تقدمي التوجيهات السرية و 

 . وسيتم تعزيز اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق هذا العمل ليشمل املكاتب الالمركزية.ابلعمل
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 : اإلدارة الكفؤة والفّعالة10اهلدف الوظيفي 

 والقياس املساءلة النتيجة مستوى
إجناز دعم اســــــــــتكمال و مقابل املال يف  الفضــــــــــلى تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضــــــــــمان القيمة بيان الناتج

 الوظائف االئتمانية، ووضع السياسات، والرصد واملراقبة
 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: اإلدارة 10-1

والفعالة الكفؤة 
 للموارد البشرية

الـــوقـــــــت املـــطـــلـــوب لـــتـــعـــيـــني  ألف-10-1
 موظفني

 يوًما 120 يوًما 120

النســــبة املئوية للبلدان األعضــــاء  ابء-10-1 
  املمثّلة متثياًل متساواًي 

 يف املائة 75 يف املائة 75

املســـــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني يف  جيم-10-1 
 الوظائف الفنية ووظائف الفئات العليا

املســاواة بني اجلنســني يف 
 الـــــوظـــــــائـــــف الـــــفـــــنـــــيـــــــة:

 41ومــا فوق(:  1-)مــد
 يف املائة من النساء

املســـــاواة بني اجلنســـــني 
ــــــة:  يف الوظــــــائف الفني

ومــــــا فوق(:  1-)مــــــد
 حتقيق املساواة 

 املخرجات
تتسم االسرتاتيجيات، والسياسات، واإلجراءات، واخلدمات املتصلة ابملوارد البشرية ابلفعالية والكفاءة،  1-1-10املخرج 

 وتدعم استقطاب قوى عاملة متنوعة، وماهرة وحمّفزة وتنميتها، واحلفاظ عليها

 البشرية املوارد
شعبة املوارد البشرية تعزيز اسرتاتيجيات وسياسات املوارد البشرية اليت تتمحور حول العنصر البشري وتعطي  ستواصل -224

النزاهة واالبتكار والتعاون والتميُّز، كما ستواصل تكثيف اجلهود املتضافرة واملسامهة يف حتقيق أهداف خطة  قوامهادفًعا لثقافة 
 .2030التنمية املستدامة لعام 

 2025-2024للفرتة ايت األولو 
سرتّكز شعبة املوارد البشرية على مواصلة تعيني موظفني من ذوي املؤهالت الرفيعة  ،2025-2024الفرتة  خالل -225

االسرتاتيجية والرباجمية يف املنظمة،  االحتياجاتمع  التواؤمومتكني وضع خطط للقوة العاملة وَخَلفها على حنو فّعال من أجل 
العادل واملساواة بني اجلنسني ال سيما يف املناصب العليا، فضاًل عن مواصلة السعي إىل زايدة الكفاءة  اجلغرايفوحتقيق التمثيل 

وختفيض تكاليف املعامالت من خالل مواصلة تبسيط العمليات واإلجراءات اخلاصة ابملوارد البشرية، وتبسيط القواعد، وزايدة 
 .استخدام التكنولوجيا واألمتتة واالبتكار
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: اإلدارة 10-2

الكفؤة والفعالة 
 للموارد املالية

تتلقى املنظمة رأاًي غري مشفوع  ألف-10-2
بتحفظات بشـــأن كشـــوفاهتا املالية، يتضـــمن 

 بياانت عن الرقابة الداخلية

رأي غــــــري مشـــــــــــــــــــفــــــوع 
ــــحــــفــــظـــــــات ملــــراجــــع  ــــت ب

 )سنوي(خارجي 

رأي غــــري مشـــــــــــــــــفــــوع 
بـــتـــحـــفـــظـــــــات ملـــراجـــع 

 خارجي )سنوي(
 املخرجات

تُقدَّم تقارير مالية دقيقة، وذات الصـــــــــــــلة، وحســـــــــــــنة التوقيت وخدمات مالية كفؤة وفعالة ومراقبة جيًدا  1-2-10املخرج 
 دعًما لألجهزة الرائسية، واألعضاء، واإلدارة، والشركاء يف املوارد، واملوظفني.

 املاليةاملوارد 
ستواصل شعبة املوارد املالية تنفيذ مهمتها األساسية املتمثلة يف إعداد كشوفات مالية متتثل للمعايري احملاسبية الدولية  -226

 للقطاع العام، مرفقة برأي غري مشفوع بتحفظ للمراجع اخلارجي للمنظمة.
 2025-2024للفرتة األولوايت 

ستواصل إدارة املوارد املالية الرتكيز على ضمان االمتثال للوائح والقواعد واإلجراءات املالية، وحتسني الرقابة الداخلية  -227
. وستسعى شعبة الشؤون املالية إىل حتسني جودة اخلدمات الالمركزيةمن خالل أنشطة اإلشراف والرصد، خصوًصا يف املكاتب 

 العمليات وحتسني كفاءهتا.اليت يتم تقدميها من خالل أمتتة 
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 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: خدمات 10-3

إدارية ووظائف 
متكينية يتم إجنازها 
 بصورة كفؤة وفعالة 

مســـــــــــــتوى رضـــــــــــــــا العمالء إزاء  ألف-10-3
 مركز اخلدمات املشــرتكةاخلدمات اليت يقدمها 

 (Service Now)القياس من خالل خدمة 

 يف املائة 90 يف املائة 80

النســـــــــــــبـــة املئويـــة ملعـــدل خفض  ابء-10-3
انبعـــــــااثت اثين أكســـــــــــــيـــــــد الكربون اليت مت 
تســجيلها ســنواًي يف املرافق ورحالت الســفر يف 

 رمسية مهام

 يف املائة 27.2- يف املائة 18.7-

النســــــــــــــبــة املئويــة للمكــاتــب يف  جيم-10-3
 العامل اليت تستخدم منصة املناقصة اإللكرتونية 

 يف املائة 95 يف املائة 80

عدد املكاتب القطرية اليت تنفذ  دال-10-3
زايدة مســــــتوى تفويض الســــــلطات يف شــــــراء 

 السلع واخلدمات

 يف املائة 95 يف املائة 80

 عـدد املبـادرات املتعلقـة ابلوقـايـة هاء-10-3
من املخاطر الصـــحية والصـــحة العقلية والرفاه 

 والسالمة

35 45 

بة املئوية للمكاتب اليت  واو-10-3 النســــــــــــــ
 41لديها خطط حمّدثة الستمرارية األعمال

 متوافرة غري يف املائة 97

النســــــــــــــبـــة املئويـــة للمكـــاتـــب اليت  زال-10-3
 األعمال ّدثة الستمراريةاحملطط اخل طّبقت

 يف املائة 90 غري متوافرة

النســــــــــــبة املئوية للمخرجات اليت  حاء-10-3
حتققــت يف إطــار خــارطــة الطريق اخلــاصـــــــــــــــة 

 42ابلكفاءة

 يف املائة 85 غري متوافرة

 املخرجات
 توفري سلسلة إمدادات تستجيب لالحتياجات وفعالة من حيث التكلفة 1-3-10املخرج 
 قوى عاملة بصحة جيدة ومنتجة يف مجيع املواقع 2-3-10املخرج 
من خالل تعزيز  احلفاظ على اســــــــــــــتمرارية تنفيذ الربامج يف مجيع مكاتب املنظمة يف مجيع أحناء العامل 3-3-10املخرج 

 القدرة على الصمود يف املنظمة
 املتحدةإشراك مكاتب املنظمة بصورة فعالة يف إصالح الكفاءة يف األمم  4-3-10 املخرج

 تتسم ابلكفاءةاليت دمات مع الرتكيز على اخلعالية اجلودة، ملموسة هم شعبة اخلدمات اللوجستية يف حتقيق نتائج اتس -228
ودعم االمتثال  املنظمة يف مجيع أحناء العامل واليةتنفيذ ب وعلى الدعم والتوجيهات يف جمال السياسات، األمر الذي يسمح

 .واحرتام استدامة عمليات تسيري األعمال اتباع هنج موجه حنو العمالءللوائح املنظمة وقواعدها مبوازاة 

                                                      
  هاعمال إىل اختبار اجلهوزية لتنفيذستتحّول أهداف مؤشر األداء الرئيسي هذا يف فرتة السنتني القادمة من استكمال خطط استمرارية األ 41
املنظمة يف إطار اسرتاتيجية األمم  تتخذهااليت  اإلجراءاتجيري العمل على وضع اللمسات األخرية على خارطة الطريق اخلاصة ابلكفاءة لتسهيل  42

 املتحدة لتسيري األعمال
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 2025-2024للفرتة األولوايت 
واتباع معايري أعلى يف جمال التوّجه  خدمات تتسم ابلفعالية واالمتثال واالستدامة البيئية، وفريتسيتم إسناد األولوية ل -229

 التعاون بني الوكاالت حنو العمالء وحتقيق الكفاءة من خالل التحويل املبتكر لألعمال، واتباع هُنج مرنة وكفؤة، واالستفادة من
لوجيات اجلديدة ضمن اإلطار األوسع إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، واعتماد أمتتة العمليات ابستخدام التكنو 

 .وحتسني التوجيهات على مستوى السياسات والدعم جلميع العمالء من مثل أمتتة العمليات اآللية
وسوف يتم إيالء عناية خاصة لتعزيز عناصر االستدامة؛ ووضع معايري خاصة ابلسالمة والصحة املهنيتني ومواءمتهما  -230

تعزيز صحة املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة ورفاههم وإنتاجيتهم؛ داخلًيا مبا يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية ل
وحتسني السالمة واألمن والقدرة على الصمود يف املنظمة؛ واعتماد هنج سلسلة اإلمداد إلحداث مزيد من أوجه الكفاءة؛ 

التشغيلية من خالل نقل املخاطر وزايدة املرونة والقيمة املضافة يف جمال املشرتايت؛ والتخفيف بشكل استباقي من املخاطر 
عرب توفري منتجات التأمني؛ واإلدارة الفعالة للسفر واألساطيل؛ والسعي إىل استيفاء معايري أعلى لنهج موجهة حنو العمالء. 

دام ، األمر الذي يشّجع إحداث تغيري سلوكي مست2030-2020املسؤولية البيئية يف املنظمة للفرتة  اسرتاتيجيةوسيتواصل تنفيذ 
من الناحية البيئية يف تسيري األعمال، ووضع اللمسات األخرية على املشاريع الواسعة النطاق املتعّلقة ابلسالمة وجتديد مباين 

  املقر الرئيسي للمنظمة بطريقة مراعية لالعتبارات البيئية.
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 : اإلنفاق الرأ ايل12الباب 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة

 بيان الناتج
اســـــــــــــتثمارات املنظمة الرأمسالية أرابًحا من خالل إرســـــــــــــاء بنية حتتية وبيئة عمل معززة القدرات حتقق 

 والفعالية مبا خيدم احتياجات أعمال املنظمة إلجناز برانمج عملها.

 نطاق العمل

. 10/2003أُنشـــئ مرفق اإلنفاق الرأمسايل كباب من أبواب برانمج العمل وامليزانية مبوجب قرار املؤمتر 
وحيّدد املرفق وأيذن ابملصــــــــــــــروفات على أصــــــــــــــول مادية وغري مادية تتجاوز مدة حياهتا النافعة فرتة 

مستوى من املوارد يتعذر متويله يف إطار اعتمادات فرتة  اية يف املنظمة واليت تتطلب عمومً السنتني املال
حســـــــاب اإلنفاق الرأمسايل من الالئحة املالية حتويل أي رصـــــــيد يف  11-6مالية واحدة. وختّول املادة 

 يف الفرتة املالية التالية. هالستخدام
ويوفر مرفق التمويل هذا االســـــــتثمارات املطلوبة للحفاظ على املنتجات وخدمات املنظمة وحتســـــــينها 
يف ما يتعلق بكل من: )أ( املنصــــــــات اخلاصــــــــة ابملعلومات والبياانت الفنية؛ )ب( والنظم التشــــــــغيلية 

جملس إدارة اإلنفاق الرأمسايل، الذي يرتأســــــــــــه انئب  يقدمنية التحتية واخلدمات. و واإلدارية؛ )ج( والب
ويشـــــرف  مرفق اإلنفاق الرأمسايلاملشـــــورة للمدير العام بشـــــأن ختصـــــيص املوارد الواردة من املدير العام،

 .على التقدم العام الذي حترزه املشاريع اليت متت املوافقة عليها، وعلى أدائها
 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: اإلنعععععفععععععاق 12-1

 الرأ ايل
النســــــــــــــبــــــة املئويــــــة من اإلنفــــــاق  ألف-12-1

ص للمبادرات اليت ُوضـــــعت هلا  الرأمسايل املخصـــــَّ
، وجيري قياســـــــــــــها من خالل خطة حتقيق العائد

 استعراض سنوي

 يف املائة 100 يف املائة 100

النســـــبة املئوية من مشـــــاريع اإلنفاق  ابء-12-1 
)مبــا يشــــــــــــــمــل  الرأمســايل اليت أجنزت يف موعــدهــا

وضــــــــــمن متديد املهل الزمنية املوافق عليها رمسًيا( 
، واليت جيري قياسها من خالل استعراض امليزانية
 سنوي

 يف املائة 85 يف املائة 85

 املخرجات
 تعزيز منصة إلدارة البياانت واملعلومات الفنية 1-1-12املخرج 
 تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية العمليات اجلديدة واملتغرية اخلاصة ابألعمال 2-1-12املخرج 
  حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 3-1-12املخرج 
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 2025-2024األولوايت للفرتة 
، سرتكز االستثمارات املندرجة يف إطار اإلنفاق الرأمسايل على مخسة جماالت رئيسية 2025-2024خالل الفرتة  -231

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتشمل توفري خوادم وشبكات ختزين واتصاالت لضمان توفري بنية  التحتيةالبنية  هي: )أ(
تصاالت تستويف أفضل املمارسات املعيارية يف القطاع وتدعم احتياجات أعمال فّعالة وكفؤة لتكنولوجيا املعلومات واال حتتية

نظم ختطيط املوارد يف املنظمة يف تلبية املتطلبات الدينامية، التشغيلية  تواصلالنظم اإلدارية املؤسسية لضمان أن و املنظمة؛ )ب( 
؛ )ج( والتطبيقات الفنية املؤسسية لتحسني وتعزيز إدارة زيةالالمركمنها واملتعلقة ابألعمال، يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب 

البياانت واملعلومات الفنية يف املنظمة؛ )د( ونظم املعلومات اإلدارية ملعاجلة متطلبات إعداد التقارير التشغيلية وحتليل البياانت 
لوائح الصحة والسالمة وختفيض تكاليف واملرافق لضمان االمتثال ل التحتيةودعم صنع القرار اإلداري؛ )ه( وإرساء البنية 

 .واألهداف البيئية الصيانة والتشغيل
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 : اإلنفاق األم 13الباب 

 املساءلة والقياس مستوى النتيجة
مهــامهم على حنو آمن ومــأمون يف مجيع املواقع اليت تعمــل فيهـا  يــةأتدمن املنظمــة  يموظفمتكني  بيان الناتج

 املنظمة.
 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  األداء الرئيسيةمؤشرات  الناتج
: بيئة عمل 13-1

آمنة ومأمونة لتنفيذ 
الربامج يف املقر 

 الرئيسي

عدد أنشـــــطة التأّهب حلاالت  ألف-13-1
 احلرائق اليت مت إجنازها يف املقر الرئيسي

 سنة/12 43سنة/12

إرســــــال اإلشــــــعارات/ املعلومات  ابء-13-1
 24إىل مجيع املوظفني يف املنظمة بغضــــــــــــــون 

ســـــــــاعة عن طريق نظام اإلبالغ عن حاالت 
الطوارئ يف حال طرأت مســـــائل ذات صـــــلة 

 ابلسالمة واألمن

 سنة/6 سنة/6

 2025املقاصد لعام  2023املقاصد لعام  مؤشرات األداء الرئيسية الناتج
: بعيعئععععععة ععمععععععل 13-2

ومعععأمونعععة لتنفيعععذ آمنعععة 
العععربامعععج يف رعععتعععلعععف 

 أرجاء العامل

النســــــــــــــبـــة املئويـــة للمكـــاتـــب  ألف-13-2
اليت تلتزم بتــــدابري إدارة املخــــاطر  الالمركزيــــة

األمنية، وفًقا لســـياســـات نظام األمم املتحدة 
 إلدارة األمن القائمة

 يف املائة 100 يف املائة 90

النسبة املئوية للموظفني الدوليني  ابء-13-2 
الذين يلتزمون ابلتدابري  الالمركزيةيف املكاتب 

 األمنية ألماكن اإلقامة

 يف املائة 100 يف املائة 95

 املخرجات
 ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر الرئيسي 1-1-13املخرج 
 ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العامل 1-2-13املخرج 

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر الرئيسي
عمليات تقييم التهديدات اليت يتم إجراؤها بشكل مشرتك مع السلطات ل إسناد األولوية يف املقر الرئيسيسيتواصل  -232

واالستجابة هلا، من خالل كفالة مستوى من  احلرجة حاالت الطوارئاألزمات و  يفللوقاية احمللية، وحتسني القدرات الداخلية 
 التدريب ملوظفي األمن على حنو ميتثل للمعايري اليت تعتمدها األمم املتحدة والسلطات احمللية. 

توفري الدعم الفعال لفريق القيادة الرئيسي يف املنظمة،  تواصلوبناء على الدروس املستفادة خالل اجلائحة العاملية، سي -233
االمتثال للمعايري األمنية لألمم املتحدة، وسياسة أقصى درجات وخباصة لألنشطة اليت يقودها فريق إدارة األزمات. وسيتم رصد 

ية املتعّلق إبدارة القدرة التنظيمية املنقح من دليل اإلجراءات اإلدار  114نظام إدارة قدرة املنظمة على مواجهة الطوارئ، والقسم 
وستظل هتيئة بيئة أمنية مرنة ومتكاملة تتسم أبمهية ابلغة لضمان تعزيز الوعي، وتشجيع أوجه التآزر املشرتكة،  على الصمود.

 ومتكني صنع القرارات املستنرية مبا يتماشى مع والية دائرة اخلدمات األمنية يف املنظمة. 

                                                      
 . يف السنة يف كل من املباين الستةنيمرتجُترى هذه األنشطة   43
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 ة لتنفيذ الربامج يف رتلف أرجاء العاملبيئة عمل آمنة ومأمون

ملخاطر النامجة ذات الصلة ابمسائل الرتقب والوقاية واحلماية واالستجابة سوف يواصل األمن يف امليدان الرتكيز على  -234
ويد عن النزاعات املسلحة واإلرهاب واجلرائم واالضطراابت املدنية والكوارث الطبيعية. وستواصل دائرة اخلدمات األمنية تز 

ابخلربة الفنية والتدريب يف جمال األمن والتمويل للمعدات األمنية واملشورة والدعم التنفيذي، من خالل  الالمركزيةاملكاتب 
وسيتوقف الدعم املقدم للمكاتب  التواصل مع النظراء القطريني املعنيني يف إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن.

رات على املستوى اإلقليمي من أجل توجيه الوقاية من املخاطر واالستجابة امليدانية لألزمات على حتسني القد الالمركزية
 .دائرة اخلدمات األمنيةواحلوادث اخلطرية وحاالت الطوارئ، خباصة من خالل املستشارين األمنيني اإلقليميني يف 

للحوادث يف حاالت األزمات عمله يف وسيتواصل تقدمي الدعم الفعال إلدارة األزمات ومباشرة فريق االستجابة  -235
 الوقت املناسب بدعم من التوجيهات احملّسنة املقدمة يف إطار إدارة القدرة التنظيمية على الصمود.
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 اقرتاا امليزانية حبسب أبواب امليزانية: 2امللحق 
 (2023-2022لفرتة عدالت امب )آبالف الدوالرات األمريكية

 2025-2024برانمج العمل وامليزانية للفرتة   
 اجملموع من خارج امليزانية  االعتمادات الصافية ابب امليزانية

 184 048 143 042 41 006 من أجل اإلنتاج الزراعي املستداماالبتكار : 1-1
 138 735 105 391 33 344 التحّول األزرق: 1-2
 145 309 114 662 30 646 صحة واحدة: 1-3
حنو منصف على حصول صغار املنتجني على : 1-4

 180 099 146 484 33 615 املوارد

 31 750 13 630 18 120 الزراعة الرقمية: 1-5
 679 941 523 209 156 732 إنتاج أفضل: 1
 64 862 28 657 36 205 أمناط غذائية صحية للجميع: 2-1
 212 946 189 042 23 905 التغذية للفئات األضعف: 2-2
 53 700 25 516 28 184 أغذية آمنة للجميع: 2-3
 18 765 4 227 14 538 احلد من الفاقد واملهدر من األغذية: 2-4
 42 477 15 567 26 909 شفافية األسواق والتجارة: 2-5
 392 750 263 010 129 741 تغذية أفضل: 2
مع تغرّي املناخ وختفف  مكّيفة زراعية وغذائيةنظم : 3-1

 278 176 233 221 44 955 من حدة آاثره

 58 375 38 998 19 377 ةأغذية وزراعة مستداممن أجل االقتصاد األحيائي : 3-2
ة من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي: 3-3

 219 338 179 333 40 005 ألغذية والزراعة أجل ا

 30 661 16 685 13 976 مستدامة حتقيق نظم غذائية حضرية: 3-4
 586 550 468 237 118 313 بيئة أفضل: 3
 36 347 23 615 12 732 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: 4-1
 97 571 69 363 28 207 التحول الريفي الشامل: 4-2
 1 307 805 1 287 394 20 411 الغذائيةو حاالت الطوارئ الزراعية : 4-3
 313 539 274 817 38 722 غذائية قادرة على الصمودو نظم زراعية : 4-4
 9 362 8 862 500 مبادرة العمل يًدا بيد: 4-5
 40 393 17 188 23 205 تعزيز االستثمارات: 4-6
 1 805 017 1 681 239 123 788  ياة أفضل :4
 45 887 13 45 874  واكتمالهجودة عمل املنظمة الفين واملعياري : 5-1
توفر إحصاءات املنظمة وبياانهتا وجودهتا واحلصول : 5-2

 30 649 21 013 9 636 صنع القرارات ابالستناد إىل األدّلةلدعم عليها 

املساواة بني اجلنسني والشباب : اجملاالت املشرتكة: 5-3
 4 082 690 3 393 واإلدماج

كار، البياانت، التكنولوجيا، االبت: العوامل املسّرعة: 5-4
 4 968 1 057 3 911 )احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات( العناصر املكّملة

 8 500 0 8 500 الصندوق املتعدد االختصاصات: 5-9
اجلودة الفنية واإل صاءات واملواضيع املشرتكة  :5

 94 087 22 772 71 314 والعوامل املسّرعة
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 2025-2024برانمج العمل وامليزانية للفرتة   
 اجملموع من خارج امليزانية  االعتمادات الصافية ابب امليزانية

 4 444 0 4 444 إدارة ودعم برانمج التعاون التقين: 6-1
 136 344 0 136 344 مشاريع برانمج التعاون التقين: 6-2
 140 788 0 140 788 برانمج التعاون التق  :6
الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، مبا يف ذلك : 7-1

 34 036 4 540 29 496 والتعاون الثالثي التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب

 28 314 1 944 26 370 االتصاالت: 7-2
وتوسيع قاعدة الشراكات مع  تعبئة املوارد: زايدة 7-3

 17 590 2 490 15 099 القطاع اخلاص

 79 940 8 975 70 965 التواصل :7
احللول واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات : 8-1

 35 395 222 35 173 واالتصاالت

 35 395 222 35 173 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 8
 18 495 2 133 16 362 حوكمة املنظمة: 9-1
 12 827 2 220 10 608 اإلشراف: 9-2
 33 104 387 32 717 التوجيه: 9-3
 64 426 4 740 59 687  وكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :9

 9 821 305 9 516 للموارد البشريةاإلدارة الكفؤة والفعالة : 10-1
 4 365 249 4 116 للموارد املاليةاإلدارة الكفؤة والفعالة : 10-2
خدمات إدارية ووظائف متكينية يتم إجنازها بصورة : 10-3

 54 880 6 389 48 491 كفؤة وفعالة

 69 066 6 943 62 123 اإلدارة الكفؤة والفعالة :10
 600 0 600 املصروفات الطارئة: 11-1
 600 0 600 املصروفات الطارئة :11
 14 000 0 14 000 الرأمسايل اإلنفاق: 12-1
 14 000 0 14 000 الرأ ايل اإلنفاق :12
 8 705 0 8 705 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر: 13-1
بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف : 13-2

 13 716 0 13 716 أرجاء العامل

 22 421 0 22 421 اإلنفاق األم  :13
 3 984 982 2 979 347 1 005 635 اجملموع
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 مسامهة جماالت األولوية الرباجمية للمنظمة  :3امللحق 
 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 ويضعها أمام –يتيح أمام املنظمة فرصة غري مسبوقة أساًسا إلطار املنظمة االسرتاتيجي  2030جعل خطة عام  إنّ  -236
وترابطًا وإفادة من أجل تعزيز األثر على مقاصد أهداف التنمية  كفاءةعمل أكثر   أساليبلالنتقال إىل  –حتد غري مسبوق 

مي مسامهات لتحقيق ، سيتم تقدلرباجميةاألولوية اجماالت لرباجمية. ومن خالل األولوية ااملستدامة اليت ستساهم فيها جماالت 
كمسامهات أساسية "ترتكز" إىل املقصد وتركز عليه تركيزًا خاًصا كما هو مبني   (1)مقاصد أهداف التنمية املستدامة بطريقتني: 

، لرباجميةاألولوية اجماالت وكمسامهات اثنوية متثل مقاصد إضافية رئيسية مت حتديدها يف إطار  (2)؛ 1يف أطر النتائج يف امللحق 
االعرتاف ابلطبيعة املرتابطة ألهداف التنمية املستدامة. وترد تفاصيل هذين النوعني من املسامهات يف الرسوم البيانية، ويرد  مع

. ويرد يف الرسوم البيانية أيًضا مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات املؤشرات البيانية شرحهما يف السرد املصاحب هلذه الرسوم
مؤشرات، على التوايل(؛ وهناك جمال  5مؤشرًا و 21ي وكالة األمم املتحدة الراعية أو املسامهة يف حتقيقها )اليت تكون املنظمة ه

يقوم على أساس كل مقصد من هذه املقاصد، ويتم قياس اجملال بواسطة املؤشر  لرباجميةاألولوية اجماالت واحد على األقل من 
 املعين.

ستصمم من منظور القضاء على الفقر والقضاء التام على  لرباجميةولوية ااألجماالت وجيدر التأكيد على أن مجيع  -237
اجلوع واحلد من أوجه عدم املساواة، واملسامهة يف حتقيقها يف هناية املطاف، على الرغم من عدم ذكر ذلك يف اجلداول التفصيلية 

رغم و بوصفها أهدافًا توجيهية. وعلى حنو مماثل،  10و 2و 1والشروحات اليت تليها، نظرًا إىل دور أهداف التنمية املستدامة 
، وابلتايل فإن مجيع للمنظمة إلطار االسرتاتيجيلعدم ذكر هذه النقطة أدانه، متثل املساواة بني اجلنسني موضوًعا شاماًل 

مان حصول املرأة من أهداف التنمية املستدامة، وض 5تتضمن تدابري حمددة ترمي إىل تعزيز اهلدف  لرباجميةاألولوية اجماالت 
 بشكل عادل على التغذية واإلنتاج واملوارد الطبيعية والتنمية االقتصادية.
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 القضاء على الفقر كميع أشكاله يف كل مكان: 1هدف التنمية املستدامة 

 
من أهداف التنمية املستدامة أمهية خاصة ابعتباره هدفًا توجيًها لإلطار االسرتاتيجي. وهناك تركيز  1يكتسي اهلدف  -238

جماالت  من أهداف التنمية املستدامة( يف 1-1أساسي على القضاء على الفقر املدقع للناس أمجعني أينما كانوا )املقصد 
ومبادرة ، وحتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية، في الشاملالتحول الريبشأن حياة أفضل يف إطار  لرباجميةاألولوية ا

اليت تركز تركيزًا قواًي على ختفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمار الذين يعانون الفقر جبميع  العمل يًدا بيد
أمناط غذائية صحية للجميع، بشأن  لرباجميةاألولوية اجماالت من أهداف التنمية املستدامة(. وتقدم  2-1أبعاده )املقصد 

وأغذية آمنة للجميع، واالبتكار من أجل إنتاج زراعي مستدام، والتحول األزرق، والزراعة الرقمية، وحاالت الطوارئ الزراعية 
صحية للجميع، أمناط غذائية ، مسامهات إضافية يف القضاء على الفقر املدقع؛ يف حني أن اجملاالت الرباجمية بشأن والغذائية

، ستقوم مبسامهات الريفي الشامل والتغذية للفئات األضعف، وأغذية آمنة للجميع، والتحول األزرق، والزراعة الرقمية، والتحول
 إضافية يف احلد من الفقر جبميع أبعاده. وتوضح هذه املسامهات العالقة اليت ال تنفصم بني اجلوع والفقر واإلنتاج الزراعي.

، مبا يف ذلك مالئمة على الصــعيد الوطين للجميعنظم وتدابري محاية اجتماعية  اســتحداثوســتكون املســامهات يف  -239
جماالت من أهداف التنمية املســـــــتدامة( حمط تركيز خاص يف  3-1للفقراء والضـــــــعفاء )املقصـــــــد  تغطية صـــــــحية واســـــــعة توفري

 لرباجميةاألولوية اجماالت ، وكذلك يف إطار والتغذية للفئات األضـــــعفأمناط غذائية صـــــحية للجميع، بشـــــأن  لرباجميةاألولوية ا
بشأن  ةالرباجمياألولوية بوصفها أداة حامسة إلدارة املخاطر. وسيقدم جمال  النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمودبشأن 

 مسامهات إضافية من أجل حتسني نظم احلماية االجتماعية. التحول الريفي الشامل
ويشكل ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس احلقوق يف احلصول على املوارد  -240

االقتصــادية، وكذلك حصــوهلم على اخلدمات األســاســية، وعلى حق ملكية األراضــي والتصــّرف هبا وغريه من احلقوق املتعّلقة 
لى املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية أبشــــــــــــــكال امللكية األخرى، وابملرياث، وابحلصــــــــــــــول ع

على  حصـــول صـــغار املنتجنيبشـــأن  جملايل األولوية الرباجميةمن أهداف التنمية املســـتدامة( حمور تركيز أســـاســـي  4-1)املقصـــد 
، ويكمن اهلدف من اجملال األخري يف جتنب زايدة الفجوة الرقمية. وتنبع املســــــــــــامهات املوارد بشــــــــــــكٍل عادل، والزراعة الرقمية

وأمناط ، حتقيق نظم غذائية مســـتدامة يف املناطق احلضـــريةبشـــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت اإلضـــافية يف حتقيق هذا املقصـــد من 
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من أجل  والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،واملســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة الريفية، غذائية صــحية للجميع
 .األغذية والزراعة

جماالت ونظرًا إىل األمهية املتزايدة للقدرة على الصــــــــمود وارتباطها الوثيق ابالســــــــتدامة، جتدر اإلشــــــــارة إىل أن مجيع  -241
حملددة. ويشـــــــــــكل بناء قدرة الفقراء لقدرة على الصـــــــــــمود يف جماالت تركيزها اخاصـــــــــــة ابتنطوي على تدابري  لرباجميةاألولوية ا

والفئات الضـــــــعيفة على الصـــــــمود واحلد من تعرضـــــــها وأتثّرها ابلظواهر املتطرفة املتصـــــــلة ابملناخ وغريها من اهلزات والكوارث 
 النظمبشـــــــــأن  ةالرباجمياألولوية ( حمور تركيز جمال 5-1االقتصـــــــــادية واالجتماعية والبيئية )مقصـــــــــد أهداف التنمية املســـــــــتدامة 

، الذي يعاجل النطاق الكامل ألوجه الضعف والصدمات بغية حتسني االستعداد لآلاثر الزراعية والغذائية القادرة على الصمود
صحة بشأن  جمايل األولوية الرباجميةبشكل مستدام. ويعترب هذا املقصد أساسًيا كذلك يف  هاالسلبية هلذه األحداث واحلد من
بشـــــــأن التغذية للفئات  ةالرباجمي جمايل األولوية. وتصـــــــدر مســـــــامهات إضـــــــافية من ة والغذائيةواحدة، وحاالت الطوارئ الزراعي
 األضعف، وأغذية آمنة للجميع.

، اســـتناًدا إىل اســـرتاتيجيات إمنائية ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني األصـــعدةويشـــكل وضـــع أطر ســـياســـاتية ســـليمة على  -242
اجلنســـــاين، من أجل تســـــريع وترية االســـــتثمار يف اإلجراءات الرامية إىل القضـــــاء على مراعية ملصـــــاحل الفقراء ومراعية للمنظور 

، فضـــاًل عن تعزيز االســـتثماراتبشـــأن  لرباجميةاألولوية ا جمالب من أهداف التنمية املســـتدامة( حمور تركيز -1الفقر )املقصـــد 
 .التحول الريفي الشاملبشأن  لرباجميةاألولوية ا جمالمسامهات إضافية من 
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 من أهداف التنمية املستدامة: القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذية احملسَّنة  2اهلدف 
 وتعزيز الزراعة املستدامة

 
من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة ابعتباره هدفًا توجيًها، ســـــــــــتســـــــــــاهم املنظمة يف  2من خالل النظر إىل دور اهلدف  -243

الرباجمية، إضافة إىل مسامهات مباشرة  أولويتها املستدامة من خالل مجيع جماالت والزراعةالقضاء على اجلوع وحتسني التغذية 
حول القضــــــاء على اجلوع  تغذية أفضــــــليف إطار  لرباجميةاألولوية اجماالت من هذه اجملاالت. ويتمحور تركيز  16تصــــــدر عن 

ع، على ما يكفيهم من غذاء مأمون ومغذٍّ وضــــــمان حصــــــول اجلميع، وال ســــــيما الفقراء والفئات الضــــــعيفة، مبن فيهم ال رضــــــّ
من أهداف التنمية  2-2من أهداف التنمية املســـــتدامة( ووضـــــع هناية جلميع أشـــــكال ســـــوء التغذية )املقصـــــد  1-2)املقصـــــد 

 وأغذية آمنة، والتغذية للفئات األضــعف ،أمناط غذائية صــحية للجميعبشــأن  لرباجميةاألولوية ا تجماالاملســتدامة( من خالل 
ا عدة جماالت أخرىواحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، للجميع ، وال ســـــــــــــيما لرباجميةاألولوية اجماالت من  . وتركز أيضـــــــــــــً

والتحول ، وحاالت الطوارئ الزراعية والغذائية، وحتقيق نظم غذائية مســــــــــــــتدامة يف املناطق احلضــــــــــــــرية، مبادرة العمل يًدا بيد
من أهداف التنمية  1-2، تركيزًا حموراًي على حتقيق هذه املقاصـــــــــد. ويتم تقدمي مســـــــــامهات إضـــــــــافية لتحقيق املقصـــــــــد األزرق

وصـغار املنتجني، ، وصـحة واحدة، االبتكار من أجل إنتاج زراعي مسـتدامبشـأن  لرباجميةاألولوية اجماالت املسـتدامة يف شـىت 
  1-2لتحقيق املقصـــــــــــــــدين  شــــــــــــــفــافيــة األســــــــــــــواق والتجــارةبشـــــــــــــــأن  ةلرباجميــااألولويــة ، وكــذلــك يف جمــال والزراعــة الرقميــة

 من أهداف التنمية املستدامة. 2-2و
من أهداف التنمية  3-2وجتري معاجلة املســــامهات يف مضــــاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صــــغار املنتجني )املقصــــد  -244

األولوية جماالت ن والرعاة وصـــيادو األمساك، يف مجيع املســـتدامة(، مبا يف ذلك النســـاء والشـــعوب األصـــلية واملزارعون األســـريو 
االبتكار من أجل إنتاج زراعي بشــــــأن  ةالرباجمي األولوية جمايل، فضــــــاًل عن وجود تركيز قوي يف إنتاج أفضــــــليف إطار  لرباجميةا

. وعلى حنو مماثل، يتم الرتكيز بشكل خاص على هذا املقصد يف وحصول صغار املنتجني على املوارد بشكٍل عادل، مستدام
وحاالت الطوارئ الزراعية ، املســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني املرأة الريفيةبشــــــــأن  حياة أفضــــــــليف إطار  ةالرباجمي األولوية جمايل

 .والغذائية
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التحول األزرق الثالث األخرى:  فضلياتاألعديدة يف إطار  براجميةأولوية جماالت وتتوزع املسامهات اإلضافية على  -245
وصـــــــــحة واحدة والزراعة الرقمية، وأمناط غذائية صـــــــــحية للجميع واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية وشـــــــــفافية األســـــــــواق 
والتجارة، واالقتصــــــــاد األحيائي من أجل أغذية وزراعة مســــــــتدامتني، والتحول الريفي الشــــــــامل ومبادرة العمل يًدا بيد والنظم 

 .لزراعية والغذائية القادرة على الصمودا
من أهداف  4-2وســـتســـاهم املنظمة يف وجود نظم إنتاج غذائي مســـتدامة، وتنفيذ ممارســـات زراعية متينة )املقصـــد  -246

التنمية املســــــــــــــتدامة( تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية واإلنتاج واحلفاظ على النظم اإليكولوجية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغري 
بشأن  ةالرباجمي األولوية جمايلخاص يف إطار بشكل رتكيز ال". ويتم األربع فضلياتاألاخ وأحوال الطقس املتطرفة يف شىت "املن

االبتكار من أجل إنتاج زراعي مستدام، وحصول صغار املنتجني على املوارد بشكل عادل، واجملال الرباجمي بشأن نظم زراعية 
النظم الزراعية والغذائية القادرة بشــــــأن  ةالرباجمياألولوية . ويســــــاهم جمال وختفف من حدة آاثرهوغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخ 

األولوية جماالت مســـامهًة أســـاســـية يف حتقيق هذا املقصـــد. وتشـــمل املســـامهات اإلضـــافية يف حتقيق هذا اهلدف  على الصـــمود
، والزراعة الرقمية، والتحول الريفي الشـــــامل، واالقتصـــــاد احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وصـــــحة واحدةبشـــــأن  لرباجميةا

 .األحيائي من أجل أغذية وزراعة مستدامة والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة
األولوية من أهداف التنمية املســـــــتدامة( برتكيز خاص من خالل جمال  5-2وســـــــيحظى التنوع البيولوجي )املقصـــــــد  -247

، فضاًل عن مسامهات إضافية يف إطار التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعةبشأن  ةلرباجميا
 ، حسب السياق.ومبادرة العمل يًدا بيد، االبتكار من أجل إنتاج زراعي مستدام

خدمات اإلرشــــــــــاد الزراعي، ويف تطوير وتؤدي زايدة االســــــــــتثمارات يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية و  -248
أ من أهداف التنمية املستدامة( دورًا حموراًي يف ضمان التنمية الزراعية -2التكنولوجيا وبنوك اجلينات احليوانية والنباتية )املقصد 

، ومبادرة العمل يًدا بيدتعزيز االســـــــــتثمارات، الرئيســـــــــيان للمنظمة بشـــــــــأن  ةالرباجمي األولوية جماالوالريفية املســـــــــتدامة. ويقدم 
 .االبتكار من أجل إنتاج زراعي مستداممسامهات رئيسية يف حتقيق هذا املقصد، فضاًل عن مسامهة إضافية يف إطار 

ويشكل عمل األسواق بشكل مناسب أمرًا أساسًيا يف ضمان األمن الغذائي واحلصول العادل على األغذية املغذية  -249
ر املنظمة من  ع القيود املفروضــــــــــــة على التجارة وتصــــــــــــحيح التشــــــــــــوهات يف األســــــــــــواق الزراعية العاملية واملتنوعة. وســــــــــــتيســــــــــــّ

. وســـيدعم شـــفافية األســـواق والتجارةبشـــأن  ةالرباجمي أولويتها تنمية املســـتدامة(، عن طريق جمالب من أهداف ال-2)املقصـــد 
ا اعتماد تدابري لضــمان ســالمة أداء ســري أ ة هذاالرباجمياألولوية جمال  ســواق الســلع األســاســية ومشــتقاهتا وتيســري احلصــول أيضــً

ج من أهداف التنمية املستدامة(، فضاًل عن مسامهات إضافية -2على املعلومات عن األسواق يف الوقت املناسب )املقصد 
 .الزراعة الرقمية ومبادرة العمل يًدا بيدبشأن  ةالرباجمي األولوية من جمايل
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 من أهداف التنمية املستدامة:  3اهلدف 
 ضمان متّتع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار

 
يف ضـــــمان متتع اجلميع أبمناط عيش صـــــحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار. وأتيت هذه  بشـــــكل كبريتســـــاهم املنظمة  -250

، مما يســـاعد على خفض النســـبة تغذية أفضـــلار يف إط لرباجميةاألولوية اجماالت املســـامهة بشـــكل أســـاســـي من خالل منظور 
األولوية من أهداف التنمية املســــتدامة(، الذي يشــــكل حمور تركيز أســــاســــي يف جمال  1-3العاملية للوفيات النفاســــية )املقصــــد 

غذائية صـــحية أمناط بشـــأن  ةالرباجمياألولوية ، إضـــافة إىل معاجلة هذا األمر يف جمال التغذية للفئات األضـــعفبشـــأن  ةالرباجمي
من أهداف  2-3. ويشــــــكل وضــــــع هناية لوفيات املواليد واألطفال دون ســــــن اخلامســــــة اليت ميكن تفاديها )املقصــــــد للجميع

وأغذية آمنة ، التغذية للفئات األضـــــــعفبشـــــــأن  ةالرباجمي األولوية التنمية املســـــــتدامة( حمور الرتكيز األســـــــاســـــــي يف إطار جمايل
ا تناولللجميع . وســـتقدم املنظمة أمناط غذائية صـــحية للجميعبشـــأن  ةالرباجمياألولوية هذا املقصـــد يف جمال  ، كما جيري أيضـــً

من أهداف التنمية املستدامة( من  4-3)املقصد  أيًضا مسامهة حمورية خلفض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية
، فضاًل عن مسامهات إضافية من جمال اط غذائية صحية للجميعأمنبشأن  إنتاج أفضليف إطار  ةالرباجمياألولوية خالل جمال 

 .التغذية للفئات األضعفبشأن  ةالرباجمياألولوية 
وأخريًا، ســــتقدم املنظمة مســــامهة أســــاســــية من أجل تعزيز قدرات مجيع البلدان، وال ســــيما البلدان النامية، يف جمال  -251

د من أهداف التنمية املســــــتدامة( من -3اإلنذار املبكر واحلد من املخاطر وإدارة املخاطر الصــــــحية الوطنية والعاملية )املقصــــــد 
واحدة، فضاًل عن مسامهة إضافية يف احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض  بشأن صحة ةالرباجمياألولوية خالل جمال 

من أهداف التنمية املســــتدامة(  9-3النامجة عن التعّرض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلويث وتلّوث اهلواء واملاء والرتبة )املقصــــد 
 .ذية والزراعةاالقتصاد األحيائي من أجل األغبشأن  ةالرباجمياألولوية من جمال 
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 : ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع املستدامةمن أهداف التنمية  4اهلدف 
 وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع

 
للمنظمة  لرباجميةاألولوية اجماالت من أهداف التنمية املســـــتدامة ليس مســـــتهدفًا من أجل ترســـــيخ  4مع أن اهلدف  -252

من  التغذية للفئات األضـــعفبشـــأن  ةالرباجمي أولويتها دم مســـامهات إضـــافية من خالل جمالســـتق على أســـاســـه، فإن املنظمة
من أهداف التنمية  1-4تمّتع مجيع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي واثنوي جماين ومنصــــف وجّيد )املقصــــد تأجل ضــــمان أن 

ية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم ما قبل االبتدائي املســــــتدامة( وأن تتاح فرص احلصــــــول على نوعية جيدة من النماء والرعا
يف ضمان  التحول الريفي الشاملبشأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املستدامة(. وسيساهم أيًضا جمال  2-4)املقصد 

 3-4امليســــور الكلفة )املقصــــد مجيع النســــاء والرجال يف احلصــــول على التعليم املهين والتعليم العايل اجلّيد و بني فرص التكافؤ 
من أهداف التنمية املســـــــــتدامة(، وزايدة عدد الشـــــــــباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناســـــــــبة، مبا يف ذلك املهارات 

من أهداف التنمية املســـــتدامة(، والتوســـــع  4-4التقنية واملهنية للعمل وشـــــغل وظائف الئقة وملباشـــــرة األعمال احلرة )املقصـــــد 
من أهداف التنمية  ب-4ة ملحوظة يف عدد املنح املدرســـــــية املتاحة للبلدان النامية لاللتحاق ابلتعليم العايل )املقصـــــــد بصـــــــور 

 املستدامة(.
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 من أهداف التنمية املستدامة: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات 5اهلدف 

 
تضطلع النظم الزراعية والغذائية بدور رئيسي يف تعزيز حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات مجيعهّن،  -253

وينعكس ذلك يف وضع اجلنسني ابعتباره موضوًعا شاماًل يف اإلطار االسرتاتيجي. وستعزز املنظمة االعرتاف أبعمال الرعاية 
من أهداف التنمية املستدامة( وستشجع وجود سياسات سليمة وتشريعات  4-5ملقصد غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل )ا

ج من أهداف التنمية املســـتدامة( بوصـــفها حمور تركيز أســـاســـي يف -5قابلة لإلنفاذ للنهوض ابملســـاواة بني اجلنســـني )املقصـــد 
، املدعوم مبسامهات ة هذاالرباجمياألولوية سريكز جمال . و املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفيةبشأن  ةالرباجمياألولوية جمال 

، تركيزًا التغذية للفئات األضــعف وحصــول صــغار املنتجني على املوارد بشــكٍل عادلبشــأن  ةالرباجمياألولوية  جمايلإضــافية من 
كانية حصــــوهلا على حق أســــاســــًيا على دعم القيام إبصــــالحات ملنح املرأة حقوقًا متســــاوية يف املوارد االقتصــــادية، وكذلك إم

أ من -5امللكية والتصـــــــــّرف يف األراضـــــــــي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية )املقصـــــــــد 
على تعزيز اســــتخدام التكنولوجيا التمكينية،  الزراعة الرقميةبشــــأن  ةالرباجمي األولوية أهداف التنمية املســــتدامة(. وســــريكز جمال

ب من أهداف التنمية املستدامة(، فضاًل -5صة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة )املقصد وخبا
 .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفيةبشأن  ةالرباجمياألولوية عن مسامهات إضافية من جمال 

وســيتم تقدمي مســامهات إضــافية من أجل دعم القضــاء على مجيع أشــكال التمييز ضــد النســاء والفتيات يف كل مكان  -254
أمناط غذائية صــحية للجميع، والتغذية بشــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت من أهداف التنمية املســتدامة( من خالل  1-5)املقصــد 

 جل تعزيز دور املرأة يف املشـــــــــــــاركة الفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة؛ ومن أاألضـــــــــــــعف، ومبادرة العمل يًدا بيد للفئات
 .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفيةبشأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املستدامة( من خالل جمال  5-5)املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة: ضمان إات ة املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 6اهلدف 

 
نظمة يف ضــــمان توافر املياه وخدمات الصــــرف الصــــحي للجميع وإدارهتا إدارة مســــتدامة. وعلى وجه املســــتســــاهم  -255

وغذائية متكيّفة مع تغري  االبتكار من أجل إنتاج زراعي مســـــتدام، ونظم زراعيةاخلصـــــوص، ســـــريكز اجملاالن الرباجميان بشـــــأن 
، تركيزًا رئيســــــــــًيا على زايدة كفاءة اســــــــــتخدام املياه يف مجيع القطاعات على حنو كبري وضــــــــــمان املناخ وختفف من حدة آاثره

من أهداف التنمية املســــتدامة(،  4-6ســــحب املياه العذبة وإمداداهتا على حنو مســــتدام من أجل معاجلة شــــح املياه )املقصــــد 
األولوية . وسـريكز جمال نظم زراعية وغذائية قادرة على الصـمودبشـأن  ةالرباجمياألولوية مهات إضـافية من جمال فضـاًل عن مسـا

، تركيزًا رئيســًيا على دعم وتعزيز مشــاركة اجملتمعات احمللية يف حصــول صــغار املنتجني على املوارد بشــكل عادلبشــأن  ةالرباجمي
ب من أهداف التنمية املســتدامة(، فضــاًل عن مســامهات إضــافية من جمال -6حتســني إدارة املياه والصــرف الصــحي )املقصــد 

 .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفيةبشأن  ةالرباجمياألولوية 
من أهداف التنمية املســـتدامة( حمور تركيز  6-6نظم اإليكولوجية املتصـــلة ابملياه )املقصـــد وســـتشـــكل محاية وترميم ال -256

، فضـــــــــاًل عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعةبشـــــــــأن  ةالرباجمياألولوية رئيســـــــــي جملال 
 .جل إنتاج زراعي مستدام، والتحول األزرقاالبتكار من أبشأن  ةالرباجمي األولوية جمايلمسامهات إضافية من 

من أهداف التنمية  5-6وســــــــيتم تقدمي مســــــــامهات إضــــــــافية من أجل تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه )املقصــــــــد  -257
االبتكار من أجل إنتاج زراعي مســـــتدام، ونظم زراعية وغذائية مكيّفة بشـــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت املســـــتدامة( من خالل 

؛ ومن أجل حتســـــــــني نوعية املياه عن طريق تغري املناخ وختفف من حدة آاثره ، ونظم زراعية وغذائية قادرة على الصـــــــــمودمع 
النفاايت واملواد الكيميائية اخلطرة وتقليل تســــــّرهبا إىل أدىن حد، وخفض نســــــبة مياه اجملاري غري  رمياحلد من التلوث ووقف 

من  3-6دوير وإعادة االســـــتخدام املأمونة بنســـــبة كبرية على الصـــــعيد العاملي )املقصـــــد املعاجلة إىل النصـــــف، وزايدة إعادة الت
االبتكار من أجل إنتاج زراعي مســــــتدام، واالقتصــــــاد بشــــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت أهداف التنمية املســــــتدامة( من خالل 

 .اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعةمن أجل أغذية وزراعة مستدامة، والتنوع البيولوجي وخدمات النظم  األحيائي
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 من أهداف التنمية املستدامة:  7اهلدف 
 ضمان  صول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة

حمددة من جماالت األولوية جماالت من أهداف التنمية املســتدامة ليس مســتهدفًا من أجل ترســيخ  7مع أن اهلدف  -258
يف مضـــاعفة  من أجل إنتاج زراعي مســـتداماالبتكار للمنظمة بشـــأن  ةالرباجمياألولوية على أســـاســـه، ســـيســـاهم جمال  لرباجميةا

من أهداف التنمية املســـــتدامة( من خالل  3-7)املقصـــــد  2030املعدل العاملي لتحســـــني كفاءة اســـــتخدام الطاقة حبلول عام 
نظم زراعية وغذائية مكيّفة مع تغري بشـــأن  ةالرباجمياألولوية التكنولوجيات واملمارســـات الفعالة واملبتكرة، فيما ســـيســـاهم جمال 

لطاقة يف توسيع نطاق اهلياكل األساسية وحتسني مستوى التكنولوجيا من أجل تقدمي خدمات ا املناخ وختفف من حدة آاثره
 من أهداف التنمية املستدامة(. ب-7احلديثة واملستدامة للجميع يف البلدان النامية )املقصد 
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  من أهداف التنمية املستدامة: 8اهلدف 
 تعزيز النمو االقتصاد  املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، 

 وتوفري العمل اليئق للجميع

 

األكثر كفــاءة ومشواًل وقــدرة على الصــــــــــــــمود واســــــــــــــتــدامــة دورًا كبريًا يف تعزيز النمو  الزراعيــة والغــذائيــةتؤدي النظم  -259
االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع. وستشكل املسامهات 

، الذي ســــــيهدف إىل تعزيز التحول الريفي الشــــــاملبشــــــأن  ةالرباجميولوية األالرئيســــــية حنو حتقيق هذا اهلدف حمور تركيز جمال 
الســــياســــات املوجهة حنو التنمية واليت تدعم األنشــــطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشــــرة األعمال احلرة، والقدرة على 
اإلبداع واالبتكار، وإىل التشجيع على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، ومنوها 

حصـــول بشـــأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املســـتدامة(، وذلك بدعم من مســـامهات إضـــافية من جمال  3-8ملقصـــد )ا
، املدعوم التحول الريفي الشاملبشأن  ةالرباجمياألولوية . وسيساهم كذلك جمال صغار املنتجني على حنو منصف على املوارد

، يف حتقيق العمالة الكاملة املســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتكني املرأة الريفيةبشـــــــأن  ةيالرباجماألولوية مبســـــــامهات إضـــــــافية من جمال 
من أهداف  5-8واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء والرجال، مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة )املقصد 

 التنمية املستدامة( يف النظم الزراعية والغذائية.
من أهداف التنمية املســـتدامة ما يلي: حتقيق مســـتوايت أعلى من  8افية حنو حتقيق اهلدف وتشـــمل املســـامهات اإلضـــ -260

من أهداف التنمية املســتدامة(  2-8اإلنتاجية االقتصــادية من خالل التنويع، واالرتقاء مبســتوى التكنولوجيا، واالبتكار )املقصــد 
؛ وكذلك حتســــــــــــني كفاءة إنتاج زراعي مســــــــــــتدام، والتحول األزرقاالبتكار من أجل بشــــــــــــأن  ةالرباجمي األولوية جمايلمن خالل 

من  4-8استخدام املوارد العاملية يف جمال االستهالك واإلنتاج، والسعي إىل فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي )املقصد 
؛ واحلد بدرجة كبرية راعي مســـــتداماالبتكار من أجل إنتاج ز بشـــــأن  ةالرباجمياألولوية أهداف التنمية املســـــتدامة( من خالل جمال 

والقضــــاء على  من أهداف التنمية املســــتدامة(، 6-8من نســــبة الشــــباب غري امللتحقني ابلعمالة أو التعليم أو التدريب )املقصــــد 
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من أهداف التنمية املســتدامة( ومحاية حقوق  7-8الســخرة وضــمان حظر واســتئصــال أســوأ أشــكال عمل األطفال )املقصــد 
من أهداف التنمية املستدامة(  8-8ز بيئة عمل سليمة وآمنة جلميع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون )املقصد العمل وتعزي

؛ وتعزيز قدرة املؤســــســــات املالية احمللية على تشــــجيع إمكانية التحول الريفي الشــــاملبشــــأن  ةالرباجمياألولوية من خالل جمال 
من أهداف التنمية  10-8احلصـــــــول على اخلدمات املصـــــــرفية والتأمني واخلدمات املالية للجميع، وتوســـــــيع نطاقها )املقصـــــــد 

ا جمال تعزيز االســـتثماراتبشـــأن  ةالرباجمياألولوية املســـتدامة( من خالل جمال  شـــفافية بشـــأن  ةالرباجمي األولوية. وســـيدعم أيضـــً
 أ من أهداف التنمية املستدامة(.-8زايدة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية )املقصد  األسواق والتجارة
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 من أهداف التنمية املستدامة:  9اهلدف 
 االبتكارإقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع 

 

 
ســـتدعم املنظمة القدرة على الصـــمود يف الصـــناعة واالبتكار والبىن التحتية، وســـتقدم مســـامهات رئيســـية من أجل:  -261

زايدة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية احلجم وسائر املشاريع، وال سيما يف البلدان النامية، على اخلدمات املالية، مبا 
من أهداف التنمية املســـتدامة(  3-9 الكلفة، وإدماجها يف ســـالســـل القيمة واألســـواق )املقصـــديف ذلك االئتماانت امليســـورة 

، املدعوم مبســــامهات إضــــافية من حصــــول صــــغار املنتجني على املوارد بشــــكٍل عادلبشــــأن  ةالرباجمياألولوية من خالل جمال 
وتعزيز البحث العلمي، وحتســـــــــــني القدرات  ؛االســـــــــــتثماراتوتعزيز ، التحول الريفي الشـــــــــــاملبشـــــــــــأن  ةالرباجمي األولوية جمايل

من  5-9)املقصــد التكنولوجية يف القطاعات الصــناعية، مبا يف ذلك تشــجيع االبتكار وحتقيق زايدة كبرية يف البحث والتطوير 
املدعوم  مســـــتدام، االبتكار من أجل إنتاج زراعيبشـــــأن  ةالرباجمياألولوية ، وذلك من خالل جمال أهداف التنمية املســـــتدامة(

ومن أجل حتقيق زايدة كبرية يف فرص احلصــــول  ؛تعزيز االســــتثماراتبشــــأن  ةالرباجمياألولوية من مســــامهات إضــــافية من جمال 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت، والســـعي إىل توفري فرص الوصـــول الشـــامل وامليســـور إىل شـــبكة اإلنرتنت يف البلدان 

. وســيتم تقدمي الزراعة الرقميةبشــأن  ةالرباجمياألولوية ج من أهداف التنمية املســتدامة( من خالل جمال -9ا )املقصــد منوً األقّل 
ب من أهداف التنمية -9مســـــامهة إضـــــافية حنو دعم تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية )املقصـــــد 

 .االبتكار من أجل إنتاج زراعي مستدامأن بش ةالرباجمياألولوية املستدامة( من خالل جمال 
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 من أهداف التنمية املستدامة: احلد من انعدام املساواة داخل البلدان 10اهلدف 
 ما بينها ويف

 
األكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصــمود واســتدامة ال ميكنها تعظيم مســامهاهتا يف حتقيق  النظم الزراعية والغذائية إنّ  -262

أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة إال إذا كان هناك تركيز حمدد على احلد من انعدام املســـــــــــــاواة داخل البلدان ويف ما بينها. كما ال 
كب يف إطار اجلهود الرامية إىل اســتئصــال اجلوع والقضــاء ميكننا ضــمان معاجلة أوجه انعدام املســاواة وعدم ترك أحد خلف الر 

، تشــمل العوامل املســّرعة لتعزيز التغيري التحويلي الواقععلى الفقر إاّل عن طريق مد يد العون إىل هذه الفئات األضــعف. ويف 
وبناء القدرات  من أجل "عدم ترك أحد خلف الركب" التنمية الشـــــــــاملة لرأس املال البشـــــــــري، وضـــــــــمان احلوكمة الشـــــــــاملة،

وتعزيز ، ومبادرة العمل يًدا بيد، التحول الريفي الشــــــــــــاملبشــــــــــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت املؤســــــــــــســــــــــــية الشــــــــــــاملة. وتقوم 
يف  40، بتقدمي مســــامهات رئيســــية حنو التوصــــل تدرجيًيا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اســــتمرار ذلك النمو ألدىن االســــتثمارات

من أهداف التنمية املســـــــتدامة( ومتكني وتعزيز  1-10املائة من الســـــــكان مبعدل أعلى من املعدل املتوســـــــط الوطين )املقصـــــــد 
اإلدماج االجتماعي واالقتصــــــادي والســــــياســــــي للجميع، بغض النظر عن الســــــن أو اجلنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو 

من أهداف التنمية املســـتدامة(. ويتم تقدم مســـامهات  2-10ري ذلك )املقصـــد األصـــل أو الدين أو الوضـــع االقتصـــادي أو غ
، وحنو شـــفافية األســـواق والتجارة، وصـــحة واحدةبشـــأن  ةالرباجمي األولوية جمايلمن خالل  1-10إضـــافية حنو حتقيق املقصـــد 

ع، والتغذية للفئات األضـــــعف، أمناط غذائية صـــــحية للجميبشـــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت من خالل  2-10حتقيق املقصـــــد 
 واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية.

منًوا، مبا يتماشـى مع اتفاقات األقّل ويشـكل تنفيذ مبدأ املعاملة اخلاصـة والتفضـيلية للبلدان النامية، وخباصـة البلدان  -263
؛ أما شفافية األسواق والتجارةأ من أهداف التنمية املستدامة( حمور تركيز الربانمج بشأن -10منظمة التجارة العاملية )املقصد 

من أهداف التنمية املســــتدامة( فهو  7-10تيســــري اهلجرة وتنقل األشــــخاص على حنو منظم وآمن ومنتظم ومســــؤول )املقصــــد 
 ةالرباجمياألولوية . وبشــكل رئيســي، ســريكز جمال املالتحول الريفي الشــبشــأن  ةالرباجمياألولوية أمر أســاســي ابلنســبة إىل جمال 

 ةاألجنبي اتعلى دعم تشــــجيع املســــاعدة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية، مبا يف ذلك االســــتثمار  تعزيز االســــتثماراتبشــــأن 
 ب من أهداف التنمية املستدامة(.-10إىل الدول اليت تشتد احلاجة فيها إليها )املقصد  ةاملباشر 
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قدم مسامهات إضافية حنو حتقيق ضمان تكافؤ الفرص واحلد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج، مبا يف ذلك وستُ  -264
مبادرة من أهداف التنمية املســـتدامة( من خالل  3-10من خالل إزالة القوانني والســـياســـات واملمارســـات التمييزية )املقصـــد 

ا اعتماد الســــــياســــــات وحتقيق قدر أكرب من  ةجميالربااألولوية ، بينما ســــــيدعم جمال العمل يًدا بيد بشــــــأن الزراعة الرقمية أيضــــــً
 من أهداف التنمية املستدامة(، كي ال تتفاقم الفجوة الرقمية. 4-10املساواة تدرجيًيا )املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  11اهلدف 
 الصمود ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

 
جلعل املدن واملســـــــتوطنات البشـــــــرية شـــــــاملة  يتعني أن تشـــــــكل النظم الزراعية والغذائية األكثر كفاءة جزًءا من احللّ  -265

للجميع وقادرة على الصمود ومستدامة. وتدعم املنظمة الروابط اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بني املناطق احلضرية 
هذا املقصـــد حمور أ من أهداف التنمية املســـتدامة( إذ يشـــكل -11ة ابملناطق احلضـــرية واملناطق الريفية )املقصـــد واملناطق احمليط

 .حتقيق نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضريةبشأن  ةالرباجمياألولوية جمال تركيز رئيسي يف 
مسامهات إضافية من خالل عمله  القادرة على الصمودالنظم الزراعية والغذائية بشأن  ةالرباجمياألولوية ويقدم جمال  -266

من أهداف التنمية  5-11يف ســـــــــــــبيل التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشـــــــــــــخاص املتضـــــــــــــررين )املقصـــــــــــــد 
من ا متكاملة املسـتدامة(، وكذلك الزايدة بنسـبة كبرية يف عدد املدن واملسـتوطنات البشـرية اليت تعتمد وتنفذ سـياسـات وخططً 

أجل مشول اجلميع، وحتقيق الكفاءة يف اســــــتخدام املوارد، والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، والقدرة على الصــــــمود يف 
مواجهة الكوارث، ووضــع وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكوارث على مجيع املســتوايت، مبا يتماشــى مع إطار ســينداي للحد 

 ب من أهداف التنمية املستدامة(.-11)املقصد  2030-2015من خماطر الكوارث للفرتة 
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 من أهداف التنمية املستدامة: ضمان وجود أمناط استهيك وإنتاج مستدامة 12اهلدف 

 
يشــكل ضــمان وجود أمناط اســتهالك وإنتاج مســتدامة أحد حماور الرتكيز املهمة يف عمل املنظمة. وســيســاهم جمال  -267

مســـامهًة أســـاســـية يف تنفيذ اإلطار العشـــري  حتقيق نظم غذائية مســـتدامة يف املناطق احلضـــريةللمنظمة بشـــأن  ةالرباجمياألولوية 
من أهداف التنمية املســتدامة(، فضــاًل عن مســامهة إضــافية من جمال  1-12لربامج االســتهالك واإلنتاج املســتدامني )املقصــد 

. وســيكون حتقيق اإلدارة املســتدامة واالســتخدام الكفء للموارد الطبيعية أمناط غذائية صــحية للجميعبشــأن  ةالرباجمياألولوية 
 االقتصــــاد األحيائيبشــــأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املســــتدامة( أحد حماور الرتكيز الرئيســــية جملال  2-12)املقصــــد 

 االبتكار من أجل إنتاج زراعيبشـــأن  جميةلربااألولوية اجماالت ، فضـــاًل عن مســـامهات إضـــافية من ألغذية وزراعة مســـتدامتني
 .مستدام، والتحول األزرق، ومبادرة العمل يًدا بيد، ونظم زراعية وغذائية مكيّفة مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره

من أهداف  3-12وميثل خفض النفاايت الغذائية العاملية على صــــعيد أماكن البيع ابلتجزئة واملســــتهلكني )املقصــــد  -268
، فضــاًل عن مســامهات احلد من الفاقد واملهدر من األغذيةبشــأن  ةالرباجمي األولوية ة املســتدامة( حمور تركيز رئيســي جملالالتنمي

 أغذية آمنة للجميع، والتحول األزرق، وحتقيق نظم غذائية مســــــتدامة يف املناطقبشــــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت إضــــــافية من 
 .ألغذية وزراعة مستدامتنياحلضرية، واالقتصاد األحيائي 

من أجل األغذية والزراعة املســتدامة بشــكل أســاســي على  االقتصــاد األحيائيبشــأن  ةالرباجمياألولوية وســريكز جمال  -269
 واملياهحتقيق اإلدارة الســــــــــــــليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفاايت طوال دورة عمرها واحلد بدرجة كبرية من إطالقها يف اهلواء 

من أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة( واحلد بدرجة كبرية من إنتاج النفاايت، من خالل املنع والتخفيض  4-12املقصـــــــــــــد والرتبة )
 من أهداف التنمية املستدامة(. 5-12وإعادة التدوير وإعادة االستعمال )املقصد 

ة وأمناط العيش يف ويشــــكل ضــــمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصــــلة والوعي ابلتنمية املســــتدام -270
أمناط بشــأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املســتدامة( أحد حماور الرتكيز الرئيســية جملال  8-12وائم مع الطبيعة )املقصــد 

 .غذائية صحية للجميع
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بشــأن حتقيق نظم غذائية مســتدامة يف املناطق احلضــرية مســامهات إضــافية حنو تعزيز  ةالرباجمياألولوية وســيقدم جمال  -271
احلد بشأن  ةالرباجمي األولوية جمايلمن أهداف التنمية املستدامة(، يف حني أن  7-12ممارسات الشراء العام املستدامة )املقصد 

، سيقومان بدعم البلدان النامية لتعزيز زراعة مستدامتنيمن الفاقد واملهدر من األغذية، واالقتصاد األحيائي من أجل أغذية و 
أ من أهداف -12قدراهتا العلمية والتكنولوجية للمضـــي قدًما حنو حتقيق أمناط االســـتهالك واإلنتاج األكثر اســـتدامة )املقصـــد 

  التنمية املستدامة(. 
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 لتغري املناخ وآاثرهمن أهداف التنمية املستدامة: اختاذ إجراءات عاجلة للتصد   13اهلدف 

 
تقدم النظم الزراعية والغذائية مســــــــامهة حمورية يف اإلجراءات الرامية إىل مكافحة تغري املناخ وآاثره. ويشــــــــري تقرير اهليئة  -272

يف املائة من  23إىل أن اســــتخدام األراضــــي الزراعية يســــاهم يف نســــبة تصــــل إىل  2019احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام 
ا على دور املنظمة يف التخفيف من تغري املناخ ا نبعااثت غازات االحتباس احلراري البشـــــــــرية املنشـــــــــأ، كما يشـــــــــدد التقرير أيضـــــــــً

 نظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخبشأن  ةالرباجمياألولوية والتكيف معه. وسيجري قسم أساسي من هذا العمل يف جمال 
كيز على تعزيز املرونــة والقــدرة على الصـــــــــــــمود يف مواجهــة األخطــار املرتبطــة ابملنــاخ والكوارث ، مع الرت وختفف من حــدة آاثره

النظم بشــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت من أهداف التنمية املســــتدامة(، املدعوم مبســــامهات إضــــافية من  1-13الطبيعية )املقصــــد 
؛ وكذلك غذائية مســــــــــتدامة يف املناطق احلضــــــــــرية، ومبادرة العمل يًدا بيدالزراعية والغذائية القادرة على الصــــــــــمود، وحتقيق نظم 

 .االبتكار من أجل إنتاج زراعي مستدام، والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة
يد الوطين )املقصد ويشكل إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط على الصع -273

من أهداف التنمية املســـتدامة(، وتعزيز آليات حتســـني مســـتوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ  13-2
ب من أهداف التنمية املســــــتدامة(، عنصــــــرين رئيســــــيني -13ا، والدول اجلزرية الصــــــغرية النامية )املقصــــــد منوً األقّل يف البلدان 
وتكمل  نظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره.بشــــــــــــــأن  ةالرباجمياألولوية كيز يف جمال حيظيان ابلرت 

)املقصــــد  النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصــــمودبشــــأن  ةالرباجمي األولوية جمايلهذه املســــامهات مســــامهات إضــــافية من 
ب من أهداف التنمية -13)املقصد  صغار املنتجني على املوارد بشكل عادلمن أهداف التنمية املستدامة( وحصول  13-2

 املستدامة(.
مســامهة إضــافية من أجل دعم تنفيذ ما تعهدت به األطراف  تعزيز االســتثماراتبشــأن  ةالرباجمياألولوية وســيقدم جمال  -274

 100مم املتحدة اإلطارية بشــــــــأن تغري املناخ من التزام هبدف التعبئة املشــــــــرتكة ملبلغ قدره من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية األ
ــــار ــــة التنفيــــذ  ملي ــــة وشـــــــــــــفــــافي ــــاق إجراءات التخفيف اجملــــدي ــــة، يف ســـــــــــــي ــــامي ــــدان الن ــــاجــــات البل ــــة احتي  دوالر ســـــــــــــنواًي لتلبي

 نظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخبشــأن  ةالرباجمياألولوية وســيقدم جمال  أ من أهداف التنمية املســتدامة(.-13)املقصــد 
ا يف حتســني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشــرية واملؤســســية بشــأن التخفيف وختفف من حدة آاثره ، مســامهات إضــافية أيضــً

 التنمية املستدامة(.من أهداف  3-13من تغري املناخ، والتكّيف معه، واحلد من آاثره، واإلنذار املبكر به )املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  14اهلدف 
  فظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

 
تؤدي املنظمة، بوصــــــــفها وكالة األمم املتحدة الرائدة املعنية مبصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املســــــــتدامة، دورًا  -275

رئيســًيا يف تعزيز حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق التنمية املســتدامة. وبناء على 
"، إضــــــافة إىل تعددية األربع فضــــــلياتاألمن أهداف التنمية املســــــتدامة على " 14يق اهلدف ذلك، تتوزع املســــــامهات يف حتق

. التحول األزرقبشــأن  ةالرباجمي األولوية جمالمة اليت تشــغل مركز االســتهداف يف املقاصــد الرئيســية من أهداف التنمية املســتدا
على تعزيز إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والســــــــاحلية على  التحول األزرقبشــــــــأن  ةالرباجمياألولوية ووفًقا لذلك، يركز جمال 

األولوية جماالت فضـــــاًل عن مســـــامهات إضـــــافية من  –من أهداف التنمية املســـــتدامة  2-14حنو مســـــتدام ومحايتها )املقصـــــد 
يكولوجية من أجل األغذية النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود، والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلبشأن  لرباجميةا

(؛ وحظر أشــــــكال اإلعاانت املقدمة ملصــــــايد األمساك اليت تســــــاهم يف اإلفراط يف قدرات الصــــــيد ويف صــــــيد األمساك والزراعة
التنوع بشـــــــأن  ةالرباجمياألولوية فضـــــــاًل عن مســـــــامهات إضـــــــافية من جمال  –من أهداف التنمية املســـــــتدامة  6-14)املقصـــــــد 

(؛ وزايدة الفوائد االقتصــــــــــــــادية اليت تتحقق للدول اجلزرية اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة ظمالبيولوجي وخدمات الن
ا من االســـتخدام املســـتدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املســـتدامة ملصـــايد منوً األقّل الصـــغرية النامية والبلدان 

من أهداف التنمية املســــتدامة(؛ وتعزيز حفظ احمليطات ومواردها واســــتخدامها اســــتخداًما مســــتداًما  7-14األمساك )املقصــــد 
ج من أهداف التنمية -14عن طريق تنفيذ القانون الدويل بصـــــــــيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار )املقصـــــــــد 

لمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية )املقصـد املسـتدامة(، فضـاًل عن مسـامهة إضـافية يف زايدة املعارف الع
التنوع بشأن  ةالرباجمي األولوية ذاته، إىل جانب جمال ة هذاالرباجمياألولوية أ من أهداف التنمية املستدامة(. ويهدف جمال -14

يم الصـــــيد على حنو فعال، وإهناء ، بشـــــكل رئيســـــي إىل تنظاإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة البيولوجي وخدمات النظم
أهداف التنمية  من 4-14الصـــيد املفرط والصـــيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم وممارســـات الصـــيد املدمرة )املقصـــد 



203  C 2023/3 

 

االقتصـــــــاد األحيائي من أجل األغذية والزراعة بشـــــــأن  ةالرباجمياألولوية املســـــــتدامة(، فضـــــــاًل عن مســـــــامهة إضـــــــافية من جمال 
 .ستدامةامل

، وحصـــــول صـــــغار املنتجني على املوارد بشـــــكل عادل، الرتكيز التحول األزرقبشـــــأن  ةاجميالرب  األولوية جماالويضـــــع  -276
ب من أهداف التنمية -14األويل على توفري إمكانية وصــول صــغار الصــيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألســواق )املقصــد 

أمناط غذائية صــــحية للجميع، والتحول الريفي بشــــأن  ةالرباجمي األولوية جمايلاملســــتدامة(، فضــــاًل عن مســــامهات إضــــافية من 
وهو ما يربز دور األمساك يف األمناط الغذائية الصـــــــــــحية ويف ضـــــــــــمان مشول صـــــــــــيادي األمساك يف حتول اإلنتاج  – الشـــــــــــامل
 الريفي. والتحول

تركيزًا أولًيا  نظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثرهبشــــــأن  ةالرباجمياألولوية وســــــريكز جمال  -277
من أهداف التنمية املستدامة(، يف حني  3-14على املساعدة يف تقليل حتمض احمليطات إىل أدىن حد ومعاجلة آاثره )املقصد 

مســامهة إضــافية  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعةأن بشــ ةالرباجمي األولوية ســيقدم جمال
يف حفظ املناطق الســــــاحلية والبحرية، مبا يتســــــق مع القانون الوطين والدويل، واســــــتناًدا إىل أفضــــــل املعلومات العلمية املتاحة 

 من أهداف التنمية املستدامة(. 5-14)املقصد 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  15اهلدف 
 محاية النظم اإليكولوجية الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، 

 وإدارة الغاابت على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 
 ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 
أكثر حبماية النظم اإليكولوجية فعال أجل ضــــــــــــــمان قيامها على حنو  ال بد من حتويل النظم الزراعية والغذائية من -278

الربّية وترميمها وتعزيز اســــتخدامها على حنو مســــتدام، وإدارة الغاابت على حنو مســــتدام، ومكافحة التصــــحر، ووقف تدهور 
إنتاج كل من الفضيلتني األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وترتكز املسامهات يف حتقيق هذا اهلدف يف  

 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةبشأن  ةالرباجمياألولوية فعلى وجه اخلصوص، يساهم جمال  أفضل وبيئة أفضل.
من أهداف التنمية املســــــتدامة، مبا يف ذلك ضــــــمان حفظ  15يف حتقيق عدد من مقاصــــــد اهلدف  من أجل األغذية والزراعة

وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماهتا، وال ســـــــــــيما الغاابت واألراضـــــــــــي الرطبة 
األولوية جماالت ن فضـــاًل عن مســـامهات إضـــافية م –من أهداف التنمية املســـتدامة  1-15واجلبال واألراضـــي اجلافة )املقصـــد 

نظم زراعيـة وغـذائيـة متكيّفـة مع تغرّي املنـاخ وختفف من حـدة آاثره، والنظم الزراعيـة والغـذائيـة القـادرة على بشــــــــــــــأن  لرباجميـةا
(، ويســاعد يف مكافحة التصــحر، وترميم األراضــي والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك األراضــي املتضــررة والتحول األزرق الصــمود،

بشــأن  ةالرباجمي األولوية جمايلفضــاًل عن مســامهات إضــافية من  –من أهداف التنمية املســتدامة  3-15)املقصــد من التصــحر 
(، وحفظ نظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخ وختفف من حدة آاثره، والنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصــــــــــــــمود

من أهداف التنمية املســتدامة(؛ مع القيام يف الوقت  4-15ها البيولوجي )املقصــد النظم اإليكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوع
ذاته بتعزيز التقاســــــم العادل واملنصــــــف للمنافع الناشــــــئة عن اســــــتخدام املوارد الوراثية، وتعزيز ســــــبل الوصــــــول إىل تلك املوارد 

 كب.من أهداف التنمية املستدامة( بغية عدم ترك أي أحد خلف الر  6-15)املقصد 
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وسيكون تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة وحتقيق زايدة  -279
من أهداف التنمية املســـــتدامة( حمور  2-15كبرية يف نســـــبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصـــــعيد العاملي )املقصـــــد 

، فضــاًل عن مســامهات إضــافية من االبتكار من أجل إنتاج زراعي مســتدامبشــأن  ةالرباجمي األولويةال جمالرتكيز األســاســي يف 
النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصـــــــــــمود، ونظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخ بشـــــــــــأن  لرباجميةاألولوية اجماالت 
اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعة، واالقتصـــــــــــاد األحيائي من من حدة آاثره، والتنوع البيولوجي وخدمات النظم  وختفف

 .أجل األغذية والزراعة املستدامة
وكما يتضـــح من تزايد اإلصـــابة ابألمراض احليوانية املنشـــأ، ســـيكون من املهم بشـــكل حاســـم يف مرحلة الحقة اختاذ  -280

 ألراضــــــــــــــي وامليــــاه وتقليــــل أثر ذلــــك إىل حــــد كبريتــــدابري ملنع إدخــــال األنواع الغريبــــة الغــــازيــــة إىل النظم اإليكولوجيــــة ل
 األولوية من أهداف التنمية املســــــــتدامة(. وبناًء على ذلك، ســــــــيكون ذلك هو حمور الرتكيز الرئيســــــــي جملال 8-15)املقصــــــــد 

 ، وذلك من أجل احلفاظ على النظم الزراعية والغذائية السليمة ومحاية صحة اإلنسان.صحة واحدةبشأن  ةالرباجمي
 من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةبشأن  ةالرباجمياألولوية ثل أحد حماور الرتكيز الرئيسية جملال وسيتم -281

يف اختــاذ إجراءات عــاجلــة وهــامــة للحــد من تــدهور املوائــل الطبيعيــة، ووقف فقــدان التنوع البيولوجي  أجــل األغــذيــة والزراعــة
االبتكار من بشـــأن  ةالرباجمي األولوية فضـــاًل عن مســـامهات إضـــافية من جمال من أهداف التنمية املســـتدامة(، 5-15)املقصـــد 

 .أجل إنتاج زراعي مستدام
ما يتم تقدمي مســــــامهات إضــــــافية من أجل إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف عمليات التخطيط ك -282

من أهداف التنمية املستدامة(  9-15الوطين واحمللي، والعمليات اإلمنائية، واسرتاتيجيات احلد من الفقر، واحلساابت )املقصد 
، ومن أجل حشــــد املوارد املالية من مجيع املصــــادر وزايدهتا زايدة كبرية ول األزرقالتحبشــــأن  ةالرباجمي األولوية من خالل جمال

من أهداف التنمية  أ-15بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واســــــــتخدامها اســــــــتخداًما مســــــــتداًما )املقصــــــــد 
 .ظم اإليكولوجية من أجل األغذية والزراعةالتنوع البيولوجي وخدمات النبشأن  ةالرباجمياألولوية املستدامة( من خالل جمال 
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 من أهداف التنمية املستدامة:  16اهلدف 
 التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أ د من أجل حتقيق التنمية املستدامة،

وإات ة إمكانية وصول اجلميع إى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على  
 املستوايت كافة

 
األكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصــــــمود واســــــتدامة يف إقامة الســــــالم والعدالة  ســــــتســــــاهم النظم الزراعية والغذائية -283

 حاالت الطوارئ الزراعيةبشــــأن  ةالرباجمي األولوية للمنظمة هي من خالل جمالواملؤســــســــات القوية. ونقطة الدخول الرئيســــية 
، وذلك يف املسامهة يف احلد بدرجة كبرية من مجيع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان والغذائية
 طة ابلنزاعات.من أهداف التنمية املستدامة( من خالل احلد من حاالت الوفاة املرتب 1-16)املقصد 

ويتم تقدمي مســـــــــامهات إضـــــــــافية من أجل ضـــــــــمان اختاذ القرارات على حنو يليب االحتياجات وشـــــــــامل للجميع  -284
 ةالرباجمي األولوية من أهداف التنمية املســـــتدامة( من خالل جمال 7-16وتشـــــاركي ومتثيلي على مجيع املســـــتوايت )املقصـــــد 

التحول الريفي الشــامل، والنظم بشــأن  ةالرباجمي األولوية جمايل، وكذلك من خالل حاالت الطوارئ الزراعية والغذائيةبشــأن 
مســـامهة إضـــافية  أمناط غذائية صـــحية للجميعبشـــأن  ةالرباجمياألولوية . ويقدم جمال الزراعية والغذائية القادرة على الصـــمود

من  3-16صول اجلميع إىل العدالة )املقصد يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل وضمان تكافؤ فرص و 
ا  النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصـــــمودبشـــــأن  ةالرباجمياألولوية أهداف التنمية املســـــتدامة(، بينما يدعم جمال  أيضـــــً

وال ســيما  تعزيز املؤســســات الوطنية ذات الصــلة، بوســائل منها التعاون الدويل، ســعًيا لبناء القدرات على مجيع املســتوايت،
ا بســــــبب النزاعات على املوارد -16يف البلدان النامية، ملنع العنف )املقصــــــد  أ من أهداف التنمية املســــــتدامة(، خصــــــوصــــــً

 الطبيعية اليت تتعرض لضغوط متزايدة.
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  من أهداف التنمية املستدامة: 17اهلدف 
 املستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية 

 
تستعرض املنظمة منوذج أعماهلا بغية حتسني فعاليته واالستفادة بشكل أفضل من املعارف املتعددة التخصصات يف  -285

املنظمة، ومن دورها يف توفري املعلومات والبياانت، وكمنتدى حمايد للقضــــــــــــااي املتعلقة ابألغذية والزراعة. ويف هذا الســــــــــــياق، 
بدور أســـاســـي ابلنســـبة إىل الطريقة اليت ســـتضـــمن هبا املنظمة مســـامهة أكثر أتثريًا وحتوياًل من أجل حتقيق  17يضـــطلع اهلدف 

، من خالل العوامل املســّرعة واملهام األســاســية، دور املنظمة لرباجميةاألولوية اجماالت أهداف التنمية املســتدامة. وجتســد مجيع 
 م الزراعية والغذائية املستدامة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.كجهة حمفزة إلقامة شراكات وحتالفات ختص النظ

 5-17منًوا وتنفيذها )املقصد  األقلّ  البلدانات يف وسينصب تركيز خاص على دعم اعتماد نظم لتشجيع االستثمار  -286
نما سيكون دعم املنظمة للتفعيل ، بيتعزيز االستثماراتبشأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املستدامة( من خالل جمال 

منًوا حبلول عام األقّل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصــــــــــــــاحل البلدان 
من أهداف  8-17، وتعزيز اســتخدام التكنولوجيات التمكينية، وال ســيما تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت )املقصــد 2017

رتكيز بشـــــكل أســـــاســـــي على زايدة ال. وســـــينصـــــب الزراعة الرقميةبشـــــأن  ةالرباجميجمال األولوية التنمية املســـــتدامة( حمور تركيز 
شـــفافية بشـــأن  ةالرباجمياألولوية من أهداف التنمية املســـتدامة( يف جمال  11-17صـــادرات البلدان النامية زايدًة كبريًة )املقصـــد 

 .األسواق والتجارة
، األربع فضـــــــلياتاألمن أهداف التنمية املســـــــتدامة على  17وتتوزع املســـــــامهات اإلضـــــــافية من أجل حتقيق اهلدف  -287

وذلك هبدف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشــــــــــــــمال واجلنوب ويف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف ما يتعلق 
من أهداف التنمية املســـــــــتدامة(، وتعزيز نظام جتاري متعدد  6-17املقصـــــــــد ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصـــــــــول إليها )

من أهداف  10-17األطراف عاملي قائم على القواعد ومفتوح وغري متييزي ومنصف يف إطار منظمة التجارة العاملية )املقصد 
منًوا إىل األســـــواق من دون فرض  لّ األق التنمية املســـــتدامة(، وحتقيق التنفيذ املناســـــب التوقيت لوصـــــول منتجات مجيع البلدان
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من أهداف التنمية املستدامة(، وتعزيز اتساق السياسات من أجل حتقيق  12-17رسوم مجركية أو حصص مفروضة )املقصد 
من أهداف التنمية املســـتدامة(، وتعزيز الشـــراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املســـتدامة  14-17التنمية املســـتدامة )املقصـــد 

من أهداف التنمية املســـــــــتدامة(، وتشـــــــــجيع وتعزيز الشـــــــــراكات العامة وبني القطاع العام والقطاع اخلاص  16-17قصـــــــــد )امل
من أهداف التنمية املســتدامة(. وجيري تقدمي هذه املســامهات اإلضــافية عن  17-17وشــراكات اجملتمع املدين الفعالة )املقصــد 

غذائية صحية للجميع،  االبتكار من أجل إنتاج زراعي مستدام، وصحة واحدة، وأمناطبشأن  لرباجميةاألولوية اجماالت طريق 
وأغذية آمنة للجميع، وشــــــــــــــفافية األســــــــــــــواق والتجارة، ومبادرة العمل يًدا بيد، ونظم زراعية وغذائية متكيّفة مع تغرّي املناخ 

 .وختفف من حدة آاثره
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 النتائجيكل هل: وصف 4امللحق 
 الوصف عدالبُ 

 العناصر اليزمة لوضع تسلسل هرمي واضح وسبيب للنتائج
 األهداف العامة الرفيعة املستوى اليت توفّر إطارًا لرؤية املنظمة يكون مبنيًّا على األهداف األهداف العاملية لألعضاء
مع  العاملية لألعضــــــــاءوحتقيق األهداف  2030املنظمة يف تنفيذ خطة عام  مســــــــامهةوصــــــــف موجز لســــــــبل  السردية االسرتاتيجية

من أجل كفاءة ومشوالً وقدرة على الصــــــمود واســــــتدامة  أكثرالرتكيز على التحول إىل نظم زراعية وغذائية 
 من دون ترك أي أحد خلف الركب.وحياة أفضل،  إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل،

الرفيعة املســتوى اليت ينبغي أن يســاهم عمل املنظمة يف حتقيقها من خالل  مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة أهداف التنمية املستدامة التوجيهية
 (. وتساعد يف توجيه املقايضات.10و 2و 1السردية االسرتاتيجية للمنظمة )أهداف التنمية املستدامة 

)التعععأثريات اليت  األربع فضعععععععععععليعععاتاأل
 تتطلع املنظمة إى حتقيقها(

خالل عملها الرباجمي، النواتج/ التأثريات الطويلة األجل، وتُقاس هذه "ما" تســـــــــــــــاهم املنظمة يف حتقيقه من 
 التأثريات بواسطة املؤشرات الطويلة األجل ألهداف التنمية املستدامة املناسبة.

"ما" تســـــــــــــاهم املنظمة يف حتقيقه من خالل عملها الرباجمي، النواتج يف األجل املتوســـــــــــــط، وتُقاس هذه النواتج  النواتج
 مؤشرات أهداف التنمية املستدامةبواسطة 

امليزة النســــبية املواضــــيعية والفنية اليت تتمتع هبا املنظمة وقدرهتا على إجناز براجمها، وهي متثل مســــامهة املنظمة  جماالت األولوية الرباجمية
املســـــــــــــــتوايت يف حتقيق النواتج يف األجل املتوســـــــــــــــط. ومتثل خمرجاهتا التنفيذ الفعلي لتدخالت املنظمة على 
 القطرية واإلقليمية والعاملية، ابستخدام املوارد العادية واملوارد من خارج امليزانية على حدٍّ سواٍء.

 العناصر اإلضافية لرتكيز عمل املنظمة وتسريع وتريته ومتكينه
تطلعاتنا. وتوفري املســــــــــاعدة  تســــــــــريع وترية التقّدم وتعظيم اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة وحتقيق املسّرعة العوامل

 لتيسري إدارة املقايضات. وضرورة أن يكون عمل املنظمة شاماًل ومراعًيا للمساواة بني اجلنسني
اجملــاالت احلــامســة األمهيــة من أجــل تطبيق مبــادئ عــدم ترك أي أحــد خلف الركــب، وال بــّد من أخــذهــا يف  املواضيع املشرتكة

 ة اليت تضطلع هبا املنظمةاحلسبان يف مجيع األعمال الرباجمي
"ســــــــبل" تنفيذ املنظمة لعملها، مثل خطوط اإلنتاج املنبثقة عن اخلصــــــــائص التنظيمية لدى املنظمة وواليتها  الوظائف األساسية

على النحو املبنّي يف النصــــــــوص األســــــــاســــــــية. تشــــــــّكل الســــــــبل اليت تعّزز من خالهلا املنظمة هذه الوظائف 
 وحمددة األولوايت ومتسلسلة منوذج األعمال لدى املنظمة.األساسية بطريقة هادفة 

 الوظائف األساسية
وابلتايل، متّثل أنواع  تُعّرف الوظائف األساسية أبهنا وسائل العمل احلامسة اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. -288

توقع أن تؤدي املنظمة فيها دورًا قياداًي، وهي جماالت من امل التدخالت اليت سُتنسد إليها املنظمة األولوية يف خطة عملها.
ويف مثل هذه احلاالت يتعني على املنظمة أن تعمل مع الشركاء وأن تكثف جهودها  ولكن ليس ابلضرورة دورًا حصراًي.

 الستحداث شراكات اسرتاتيجية وتفعيل هذه الشراكات.
االت املتعّلقة بوالية املنظمة، والعمل بشكل يف اجمل جتميع وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل البياانت واملعلومات -1

متضافر مع البلدان والشركاء اآلخرين يف التنمية لتحديد الدوافع اخلاصة ابملستهلكني والفجوات يف السياسات 
 واالستثمارات، وتعزيز املنصات املشرتكة واستخدام األدوات التكنولوجية الناشئة.

للنظم  خرين من أجل وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفاتوتيسري ودعم عمل البلدان والشركاء اآل -2
الزراعية والغذائية املستدامة والشاملة والقادرة على الصمود، مثل االتفاقات الدولية ومدوانت السلوك واملواصفات 

 الفنية والتكنولوجيات ذات الصلة واألدوات الرقمية واملمارسات اجليدة وغري ذلك.
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وتعزيز ودعم احلوار يف جمال السياسات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية على املستوايت العاملية واإلقليمية وتيسري  -3
 ، مبا يف ذلك االعرتاف الصريح ابملقايضات ومراعاهتا.والقطرية

ودعم املؤسسات على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، إلعداد وتنفيذ ورصد وتقييم  -4
 السياسات والربامج القائمة على األدلة واالستفادة من االستثمارات.

تعاجل  وتيسري الشراكات والتحالفات من أجل إقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود -5
اجملتمع  أوجه عدم املساواة وال ترتك أحًدا خلف الركب، مبا يف ذلك مع احلكومات والشركاء يف التنمية ومنظمات

 املدين والقطاع اخلاص.
 إسداء املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسّن من تطبيقها -6

 يف اجملاالت ذات الصلة بوالية املنظمة. 
ابملستهلكني، مع االستفادة من ، مبا يف ذلك الدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةو -7

 معارف املنظمة وبياانهتا وموقعها كوكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ودورها املوثوق كوسيط حمايد.
. للمنظمة دمج التخطيط القطري ضمن اإلطار االسرتاتيجي 9الشكل ويبنّي  -289
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 االسرتاتيجي: دمج التخطيط القطر  ضمن اإلطار 9الشكل 
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 : اقرتاا امليزانية حبسب أبواب امليزانية واألقاليم5امللحق 
 (2023-2022مبعدالت الفرتة  )آبالف الدوالرات األمريكية

 

 أورواب وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادئ أفريقيا املقر الرئيسي/العامل 0
 أمريكا اليتينية 
 والبحر الكارييب

ومشال  الشرق األدىن
   اجملموع أفريقيا

 أبواب امليزانية
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
 االعتمادات

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 

 امليزانية
 اجملموع

1- 71 485 170 064 30 506 127 282 19 317 80 418 6 374 30 884 18 056 58 101 10 993 56 459 156 732 523 209 679 941 
2- 65 960 67 857 27 029 78 932 12 242 57 084 4 804 15 905 12 715 15 970 6 991 27 261 129 741 263 010 392 750 
3- 65 670 115 440 16 861 91 406 11 388 90 470 5 815 20 585 12 308 108 440 6 271 41 897 118 313 468 237 586 550 
4- 67 925 262 145 20 884 581 188 9 568 468 640 4 596 103 377 13 598 58 263 7 206 207 626 123 778 1 681 239 1 805 017 
5- 68 130 18 416 719 3 677 810 0 478 142 693 0 484 537 71 314 22 772 94 087 
: إدارة برانمج التعاون 6-1

 التقين ودعمه
1 019 0 1 107 0 784 0 548 0 555 0 432 0 4 444 0 4 444 

: مشاريع برانمج 6-2
 التعاون التقين

24 374 0 45 155 0 27 454 0 9 287 0 20 461 0 9 613 0 136 344 0 344 136 

 788 140 0 788 140 0 044 10 0 016 21  836 9 0 238 28 0 261 46 0 393 25 برانمج التعاون التق  -6
7-  55 551 7 094 1 329 436 3 768 0 6 659 953 1 995 27 1 664 464 70 965 8 975 79 940 
8- 30 303 0 1 183 0 839 0 568 0 1 475 222 806 0 35 173 222 35 395 
9- 49 065 3 126 2 215 427 2 313 0 1 302 777 2 404 0 2 389 410 59 687 4 740 64 426 
10- 43 968 2 134 3 151 0 6 019 186 1 526 397 4 709 0 2 750 4 226 62 123 6 943 69 066 
 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 املصروفات الطارئة -11
 000 14 0 000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 14 اإلنفاق الرأ ايل -12
 421 22 0 421 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 22 اإلنفاق األم  -13

 982 984 3 347 979 2 635 005 1 880 338 597 49 024 241 969 88 021 173 958 41 798 696 502 94 348 883 140 150 275 646 471 580 اجملموع
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 : اقرتاا امليزانية للفرتة حبسب أبواب امليزانية والو دات التنظيمية6امللحق 
 (2023-2022مبعدالت الفرتة  )آبالف الدوالرات األمريكية

 املعدل وامليزانيةبرانمج العمل  التنظيمية  اتأبواب امليزانية والو د 
برانمج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري  2023-2022للفرتة 

2024-2025 
 087 1 0  087 1 مكاتب املدير العام    
 040 4 517 523 3 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي     
 585 6 008 1 577 5 املراكز    
 034 1 218 816 مسار الشراكات والتواصل    
 508 46 005 1 502 45 املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة مسار    
 660 16 (88) 749 16 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 165 0  165 مكاتب االتصال    
 564 24 83 482 24 املكاتب اإلقليمية    
 099 45 0  099 45 ممثليات املنظمة    
 557 18 (83) 640 18 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (568 7) (366 2) (202 5) إيرادات املنظمة    
 732 156 294 438 156 إنتاج أفضل -1

 619 1 0  619 1 مكاتب املدير العام    
 018 2 517 501 1 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 029 8 207 822 7 املراكز    
 259 1 266 993 مسار الشراكات والتواصل    
 458 18 112 346 18 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 524 37 331 193 37 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 369 0  369 مكاتب االتصال    
 241 18 (10) 251 18 املكاتب اإلقليمية    
 244 34 0  244 34 ممثليات املنظمة    
 363 13 (70) 432 13 اإلقليمية الفرعيةاملكاتب     
 (382 5) (203 1) (179 4) إيرادات املنظمة    
 741 129 150 590 129 تغذية أفضل -2

 363 1 500 863 مكاتب املدير العام    
 441 12 414 028 12 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 021 11 380 641 10 املراكز    
 629 133 496 والتواصلمسار الشراكات     
 411 31 316 095 31 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 136 12 (222) 358 12 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 87 0  87 مكاتب االتصال    
 297 15 46 251 15 املكاتب اإلقليمية    
 568 27 0  568 27 ممثليات املنظمة    
 521 11 (46) 567 11 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (160 5) (426 1) (735 3) إيرادات املنظمة    

 313 118 95 218 118 بيئة أفضل -3
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 املعدل وامليزانيةبرانمج العمل  التنظيمية  اتأبواب امليزانية والو د 
برانمج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري  2023-2022للفرتة 

2024-2025 
 800 0 800 مكاتب املدير العام    
 257 4 517 740 3 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 893 28 286 607 28 املراكز    
 573 1 332 241 1 والتواصل مسار الشراكات    
 575 15 108 467 15 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة    
 166 20 (310) 476 20 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 704 0  704 مكاتب االتصال    
 118 16 139 979 15 املكاتب اإلقليمية    
 440 29 0  440 29 ممثليات املنظمة    
 586 11 (59) 646 11 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (335 5) (987) (347 4) إيرادات املنظمة    
 778 123 26 752 123  ياة أفضل -4

 391 21 544 1 847 19 مكاتب املدير العام    
 120 10 335 785 9 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 959 8 27 932 8 والتنمية املستدامةمسار املوارد الطبيعية     
 517 16 289 228 16 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية    
 316 13 0  316 13 الربامج اخلاصة والدعم التشغيلي    
 939 2 0  939 2 املكاتب اإلقليمية    
 245 0  245 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (172 2) (172 2) 0  إيرادات املنظمة 
اجلودة الفنية واإل صاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل  -5

 314 71 22 292 71 املسّرعة

 310 0 310 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 709 0 709 مسار الشراكات والتواصل    
 344 136 0 344 136 مشاريع برانمج التعاون التقين    
 144 3 0 144 3 املكاتب اإلقليمية    
 281 0 281 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 788 140 0 788 140 برانمج التعاون التق  -6

 789 27 0  789 27 مكاتب أخرى يف املقر الرئيسي    
 601 32 (949) 550 33 مسار الشراكات والتواصل    
 324 14 0 324 14 مكاتب االتصال    
 935 8 0  935 8 املكاتب اإلقليمية    
 (685 12) 725 (409 13) إيرادات املنظمة    
 965 70 (224) 189 71 التواصل -7

 330 47 000 4 330 43 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة    
 448 3 0  448 3 املكاتب اإلقليمية    
 423 1 0  423 1 املكاتب اإلقليمية الفرعية    
 (028 17) (373 4) (655 12) املنظمةإيرادات     
 173 35 (373) 547 35 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -8
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 املعدل وامليزانيةبرانمج العمل  التنظيمية  اتأبواب امليزانية والو د 
برانمج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري  2023-2022للفرتة 

2024-2025 
 413 58 039 5 374 53 مكاتب املدير العام    
 514 23 000 1 514 22 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة    
 250 2 0  250 2 الربامج اخلاصة والدعم التشغيلي    
 622 10 0  622 10 املكاتب اإلقليمية    
 (113 35) (772 5) (341 29) إيرادات املنظمة    
 687 59 267 419 59  وكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -9

 177 1 0  177 1 مكاتب املدير العام    
 069 80 916 4 154 75 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة    
 572 4 0  572 4 الربامج اخلاصة والدعم التشغيلي    
 479 0  479 مكاتب االتصال    
 155 18 0  155 18 املكاتب اإلقليمية    
 (330 42) (174 5) (156 37) إيرادات املنظمة    
 123 62 (258) 381 62 اإلدارة الكفؤة والفعالة -10

 
  



216  C 2023/3 

 

 الو دات التنظيمية : اقرتاا امليزانية حبسب7امللحق 
 (2023-2022مبعدالت الفرتة  )آبالف الدوالرات األمريكية

برانمج العمل   دات املنظمةو 
 املعدل وامليزانية
  2023-2022للفرتة 

برانمج العمل وامليزانية  التغيري
 2025-2024للفرتة 

ODG- 515 10 495 1 020 9 مكتب املدير العام 
DDC - 147 19 044 2 103 17 نواب املدير العام، رئيس اخلرباء االقتصاديني، رئيس العلماء 
ADG - 755 6 0  755 6 املدير العام املساعد 
OED - 569 8 501 068 8 مكتب التقييم 
OIG - 428 12 043 2 385 10 مكتب املفتش العام 
OSP-  665 12 0  665 12 امليزانيةو  الربانمجمكتب االسرتاتيجية و 
LEG - 587 10 0  587 10 مكتب الشؤون القانونية 
OSG -  284 3 000 1 284 2 أهداف التنمية املستدامةمكتب 
ETH - 158 1 0  158 1 مكتب الشؤون األخالقية 

OMB - 743 0 743 مكتب أمني املظامل 

 850 85 083 7 767 78 مكاتب املدير العام
OIN - 235 8 300 2 935 5 مكتب االبتكار 
OSL -  مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منّوا والبلدان النامية

 861 1 0  861 1 غري الساحلية

OER - 891 0  891 مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود 
OCB-  066 18 0  066 18 مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 
OCS - 024 2 0  024 2 مكتب كبري اإلحصائيني 
OCC - 898 29 0  898 29 مكتب االتصال 

 976 60 300 2 676 58 املكاتب يف املقر الرئيسي 
CFI - 245 36 0  245 36 مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة 

CJW -  912 9 381 531 9 العامليةاملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
CJN - 370 8 500 1 870 6 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 527 54 881 1 646 52 املراكز
PSU - 761 18 0  761 18 شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة 
PSR - 758 10 0  758 10 شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص 
PST - 495 4 0 495 4 شعبة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
PSS - 790 3 0 790 3 شعبة دعم املشاريع 

 805 37 0 805 37 مسار الشراكات والتواصل
NFI - 237 42 650 587 41 وتربية األحياء املائية شعبة مصايد األمساك 

NFO -  251 25 0 251 25 شعبة الغاابت 
NSA -  644 13 (381) 025 14 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان 
NSL - 987 10 650 337 10 شعبة األراضي واملياه 
NSP - 792 28 650 142 28 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت 

 910 120 569 1 341 119 املستدام واإلنتاجمسار املوارد الطبيعية 
ESP - 642 20 0  642 20 بني اجلنسني إلنصافة التحول الريفي الشامل واشعب 
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برانمج العمل   دات املنظمةو 
 املعدل وامليزانية
  2023-2022للفرتة 

برانمج العمل وامليزانية  التغيري
 2025-2024للفرتة 

ESN - 516 16 0  516 16 شعبة األغذية والتغذية 
ESF - 796 10 0 796 10 شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية 
ESS -  148 16 0  148 16 اإلحصاءاتشعبة 
ESA -  420 16 0  420 16 الغذائيةو شعبة اقتصاد النظم الزراعية 
EST - 483 22 0 482 22 شعبة األسواق والتجارة 

 004 103 0 004 103 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية
CSH - 329 16 167 1 161 15 شعبة املوارد البشرية 
CSF - 813 14 000 2 813 12 شعبة الشؤون املالية 
CSL - 970 49 749 1 221 48 شعبة اخلدمات اللوجستية 
CSI -  330 47 000 4 330 43 شعبة الرقمنة واملعلوماتية 

CSG - 473 22 000 1 473 21 شعبة خدمات األجهزة الرائسية 
 914 150 916 9 998 140 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة

IAC - 250 2 0  250 2 املسامهات يف التنسيق املشرتك بني الوكاالت 
OSM - 500 8 0  500 8 الصندوق املتعدد التخصصات 

SPJ - 572 4 0  572 4 برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني 
DCS - 816 4 0  816 4 وحدات دعم الربامج 

 138 20 0  138 20 التشغيليالربامج اخلاصة والدعم 
LOB - )386 1 0  386 1 مكتب االتصال مع االحتاد األورويب وبلجيكا )بروكسل 
LOG- )139 3 0  139 3 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )جنيف 
LOJ - )608 1 0  608 1 مكتب االتصال مع الياابن )يوكوهاما 

LON - )278 4 0  278 4 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )نيويورك 
LOR - )671 1 0  671 1 مكتب االتصال مع االحتاد الروسي )موسكو 

LOW - )046 4 0 046 4 مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية )واشنطن العاصمة 
 129 16 0 129 16 مكاتب االتصال

TPI -  الربانمج املشرتك بني األقاليم وملكافحة  –مشاريع برانمج التعاون التقين
 374 24 (235) 609 24 حاالت الطوارئ

TPA -  155 45 414 741 44 أفريقيا -مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPP -  454 27 610 845 26 آسيا واحمليط اهلادئ –مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPL -  461 20 556 905 19 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب –مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPN -  613 9 672 941 8 الشرق األدىن ومشال أفريقيا –مشاريع برانمج التعاون التقين 
TPE -  287 9 (016 2) 303 11 أورواب ووسط آسيا –مشاريع برانمج التعاون التقين 

 344 136 0  344 136 التعاون التق مشاريع برانمج 
RAF - )351 24 258 093 24 املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا 
SFW - )381 4 (258) 639 4 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا )داكار 
SFC - )817 5 0 817 5 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى )ليربفيل 
SFE -  581 8 432 149 8 اباب(أاملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية )أديس 
SFS - )604 6 (432) 037 7 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )هاراري 

FRA - 950 59 0  950 59 ممثليات املنظمة يف أفريقيا 
 685 109 0 685 109 أفريقيا
RAP - )764 33 0 764 33 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )ابنكوك 
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برانمج العمل   دات املنظمةو 
 املعدل وامليزانية
  2023-2022للفرتة 

برانمج العمل وامليزانية  التغيري
 2025-2024للفرتة 

SAP- )405 5 0 405 5 املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ )أبيا 
FAP - 620 28 0 620 28 ممثليات املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ 

 789 67 0 789 67 آسيا واحمليط اهلادئ
REU - )861 16 0 861 16 املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى )بودابست 
SEC - )149 5 0 149 5 املكتب اإلقليمي الفرعي آسيا الوسطى )أنقرة 
FEU - 701 4 0 701 4 ممثليات املنظمة يف أورواب وآسيا الوسطى 

 711 26 0 711 26 أورواب وآسيا الوسطى
RLC - )367 25 0 367 25 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو 
SLC - )234 7 0 234 7 املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب )بريدجتاون 
SLM- )849 6 0 849 6 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )مدينة بنما 
FLA - 701 30 0 701 30 املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ممثليات 

 151 70 0 151 70 أمريكا اليتينية والبحر الكارييب
RNE- )119 21 0 119 21 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )القاهرة 
SNE - )377 6 0 377 6 املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا )تونس 
SNG - املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن 

 )أبو ظيب(
 0 0 0 

SNM - )578 0 578 املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب )بريوت 
FNE - 379 12 0 379 12 ممثليات املنظمة يف الشرق األدىن 

 454 40 0 454 40 ومشال أفريقيا الشرق األدىن
 (773 132) (749 22) (024 110) املنظمة واسرتداد التكاليف صايف إيرادات

 600 0  600 املصروفات الطارئة
 000 14 0  000 14 الرأ ايل اإلنفاق

 421 22 0 421 22 اإلنفاق األم 

 635 005 1 0 635 005 1 اجملموع
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 حبسب الرتب والو دات التنظيمية الوظائف: عدد 8امللحق 

-2022للفرتة  املعدل برانمج العمل وامليزانية  
2023 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2025-2024للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون و دات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع

 30 14 0 13 3 4 1 0 3 0 26 13 0 10 3 مكتب املدير العام

 41 16 0 19 6 1 0 0 0 1 40 16 0 19 5 نواب املدير العام، رئيس اخلرباء االقتصاديني، رئيس العلماء

 14 7 0 0 7 0 0 0 0 0 14 7 0 0 7 املدير العام املساعد 

 13 3 0 8 2 1 0 0 0 1 12 3 0 8 1 مكتب التقييم

 34 4 0 28 2 7 0 0 6 1 27 4 0 22 1 مكتب املفتش العام

 35 8 0 25 2 0 0 0 0 0 35 8 0 25 2 وامليزانيةالربانمج االسرتاتيجية و مكتب 

 29 6 0 21 2 0 0 0 0 0 29 6 0 21 2 مكتب الشؤون القانونية

 6 1 0 4 1 1 0 0 1 0 5 1 0 3 1 مكتب أهداف التنمية املستدامة

 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 مكتب الشؤون األخالقية

 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 مكتب أمني املظامل

 207 61 0 121 25 14 1 0 10 3 193 60 0 111 22 مكاتب املدير العام

 19 5 0 12 2 4 0 0 3 1 15 5 0 9 1 مكتب االبتكار

مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منّوا والبلدان النامية 
 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 غري الساحلية 

 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود

 40 13 0 23 4 0 0 0 0 0 40 13 0 23 4 مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة

 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 اإلحصائينيرئيس مكتب 

 75 28 0 45 2 0 0 0 0 0 75 28 0 45 2 مكتب االتصال

 146 49 0 86 11 4 0 0 3 1 142 49 0 83 10 املكاتب يف املقر الرئيسي 
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-2022للفرتة  املعدل برانمج العمل وامليزانية  
2023 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2025-2024للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون و دات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع

 114 30 0 78 6 0 0 0 0 0 114 30 0 78 6 مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة

 22 8 0 12 2 2 2 0 0 0 20 6 0 12 2 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8 0 0 7 1 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 144 38 0 97 9 2 2 0 0 0 142 36 0 97 9 املراكز
 38 14 0 22 2 0 0 0 0 0 38 14 0 22 2 شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة

 34 13 0 19 2 0 0 0 0 0 34 13 0 19 2 شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص

 10 3 0 6 1 0 0 0 0 0 10 3 0 6 1 شعبة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

 15 5 0 9 1 0 0 0 0 0 15 5 0 9 1 شعبة دعم املشاريع 

 97 35 0 56 6 0 0 0 0 0 97 35 0 56 6 مسار الشراكات والتواصل

 123 41 0 79 3 2 (1) 0 3 0 121 42 0 76 3 وتربية األحياء املائية شعبة مصايد األمساك

 64 18 0 43 3 0 0 0 0 0 64 18 0 43 3 شعبة الغاابت 

 36 10 0 23 3 (1) (1) 0 (2) 2 37 11 0 25 1 اإلنتاج احليواين وصحة احليوانشعبة 

 29 7 0 20 2 1 0 0 1 0 28 7 0 19 2 شعبة األراضي واملياه

 68 25 0 40 3 1 0 0 1 0 67 25 0 39 3 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت

 320 101 0 205 14 3 (2) 0 3 2 317 103 0 202 12 مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة

 44 10 0 32 2 0 0 0 0 0 44 10 0 32 2 شعبة التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسني

 41 9 0 30 2 0 0 0 0 0 41 9 0 30 2 شعبة األغذية والتغذية

 23 5 0 16 2 0 0 0 0 0 23 5 0 16 2 شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية

 51 18 0 31 2 0 0 0 0 0 51 18 0 31 2 اإلحصاءاتشعبة 

 40 12 0 26 2 0 0 0 0 0 40 12 0 26 2 شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية 

 64 22 0 40 2 0 0 0 0 0 64 22 0 40 2 شعبة األسواق والتجارة

 263 76 0 175 12 0 0 0 0 0 263 76 0 175 12 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية
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-2022للفرتة  املعدل برانمج العمل وامليزانية  
2023 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2025-2024للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون و دات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع

 49 18 0 29 2 6 3 0 3 0 43 15 0 26 2 شعبة املوارد البشرية

 49 16 0 31 2 8 4 0 4 0 41 12 0 27 2 شعبة الشؤون املالية

 218 158 10 45 5 5 1 0 3 1 213 157 10 42 4 شعبة اخلدمات اللوجستية

 56 12 0 42 2 0 1 0 (1) 0 56 11 0 43 2 شعبة الرقمنة واملعلوماتية 

 67 33 0 32 2 1 0 0 1 0 66 33 0 31 2 خدمات األجهزة الرائسية شعبة

 439 237 10 179 13 20 9 0 10 1 419 228 10 169 12 مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف املنظمة
 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني

 20 16 0 4 0 0 0 0 0 0 20 16 0 4 0 وحدات دعم الربامج

 45 16 0 29 0 0 0 0 0 0 45 16 0 29 0 الربامج اخلاصة والدعم التشغيلي

 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 مكتب االتصال مع االحتاد األورويب وبلجيكا )بروكسيل(

 6 1 0 4 1 0 0 0 0 0 6 1 0 4 1 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )جنيف(

 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 مع الياابن )يوكوهوما( مكتب االتصال

 7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 7 3 0 3 1 مكتب االتصال مع األمم املتحدة )نيويورك(

 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 مكتب االتصال مع االحتاد الروسي )موسكو(

 9 5 0 3 1 0 (1) 0 1 0 9 6 0 2 1 مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية )واشنطن العاصمة(

 31 12 0 13 6 0 (1) 0 1 0 31 13 0 12 6 مكاتب االتصال

 732 475 173 65 19 0 0 0 0 0 732 475 173 65 19 ممثليات املنظمة
 81 39 2 37 3 2 2 0 0 0 79 37 2 37 3 املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا(

 12 2 1 8 1 (3) (3) 0 0 0 15 5 1 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا )داكار(

 17 5 3 8 1 0 0 0 0 0 17 5 3 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى )ليربفيل(

 23 6 3 13 1 1 0 0 1 0 22 6 3 12 1 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية )أديس آاباب(

 21 9 3 8 1 (1) 0 0 (1) 0 22 9 3 9 1 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )هاراري(

 154 61 12 74 7 (1) (1) 0 0 0 155 62 12 74 7 أفريقيا
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-2022للفرتة  املعدل برانمج العمل وامليزانية  
2023 

 برانمج العمل وامليزانية التغيري
 2025-2024للفرتة 

موظفون  فنيون مديرون و دات املنظمة
 وطنيون

خدمات 
 عامة 

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

خدمات  موظفون فنيون مديرون اجملموع
 عامة

 اجملموع

 126 67 5 51 3 0 0 0 0 0 126 67 5 51 3 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )ابنكوك(

 18 7 0 10 1 0 0 0 0 0 18 7 0 10 1 أبيا -املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ 

 144 74 5 61 4 0 0 0 0 0 144 74 5 61 4 آسيا واحمليط اهلادئ

 53 21 5 24 3 0 0 0 0 0 53 21 5 24 3 املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى )بودابست(

 20 9 2 8 1 0 0 0 0 0 20 9 2 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى )أنقرة(

 73 30 7 32 4 0 0 0 0 0 73 30 7 32 4 أورواب وآسيا الوسطى

 80 40 5 32 3 0 0 0 0 0 80 40 5 32 3 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو(

 22 10 2 9 1 0 0 0 0 0 22 10 2 9 1 بريدجتاون -املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 

 20 6 3 10 1 0 0 0 0 0 20 6 3 10 1 (مدينة بنمااملكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )

 122 56 10 51 5 0 0 0 0 0 122 56 10 51 5 أمريكا اليتينية والبحر الكارييب

 69 31 4 31 3 0 0 0 0 0 69 31 4 31 3 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )القاهرة(

 24 12 3 8 1 0 0 0 0 0 24 12 3 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا )تونس(

 –املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ظيب أبو

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 بريوت -املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب 

 94 43 7 39 5 0 0 0 0 0 94 43 7 39 5 ومشال أفريقيا الشرق األدىن

 010 3 363 1 224 283 1 140 42 8 0 27 7 968 2 355 1 224 256 1 133 اجملموع
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 )حبسب األقاليم( مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة :9امللحق 
من برانمج العمل وامليزانية، ينظم كل إقليم من أقاليم املنظمة عمله  األبعاد اإلقليمية بعنوانكما هو مبنّي يف القسـم  -290

لدعم جمموعة من األولوايت اإلقليمية/املبادرات اإلقليمية اليت تســــــــــــــتند إىل التحدايت والفرص اخلاصــــــــــــــة ابإلقليم واليت متت 
ت اإلقليمية ســـــــــياق املســـــــــامهة اليت تقدمها عليها من خالل املؤمترات اإلقليمية. وحتدد األولوايت اإلقليمية/املبادرا ةاملصـــــــــادق
حتقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى اإلقليمي من خالل إطار النتائج املؤسسية، على النحو املبنّي  من أجلاملنظمة 

 .10الشكل يف 
ظر ناليت يُ  2030وتســــــّلط املســــــامهات يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة الضــــــوء على الطبيعة املرتابطة خلطة عام  -291

الديناميكي وستستمر ابلتطور يف ظل انضمام مزيد من البلدان إىل طابعها هذه املسامهات ب تسمإليها من منظور إقليمي. وت
عمليات الربجمة املشرتكة على املستوى القطري التابعة للتحليل القطري املشرتك وإطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية 

 يف ظل قيام املنظمة بتعزيز مشاركتها يف هذه العمليات.ا ايضً املستدامة؛ و 
من  2و 1على املســتوى العاملي، أن اهلدفني  األفضــليات األربع، وعرب 7الشــكل ابالتســاق مع  ،10الشــكل ويبنّي  -292

أهداف التنمية املســــــــتدامة حيتالن مكانة ابرزة يف مجيع األقاليم، األمر الذي يوضــــــــح العالقة الوثيقة بني اجلوع والفقر. وحتتل 
اليت تقع يف صـــــــلب عمل املنظمة واليت تؤدي هذه  15و 12و 5أهداف أخرى من أهداف التنمية املســـــــتدامة مثل األهداف 

من أهداف التنمية املستدامة يف  13اهلدف  أمهيةعكس تاألقاليم. و مكانة ابرزة أيًضا يف مجيع  األخرية دور الوكالة الراعية هلا،
 مجيع األقاليم، األمهية العاملية للعمل املناخي يف النظم الزراعية والغذائية.

ا األمهية النســــبية لبعض أهداف التنمية املســــتدامة يف أقاليم حمددة،  -293 يعكس الســــياق  ماوتظهر الرســــوم البيانية أيضــــً
من أهداف التنمية املســـــــتدامة يف  14ربز األمهية اخلاصـــــــة اليت يتســـــــم هبا اهلدف على ســـــــبيل املثال، تُ فواألولوايت اإلقليمية. 

 املكتبني اإلقليميني آلسـيا واحمليط اهلادئ وألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، الرتكيز على مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية
الدول اجلزرية الصغرية تدامة والقادرة على الصمود يف الدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل املبادرتني اإلقليميتني بشأن املس

)املكتب  الزراعة املســــتدامة والقادرة على الصــــمود)املكتب اإلقليمي ألســــيا واحمليط اهلادئ( وبشــــأن النامية يف احمليط اهلادئ 
 اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب(. 

من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة مســــــــــــــامهة هامة يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا  12عالوة على ذلك، يقدم اهلدف و  -294
نظم غذائية وتغذوية واملكتب اإلقليمي للشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا مبا يتماشــــــــــى مع األولويتني اإلقليميتني املتعّلقتني إبجياد 

)املكتب اإلقليمي للشــــــــرق  ية الصــــــــحية للجميعوابألمن الغذائي واألمناط الغذائ)املكتب اإلقليمي ألفريقيا(  كفؤة ومنصــــــــفة
من أهداف التنمية املســــــــتدامة يف املكتب اإلقليمي  8األدىن ومشال أفريقيا(. وابملثل، يتم الرتكيز بشــــــــكل خاص على اهلدف 

بشـــــــــأن ألورواب وآســـــــــيا الوســـــــــطى واملكتب اإلقليمي للشـــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا من خالل مبادراهتما وأولويتهما اإلقليمية 
من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة يف املكتب اإلقليمي  6. وأخريًا، تعكس األمهية الكبرية اليت يتســـــــــــم هبا اهلدف التحوّل الريفي

. خضـــــــرنة الزراعة من أجل تعزيز إنتاجية املياه وحوكمتهاللشـــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، الرتكيز على األولوية اإلقليمية بشـــــــأن 
.3امللحق يف أهداف التنمية املستدامة مبزيد من التفصيل يف  عرض مسامهة املنظمةوتُ 
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 حبسب أقاليم املنظمة (SDG) : املسامهات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة10الشكل 
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 اليمركزيةاهليكل التنظيمي للمقر الرئيسي واملكاتب : 10امللحق 

 

     األجهزة الرائسية    

           

     املدير العام    

           

 (OED) مكتب التقييم   فريق القيادة الرئيسي   (LEGمكتب الشؤون القانونية )
               

 (OIGمكتب املفتش العام )        (OSP) تب االسرتاتيجية والربانمج وامليزانيةمك
               

 (OMBمكتب أمني املظامل )        (OSGف التنمية املستدامة )مكتب أهدا
               

 (ETHمكتب الشؤون األخيقية )           
           

 املكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال واملكاتب القطرية  املدراء العامون املساعدون
           

مكتب االتصال 
(OCC)  

مكتب رئيس اإل صائيني 
(OCS)  

مكتب تغري املناخ  
والتنوع البيولوجي والبيئة 

(OCB) 
 

مكتب  االت 
والقدرة على الطوارئ 
 (OER) الصمود

 

مكتب الدول اجلزرية 
الصغرية النامية 
والبلدان األقّل منّوا 
والبلدان النامية غري 

 (OSL)السا لية 

 

مكتب االبتكار  
(OIN) 

املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية 
 (CJN) للطاقة الذرية )التقنيات النووية يف األغذية والزراعة(

 

املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
)املواصفات الغذائية للدستور الغذائي واألمراض احليوانية 

 (CJW)املصدر( 

 

مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة )خيارات 
 (CFI)االستثمار من أجل األغذية والزراعة املستدامة( 

           

 مسار الشراكات والتواصل  مسار املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة  مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية
           

 (PSUاملتحدة )شعبة الشراكات والتعاون مع األمم   (NFIشعبة مصايد األ اك وتربية األ ياء املائية )  (ESPشعبة التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسني )
           

شعبة تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص   (NFOشعبة الغاابت )  (ESNشعبة األغذية والتغذية )
(PSR) 

           

والتعاون الثيثي شعبة التعاون بني بلدان اجلنوب   (NSAشعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان )  (ESFشعبة النظم الغذائية وسيمة األغذية )
(PST) 

           

 (PSSشعبة دعم املشاريع )  (NSLشعبة األراضي واملياه )  (ESSشعبة اإل صاءات )
           

   (NSPشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت )  (ESAشعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية )
           

       (ESTشعبة األسواق والتجارة )

مسار اخلدمات اللوجستية والدعم التشغيلي يف         
       املنظمة

           

شعبة الرقمنة واملعلوماتية 
(CSI)   شعبة الشؤون املالية

(CSF)   شعبة خدمات األجهزة
 (CSHشعبة املوارد البشرية )  (CSLشعبة اخلدمات اللوجستية )  (CSGالرائسية )
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RAF 
املكتب اإلقليمي 

 أكرا -ألفريقيا 

 
RAP 

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 ابنكوك -اهلادئ 

 
REU 

املكتب اإلقليمي 
ألورواب وآسيا 
 -الوسطى 
 بودابست

 
RLC 

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا اليتينية 
 -والبحر الكارييب 
 سانتياغو

 
RNE 

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن ومشال 

 القاهرة -أفريقيا 

 
LOB 

مكتب االتصال مع 
االحتاد األورويب 

 بروكسل -وبلجيكا 
     

                 

SFS 
املكتب اإلقليمي 
الفرعي ألفريقيا 

 هراري -اجلنوبية 

 
SAP 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي جلزر احمليط 

 أبيا -اهلادئ 

 
SEC 

 املكتب اإلقليمي
الفرعي آلسيا 

 أنقرة -الوسطى 

 
SLC 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي للبحر الكارييب 

 بريدجتاون -

 
SNE 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي لشمال أفريقيا 

 تونس العاصمة -

 
LOG 

مكتب االتصال مع 
      جنيف -األمم املتحدة 

                 

SFE 
املكتب اإلقليمي 
الفرعي ألفريقيا 

أديس  -الشرقية 
 أاباب

       SLM 
املكتب اإلقليمي 
الفرعي ألمريكا 

 بنما سييت -الوسطى 

  SNG 
كتب اإلقليمي امل

 الفرعي لدول جملس
التعاون اخلليجي واليمن 

 أبو ظيب -

  LOJ 
مكتب االتصال مع 

 اما يوكوه –الياابن 
           

                 

SFC 
املكتب اإلقليمي 
الفرعي ألفريقيا 

 ليربفيل -الوسطى 

          
SNM 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي لبلدان املشرق 

 بريوت -العريب 

  
LON 

مكتب االتصال مع 
 -األمم املتحدة 

 نيويورك

            

                 

SFW 
املكتب اإلقليمي 

الفرعي لغرب أفريقيا 
 داكار -

             
LOR 

مكتب االتصال مع 
 -االحتاد الروسي 

 موسكو
             

                 

 املكاتب القطرية
 

 املكاتب القطرية
 

 املكاتب القطرية
 

 املكاتب
 القطرية

 
 املكاتب
 القطرية

 
LOW 

مكتب االتصال مع 
 -أمريكا الشمالية 

 واشنطن العاصمة
     




