
العودة الى بیان المحتویات للخطة المتوسطة األجل 2011-2006

البرنامج الرئیسي 2-5: المساهمة في التنمیة المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

519.     أصبح التعامل مع حتمیات التنمیة المستدامة یمثل تحدیًا متزایدًا في سیاق العولمة السریعة، واستمرار الفقر
وعدم المساواة االجتماعیة، وتغیر أنماط اإلنتاج واالستهالك، والتغیرات المناخیة والبیئیة، وتغیر أدوار الجمهور

ومؤسسات القطاع الخاص. ویحرص البرنامج الرئیسى 2-5 على ترویج مفاهیم وطرق وممارسات التنمیة المستدامة
لضمان تحقیق المصالح البیئیة واالجتماعیة - االقتصادیة لسكان الریف، وخصوصًا الفقراء. ویقوم البرنامج بدور قیادي

في متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة والمؤتمرات األخرى، ویعد هذا البرنامج حلقة الوصل على
مستوى المنظمة فیما یتعلق بالتنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة، والتعلیم، واألرصاد الجویة الزراعیة وتغیر المناخ،

والتنوع البیولوجي، والتصحر، والطاقة الحیویة، والدول النامیة الجزریة الصغیرة واالتفاقیات البیئیة متعددة األطراف. كما
یساند البرنامج شبكة منظومة األمم المتحدة المعنیة باألمن الغذائي والتنمیة الریفیة، وهي مبادرة على المستوى الُقطري

ضمن متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمیة لألغذیة مؤتمر القمة العالمیة لألغذیة، خمس سنوات بعد االنعقاد.

520.     وتقوم استراتیجیة التنفیذ على شقین: (أ) إدماج الجوانب المهمة للتنمیة المستدامة داخل المنظمة من خالل
األنشطة المشتركة التي تقوم بها الوحدات المختلفة؛ و (ب) دعم الجهود التي تبذلها البلدان نفسها من أجل إدماج أبعاد

التنمیة المستدامة في سیاساتها وبرامجها. ویوفر البرنامج الرئیسي 2-5 رؤساء ألربعة من مجاالت األولویة للعمل متعدد
التخصصات كما یوفر خدمات األمانة لسبعة من هذه المجاالت الثمانیة.

521.     والبرامج الثالثة التي یتكون منها هذا البرنامج الرئیسي (أي البرامج 2-5-1، 2-5-2، و 2-5-3) تتوافق
بصفة عامة مع األبعاد المهمة التكمیلیة للتنمیة المستدامة، أيالسكان، والمؤسسات والبیئة. وهي تتعامل مع المنهجیات،
وبناء القدرات ونشر المعلومات، وحشد الحلفاء والشراكات من أجل تحسین السیاسات والبرامج، وخصوصًا على المستوى

الُقطري.

522.     وعلى مستوى البرنامج الرئیسي، سوف ُتستكمل أعمال هذه البرامج بتحلیل االستراتیجیات وزیادة اإللمام
باالتجاهات الدینامیكیة في البیئة الخارجیة والقضایا الجدیدة التي تؤثر على التنمیة المستدامة. وسوف یتحقق ذلك
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بإجراء تحلیالت بأحدث الطرق للتغیرات والتأثیرات والحوار مع أصحاب المصلحة الرئیسیین من أجل زیادة الوعي
والدعوة إلى تنفیذ السیاسات والممارسات الموصى بها. ونظرًا ألهمیة البحوث للتنمیة المستدامة، یستضیف البرنامج

الرئیسي 2-5 أمانة مجلس العلوم التابع للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة وأمانة المنتدى العالمي للبحوث
الزراعیة.

523.     ویتولى البرنامج الرابع، 2-5-6، تنسیق البرنامج الخاص لدعم األمن الغذائي. ویساعد في صیاغته ورصد
تطوراته. وقد ُنّفذ البرنامج الخاص لألمن الغذائي في 75 بلدًا من خالل األنشطة التجریبیة. ویشجع هذا البرنامج
المزارعین على اختبار التقانات البسیطة والرخیصة والنماذج المؤسسیة التي یمكن أن تحقق زیادات مستدامة في

المنتجات واإلیرادات التي تحققها الَمزارع، والحد من التباین في اإلنتاج واالستهالك من موسم آلخر ومن سنة ألخرى.
كما یعزز البرنامج التدابیر التي تستهدف زیادة القدرة على الحصول على الغذاء. ویؤكد البرنامج على أن هذه الجهود
من شأن البلدان التي ُتنفذ فیها، كما یؤكد على إشراك المجتمع المدني وتشجیع تقاسم الخبرات بین البلدان النامیة من
خالل التعاون بین الجنوب والجنوب. وسوف یتم التوسع بشكل متزاید في دعم البرنامج الخاص لألمن الغذائي لكي

یشمل تصمیم وتنفیذ برامج األمن الغذائي الُقطریة، والعمل مع عدد متزاید من البلدان الملتزمة بقوة باستئصال الجوع، في
شراكة مع أعضاء التحالف الدولي لمكافحة الجوع.

البرنامج 2-5-1: البحوث، وٕادارة الموارد الطبیعیة ونقل التقانة

الكيان
البرامجى

النطاق
الزمنى

برنامجالعنوان
العمل

والميزانية
للفترة
-2005
2004

الخطة
المتوسطة

األجل2007-
2006

الخطة
المتوسطة
األجل
-2009
2008

الخطة
المتوسطة
األجل
-2011
2010

مجموع
الخطة

المتوسطة
األجل

251A12002-
2005

االستخدام المتكامل
للمعلومات ألغراض

التنمية المستدامة
2.2450000

251A22002-
2005

دور الشباب فى
الزراعة واألمن

الغذائى وتوفير سبل
المعيشة المستدامة

8930000

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته



251A32002-
2005

إقامة الشراكات
لتحسين استخدام
التقانة الحيوية فى

الزراعة

8210000

251A42002-
2005

العملية المتكاملة
لوضع وتوزيع

المعارف والتقانة
الزراعية ألغراض

األمن الغذائى
والتنمية المستدامة

3.0220000

251A52002-
2005

أمانة المنتدى العالمي
للبحوث الزراعية

920000

251A62002-
2007

تقديم الدعم لالتفاقات
البيئية والنھوض

بالتخطيط المتكامل
للبيئة وإدارتھا

1.4761.476001.476

251A72006-
02.1312.1312.1316.393التعليم لسكان الريف2011

251A82006-
2011

المعلومات البيئية
ونظم دعم القرار

01.6921.6921.6925.076

251A92006-
2011

تقوية نظم البحوث
وتطبيقات التقانة

الحيوية
01.8421.8421.8425.526

251P1مستمر
البنية األساسية

للمعلومات الجغرافية
البيئية وخدماتھا

1.3701.3701.3701.3704.110

251P3مستمر

تقانة المعلومات
واالتصاالت فى خدمة

نظم البحوث
واإلرشاد والتعليم فى

القطاع الزراعى

1.8572.5012.5012.5017.503

(251P4(1مستمر

أمانة مجلس العلوم
التابع للجماعة

االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية

5.3676.5006.5006.50019.500

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته



251S1مستمر

تقديم خدمات الدعم
الفنى للدول األعضاء

والبرامج الميدانية
والنشاطات األخرى

ذات الصلة

3.1032.7582.7582.7588.274

 1.4761.476 0احتياطى البرنامج

20.24620.27020.27020.27060.810مجموع برنامج العمل

4.5295.6575.6575.65716.971ناقصا اإليرادات الخارجية

15.71714.61314.61314.61343.839صافى االعتمادات

0000النمو الحقيقى

14.61314.61314.61343.839صافى االعتمادات فى النمو الحقيقى

%0,0%0,0%0,0%0,0النمو فى صافى االعتمادات (النسبة المئوية)

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته

524.     كما ستقام عالقات وثیقة مع عنصر "المؤسسات والسیاسات" من التنمیة المستدامة في قطاع العلوم
والبحوث. وتحقیقًا لهذه الغایة، من المقرر إنشاء ثالثة كیانات جدیدة وٕادخال تعدیل طفیف على كیان آخر، بینما

سیستمر العمل في خمسة كیانات إلى أن تكتمل وتُدمج األنشطة المستدیمة في كیانات أخرى. وبذلك یقتصر البرنامج
على ثمانیة كیانات مقارنة بعشرة كیانات في الخطة المتوسطة األجل السابقة. وهذا التغییر یأخذ في االعتبار أیضًا

التخفیضات التي أدِخلت على الموارد في الفترة األخیرة.

525.     وسوف یكون هذا البرنامج نقطة االتصال المشتركة لما یلي: القضایا الرئیسیة المشتركة بین الزراعة والبیئة؛
والطاقة؛ ورصد وتقییم الموارد الطبیعیة؛ واألرصاد الجویة الزراعیة والترویح للتقانات الجغرافیة المكانیة. وقد أدمج

اإلرشاد في كیان برنامجي تحت البرنامج 2-5-3، بینما ستنفذ األعمال المتصلة بتعلیم سكان الریف في تعاون وثیق
مع البرنامج 2-5-2. ویضمن البرنامج العالقة مع العلوم والبحوث بمساعدة نظم البحوث الزراعیة القطریة على

تحسین الحصول على المعلومات، وتبني وتطویر التقانات المناسبة وتطبیقات التقانة الحیویة. كذلك سیعمل البرنامج
على تسهیل مشاركتها في المنتدیات اإلقلیمیة والدولیة، وبذلك یساعد على إدماج قضایا التنمیة المستدامة في جداول

أعمال البحوث القطریة. ویستضیف البرنامج أمانة المنتدى العالمي للبحوث الزراعیة، ویتعاون تعاونًا وثیقًا مع الجماعة
االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة، وخصوصًا مع مجلس العلوم الذي تستضیفه المنظمة.



526.     وتفاصیل الكیانات الثالثة الجدیدة، A-7، 2-5-1-A-8-1-5-2، وA-9-1-5-2، واردة فیما یلي.
،A-2، 2-5-1-A-3-1-5-2و ،A-1-1-5-2 والكیانات التي سینتهي العمل بها في نهایة سنة 2005، هــــي
وA-4-1-5-2. ویمكن أیضًا استبعاد الكیان A-1-1-5-2، المنتدى العالمي للبحوث الزراعیة، من القائمة، ألنه

یعمل إلى حد كبیر على أساس تمویل من خارج المیزانیة، بینما ستنقل المساهمات الصغیرة في هذا الكیان من البرنامج
.A-9-1-5-2 العادي إلى الكیان الجدید

A1A2A3B1B2C1C2D1D2E1E2E3الكيان
251A6    m  m    
251A7llm   l  l  
251A8       l l  
251A9    l l     
251P1  m      ll 
251P3      l  l  
251P4      l     
251S1    l  lll  

أقل من 000 750 دوالرmالمفتاح:
 lمن 000 750 دوالر إلى 2 مليون دوالر
 lأكثر من 2 مليون دوالر

251A6: تقدیم الدعم لالتفاقات البیئیة والنهوض بالتخطیط المتكامل للبیئة وٕادارتها

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

527.     صیانة الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة أساسیان للحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي في الریف. ویستلزم هذا
تنسیقا أفضل للجهود القطریة واإلقلیمیة والعالمیة الرامیة إلى انتهاج أسالیب متكاملة بشأن قضایا مثل التنوع البیولوجي،

تغیر المناخ، والتصحر.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

528.     توفر االتفاقات البیئیة الدولیة منتدى مشتركا للبلدان لتنسیق وتكامل سیاساتها وبرامجها المتعلقة باإلدارة
المستدامة لمواردها الطبیعیة.



المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

529.     ستستفید المجتمعات المحلیة الریفیة والمحللین وصانعي السیاسات القطریین من صیانة التنوع البیولوجي في
بلدانهم وتخفیف حدة تغیر المناخ والتأقلم معه وتخفیض تدهور األراضي الجافة.

الهدف (األهداف)

530.     بفضل دمج القضایا القطاعیة الشاملة (مثال التنوع البیولوجي، تغیر المناخ، التصحر، الزراعة العضویة،
الطاقة وٕادارة النظم االیكولوجیة)، سیتمكن صانعو القرارات على المستویین القطري وشبه القطري من صیاغة أو تحسین

سیاسات إدارة الموارد الطبیعیة.

المخرجات الرئیسیة

األنشطة المشتركة بین األقسام في أمانة المنظمة بشأن االتفاقیات الدولیة الثالث، اتفاقیة مكافحة التصحر واتفاقیة
التنوع البیولوجي واالتفاقیة اإلطاریة لتغیر المناخ.

تنسیق األنشطة المشتركة بین القطاعات المرتبطة بالزراعة العضویة والطاقة واإلدارة المتكاملة للنظم االیكولوجیة،
ومتابعة جدول أعمال القرن 21.

الخطوط التوجیهیة في مجال السیاسات بشأن القضایا البیئیة ذات األولویة.
بناء القدرات والخدمات االستشاریة للبلدان بشأن القضایا البیئیة ذات األولویة.

اتفاقات بیئیة متعددة األطراف.
النظام العالمي للمراقبة األرضیة.
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة

المؤشرات

البلدان التي تنفذ سیاسات قطریة تدمج القضایا البیئیة في الزراعة، بفضل دعم المنظمة وجهودها لبناء القدرات.
البلدان التي تنفذ برامج قطریة تدمج القضایا البیئیة في المنظمة بفضل دعم المنظمة وبناء القدرات.

251A7: التعلیم لسكان الریف

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:



531.     ترتبط األمیة ارتباطًا وثیقًا بالفقر والجوع، وتعد في جوهرها ظاهرة ریفیة تعوق التنمیة الریفیة، وتهدد اإلنتاجیة
والصحة، وتحد من فرص تحسین ظروف المعیشة. وتتصل جوانب َضْعف الخدمات التعلیمیة األساسیة في المناطق

الریفیة بكون كثیر من البلدان مازال یفتقر إلى القدرة على صیاغة السیاسات والتجارب الالزمة لتخطیط وتقدیم الخدمات
لسكان الریف. ومن المرجح أن ینشأ طلب متزاید على المشورة في مجال السیاسات والمساعدات الفنیة في هذه المناطق

من الدور الرائد الذي أسنده للمنظمة مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، جوهانسبرغ 2002، فیما یتعلق بالمبادرة
الخاصة بتعلیم سكان الریف.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

532.     سوف تسهم السیاسات والبرامج التي تستهدف زیادة الحصول على الخدمات التعلیمیة األساسیة المناسبة
والكافیة في المناطق الریفیة مساهمة مباشرة وٕایجابیة في تحسین اإلنتاجیة، واألمن الغذائي ومعیشة سكان الریف.

ولضمان توافر الكفاءات اإلداریة، ومرونة ووضوح المبادرة الخاصة بتعلیم سكان الریف، سیعمل الكیان الجدید على
إدماج مبادرة تعلیم سكان الریف ضمن التنمیة الریفیة الُقطریة وخطط التعلیم؛ وحشد اإلرادة السیاسیة وبناء القدرات لدى
صانعي السیاسات والمدیرین داخل وزارات الزراعة والتعلیم والشباب لزیادة إمكانیة حصول سكان الریف على الخدمات

التعلیمیة األساسیة؛ وٕاقامة شبكات مع المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة وغیرها من المنظمات األخرى متعددة
األطراف والثنائیة من أجل دعم مبادرة تعلیم سكان الریف.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

533.     سكان الریف مع التركیز بشكل خاص على النساء والفتیات الالتى یعشن في البلدان النامیة والبلدان التي
تمر بمرحلة التحول. كذلك ستستفید وزارات الزراعة والتعلیم من حیث قدرتها على تخطیط وٕادارة الخدمات التعلیمیة

األساسیة.

الهدف (األهداف)

534.     وضع سیاسات واستراتیجیات ُقطریة مناسبة تستهدف تعزیز الخدمات التعلیمیة األساسیة لسكان الریف.

المخرجات الرئیسیة

بناء القدرات، ووضع السیاسات والدعوة إلى تنفیذ مبادرة تعلیم سكان الریف.
تكوین شراكات من أجل تعلیم سكان الریف كمتابعة ألعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة.



دعم النهوض بالشباب على المستوى الُقطري من أجل تحسین مستوى األمن الغذائي.

المؤشرات

عدد البلدان التي تتخذ إجراءات محددة لدعم مبادرة تعلیم سكان الریف كجزء من جهود التنمیة الریفیة فیها ولوضع
الخطط واالستراتیجیات التعلیمیة.

عدد األعضاء الذین یقیمون شراكات من أجل تنفیذ مبادرة تعلیم سكان الریف.

251A8: المعلومات البیئیة ونظم دعم القرار

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

535.     إن القدرة المحدودة على الحصول على البیانات البیئیة وبیانات الموارد الطبیعیة التي یمكن االعتماد علیها،
وأدوات التحلیل وٕادارة هذه المعلومات تحد من قدرة المعنیین بالتخطیط على المستوى الُقطري، وصانعي القرارات والعلماء
على تقییم الظروف البیئیة وتوقع االتجاهات الجدیدة المهمة على المستویات المحلیة والُقطریة واإلقلیمیة. ویفتقر الكثیر

من البلدان النامیة إلى القدرة على استخدام نظم إدارة المعلومات البیئیة وأدوات دعم القرار المتصلة بها. وهذا له أثر
على سیاسات التنمیة العامة فیها وعلى تنمیة القطاع الزراعي.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

536.     تعد المعلومات واألدوات التي تدعم القرارات البیئیة ضروریة من أجل تحسین تخطیط استخدام األراضي
واإلنتاج الزراعي المستدام. وتحسین نوعیة المعلومات وتسهیل الحصول علیها (مثل المعلومات الخاصة بالجنسین،

والمعلومات الدیموغرافیة، وتغیر النظام البیئي، وقضایا نوعیة األراضي، وتوافر المیاه، والتنوع البیولوجي، وتغیر المناخ)
یساعد على تقییم وتحلیل األوضاع واتخاذ القرارات في مجال التنمیة الریفیة، ویعزز بالتالي عملیة التنمیة الزراعیة

الدینامیكیة. وقد ُصمم هذا الكیان من أجل توفیر هذه األدوات.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

537.     صانعو القرارات في وزارات الزراعة والبیئة والمكاتب المعنیة بتخطیط استخدام األراضي والتنمیة الریفیة،
والهیئات المعنیة باإلنذار المبكر واالستعداد لمواجهة الكوارث.

الهدف (األهداف)



538.     تحسین الحصول على البیانات البیئیة وبیانات الموارد الطبیعیة التي یمكن االعتماد علیها، وعلى أدوات
تقییم الظروف البیئیة وتوقع االتجاهات المهمة الجدیدة؛ وزیادة القدرة على استخدام نظم إدارة المعلومات البیئیة وأدوات

دعم القرار المتصلة بها.

المخرجات الرئیسیة

نظم معلومات جغرافیة مكانیة وأدوات للتحلیل.
قواعد بیانات عن األرصاد الجویة الزراعیة، واالستشعار عن ُبْعد، ونظام المعلومات الجغرافیة والغطاء النباتي لألرض.

المؤشرات

المؤسسات الُقطریة واإلقلیمیة التي تستخدم المعلومات البیئیة ومعلومات الموارد الطبیعیة في التخطیط الزراعي
وتخطیط استخدام األراضي، نتیجة للدعم الذي تقدمه المنظمة ولجهودها في مجال بناء القدرات.

251A9: تقویة نظم البحوث وتطبیقات التقانة الحیویة

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

539.     من الالزم أن تصبح نظم البحوث الزراعیة أكثر كفاءة وأكثر قدرة على االستجابة للتغیرات التي تطرأ على
البیئة الخارجیة لكي تدعم بشكل فعال سیاسات التنمیة الزراعیة الُقطریة. ومن الالزم أیضًا تقویة القدرة على الحصول

على التقانات وتقییمها وتطویعها ونشرها.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

540.     سوف یقدم هذا الكیان مساعدات فنیة لتقویة قدرات البلدان النامیة في مجاالت تولید التقانات، والحصول
علیها، وتطویعها، ونشرها والترویج الستخدامها؛ ووضع أطر وافیة للسالمة الحیویة؛ واالستفادة من جوانب التقدم في
التقانة الحیویة في الزراعة. كذلك سوف یعمل الكیان على تعزیز القدرات المتصلة بالكائنات المعدلة وراثیًا، وتنسیق
األطر التنظیمیة. وسوف یحرص الكیان على تطویر قاعدة معرفیة أوسع بشأن قضایا السیاسات المتصلة بالتقانة

الحیویة وأدوات توعیة الجمهور باألمور المتصلة بالتقانة الحیویة.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

541.     منتجو ومستهلكو المنتجات الغذائیة والزراعیة، نتیجة لتحسین مستوى سالمة التغذیة واألغذیة والتقلیل من
اآلثار البیئیة.



الهدف (األهداف)

542.     تقویة القدرات الُقطریة على صیاغة وتنفیذ سیاسات تنمیة البحوث والتقانة؛ وتحدید أولویات جداول أعمال
البحوث الزراعیة في البلدان النامیة.

المخرجات الرئیسیة

تطویر القدرات الُقطریة واإلقلیمیة في مجال السالمة الحیویة للكائنات المعدلة وراثیًا.
جمع، وتحلیل ونشر المعلومات المتصلة بصیاغة السیاسات واتخاذ القرارات في مجال التقانة الحیویة.

زیادة الوعي العام في مجال التقانة الحیویة.
آلیات وأدوات دعم تطویر البحوث والتقانة.

دعم نظم ومنتدیات وشبكات البحوث الزراعیة الدولیة.

المؤشرات

البلدان التي ازدادت قدرتها على صیاغة وتنفیذ سیاسات البحوث وتطویر التقانة وتقییمها ونشرها.
البلدان التي ازدادت قدرتها في مجال السالمة الحیویة وتنسیق األطر التنظیمیة.

251P1: البنیة األساسیة للمعلومات الجغرافیة البیئیة وخدماتها

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

543.     هناك طلب متزاید بسرعة على المعلومات الدقیقة والمستكملة والجغرافیة المرجع من أجل التقییم والرصد
البیئي، وإلدارة وصیانة الموارد الطبیعیة المتجددة. وتحول أوجه القصور في البنى األساسیة القطریة للمعلومات والبیانات

الجغرافیة المكانیة دون استخدام معظم البلدان النامیة للمعلومات المتاحة لهم، مما یعوق بالتالي التنمیة الریفیة.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

544.     إن قدرة البلدان األعضاء في المنظمة على اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمیة بشأن حمایة البیئة واإلدارة
المتكاملة للموارد الطبیعیة وللقیام بتدخالت في الوقت المناسب، تعتمد اعتمادا بالغا على الوصول إلى المعلومات
الجغرافیة المكانیة ذات الصلة. والقرارات والسیاسات القائمة على معلومات دقیقة تؤدي إلى نتائج وتأثیرات أفضل.



المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

545.     والمستفیدون النهائیون هم المزارعون الفقراء وسكان الریف الذین یعیشون في مناطق مهددة بیئیا. ویستفید
هؤالء من سیاسات وتخطیط أفضل للتنمیة المستدامة نتیجة للحصول على معلومات أفضل.

الهدف (األهداف)

546.     تقدیم المساعدة للحكومات والمنظمات الدولیة والوكاالت المتبرعة في اتخاذ قرارات فعالة وفي الوقت المناسب
قائمة على العلم وصیاغة سیاسات تتعلق بتنمیة اإلنتاج الغذائي وٕادارة الموارد الطبیعیة وحالة اآلفات المهاجرة من خالل

معلومات دقیقة وجغرافیة في الوقت المناسب.

المخرجات الرئیسیة

دعم حیازة البیانات البیئیة وٕادارتها.
أدوات وأطر منهجیة للتحلیل المتكامل للمعلومات الجغرافیة

رصد أحوال الموارد الطبیعیة واتجاهاتها واعداد التقاریر الدوریة عنها

المؤشرات

وضع سیاسات وبرامج قطریة أو دولیة في مجاالت اإلنتاج المستدام لألغذیة والتخفیف من حدة الفقر واإلنذار المبكر
واإلدارة البیئیة التي تشیر بوضوح إلى بیانات ونماذج المنظمة.

251P3: تقانة المعلومات واالتصاالت فى خدمة نظم البحوث واإلرشاد والتعلیم فى القطاع الزراعى

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

547.     یطلب المزارعون والمنتجون اآلخرون وكذلك المستهلكین الوصول إلى معارف ومعلومات مالئمة التخاذ
قرارات عن علم في الوقت المناسب. إن النظم الحالیة لتوصیل المعلومات عن البحوث الزراعیة واإلرشاد والتعلیم غالبا
ضعیفة وال تستجیب لحاجات المستعملین وال تتسم بالحساسیة للمساواة بین الجنسین وتفتقر إلى آلیات فعالة للتفاعل.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

548.     إن بناء قدرات موظفي البحوث الزراعیة واإلرشاد والتعلیم في استخدام تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت
المالئمة والمتكیفة والمشاركة في االتصاالت ستعزز قدراتهم على تلبیة الحاجات من المعلومات والمعارف ذات األولویة



للمزارعین من الرجال والنساء. وینبغي أن یكون هذا الجهد حساسا للمساواة بین الجنسین.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

549.     سیستفید المزارعون من الرجال والنساء وكذلك المنتجون والمستهلكون، أي نتیجة لزیادة التساوى في الوصول
إلى المصادر المتنوعة للمعلومات والمعارف في الوقت المناسب بحیث توضح احتیاجاتهم وأولویاتهم. وباإلضافة إلى

ذلك، ینبغي أن یصلوا إلى قنوات االتصال التي تمكنهم من التأثیر على اتخاذ قرارات التنمیة.

الهدف (األهداف)

550.     استخدام القدرات الجدیدة لتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لمساعدة البلدان في التصدي للعقبات الرئیسیة
في مجالي التنمیة الزراعیة والریفیة.

المخرجات الرئیسیة

تطبیقات تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لوضع آلیات وشبكات للترابط ابتكاریة من أجل النظم القطریة للبحوث
الزراعیة واإلرشاد والتعلیم.

األطر المفاهیمیة والمنهجیات والمواد التدریبیة الالزمة لتطبیقات تقانات المعلومات واالتصاالت وٕاعداد المحتویات
والتعلم عن بعد ونشر المعلومات وتقییم التأثیرات.

دعم تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لإلسراع بالتقدم بنساء الریف وفتیات الریف.
وضع سیاسات واستراتیجیات وخطوط توجیهیة لالتصاالت من أجل التنمیة الریفیة المستدامة.

استحداث طرائق ووسائط وأسالیب لالتصاالت وبناء القدرات في هذا المجال.

المؤشرات

أمثلة للبلدان التي تقوم باجراء تحسینات في نظمها القطریة في مجاالت البحوث واإلرشاد والتعلیم وتبادل المعلومات
التي ترجع إلى تكییفها مع تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت.

251P4: أمانة مجلس العلوم التابع للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

551.     البحوث ضروریة الستحداث األنماط الجدیدة من السیاسات والتقانات والمؤسسات التي تساعد على زیادة
اإلنتاجیة الزراعیة وتكفل زیادة اإلنتاج الزراعي والغذائي المستدام في جمیع األقالیم. وهناك أطراف فاعلة كثیرة في النظام



العالمي للبحوث الزراعیة. إن المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة هي شبكة رئیسیة تمول دولیا معاهد
البحوث العلمیة وتستضیف المنظمة مجلس العلوم التابع لها، الذى یمول على نحو مشترك.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

552.     یساهم مجلس العلوم، بدعم فني ولوجستي من أمانة مجلس العلوم، في ضمان جدوى ونوعیة العلوم في
الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة ویقدم المشورة لهذه الجماعة بشأن القضایا العلمیة االستراتیجیة المرتبطة
بأهداف الجماعة ومهمتها، وتساعد على حشد أفضل الخبرات العلمیة العالمیة لتلبیة غایات المجتمع الدولي للبحوث

الزراعیة.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

553.     الفقراء ومن یعانون سوء التغذیة والجوع – سواء في الریف أو الحضر. جمیع هؤالء بوسعهم االستفادة، بل
ویستفیدون، من نتائج البحوث الزراعیة الممتازة والحلول العلمیة المناسبة للكثیر من مشكالت التنمیة الریفیة.

الهدف (األهداف)

554.     تعزیز جدوى وتحسین نوعیة منظمات البحوث في الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة وشركائها؛
اختبار وتقییم التقانات والسیاسات والمؤسسات التي تقوم الجماعة االستشاریة وشركاؤها بإجراء البحوث علیها، وأخیرا،

دمج التقانات والسیاسات واالبتكارات المؤسسیة الواعدة في جهود اإلرشاد الزراعي الحكومي وغیر الحكومي.

المخرجات الرئیسیة

تقدیم المشورة عن أولویات البحوث واالستراتیجیات وتخصیص الموارد في الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة.
تقییم مدى جودة وفائدة المنجزات العلمیة في المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة من خالل االستعراضات

الخارجیة للنظراء.
تقییم أنشطة الجماعة االستشاریة وتقدیر التأثیرات بعد استكمال األنشطة.

تنظیم وتنفیذ اجتماعات مجلس العلوم.
توزیع المعلومات والوثائق ذات الصلة بقرارات مجلس العلوم وتقاریره والدراسات االستراتیجیة واالستعراضات على

األعضاء وأصحاب الشأن في مجلس العلوم والجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة

المؤشرات



نماذج للتقانات والسیاسات واالبتكارات المؤسسیة التي شاركت في بحوثها وتطویرها الجماعة االستشاریة وشركاؤها،
والتي تطبق على نطاق واسع وتزید من اإلنتاجیة بفائدة عدد كبیر من فقراء الریف والحضر.

251S1: تقدیم خدمات الدعم الفنى للدول األعضاء والبرامج المیدانیة والنشاطات األخرى ذات الصلة

555.     لما كان هذا الكیان یمثل إلى حد كبیر خدمات بناء على الطلب تقدم لألعضاء وتتمیز بطبیعتها بصعوبة
التخطیط لها مسبقا، لم تتم صیاغة مبررات وأهداف.

المخرجات الرئیسیة

المساعدة في تعزیز قدرات البحوث الزراعیة وتطویر التقانة بما یؤدي إلى قیام نظم إنتاج مستدام محسنة وتشجیع
التعاون اإلقلیمي والدولي.

تطویر البرنامج، وتقدیم المشورة والتعاون في مجاالت اإلرشاد والتعلیم واالتصاالت والشباب الریفي.
المساعدة الفنیة للبلدان األعضاء من أجل تنمیة زراعیة سلیمة من الناحیة البیئیة.

دعم منسق لألجهزة والتعهدات الدولیة بشأن متابعة جدول أعمال القرن 21 ومؤتمر القمة العالمي للتنمیة والقضایا
القطاعیة المشتركة ذات الصلة.

المؤشرات

عدد البلدان التي تنفذ المساعدة والمشروعات والمشورة الفنیة.
عدد حاالت التعاون مع األجهزة الدولیة.

البرنامج 2-5-2: قضایا الجنسین والسكان

الكيان
البرامجى

النطاق
الزمنى

برنامجالعنوان
العمل

والميزانية
للفترة
-2005
2004

الخطة
المتوسطة

األجل2007-
2006

الخطة
المتوسطة
األجل
-2009
2008

الخطة
المتوسطة
األجل
-2011
2010

مجموع
الخطة

المتوسطة
األجل

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته



252A32002-
2007

البعد الجنساني
وإدارة الموارد

الطبيعية
1.1971.297001.297

252A42004-
2009

تحليل وتخفيف تأثير
مرض اإليدز على

األمن الغذائي
والتنمية الريفية

1.1271.0741.07402.148

(252P1(1مستمر

تعزيز القضايا
الجنسانية والسكانية،
وخاصة فى مجال

السياسات
والمعلومات
واإلحصائيات

الزراعية

2.1712.4172.4172.4177.251

252S1مستمر
تقديم الدعم الفنى
للدول األعضاء

والبرامج الميدانية
1.0971.2781.2781.2783.834

 1.2972.371 0احتياطى البرنامج

5.5926.0666.0666.06618.198مجموع برنامج العمل

411264264264792ناقصا اإليرادات الخارجية

5.1815.8025.8025.80217.406صافى االعتمادات

7501.5002.2504.500النمو الحقيقى

6.5527.3028.05221.906صافى االعتمادات فى النمو الحقيقى

%25,9%38,8%25,9%12,9النمو فى صافى االعتمادات (النسبة المئوية)

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته

556.     یركز هذا البرنامج على تقدیم المشورة في مجال السیاسات وأدوات دعم القرار، وتقدیم المساعدات الفنیة وبناء
القدرات في مجاالت المساواة بین الجنسین والسكان، بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة

المكتسبة، وخصوصًا فیما یتصل باستئصال الفقر وانعدام األمن الغذائي. كما یعمل البرنامج على تطویر أدوات
ومنهجیات إلدماج هذه األبعاد في التعدادات والمسوح الزراعیة، وفي السیاسات والتشریعات والبرامج والمشروعات

المتصلة بتحقیق تحسینات مستدامة في معیشة سكان الریف وتحقیق التنمیة الزراعیة والریفیة. ویعزز هذا البرنامج



إدماج المرأة في صلب النشاط في جمیع أنحاء المنظمة، بما في ذلك تولي رئاسة األفرقة والمجموعات وفي األمانات
المعنیة بمجاالت األولویة للعمل متعدد التخصصات، التي تمثل خطة العمل الخاصة بالمساواة بین الجنسین والتنمیة في

المنظمة اإلطار األساسي للسیاسات المتصلة بها. وباإلضافة إلى ذلك، یمثل هذا البرنامج حلقة الوصل على مستوى
المنظمة فیما یتعلق بظاهرة كبر السن في الریف وفیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة (كما

أنه سیدعم الكیان الجدید المتصل بمجاالت األولویة للعمل متعدد التخصصات). ولم یطرأ أي تغییر على هیكل البرنامج
منذ الخطة المتوسطة األجل السابقة.

A1A2A3B1B2C1C2D1D2E1E2E3الكيان
252A3m   m  m    
252A4lm    m     
252P1l           
252S1     l      

أقل من 000 750 دوالرmالمفتاح:
 lمن 000 750 دوالر إلى 2 مليون دوالر
 lأكثر من 2 مليون دوالر

اقتراح النمو الحقیقي

سوف تخصص الموارد اإلضافیة لألعمال التحلیلیة لكي یمكن استخالص قرائن كمیة ونوعیة موثوق بها عن االرتباط
بین فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة والفقر والتنمیة الریفیة. وسوف تساعد هذه الموارد

اإلضافیة على التوصل الى فهم واضح لتأثیر فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة والتطورات
التي تطرأ علیه بمرور الوقت، مما سیؤدي بدوره إلى المساهمة في تقویة قدرات المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة

العاملة في مجال فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة والتنمیة الریفیة. وسوف یستخدم الجزء
المتبقي من الزیادة في الموارد في إنتاج ونشر مواد ومنهجیات وطرق للتدریب.

252A3: البعد الجنساني وٕادارة الموارد الطبیعیة



مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

557.     تفتقر البلدان األعضاء في الوقت الحاضر إلى المعرفة باالختالفات بین الجنسین فیما یتعلق بإدارة الموارد
البشریة منها والطبیعیة. وینبغي سد هذه الفجوة وتوثیقها للمساعدة على إعداد سیاسات تستجیب على نحو مناسب

الحتیاجات الرجال والنساء معا عند معالجتهم لشؤون بیئتهم.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

558.     بناء قدرات المؤسسات ودعمها لتستجیب إلى المساواة بین الجنسین والمشاركة في تخطیط إدارة الموارد
الطبیعیة، وتقدیم المساعدة لتعزیز فرص المشاركة المتساویة للرجال والنساء في وضع السیاسات وصیاغة البرامج.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

559.     المجتمعات المحلیة واألفراد (النساء والرجال) الذین یطلبون تناول احتیاجاتهم وأولویاتهم فیما یتعلق بالموارد
الطبیعیة على نحو متساو في سیاسات وبرامج التنمیة الریفیة.

الهدف (األهداف)

560.     سیاسات وبرامج ومشروعات للمساواة بین الجنسین تضمن توزیع الموارد الطبیعیة وٕادارتها وزیادة مشاركة
المزارعین في عملیات صیاغة السیاسات والبرامج.

المخرجات الرئیسیة

طرق مستجیبة لقضایا الجنسین في إدارة الموارد الطبیعیة.
دعم سیاسات إدارة الموارد الطبیعیة المستجیبة لقضایا الجنسین.

المؤشرات

یحصل عدد من البلدان التي قامت بتكامل سیاساتها واستراتیجیاتها إلدارة الموارد الطبیعیة المساواة بین الجنسین على
المساعدة من هذا الكیان.

قام عدد من المشروعات تدعمها المنظمة ووكاالت أخرى بتكامل مناهج حساسة للمساواة بین الجنسین ویرجع الفضل
في ذلك جزئیا إلى هذا الكیان.



252A4: تحلیل وتخفیف تأثیر مرض اإلیدز على األمن الغذائي والتنمیة الریفیة

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

561.     تترتب عن فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز انعكاسات هامة على األمن الغذائي وجهود التنمیة الریفیة،
خاصة في البلدان األشد تضررا من هذا الوباء. وأثر الجوع ال یقتصر على جعل األفراد أكثر عرضة لإلصابة بفیروس

نقص المناعة البشریة، بل أن األمراض المرتبطة باإلیدز وحاالت الوفیات تزید بدورها من تفاقم انعدام األمن الغذائي
باستنزافها للید العاملة والمدخرات واألصول األسریة الرئیسیة األخرى. وتفتقر البلدان إلى المعرفة القطریة والقدرات

المؤسسیة للتصدي لهذه المشكالت بفعالیة.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

562.     سیكون لوضع السیاسات والبرامج للتخفیف من آثار فیروس المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة
على الزراعة والتنمیة الریفیة، تأثیرا مباشرا ایجابیا على قطاع الزراعة في أشد البلدان تأثرا وسیعمل على تحسین سبل

المعیشة واألمن الغذائي للسكان المصابین بمرض اإلیدز.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

563.     ستستفید المؤسسات المعنیة بقضایا التنمیة الریفیة من وجود فهم واضح لتأثیرات فیروس نقص المناعة
البشریة/ اإلیدز على التنمیة الریفیة، وللدور الذي ینبغي أن تضطلع به الزراعة في معالجة الوباء. وستستفید المجتمعات

المحلیة واألسر الریفیة بوجود سیاسات وبرامج أفضل للتخفیف من حدة التأثیرات السلبیة لإلیدز على سبل المعیشة
الریفیة.

الهدف (األهداف)

564.     الدالئل الموثوق بها وفي الوقت المناسب عن تأثیرات اإلیدز على الزراعة واألمن الغذائي. تدخالت مالئمة
ووضع أدوات في مجال السیاسات لمواجهة آثار مرض فیروس المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة على

القطاعین الریفي والزراعي.

المخرجات الرئیسیة



منهجیات حساسة لقضایا الجنسین وسیاسات وأدوات لدعم القرارات بشأن مرض فیروس المناعة البشریة/متالزمة نقص
المناعة المكتسبة.

تقدیم مساعدة فنیة من أجل الوقایة من مرض فیروس المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة والتخفیف منه.

المؤشرات

صیاغة عدد من السیاسات الزراعیة الحساسة لمرض فیروس المناعة البشریة / متالزمة نقص المناعة المكتسبة في
عدد من البلدان مع إشارة واضحة إلى سیاسات و/أو مساعدة المنظمة.

اتخاذ عدد من البلدان لتدابیر محددة للتخفیف من آثار مرض فیروس المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة
على قطاع الزراعة مع إشارة واضحة إلى معلومات و/أو مساعدة المنظمة.

252P1: تعزیز القضایا الجنسانیة والسكانیة، وخاصة فى مجال السیاسات والمعلومات واإلحصائیات الزراعیة

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

565.     للقضایا الجنسانیة ودینامیة السكان انعكاسات كثیرة على سیاسات وقرارات البرمجة المتعلقة بالتنمیة الزراعیة
والریفیة وباألمن الغذائي وخیارات سبل المعیشة، وخاصة ألشد الفئات فقرا. بید أن هذه المسائل ال تدمج دائما بصورة

فعالة في عملیة اتخاذ القرارات من قبل الحكومات، والمنظمات غیر الحكومیة أو منظمات المجتمع المدني. وثمة حاجة،
حتى داخل المنظمة نفسها، الستحداث وتكییف أدوات مناسبة لدمج القضایا الجنسانیة وقضایا السكان، خاصة المتعلقة

بالتأثیرات اإلنمائیة لوباء اإلیدز المتوطن. وصمم هذا الكیان لتیسیر وضع القضایا الجنسانیة وقضایا السكان في
المسار الرئیسي لعمل المنظمة ولعمالئها المباشرین وشركائها في الدول األعضاء. وفي حین أن هناك الكثیر من

الطرائق واألدوات لوضع القضایا الجنسانیة وقضایا السكان في المسار الرئیسي، فإن هذا الكیان یسلط الضوء على
األدوار الخاصة ببرنامج التدریب على تحلیل قضایا الجنسین والقضایا االجتماعیة - االقتصادیة وبرنامج اإلحصائیات

والبیانات التفصیلیة حسب الجنس في وضع األنشطة في المسار الرئیسي داخل المنظمة وفي الدول األعضاء.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

566.     یؤدى تنسیق قضایا الجنسین والسكان في عمل المنظمة والعمل المباشر لعمالئها المباشرین إلى حساسیة
أكثر (وبالتالي إلى فعالیة أكثر) لسیاسات وبرامج التنمیة الریفیة. سیتحقق هذا في المقام األول نتیجة زیادة الوعي ومواد

التدریب وتحسین التوثیق وقواعد البیانات التي ینتجها هذا الكیان.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:



567.     یستفید السكان العاملون في االقتصاد الزراعي والریفي في المقام األول من أولویات التفاضلیة لقضایا
الجنسین والعمر وتقییمات االحتیاجات في المناطق الریفیة.

الهدف (األهداف)

568.     سیكون بوسع موظفو المنظمة والحكومات والمنظمات غیر الحكومیة والمدراء في المجتمع المدني استخدام
المعلومات المتعلقة بالجنسین والسكان، بما في ذلك المتعلقة بفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز، لدعم تخطیط

البرامج والسیاسات القطریة وشبه القطریة واتخاذ القرار. كما أن تعزیز القدرات على استخدام طرائق وأدوات تحلیل قضایا
الجنسین والقضایا االجتماعیة واالقتصادیة، وكذلك اإلحصائیات والبیانات التفصیلیة حسب الجنس والعمر ستؤدي

بدورها إلى تخفیف أو إزالة التمییز بحسب الجنس والعمر و/ أو الخصائص االجتماعیة الثقافیة، وتسفر عن تدخالت
إنمائیة متكافئة بقدر أكبر.

المخرجات الرئیسیة

دعم القدرات القطریة في برنامج تحلیل النواحى االقتصادیة واالجتماعیة والمسائل المتعلقة بالمساواة بین الجنسین في
الزراعة والتنمیة الریفیة.

جهة اتصال مؤسسیة لوضع المسائل الجنسانیة وفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز في المسار الرئیسي للمنظمة
والدول األعضاء.

المساعدة االستشاریة وفي مجال تحلیل السیاسات للدول األعضاء بشأن السلسلة المترابطة للقضایا الجنسانیة والسكان
والزراعة المتكافئة واألمن الغذائي والتنمیة الریفیة.

تحسین عوامل المساواة بین الجنسین والسكان في االحصاءات الزراعیة.

المؤشرات

عدد من الحاالت حیث تم ترجمة محتویات الحلقات العملیة لتحلیل النواحي االجتماعیة االقتصادیة وقضایا الجنسین
إلى سیاسات وخطط و/أو مشروعات.

عدد البلدان التي قامت بصیاغة تشریعات وسیاسات بالرجوع الموثق إلى المشورة المقدمة إلى المنظمة والتدریب على
البیانات التفصیلیة حسب الجنس واإلحصائیات.

قیام عدد من المؤسسات القطریة باعتماد واستخدام طرق وأدوات تحلیل قضایا السكان والجنسین في تخطیط التنمیة
الزراعیة والریفیة.

252S1: تقدیم الدعم الفنى للدول األعضاء والبرامج المیدانیة



569.     لما كان هذا الكیان یمثل إلى حد كبیر خدمات بناء على الطلب تقدم لألعضاء وتتمیز بطبیعتها بصعوبة
التخطیط لها مسبقا، لم تتم صیاغة مبررات وأهداف.

المخرجات الرئیسیة

تقدیم المشورة والمساعدة للدول األعضاء والمؤسسات المدنیة في أمریكا الالتینیة بشأن المناهج المستجیبة الحتیاجات
الجنسین وقضایا السكان لتعزیز األمن الغذائي

المؤشرات

عدد مشروعات المنظمة التي جرى تصمیمها، تنفیذها و/ أو المشروعات الجاریة التي أدمجت فیها القضایا الجنسانیة،
وفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز و/ أو القضایا السكانیة األخرى.
عدد المشروعات المیدانیة للمنظمة التي تراعي االعتبارات الجنسانیة.

البرنامج 2-5-3 : التنمیة الریفیة

الكيان
البرامجى

النطاق
الزمنى

برنامجالعنوان
العمل

والميزانية
للفترة
-2005
2004

الخطة
المتوسطة

األجل2007-
2006

الخطة
المتوسطة
األجل
-2009
2008

الخطة
المتوسطة
األجل
-2011
2010

مجموع
الخطة

المتوسطة
األجل

253A12002-
2005

دخول القرن 21: بناء
مؤسسات حيازة

األراضى من أجل
األمن الغذائى والتنمية

الريفية المستدامة

1.7560000

(253A2(12002-
2005

تحسين المؤسسات
والخدمات الريفية
للنھوض بالزراعة
المستدامة والتنمية

الريفية وسبل المعيشة

2.1090000

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته



(253A4(12002-
2005

النھج والطرائق
القائمة على المشاركة

لدعم بالزراعة
المستدامة والتنمية
الريفية وللنھوض

بسبل المعيشة واألمن
الغذائى

1.0120000

253A52006-
2011

تطوير نظم مستدامة
وغير مكلفة للحصول

على األراضي
وغيرھا من الموارد
الطبيعية، بما في ذلك

تأمين حيازتھا

01.9031.9031.9035.709

253A62006-
2011

تعزيز المؤسسات
الريفية، واإلرشاد
والعمليات القائمة
على المشاركة من
أجل تحقيق التنمية
الزراعية والريفية

المستدامة

03.1213.1213.1219.363

253P1مستمر

إدارة شبكة منظومة
األمم المتحدة المعنية
بالتنمية الريفية واألمن
الغذائى وتقديم الدعم

لھا

260260260260780

253S1مستمر

خدمات الدعم الفنى
فى مجال النھج

القائمة على المشاركة
والتنمية المؤسسية
والحصول على
موارد األراضى

2.8922.8602.8602.8608.580

8.0298.1448.1448.14424.432مجموع برنامج العمل

150150150150450ناقصا اإليرادات الخارجية

7.8797.9947.9947.99423.982صافى االعتمادات

7501.5002.2504.500النمو الحقيقى

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته



8.7449.49410.24428.482صافى االعتمادات فى النمو الحقيقى

%18,8%28,1%18,8%9,4النمو فى صافى االعتمادات (النسبة المئوية)

(1) وفى حين أن عنوان ھذا الكيان قد تغير، لم يطرأ أى تغيير موضوعى على صياغته

570.     یساعد هذا البرنامج البلدان في تحسین حصول فقراء الریف على األراضي وتأمین حیازتهم لها، بما في ذلك
النساء وغیرهن من الفئات المحرومة، وتشجیع التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة من خالل تقویة المؤسسات الریفیة

A-5-3-5-2 والعملیات القائمة على المشاركة. وبالنسبة للفترة 2006-2011، ستعاد هیكلة البرنامج بإحالل الكیان
محل الكیان A-1-3-5-2 الحالي الذي سینتهي العمل به في سنة 2005. وسوف یوفر هذا الكیان األدوات وأفضل
الممارسات لتحسین الحصول على األراضي وتعزیز تأمین حیازة سكان الریف لها. كذلك سوف یبني الكیان الجدیـــد 2-

،A-4-1-5-2 وجزء من الكیان ،A-4-3-5-2و A-2-3-5-2 على ما تحقق في إطار الكیانین A-6-3-5
وسوف یوفر الدعم للسیاسات والممارسات الخاصة بالتنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة وسبل المعیشة المستدامة من

خالل تقویة المؤسسات الریفیة ونظم اإلرشاد على المستوى الُقطري، وتشجیع الربط بین البحوث واإلرشاد، وكذلك بین
مؤسسات المنتجین العامة والخاصة. ویضم البرنامج أیضًا شبكة منظومة األمم المتحدة المعنیة بالتنمیة الریفیة واألمن

الغذائي، والمجموعات المواضیعیة الُقطریة المنبثقة عنها.

A1A2A3B1B2C1C2D1D2E1E2E3الكيان
253A5l           
253A6l    ll     
253P1l           
253S1l           

أقل من 000 750 دوالرmالمفتاح:
 lمن 000 750 دوالر إلى 2 مليون دوالر
 lأكثر من 2 مليون دوالر

اقتراح النمو الحقیقي



سوف یساعد اقتراح النمو الحقیقي على بناء القدرات لدى المعنیین باتخاذ القرارات على المستوى الحكومي، وفي مجال
تحدید السیاسات وأفضل الممارسات الالزمة للتنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة. وسوف یشرع البرنامج في مبادرة موسعة

للتدریب تغطي: تحلیل التحدیات الرئیسیة واالتجاهات الجدیدة التي تؤثر على التنمیة المستدامة؛ وعرض النماذج
القطریة المناسبة واألطر التنظیمیة والتشریعیة التي تعزز سیاسات التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة؛ والتدریب العملي

على تحدید األولویات وتنقیح السیاسات؛ والمهارات الالزمة لتعبئة الموارد الالزمة للتنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة.

253A5: -5-3-تطویر نظم مستدامة وغیر مكلفة للحصول على األراضي وغیرها من الموارد الطبیعیة، بما في
ذلك تأمین حیازتها

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

571.     ال یستطیع فقراء الریف في كثیر من البلدان التعامل مع النظم التي تضمن لهم الحصول على األراضي
والموارد الطبیعیة األخرى وتؤمن لهم حیازتها، كما أن الكثیر من المناهج المطبقة على مشروعات التنمیة ال تُكتب لها

االستدامة بعد انتهاء المشروعات. ولذلك فإن غیاب نظم حیازة األراضي المستدامة وغیر المكلفة یجعل من الصعب على
سكان الریف زیادة ما لدیهم من أصول وضمان األمن الغذائي على مستوى األسرة.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

572.     سوف یساعد هذا الكیان البلدان في وضع نظم فعالة للحصول على األراضي والموارد الطبیعیة األخرى،
وتأمین حیازة األراضي.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

573.     فقراء الریف، رجاًال ونساًء.

الهدف (األهداف)

574.     تعزیز أداء النظم الُقطریة التي تمكِّن من الحصول على األراضي والموارد الطبیعیة األخرى، وتؤمِّن لفقراء
الریف حیازة األراضي.



المخرجات الرئیسیة

مواد سیاسات عن النهج المستدامة وغیر المكلفة للحصول على األراضي والموارد الطبیعیة األخرى.
منهجیات للترتیبات الُقطریة التي تساعد على تحسین تأمین حیازة األراضي.

المؤشرات

عدد البلدان التي تنظر في إدخال تحسینات على نظم الحصول على األراضي والموارد الطبیعیة األخرى، وتأمین حیازة
األراضي، استنادًا إلى مشورة المنظمة.

253A6: تعزیز المؤسسات الریفیة، واإلرشاد والعملیات القائمة على المشاركة من أجل تحقیق التنمیة الزراعیة
والریفیة المستدامة

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

575.     لكي تنجح التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة البد من التغلب على العوامل السلبیة: عدم تجاوب األجهزة
المعنیة بتقدیم الخدمات العامة مع مؤسسات المنتجین وغیرها من مؤسسات المجتمعات المحلیة؛ واالستخدام المحدود من

جانب مؤسسات المنتجین لطرق اإلدارة الحدیثة ومناهج العمل االستثماري؛ وِقلة فعالیة برامج تشجیع سبل المعیشة
المستدامة واألمن الغذائي نظرًا لعدم كفایة النهج القائمة على المشاركة أو استخدام موظفي الحكومات والمنظمات غیر

الحكومیة لها بطریقة غیر سلیمة في كثیر من الحاالت؛ وَضْعف خدمات اإلرشاد الریفي القطریة وعدم القدرة على
الحصول علیها في كثیر من الحاالت، مما یؤدي إلى ِقلة تبني النهج والتقانات المحسنة؛ وتعرض سكان الریف

للصدمات الطبیعیة والتي هي من ُصنع اإلنسان، بما في ذلك اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص
المناعة المكتسبة؛ وصعوبة ممارسة التأثیر من جانب مؤسسات المنتجین ومؤسسات المجتمع المحلي على خیارات

السیاسات المتصلة باستراتیجیات تحسین مستویات المعیشة.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

576.     سوف یشجع هذا الكیان السیاسات والمؤسسات الفعالة المتصلة بأداء الخدمات وتطبیق المناهج القائمة على
المشاركة، مما سیؤدي إلى تحسین الحصول على الموارد والخدمات، وبالتالي تحسین األمن الغذائي وسبل المعیشة

المستدامة.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:



577.     سوف یستفید المزارعون الفقراء وغیرهم من المنتجین فى المناطق الریفیة من تحسین تقدیم المؤسسات الریفیة
للخدمات، بما في ذلك الخدمات المتصلة باإلرشاد، مما سیسمح لهم أیضًا بتوضیح احتیاجاتهم وطموحاتهم في مشروعات

وبرامج التنمیة المحلیة. وسوف تتحسن إدارة مؤسسات المنتجین وتصبح في مركز أفضل یمكنها من االستفادة من
الفرص المتاحة في األسواق.

الهدف (األهداف)

578.     تحسین السیاسات والمؤسسات وزیادة القدرة على أداء الخدمات؛ وتحسین االستفادة من المناهج القائمة على
المشاركة فیما یتعلق بتحسین سبل معیشة سكان الریف.

المخرجات الرئیسیة

دعم السیاسات والممارسات التي تساعد على تعزیز تنفیذ التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة وسبل المعیشة المستدامة.
دعم السیاسات والمؤسسات والممارسات التي تساعد على تقویة نظم اإلرشاد العامة على المستوى القطري.
تقویة المؤسسات الریفیة، بما في ذلك المؤسسات العامة ومؤسسات المنتجین ومؤسسات المجتمع المحلي.

تشجیع قیام ترابط فعال بین قطاع البحوث واإلرشاد، والقطاعین العام والخاص ومؤسسات المزارعین.
تقویة القدرات المؤسسیة لكي تعمل على التقلیل من تعرض سكان الریف للمخاطر والصدمات الطبیعیة واالقتصادیة

والسیاسیة.
تقویة القدرات اإلرشادیة للحیلولة دون زیادة انتشار فیروس نقص المناعة البشریة/متالزمة نقص المناعة المكتسبة

والتخفیف من حدة اإلصابة.
إشراك جمیع التخصصات في تطبیق النهج والطرق القائمة على المشاركة من أجل تحقیق تحسینات مستدامة في سبل

المعیشة في الریف.

المؤشرات

مدى استخدام النهج التي تركز على السكان في األنشطة المضمونیة التي تقوم بها المنظمة.
عدد المؤسسات المحلیة التي تحسنت قدرتها على منع التعرض لمخاطر الكوارث، وٕادارتها ومواجهتها.

وضع برامج ومواد ونماذج للتدریب وٕادماجها في برامج اإلرشاد التي تستهدف العاملین في المؤسسات والمستفیدین من
المزارعین.

استخدام الموقع الخاص بهذا الكیان على شبكة اإلنترنت.
عدد البلدان التي أجرت اختبارات على النهج واألدوات التي یروج لها هذا الكیان وقامت بتطبیقها.

253P1: إدارة شبكة منظومة األمم المتحدة المعنیة بالتنمیة الریفیة واألمن الغذائى وتقدیم الدعم لها



مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

579.     تقدم المساعدة إلى الحكومات القطریة في تصمیم المشروعات وتنفیذها وتقییمها باستخدام مناهج متعددة
التخصصات للتصدي النعدام األمن الغذائي وال سیما في أقل البلدان نموا. ویتحقق هذا من خالل تنسیق ورصد المراحل

المختلفة للبرنامج الخاص لألمن الغذائي.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

580.     ییسر التعاون فیما بین شركاء التنمیة النتائج المستدامة وذات مردودیة تكالیفها.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

581.     سیستفید من یعانون من انعدام األمن الغذائي وفقراء الریف من االستراتیجیات والبرامج التي تصاغ وتنفذ
بطرق متسقة ومنسقة أكثر.

الهدف (األهداف)

582.     اعتماد و/أو تنفیذ المنظمات القطریة والدولیة الستراتیجیات ومنظورات متعددة األطراف وبرامج منسقة بشأن
األمن الغذائي والتنمیة الریفیة.

المخرجات الرئیسیة

إدارة أمانة الشبكة بما في ذلك دعم المجموعات المواضیعیة القطریة.
تطویر المعلومات والمعارف ونشرها وتبادلها.

المؤشرات

قائمة بالبلدان المعتمدة و/أو المنفذة الستراتیجیات ومنظورات متعددة األطراف وبرامج منسقة بشأن األمن الغذائي
والتنمیة الریفیة.

أمثلة لتوصیات شبكة منظومة األمم المتحدة قد تم اختبارها و/أو نفذت على المستویین القطري والدولي.

253S1: خدمات الدعم الفنى فى مجال النهج القائمة على المشاركة والتنمیة المؤسسیة والحصول على موارد
األراضى



583.     لما كان هذا الكیان یمثل إلى حد كبیر خدمات بناء على الطلب تقدم لألعضاء وتتمیز بطبیعتها بصعوبة
التخطیط لها مسبقا، لم تتم صیاغة مبررات وأهداف.

المخرجات الرئیسیة

دعم البرامج المیدانیة في مجال النهج التشاركیة والتطویر المؤسسي.
دعم البرامج المیدانیة بشأن الوصول المتكافئ والمضمون إلى موارد األراضي.

المؤشرات

زیادة القدرات على إعداد مشروعات سیاسات لتحسین ترتیبات حیازة األراضي والمؤسسات الریفیة.

البرنامج 2-5-6 : إنتاج األغذیة لدعم األمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

الكيان
البرامجى

النطاق
الزمنى

برنامج العملالعنوان
والميزانية

للفترة 2005-
2004

الخطة
المتوسطة

األجل2007-
2006

الخطة
المتوسطة
األجل
-2009
2008

الخطة
المتوسطة
األجل
-2011
2010

مجموع
الخطة

المتوسطة
األجل

256P1اإلدارةمستمر
والتنسيق

2.1402.1402.1402.1406.420

256P2مستمر

صياغة
مشروعات
البرنامج

الخاص لألمن
الغذائي

1.0151.0151.0151.0153.045

256P3مستمر
تنفيذ البرنامج
الخاص لألمن

الغذائى
8.2678.2678.2678.26724.801

11.42211.42211.42211.42234.266مجموع برنامج العمل

00000ناقصا اإليرادات الخارجية

11.42211.42211.42211.42234.266صافى االعتمادات



4001.4002.4004.200النمو الحقيقى

11.82212.82213.82238.466صافى االعتمادات فى النمو الحقيقى

%12,3%21,0%12,3%3,5النمو فى صافى االعتمادات (النسبة المئوية)

584.     لم یطرأ تغییر على هیكل هذا البرنامج فیما یتعلق بالكیانات الثالثة المستقرة التي تغطي إدارة وصیاغة وتنفیذ
البرنامج الخاص لألمن الغذائي (یتم تمویل عملیات الصیاغة والتنفیذ باعتمادات من برنامج العمل والمیزانیة) وكما أشیر

فیما سبق، سیتم التوسع في تقدیم الدعم للبلدان من خالل البرنامج الخاص لألمن الغذائي لیشمل برامج األمن الغذائي
الُقطریة، وخصوصًا في سیاق تجدید االلتزام باستئصال الجوع كما هو منصوص علیه في التحالف الدولي لمكافحة

الجوع.

A1A2A3B1B2C1C2D1D2E1E2E3الكيان
256P1     ll    l

256P2     llll   
256P3l    llll   

أقل من 000 750 دوالرmالمفتاح:
 lمن 000 750 دوالر إلى 2 مليون دوالر
 lأكثر من 2 مليون دوالر

اقتراح النمو الحقیقي

سوف یستفاد من زیادة الموارد في صیاغة (P-2-6-5-2) وتنفیذ (P-3-6-5-2) البرنامج الخاص لدعم األمن
الغذائي. وسوف تُمكن هذه الموارد بصفة خاصة اإلدارة المسؤولة، وهي إدارة تنسیق ورصد أعمال البرنامج الخاص

لألمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، من صیاغة عناصر التعاون بین الجنوب والجنوب في
مشروعات البرنامج الخاص لألمن الغذائي، وزیادة قدرة البرنامج العادي على تمویل أنشطة المشروعات على المستوى

الُقطري.



256P1: اإلدارة والتنسیق

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

585.     تقدم المساعدة إلى الحكومات القطریة في تصمیم المشروعات وتنفیذها وتقییمها باستخدام مناهج متعددة
التخصصات للتصدي النعدام األمن الغذائي وال سیما في أقل البلدان نموا. ویتحقق هذا من خالل تنسیق ورصد المراحل

المختلفة للبرنامج الخاص لألمن الغذائي.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

586.     صمم البرنامج الخاص لألمن الغذائي لمعالجة المشكلة المذكورة أعاله. ویضمن هذا الكیان التنسیق والرصد
لشتى مراحل البرنامج الخاص لألمن الغذائي. ویولى االهتمام إلى ترویج تمویل البرنامج الخاص لألمن الغذائي من
خالل حشد الموارد من الجهات المانحة والمؤسسات المالیة والحكومات المعنیة. ییسر الكیان صیاغة وتنفیذ البرنامج

الخاص لألمن الغذائي بنجاح في عدد متزاید من البلدان المتلقیة، وخاصة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض.
ویشمل هذا ضمان اشتراك الخدمات الفنیة ذات الصلة في المنظمة على أن یقوم بتوجیهها فریق إشراف خارجي

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

587.     تقدم المساعدة للحكومات المتلقیة في معالجة مسألة األمن الغذائي على أساس مستدام وتحسین سبل معیشة
سكان الریف. ویقدم إلى الجهات المتبرعة والمؤسسات المالیة أطرا مشتركة للمساهمة في تحسین األمن الغذائي

الهدف (األهداف)

588.     تنسیق البرنامج الخاص لألمن الغذائي ورصده وتقییمه بفعالیة على جمیع المستویات؛ تعزیز مبادرات
التعاون بین بلدان الجنوب وزیادة حشد األموال من الجهات المتبرعة والمؤسسات المالیة لدعم البرنامج الخاص لألمن

الغذائي

المخرجات الرئیسیة

التنسیق والرصد في المقر والهیاكل الالمركزیة



تنسیق ورصد صیاغة عناصر البرنامج الخاص لألمن الغذائي والتعاون بین بلدان الجنوب
تنسیق ورصد تنفیذ البرنامج الخاص لألمن الغذائي.

خطوط توجیهیة وتقاریر صادرة عن البرنامج الخاص لألمن الغذائي ونشر المعلومات
بناء القدرات إلدارة برنامج على المستوى القطري للبرنامج الخاص لألمن الغذائي

المؤشرات

عدد من اتفاقات التعاون بین بلدان الجنوب بما في ذلك التعاقد مع عدد من الخبراء.
اشتراك عدد من البلدان في البرنامج الخاص لألمن الغذائي

حشد المساهمات للبرنامج الخاص لألمن الغذائي من الجهات المانحة والبلدان المتلقیة.
أمثلة لعملیات استنساخ مناهج البرنامج الخاص لألمن الغذائي من غیر مشروعات البرنامج الخاص

256P2: صیاغة مشروعات البرنامج الخاص لألمن الغذائي

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

589.     تحتاج الحكومات المهتمة، عند انضمامها للبرنامج الخاص لألمن الغذائي، إلى المساعدة في صیاغة البرامج
والمشروعات.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

590.     تیجرى تناول قضایا األمن الغذائي بالتعاون الوثیق مع الحكومات المتلقیة من خالل المساعدة في صیاغة
المرحلة األولى للبرنامج الخاص لألمن الغذائي وتمدید المرحلة األولى والمرحلة الثانیة على المستوى القطري، مع األخذ

في االعتبار حاجات السكان المستهدفین ومنهج اإلنتاج المستدام. وفضال عن ذلك، یوفر الكیان الصیاغة المشتركة
لشراكات التعاون بین بلدان الجنوب، بما في ذلك االتفاقات الثالثیة.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:

591.     تمكین اإلدارات والمؤسسات الحكومیة في إرساء إطار السیاسات واإلطار المؤسسي المطلوبان للتوسع في
البرنامج الخاص لألمن الغذائي. إن المزارعین في مناطق المشروعات هم المستفیدین المباشرین وكذلك المنظمات القائمة

على المجتمع المحلي التي توفر خدمات المدخالت والمساعدات في مجال االستخدام الفعال للموارد (مثل روابط
مستخدمي المیاه) من جانب اإلنتاج وفي أنشطة ما بعد الحصاد.



الهدف (األهداف)

592.     مساعدة البلدان وال سیما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في تحقیق األمن الغذائي من خالل
صیاغة وثیقة برنامج قطري للبرنامج الخاص لألمن الغذائي وخطة عمل وتمدید/توسیع المرحلة األولى من البرنامج.

المخرجات الرئیسیة

صیاغة برامج قطریة للبرنامج الخاص لألمن الغذائي على مستویات المرحلة األولى وتمدید المرحلة األولى والمرحلة
الثانیة.

صیاغة اتفاقات التعاون بین بلدان الجنوب ضمن إطار البرنامج الخاص لألمن الغذائي.

المؤشرات

صیاغة عدد من المشروعات والبرامج القطریة واإلقلیمیة الجدیدة للبرنامج الخاص لألمن الغذائي وتوافق علیها جمیع
األطراف.

صیاغة عدد من اتفاقات التعاون بین بلدان الجنوب وتوافق علیها جمیع األطراف.

256P3: تنفیذ البرنامج الخاص لألمن الغذائى

مشاكل التنمیة التي سیتصدى لها الكیان:

593.     یستلزم التنفیذ الفعال للبرنامج الخاص لألمن الغذائي وتوسعه لتلبیة متطلبات وتوقعات البلدان المهتمة
تدفقات مطردة من الموارد.

المساهمة المقترحة في حل المشاكل:

594.     وتوفر المنظمة المساعدات الفنیة والدعم المالي الذي یأتي من مصادر مختلفة، بما في ذلك من الجهات
المتبرعة الثنائیة ومتعددة األطراف والمصارف اإلنمائیة والمؤسسات المالیة األخرى والمنظمات غیر الحكومیة وكیانات

القطاع الخاص والمنظمة نفسها. ویخلق تجمیع هذه العوامل بیئة قادرة على تناول األمن الغذائي بطریقة فعالة
ومستدامة.

المستفیدون النهائیون المستهدفون والمنافع المتوقعة:



595.     المستفیدون النهائیون الرئیسیون هم السكان الذین یعانون نقص التغذیة وتقلبات إمكانیة الحصول على أغذیة
في معظم األوقات.

الهدف (األهداف)

596.     توفیر الدعم المالي األساسي لتعزیز األمن الغذائي لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض من خالل
الزیادة السریعة في اإلنتاجیة واإلنتاج الغذائي على أساس اقتصادي وبیئي سلیم؛ تحسین حصول السكان على األغذیة؛

تعزیز إنتاج األغذیة المتنوع على أساس االعتماد الذاتي من خالل تقدیم خدمات أفضل لإلمداد بالمدخالت والوصول
إلى إئتمانات القرى.

المخرجات الرئیسیة

تنفیذ البرامج القطریة للبرنامج الخاص لألمن الغذائي عند مستوى المرحلة األولى.
تنفیذ البرامج القطریة للبرنامج الخاص لألمن الغذائي عند تمدید المرحلة األولى ومستوى المرحلة الثانیة.

تنفیذ أنشطة التعاون بین بلدان الجنوب في البلدان التي ینفذ فیها البرنامج الخاص لألمن الغذائي.

المؤشرات

دعم نسبة من المزارعین في المناطق التي ینفذ فیها البرنامج الخاص لألمن الغذائي.
استقرار إنتاج األغذیة في البلدان التي یجرى فیها تنفیذ البرنامج الخاص لألمن الغذائي (المرحلة األولى أو تمدید

المرحلة األولى أو المرحلة الثانیة).
زیادة اإلنتاج وتنوع األغذیة في البلدان التي یجرى فیها تنفیذ البرنامج الخاص لألمن الغذائي.
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