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االجتاهات العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة
موجز
أطلقت منظمة األغذية والزراعةة (املنظمةة) يف ينةاير /كةانون الثةاني  2102عمليةة تفكةري اسةرتاتييي لتحديةد
االجتاه واألولويات االسرتاتييية للمنظمة يف املستقبل .ويكمن هدفها الرئيسي يف دعم إعداد أهةم وثةائق املنظمةة املتعلقةة
باالسرتاتييية ووضع الربامج ،مبا يف ذلك مراجعة اإلطار االسرتاتييي للفةرتة  2102-2101وإعةداد اخلطةة املتوسةطة
األجل للفرتة  ،2102-2102والتعديالت األخرى على برنامج العمل وامليزانية للفةرتة  .2102-2102وجيةر اعتمةاد
نهج واسع النطاق يقوم على املشاركة ،يشمل التشةاور مةع املةوففني ،وإسةهامات فريةق خةربا معة باالسةرتاتييية،
واملناقشة مع املنظمات الشريكة ،واحلوار املستفيض مع األعضا .
وتُقدم هذه الوثيقة إىل املؤمترات اإلقليمية باعتبارها املعلمة الرئيسية األوىل للحوار مةع أعضةا املنظمةة .وتعةر
أهم االجتاهات العاملية اليت حددت بصفتها احملركات الرئيسية للتغيري ،والتحديات العاملية الكربى املنبثقةة عةن هةذه
االجتاهات ،ومتثل اجملاالت ذات األولوية املمكنة لعمل املنظمة يف املستقبل .وتشمل هذه التحديات ما يلي:


زيادة إنتاج الزراعة ،والغابات ،ومصايد األمساك ،ومساهمتها يف حتقيق النمو االقتصاد والتنمية ،مع
ضمان إدارة مستدامة للنظام اإليكولوجي واسرتاتيييات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأة آثاره.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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القضا على انعدام األمن الغذائي ،ونقص املغذيات ،واألغذية غري املأمونة يف فل ارتفاع أسعار األغذية

وزيادة تقلب األسعار.
ترشيد االستهالك الغذائي والتغذية.

حتسني سبل كسب عيش السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية ،مبا يف ذلك صغار املزارعني والعاملني يف

الغابات ومصايد األمساك ،وال سيما النسا  ،يف سياق التحضر وتغيري اهلياكل الزراعية.
ضمان نظم غذائية وزراعية أكثر عدال واستيعابا على املستويات احمللية والوطنية والدولية.

زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات والصدمات يف جمالي الزراعة واألمن الغذائي.

تعزيز آليات احلوكمة من أجل احتياجات نظم األغذية ،والزراعة ،واحلراجة ،ومصايد األمساك على

املستويات الوطنية ،واإلقليمية ،والعاملية.
وسيتم النظر يف التحديات الرئيسية يف اخلطوة األساسية املقبلة من العملية لدى حتديد األهداف االسةرتاتييية
اليت ستوجه خطة عمل املنظمة الشاملة.
التوجيهات املطلوبة
سيهتد اختيار األهداف االسرتاتييية وتوصةيفها باخلصوصةيات اإلقليميةة ومةن ثةم سةيطلب مةن املةؤمترات
اإلقليمية التوجيهات التالية:
(أ) املشورة بشأن مدى متاشي التحديات الرئيسية احملددة يف هذه الوثيقة مع الظروف السةائدة يف اإلقلةيم ،ضةمن
سياق رؤية املنظمة ،وأهدافها ،واالجتاهات الرئيسية العاملية؛
(ب) االقرتاحات بشأن اخلصوصيات اإلقليمية اليت ينبغي إدراجها يف كل من التحديات الرئيسية احملددة واليت
تنبغي مراعاتها عند صياغة األهداف االسرتاتييية للمنظمة.

مقدمة
أجرت املنظمة عملية تؤد إىل صياغة إطار اسرتاتييي منقح للفرتة  2102 -2101واخلطة املتوسطة األجةل
-0
للفرتة  .12102-2102وستقدم هذه العملية أيضا معلومات إلدخال مزيد من التعةديالت علةى برنةامج العمةل وامليزانيةة
للفرتة  ،2102-2102جير وضعها باالقرتان مع املبادرات الرئيسية األخرى املتعلقة بتطبيق الالمركزية وإكمال خطةة
العمل الفورية لتيديد املنظمة ،وستخضع مجيعها الستعرا األجهةزة الرئاسةية للمنظمةة خةالل الفةرتة 2102-2102
(انظر امللحق) .وتتمثل اخلطوة األوىل هلذه العملية يف تقديم االجتاهات الرئيسية ،واحملتةوى األساسةي إلعةداد الوثةائق
الرمسية اليت ستنظر فيها األجهزة الرئاسية للمنظمة.

1

الفقرتان  2من الوثيقة  ،CL 143/13والفقرة (02ج) من الوثيقة .CL 143/REP
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وسعيا إىل إعداد هذه الوثائق ،أطلق املدير العام عملية تفكري اسرتاتييي واسةعة النطةاق وقائمةة علةى املشةاركة
-2
تنص على إشراك املوففني والتشاور معهم ،وتشمل إسهامات مةن فريةق اخلةربا املعة باالسةرتاتييية ،والتشةاور مةع
املنظمات الشريكة األخرى ،وعملية واسعة من التشاور واحلوار مع الدول األعضا .
وتشكل هذه الوثيقة خطوة أوىل يف هذه العملية ،وتهدف باألساس إىل إجرا تشاور وحوار أولي وغري رمسي مع
-2
الدول األعضا يف سياق املؤمترات اإلقليمية.

ألف -عملية التفكري االسرتاتيجي
يرد يف الشكل  0وصف لعملية التفكري االسةرتاتييي مةع خمتلةف اخلطةوات واملكونةات .وهةي تنطةو علةى
-2
سلسلة من اخلطوات الرئيسية ،بد ًا بالرؤية واألهداف العاملية اليت حددتها األجهزة الرئاسية بالنسبة للمنظمةة ووصةوال
إىل اخلطة التشغيلية اليت متثلها اخلطة املتوسطة األجل.
وتقتضي كل خطوة من هذه اخلطوات النهو مبهام حمددة تنبغي بلورتها خالل عملية التفكري االسرتاتييي.
-5
وحتلل هذه الوثيقة على وجه اخلصوص أوىل اخلطوتني يف هذه العملية ،وهما( :أ) أهم االجتاهات العاملية اليت حددت
بصفتها احملركات الرئيسةية للتغةيري؛ (ب) التحةديات العامليةة الكةربى املنبثقةة عةن هةذه االجتاهةات والةيت تعةر
اجملاالت ذات األولوية املمكنة لعمل املنظمة يف املستقبل.
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الشكل  :1عملية التفكري االسرتاتيجي
رؤية املنظمة وأهدافها
أهم االجتاهات العاملية

Major Global Trends

Regional

specificitiesاإلقليمية
اخلصائص

التحديات العاملية الكربى
Main Global Challenges

Opportunities

الوظائف الرئيسية ()1

Priorities
MDG´s, UN Mandates and
األهدددداف اإليائيدددة ليفلفيدددة
other International
املتحددة واالتفاقدات
واليات األمم
Agreements

الدولية

New
الفرص اجلديدة

)Core Functions (1

Regional
األولويات اإلقليمية

املزايا النسبية للمنظمة ()2

األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

Existing
Capacities
القائمة ()1
)(1القدرات
FAO´s Comparative
 Advantagesتنميتها
القدرات اليت ينبغي
)(2
Capacities to develop

FAO´s Strategic Objectives

خطط العمل

Action Plans

MTP

اخلطة املتوسطة األجل

( )1سيعاد النظر فيها.

(1) Will be revisited
(2) In comparison to other organizations including NGOs

( )2مقارنة باملنظمات األخرى ،مبا ذلك املنظمات غري احلكومية.

5

ARC/12/INF/13

باء-

الرؤية واألهداف

 - 6وافقت األجهزة الرئاسية للمنظمة على رؤية املنظمة وأهدافها العاملية كيز من اإلطةار االسةرتاتييي احلةالي.2
واألهداف العاملية الثالثة هي كاآلتي( :أ) خفض العدد املطلق لألشخاص الذين يعانون من اجلوع تةدرجيي ًا لضةمان قيةام
عامل يتمتع فيه البشر كافة يف مجيع األوقات باحلصول على أغذية كافية ،وسليمة ومغذيةة ،تلة حاجةاتهم التغذويةة
وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة؛ (ب) استئصةال الفقةر والعمةل علةى حتقيةق التقةدم
االقتصاد واال جتماعي لليميع مع زيادة إنتاج األغذية ،والنهو بالتنمية الريفية وحتسني سةبل املعيشةة املسةتدامة؛
(ج) وإدارة املوارد الطبيعية واستغالهلا بشكل مستدام ،مبا يف ذلك األراضي ،واملياه ،واهلوا  ،واملناخ واملوارد الوراثيةة،
ملصلحة األجيال احلالية واملقبلة.
ويتعني على املنظمة تنظيم عملها من أجل مساعدة الدول األعضا على بلوغ هذه األهةداف بشةكل فةرد علةى
-2
الصعيد الوط وبشكل مجاعي على املستويني اإلقليمي والعاملي.

جيم -أهم االجتاهات العاملية
سعيا إىل حتديد واختيار جماالت العمةل الةيت سةرتكز فيهةا املنظمةة جهودهةا مةن أجةل املسةاهمة يف حتقيةق
-8
األهداف العاملية للمنظمة واألولويات اليت اختارتها الةدول األعضةا  ،وُضةع حتليةل بشةأن جممةوعتني مةن االجتاهةات
اخلارجية( :أ) سياق االقتصاد الكلي والسياق االجتماعي والسياسي؛ (ب) بعض أهم االجتاهات العاملية الةيت ستشةكل
الظروف اليت يتوقع يف فلها تطور العامل يف املستقبل القريب ،وحتقق التنمية الزراعية .وسيكون هلذه االجتاهات العاملية
تأثري مباشر على اجملاالت العامة لوالية املنظمة.
جيم1-

اجتاهات االقتصاد الكلي واالجتاهات االجتماعية والسياسية

 - 2مت حتديد ووصف عدد قليل من العناصر السياقية أو االجتاهات الكلية اليت هلا آثار اقتصادية وسياسية واسعة
ومنتشرة ،وهي تشمل :اآلليات السكانية؛ واألزمة املالية العاملية ،والنمةو والفقةر؛ والتوازنةات اجلغرافيةة واالقتصةادية
املتغرية؛ والبطالة اهليكلية ،ال سيما بطالة الشباب؛ والطبقة الوسطى العاملية الناشئة ،والشفافية واملعلومات؛ والكوارث
يف فل اإلعمار ،واليت تتفاقم بفعل عدم االستقرار السياسي .وتةرد مةوجزات هلةذه االجتاهةات الكليةة كملحقةات هلةذه
الوثيقةةةةةة علةةةةةى املوقةةةةةع الشةةةةةبكي للمةةةةةؤمترات اإلقليميةةةةةة يف عةةةةةام  2102علةةةةةى العنةةةةةوان التةةةةةالي:
( www.fao.org/bodies/rc2012باالنكليزية فقط).

2

الفقرتان  52-52من الوثيقة

.C 2009/3
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جيم 2-أهم االجتاهات العاملية اليت هلا آثار مباشرة على جماالت والية املنظمة
 -01يتغري السيناريو العاملي بوترية سريعة .فالقوى االجتماعية واالقتصادية يرتتب عليها ،بفعل العوملة،أثر عميةق
وواسع النطاق يطال العامل الذ نعيش فيه .وتغيّر هذه االجتاهات البيئة االقتصادية واالجتماعية الةيت جتةر يف فلةها
الزراعة واحلياة الريفية وتتيح عددا من الفرص ،ولكنها تطرح أيضا مشةاكل واحتياجةات جديةدة جتةب معاجلتهةا مةن
أجل بلوغ األهداف العاملية املنشودة .ورغم وجود العديد من االجتاهات العاملية اهلامة ،هناك الكثري من السبل املختلفةة
اليت ميكن بواسطتها وصفها ومتييزها ،واليت يتصل بعضها بشكل وثيق بالزراعة واحلياة الريفية .ويشةكل حتديةد أهةم
االجتاهات املتصلة بالزراعة بشكل خاص  ،ووصفها ،ومتييزها ،وفهم الطريقة اليت سةتؤثر بهةا علةى الزراعةة واحليةاة
الريفية ،املهمة األوىل اليت متت بلورتها .وأدرجت هذه االجتاهةات العامليةة اخلصوصةيات اإلقليميةة ذات الصةلة الةيت
اقرتحتها املكاتب اإلقليمية ،وستخضع للمزيد من التنقيح بفضل اخلصوصيات اإلقليميةة األخةرى ذات الصةلة الةيت قةد
تنبثق عن مداوالت املؤمترات اإلقليمية.
 -00وأدى استعرا األدبيات األخةرية بشةأن هةذا املوضةوع العةام ،والعمةل الةذ قامةت بةه "اجملموعةة املعنيةة
باالجتاهات" 3التابعة للمنظمة ،إىل حتديد تسعة اجتاهات عاملية رئيسية ينبغي طرحها للتحليل ألنها ذات صلة بشكل
خاص برؤية املنظمة وأهدافها وستؤثر بطريقة مباشرة علةى الزراعةة واحليةاة الريفيةة .وتةرد مةوجزات كاملةة عةن هةذه
االجتاهةةةةات كملحقةةةةات هلةةةةذه الوثيقةةةةة علةةةةى املوقةةةةع الشةةةةبكي للمنظمةةةةة علةةةةى العنةةةةوان التةةةةالي:
( www.fao.org/bodies/rc2012/arc27/en/باالنكليزية فقط).

( )1تزايد الطلب على األغذية مع تغري أياط استهالك األغذيدة باجتداا املزيدد مد املنتجدات احليوانيدة والزيدوت
النباتية والسكر
 -02يتزايد حترك الطلب العاملي على األغذية بسبب ازدياد السكان والنمو االقتصاد وعمليةة التحضةر ،ال سةيما
يف البلدان النامية .ويتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف العقود املقبلة ليصل إىل زيادة قدرها  21يف املائةة يف إمجةالي الطلةب
على األغذية حبلول عام  .2151ويف الوقت ذاته ،تتغري األمناط الغذائية حنو املزيةد مةن املنتيةات احليوانيةة ،مبةا يف
ذلك األمساك والزيوت النباتية ،وإىل حد أقل ،السكر؛ وهةو اجتةاه تتزايةد حدتةه بفعةل تزايةد جتةان عةادات عةيش
السكان يف املناطق احلضرية والريفية اليت تيسرها تكنولوجيا االتصاالت .ومتثل هذه اجملموعةات الغذائيةة الةثالث معةا
 ،Piero Conforti 3شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية؛  ،Vincent Gitzمكتب املدير؛  ،Alexandre Meybeckمكتب املدير العام املساعد؛
 ،Astrid Agostiniمكتب املدير؛  ،Jennifer Nybergنائب املدير العام (املعرفة)؛  ،Sally Bunningشعبة األراضي واملياه؛ ،Olivier Dubois
شعبة املناخ والطاقة واحليازة؛  ،Sylvie Wabbes Candottiدائرة عمليات الطوارئ -أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاري ؛ ،David Palmer
شعبة املناخ والطاقة واحليازة؛  ،Audun Lemاملنتيات والتيارة والتسويق؛  ،Ewald Rametsteinerالسياسات واالقتصاديات احلرجية؛
 ،Salomon Salcedoاملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاري (سانتياغو)؛  ،Andoniram Sanchesاملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية
والبحر الكاري (سانتياغو)؛  ، David Sedikاملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى (بودابست)؛  ،Sumiter Brocaاملكتب اإلقليمي آلسيا
واحمليط اهلادئ (بانكوك)؛  ، James Tefftاملكتب اإلقليمي ألفريقيا (أكرا)؛  ،Nasredin Elaminاملكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا
(القاهرة).
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اآلن  22يف املائة من جمموع استهالك األغذية يف البلةدان الناميةة .ويتوقةع أن ترتفةع حصةتها إىل  25يف املائةة يف عةام
 .2121لكن هذه التغيريات ليست عاملية وال يزال هناك تبةاين واسةع فيمةا بةني األقةاليم والبلةدان فيمةا يتعلةق حبصةة
خمتلف جمموعات السلع يف جمموع استهالك األغذية .وتع أمناط االستهالك اجلديدة أيضةا اضةطالع املةواد الغذائيةة
املصنعة بدور أكرب ما خيلق فرصا جديدة لألنشطة ذات القيمة املضافة واملدرة للدخل.
 -02ورغم هذه االجتاهات العاملية ،تعاني أعداد كبرية من الناس من نقص التغذية وسوئها وهم يعتمدون على زيادة
عر األغذية بأسعار معقولة .وقد ُقدّر عدد الذين يعانون من نقص يف التغذية مبةا ينةاهز  225مليةون شةخص ،بينمةا
يؤثر سو التغذية املتسم بنقص املغذيات الدقيقة أو "اجلوع اخلفي" على حوالي  2مليار شخص.
 -02وتكمن إحدى األدوات اهلامة لتلبية هذا الطلب املتزايد وختفيةف وطةأة الضةغط إلنتةاج املزيةد مةن األغذيةة يف
تقليل خسائر األغذية .وقُةدر بةأن ثلةم جممةوع إنتةاج األغذيةة يُفقةد أو يُهةدر خةالل عمليةات التيهيةز ،والتسةويق،
واالستهالك.
 -05ومثة مسألة هامة أخةرى تتمثةل يف أن انعةدام األمةن الغةذائي سةيظهر علةى حنةو متزايةد كمشةكلة يف املنةاطق
احلضرية نتيية للتوسع العمراني ،وهو ما سييعله أكثر بروزا وحساسية من الناحية السياسية وسيقتضةي اختةاذ أنةواع
خمتلفة من اإلجرا ات .ويف الوقةت ذاتةه ،سةيؤد أيضةا إىل رفةع صةوت املسةتهلكني وتوجيةه خيةاراتهم ،مةن خةالل
إجرا ات سياسية وذات الصلة بالسوق ،فيما يتعلق باخلصائص النوعية لألغذية وتلك املتعلقة بسالمة األغذية.
 -06وأخريا ،هناك مشكلة ناشئة تكتسي أهمية متزايدة يف العامل املتقدم والنةامي تتمثةل يف تزايةد عةدد األشةخاص
الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة .وتتحول هذه احلالة إىل مشكلة صحية تبعم على القلق البالغ.

( )2احتدام املنافسة وتراجع كمية املوارد الطبيعية ونوعيتها وفقدان خدمات النظام اإليكولوجي
 -02تشري االجتاهات لعام  2151إىل تزايد ندرة األراضي الزراعية ،واملياه ،والغابات ومصةايد األمسةاك البحريةة،
وموارد التنوع البيولوجي .ويعزى ذلك إىل التكثيف املتسارع لألنشطة البشةرية مةع تزايةد الضةغط علةى املةوارد الزراعيةة
الطبيعية اليت تهدد بتغيري الوفيفة االيكولوجية لألر بطريقة ضارة ،مما جيعل من الصعوبة مبكان حتقيةق االسةتدامة
االقتصادية الشاملة يف الوقت نفسه .وليست املنافسة على املوارد الطبيعية مةن أجةل املنتيةات الغذائيةة وغةري الغذائيةة
باألمر اجلديد ،لكن طبيعة املنافسة وشدتها قد تغريتا كثريا من نواحٍ متعددة خالل السنوات العشر املاضية ،وهةو اجتةاه
يتوقع أن يستمر .وزاد استهالك احلبوب والبذور الزيتية إلنتاج الوقود احليو  ،باإلضافة إىل بروز استخدامات أخةرى
مثل اعتماد الكتلة احليوية كبديل للبرتوكيماويات.
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 -08وقد تؤد هذه املنافسة إىل سلب إنتاج األغذية بعض املةوارد ،ومةن ثةم إىل التةأثري يف أسةعار األغذيةة ،لكنهةا
ستتيح فرصا للحصول على دخل إضايف يف القطاع الريفي مما يزيد من إسهام الزراعة يف النشاط االقتصاد  .كمةا تتزايةد
املنافسة على األراضي ألغرا توسع املدن ،والبنية التحتية ،والصناعة ،والتعدين ،وإنتاج األغذية ،والطاقة احليويةة،
واملوارد اخلام غري الغذائية ،واخلشب واخلدمات ،واملنتيات األخرى .وسيع نضوب املوارد الطبيعية زيادة التكةاليف
البيئية واالجتماعية واالقتصادية خلدمات النظام اإليكولوجي ،وتراجع قةدرة التكيّةف وتزايةد ضةعف صةغار املةزارعني.
وسيتمثل أثر هذه العملية يف اخنفا قدرة اجملتمعات احمللية والبلدان على ضمان األمن الغذائي وحتسني سبل كسةب
عيش السكان يف املناطق الريفية.
 -02وترتبط هذه القضايا مجيعها خبيارات صعبة بةني االسةتدامة واإلنتةاج ،وبةني إنتةاج خمتلةف املنتيةات الةيت
تستخدم املوارد الطبيعية ،وبني خمتلف طرق اإلنتاج وغري ذلك .وسيتعني وضةع آليةات حوكمةة قويةة علةى املسةتويات
الوطنية واإلقليمية والدولية إلجياد التوازن املناسب بةني االحتياجةات املتضةاربة والفةرص املتاحةة ولتنفيةذ أطةر سةليمة
حلقوق ملكية املوارد الطبيعية.

( )3أم الطاقة وندرتها
 -21تشري وكالةة الطاقةة الدوليةة إىل أن الطلةب األولةي العةاملي علةى الطاقةة سةيزيد مبقةدار الثلةم خةالل الفةرتة
 2125-2118وأن البلدان النامية اليةوم سةتمثل نسةبة كةبرية مةن هةذه الزيةادة يف الطلةب .ويتوقةع أن يسةاهم الوقةود
األحفور والفحم والةنفط والغةاز ،وقةد رُتّبةت هةذه املةواد حبسةب أهميتهةا النسةبية ،يف قرابةة  80يف املائةة مةن هةذه
االحتياجات يف فل السياسات العامة احلالية .وقد ساهمت الطاقة املتيددة عام  ،2100مبا يف ذلك الكتلة احليوية ،يف
ما قدره  06يف املائة من إمجالي االحتياجات املتعلقة بالطاقة ،ومن املتوقع أن تزداد هذه املساهمة .وترتتب على زيةادة
الطاقة اخلشبية لالستخدامات التقليدية آثار صحية خطرية ،وميكن أن تتسبب يف إزالة الغابات ،بينما قد يساهم تزايةد
استخدامها يف التدفئة احلديثة وإنتاج الطاقة الكهربائية يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد يف إحةداث
ضغط إضايف على األراضي من أجل مزارع جديدة.
 -20وإن الفيوة القائمة بني الطلب على الطاقة واحلصول عليها كبرية ،ويتوقع أن يزيد الطلب بسةرعة نظةرا لنمةو
عدد السكان والدخل للفرد الواحد يف البلدان النامية ،واقتضا التيةارة العامليةة للمنتيةات الزراعيةة املزيةد مةن وسةائل
النقل .ويقدر أن قرابة مخ سكان العامل ال حيصل على الكهربا  .ومن املتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج النفط والغاز ،ممةا
يساهم يف زيادة الضغط على سعره بالنسبة للمسةتهلكني .ويةؤثر ارتفةاع أسةعار الطاقةة تةأثريا سةلبيا يف تكةاليف اإلنتةاج
الزراعةةةةةةةةةةةةةةةي واألمةةةةةةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةةةةةةذائي يف خمتلةةةةةةةةةةةةةةةف أحنةةةةةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةةةةةامل.
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 -22وترتبط الزراعة والطاقة بشكل وثيق ،ولكن طبيعة الصالت وقوتها تباينتا مع مر الزمن .وأسهم استخدام الوقود
األحفور يف الزراعة يف إطعام العامل من خالل استخدام اآلالت واألمسدة ،وحتسةني املعاجلةة ووسةائل النقةل .ونتييةة
لذلك ،تربز صلة قوية بني الطاقة وأسعار األغذية ،وقد عززت الزيادة األخرية يف استخدام الوقود احليو هذه العالقةة.
وإن اجلز األكرب من نسبة الة 21يف املائة اإلضافية من إنتاج األغذيةة الالزمةة إلطعةام العةامل يف عةام  2151جيةب أن
يأتي من التكثيف الزراعي .وتعترب زيادة احتياجات الطاقة واالعتماد الكبري على الوقود األحفور إلنتاج األغذية مصدر
قلق من حيم االستدامة وحتقيق األمن الغذائي واآلثار السلبية على تغري املناخ .ونتيية لذلك ،من األهمية مبكةان إيةال
االعتبار الواجب لطريقة منو الزراعة يف املسةتقبل .وعلةى وجةه اخلصةوص ،سةيتوجب علةى سلسةلة األغذيةة الزراعيةة
االنفصال تدرجييا عن االعتماد على الوقود األحفور حبيم توفر املزيد من األغذية باستخدام طاقة أقل وأنظف .وبهذه
الطريقة ،ستصبح الزراعة أيضا جز ا هاما من االسرتاتييية العاملية للحد من تغري املناخ وللتكيةف معةه .وميكةن للطاقةة
احليوية أن تكون جز ا هاما من هذه االسةرتاتييية ،ويف الوقةت ذاتةه ،مصةدرا إضةافيا للنشةاط االقتصةاد والةدخل يف
املناطق الريفية.

( )4ارتفاع أسعار األغذية وارتفاع تقلب األسعار
 -22تسببت زيادة أسعار األغذية وتقلبها الواسع النطاق والقصري املدى خالل السةنوات األخةرية يف فهةور خمةاوف
سادت خمتلف أحنا العامل بشأن املخاطر اليت تهدد األمن الغذائي وأدت إىل زعزعة الرضةا عةن الةنف جةرا سةنوات
عديدة من اخنفا أسعار السلع األساسية .وحتى عام  ،2116اخنفضت تكلفة سلة األغذيةة العامليةة حبةوالي النصةف
على مدى السنوات الثالثني املاضية ،عندما مت تعديلها بسبب التضخم .وينةتج اخنفةا األسةعار احلقيقيةة يف الزراعةة
على املدى البعيد عن التطورات التكنولوجية ،ومنو الطلب البطي نسبيا .وميكةن تفسةري الزيةادات األخةرية يف األسةعار
وارتفاع تقلبها عرب أسباب عدة ،مبا يف ذلك الصدمات املتعلقة بةالعر  ،واخنفةا املخةزون ،وارتفةاع أسةعار الطاقةة،
والقيود التيارية اليت تطبقها بعض البلدان ملواجهة أزمة األغذية وزيادة الطلب العاملي .وتشري التقديرات إىل عةدم تغةري
هذه الظروف يف املستقبل القريب ،وإىل احتمال بقا األسعار مرتفعة نتيية لةذلك قياسةا بةالعقود السةابقة ،وإىل اسةتمرار
ارتفاع تقلب األسعار أيضا .وعلى املدى األطول ،تظل العالقة بني العر والطلب غري مؤكةدة وسةتتوقف إىل حةد كةبري
على عمليتني واسعيت النطاق .فمن جهة ،يربز تطور الطلب العاملي ،الذ سيتأثر بشدة بالنمو االقتصاد وزيادة الدخل
بالنسبة للفرد الواحد يف العامل النامي ،والزيادة احملتملة إلنتاج املنتيات الزراعية غةري الغذائيةة البديلةة .ومةن ناحيةة
أخرى ،هناك كيفية ارتفاع إمدادات األغذية استيابة هلذا الطلب .ورغم أن التوقعةات األساسةية للمنظمةة تشةري إىل أن
هذا املسار ،يف فل افرتاضات معقولة بشأن حتسني احملاصيل ومعدالت التوسع يف استخدام األراضي واملياه ما قةد يةوفر
تلبية الطلب على األغذية ،يكتنفه الكثري من أوجه عدم اليقني ال سيما بسبب القيةود اإلضةافية النامجةة عةن الشةواغل
البيئية .ويتعني بذل جهود مجة يف جماالت االستثمار واالبتكار التكنولوجي والسياسات دعما للتنمية الزراعية املستدامة
من أجل حتقيق هذا اإلنتاج املطلوب .وعالوة علةى ذلةك ،سةيكون تطةور العةر والطلةب متنوعةا جةدا علةى املسةتوى
اإلقليمةةةةةةةةةةةةةي ،وهةةةةةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةةةةةا يعةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةةرجيح زيةةةةةةةةةةةةةادة التيةةةةةةةةةةةةةارة.
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 -22ويرتتب على ارتفاع تقلب األسعار عواقب سلبية يف غالب األحيان حبيم جيد املشاركون يف السةوق صةعوبة يف
التخطيط للمستقبل والتكيّف مع تقلب إشارات السوق .وعلى املدى األطول ،ميكةن الرتفةاع أسةعار السةلع األساسةية أن
يعود بالفائدة على املنتيني يف خمتلف أحنا العامل وعلى البلدان املصةدرة الصةافية لألغذيةة ،ولكةن سةيؤثر سةلبا علةى
املستهلكني يف العامل ،وسيزيد من انعدام األمن الغذائي بالنسبة إىل املستهلكني الفقرا  ،وسيؤثر تأثريا سلبيا علةى موقةف
البلدان املستوردة الصافية على صعيد االقتصاد الكلي .وَحدَت هذه اآلثار اإلجيابية والسلبية بالعديد من البلدان الناميةة،
بعد عام  ،2118إىل تنفيذ السياسات اهلادفة إىل فر قيود على التيارة و  /أو تنظيم األسعار الداخلية.

( )5تغيري اهلياكل الزراعية ،وعملية التصنيع الزراعي وعوملة إنتاج األغذية
 -25اتسم تطور نظم اإلنتاج الغذائي على مدى العقود املنصرمة بزيةادة تكامةل قطاعةات الزراعةة ومصةايد األمسةاك
والغابات مع األنشطة االقتصادية األخرى .وأدى بروز سالسل إنتاج زراعي وصناعي معقدة ومتنوعة إىل تغيريات نوعيةة
وكمية يف الطلب على املنتيات األولية ،باإلضافة إىل توزيع الدخل يف خمتلةف القطاعةات والفئةات السةكانية .ونتييةة
لذلك ،تغيّر توزيع موارد اإلنتاج ،بد ا بزيادة وجود منتيني أوليني على نطاق واسع جنبا إىل جنب مع عمليات صغرية
النطاق .ومت توثيق زيادة عدد الشركات الزراعية الكبرية احليم ،الةيت تتسةم باملزيةد مةن كثافةة رأس املةال وتسةتند إىل
الرتتيبات التعاقدية للحصول على اليد العاملة واخلدمات الزراعية ،يف األقةاليم اآلهلةة باألراضةي ،وال سةيما يف أمريكةا
الالتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا ،ومؤخرا يف بعض أجزا أفريقيا جنةوب الصةحرا الكةربى.
وينبثق هذا االجتاه من وفورات احليم ،لكنه يعترب أيضا ردا على إخفاق األسواق يف ضمان االئتمان والتةأمني والتصةد
لقوى السوق على طول سلسلة اإلنتاج.
 -26وهذه التغيريات شبيهة بتلك الةيت يشةهدها قطةاع الصةناعات الزراعيةة الةذ تركةز فيةه الشةركات الزراعيةة
الكبرية ،مبا يف ذلك الصناعات القائمة على اخلشب ،نسبة متنامية من تصةنيع املنتيةات الغذائيةة وتوزيعهةا واالجتةار
بها بالتيزئة .وحيدث هذا التكامل العمةود علةى املسةتويني الةوط والعةاملي يف تطةوير سالسةل قيمةة عامليةة معقةدة
وكبرية ،ويشمل يف الكثري من احلاالت املشاركة املتزايدة للشةركات عةرب الوطنيةة .وميكةن أن تكةون التبعةات احملتملةة
لتطوير الصناعات الزراعية وزيادة الوجود األجن يف البلدان النامية متعةددة اجلوانةب .فهةي مةن جهةة ،تتةيح فرصةا
جديدة للنشاط والنمو االقتصاديني .ومن جهة أخرى ،ميكةن أن تسةفر ،يف فةل فةروف معينةة ،عةن انتقةال الشةركات
احمللية وبروز صعوبات بالنسبة لصغار املنتيني األوليني الذين قةد يواجهةون الصةعاب يف اسةتيفا املتطلبةات الكميةة،
ومعايري نوعية وأكثر صرامة .وميكن أن يؤد ذلك إىل تفتيةت اجلةز املتعلةق باالقتصةاد اجلزئةي مةن سالسةل اإلنتةاج.
وفضال عن ذلك ،تفضي عمليات التحوالت اهليكلية إىل تعةديل أدا السةوق وتوزيةع الريةع بةني خمتلةف املشةاركني يف
سلسلة القيمة على املستوى الوط ويف السوق الدولية .وعالوة على ذلك ،جيب على النظم الغذائية االسةتيابة ملطالةب
واحتياجات خمتلفة جدا لشتى القطاعات االجتماعية .ومتثل كل هذه الظروف احملتملة غةري املرغةوب فيهةا حتةديات
جديدة ومهمة فيما يتعلق بالسياسات والسلع العامة واحلوكمة الرشيدة اليت هي ضرورية لتحسةني الوصةول إىل األسةواق
وضمان شفافيتها من أجل تنمية ورفاهية صغار املزارعني وأسرهم ،وفرصا جديدة للتمييز بةني املنتيةات واألنشةطة ذات
القيمة املضافة ،مبا يف ذلك االمتثال للوائح سالمة األغذية .وسيحدد النياح يف تنفيذ السياسات الالزمة ،الةذ يسةتلزم
حوكمةةةةةةةة قويةةةةةةةة ،النتييةةةةةةةة النهائيةةةةةةةة لعمليةةةةةةةة التصةةةةةةةنيع الزراعةةةةةةةي يف البلةةةةةةةدان الناميةةةةةةةة.
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( )6تغري أياط التجارة املنتجات الزراعية وتطور السياسات التجارية
-22

اتسمت التيارة يف املنتيات الزراعية والسمكية بثالثة اجتاهات رئيسية على مدى العقد املاضي:
(أ)

زيادات كبرية يف حيم املبادالت ،الذ كان كبريا ،ولكن أقل مما كان ليكون عليه يف فةل عةدم وجةود
مستوى عةال مةن احلمايةة .فعلةى مسةتوى األسةعار الثابتةة ،ارتفةع إمجةالي الصةادرات الزراعيةة مةن
 2.5مليار دوالر خةالل الفةرتة  0262-0260إىل قرابةة  001مليةار دوالر يف عةام  ،2112وهةو اجتةاه
يتوقع أن يستمر .وتربز هذه الزيادة املزيد من التيةارة البينيةة وأيضةا املزيةد مةن التيةارة بةني البلةدان
البعيدة .وقد شاركت البلدان النامية بشكل نشط يف هذا التوسع التيار .

(ب) سُيلت تغيريات جذرية فيما يتعلق مبنشأ التدفقات التياريةة لةبعض أهةم السةلع الزراعيةة ومقصةدها.
وباتت البلدان النامية األفقةر ،وال سةيما جمموعةة أقةل البلةدان منةوا ،مسةتوردة صةافية كةبرية ،بينمةا
أضحت االقتصادات الناشئة يف أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وآسةيا مصةدرة صةافية كةبرية ،خاصةة
بالنسبة للحبوب والبذور الزيتية ،مما قلل من دور بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةاد ،
وهو اجتاه يتوقع استمراره أيضا.
(ج) تتطور السياسات حنو املزيد من االنفتاح ،وتشيع يف الوقت ذاته إبرام جمموعة من االتفاقات اإلقليميةة
والتفضيلية اليت أصبحت يف السنوات القليلة املاضية أكثر بةروزا مةن التنسةيق املتعةدد األطةراف .ورغةم
صعوبة التنبؤ مبا ميكن أن تؤول إليه اتفاقية التيارة املتعددة األطراف كنتيية ملفاوضات الدوحةة ،فةإن
الوضع ال يبشةر بةاخلري .وباإلضةافة إىل ذلةك ،وكنتييةة ألزمةة األغذيةة لعةام  ،2118بةادر عةدد مةن
البلدان ،ال سيما يف أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وآسيا ،إىل تنفيةذ تةدابري محائيةة للةتحكم بأسةعار
األغذية على املستوى الداخلي وزيادة دور احلكومات من خالل السياسات التيارية.
 -28ومن املرجح أن يتسع نطاق هذه االجتاهات يف املستقبل وأن تطرح و /أو تعزز عددا من القضايا التيارية مثةل:
(أ) ستؤد زيادة التمييز بني املنتيات والشواغل بشأن قضايا السالمة إىل زيادة اسةتخدام املعةايري مبةا يف ذلةك املعةايري
اخلاصة .كما ستتغري حتما األدوار النسبية للحكومات والقطاع اخلاص؛ (ب) ستصبح مواضةيع مثةل البصةمة الكربونيةة
للمنتيات أكثر أهمية ،ومن احملتمل نتيية لذلك أن ترتجم القضايا البيئيةة إىل لةوائح جتاريةة؛ (ج) تةأثري التيةارة يف
األمن الغذائي وأهمية السياسات التيارية يف البلدان النامية؛ (د) سيؤد تزايد حيم الشركات العاملة يف قطاع األغذيةة
الزراعية ،وتنامي تعقيةد سالسةل اإلنتةاج إىل شةواغل بشةأن قةوى السةوق والةدعوة إىل اختةاذ إجةرا ات لتنظةيم ذلةك؛
(هة) تبني بلدان زراعية ناشئة كبرية ،على جان االسترياد والتصدير يف السوق ،حضورا عاما متزايدا يف اآلونة األخرية
يغيّر هيكل األسواق العاملية وأدا ها.
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 -22تنطو معظم هذه القضايا على مسةائل سياسةية معقةدة سيسةتوجب علةى البلةدان معاجلتهةا .وهةذا يعة أن
البحوث ،واملشورة السياسية بشأن املسائل التيارية ستشمل جماال أوسع وتتيةاوز القضةايا التقليديةة والسةائدة املتعلقةة
باحلماية اجلمركية واإلعانات .وسيتعني على البلدان النامية التأهب ملواجهة هذه التحديات اجلديدة.

( )7تزايد تأثري تغري املناخ قطاع الزراعة
 -21بات تغري املناخ واضحا اآلن ويتوقع أن يتزايد يف العقود املقبلة ،رغم التدابري اليت ميكن اختاذها للتخفيف من
وطأة آثاره .فهو يؤثر فعال يف الغابات والزراعة ومصايد األمساك يف احمليطةات ،ومةن املتوقةع أن تتزايةد هةذه اآلثةار يف
املستقبل مع حدوث تباينات بني القطاعات الفرعية واألقاليم .ويشري التقرير الصادر عن الفريق احلكومي الةدولي املعة
بتغري املناخ يف عام  2112إىل أن احرتار النظام املناخي أمر جلي ،وإىل أنه من املتوقةع ارتفةاع درجةة احلةرارة حبةوالي
 1.2درجة مئوية يف العقد الواحد وفق ًا جملموعة من سيناريوهات االنبعاثات.
 -20وسيؤثر االحرتار العاملي على الزراعة بعدد من الطرق ،منها( :أ) زيادة حمتملة جدا يف وترية احلرارة املفرطة،
وموجات احلرارة وتساقط األمطار الغزيرة؛ (ب) االشتداد احملتمل لألعاصري االستوائية( ،ج) زيادة حمتملة جدا لتساقط
األمطار يف االرتفاعات الشاهقة ،وتراجع حمتمل لذلك يف معظم املناطق شبه االستوائية.

 -22وتناقش الظواهر القصوى بشةكل مسةتفيض ،إال أن التقريةر اخلةاص للفريةق احلكةومي الةدولي املعنةون "إدارة
املخاطر والظواهر املتطرفة والكوارث لدفع عيلة التكيف مع تغري املناخ" الذ صدر يف ديسمرب/كانون األول  2100يقةدم
ما يدّل على أن بعض الظواهر القصوى قد تغري نتيية لتةأثريات مةن صةنع اإلنسةان ،مبةا يف ذلةك الزيةادات يف تركيةز
غازات الدفيئة يف الغالف اجلو .

 -22وستتضرر أميا تضرر اجملتمعات املستضعفة واألشخاص املستضعفون يف البيئات اهلشة ،مثةل األراضةي اجلافةة
واملناطق اجلبلية واملناطق الساحلية .كما ستؤثر اآلثار الوخيمة النامجة عن تغري املناخ على األمةن الغةذائي ،خاصةة وأن
بعض البلدان األكثر ضعفا تعاني أصال من انعدام األمن الغذائي .وسةتتباين هةذه اآلثةار تباينةا كةبريا بةاختالف األقةاليم
والبلدان .وبات اعتماد اسرتاتيييات التخفيف يف قطاع الزراعة ،والتكيف مع تغري املناخ ،وخلق املزيد من القةدرة علةى
الصةةمود مصةةدر قلةةق متزايةةد ،وهةةو حيتةةاج إىل عمةةل مجةةاعي قةةو علةةى الصةةعد الوطنيةةة واإلقليميةةة والعامليةةة.
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( )8العلم والتكنولوجيا ،بصفتهما مصدرا رئيسيا لإلنتاجية الزراعية ،وزيادة اإلنتاج باتت تدرجييا سلعة خاصة،
وسيطرة القطاع اخلاص على العمليات
 -22متثلت معظم الزيادات الةيت شةهدها اإلنتةاج واإلنتاجيةة يف اجملةال الزراعةي علةى الصةعيد العةاملي يف زيةادة
احملاصيل للهكتار الواحد .وأدت احلبوب والبذور الزيتية دورا رئيسيا يف خضم هذه العمليةة .لكةن املعةدالت األساسةية
للمحاصةةيل تراجعةةت مةةن  2.2يف املائةةة سةةنويا عةةام  0261إىل  0.5يف املائةةة عةةام  .2111وعةةالوة علةةى ذلةةك ،تتسةةم
االجتاهات يف احملاصيل بتباين وعدم جتان كبريين ،على املستوى اإلقليمي وكذلك بالنسبة ملختلف احلبوب ،وهو ما
يربز التأثري املتفاوت لألصناف احلديثة واالبتكارات التكنولوجية املرتبطة بها .وتشري مراقبة مصادر اإلنتاجيةة الزراعيةة
احملسنة إىل أن زيادة احملاصيل يف املستقبل ستتوقف إىل حد كبري على تطوير أصناف مكيّفة وحمسةنة ،وعلةى نشةرها
واستخدامها بشكل مناسب .وقد أدى فهور التكنولوجيا البيولوجية كمصدر رئيسي لالبتكار يف قطاع الزراعةة إىل إزاحةة
"احليز التكنولوجي" باجتاه القطاع اخلاص.
 -25ورغم تزايد االستثمار العام املخصص للبحم والتطوير يف اجملال الزراعي يف خمتلف أرجا العةامل مةن حةوالي
 06مليار دوالر عام  0280إىل  22مليار دوالر عام  ،2111فإن استثمارات القطاع اخلاص ارتفعت بوترية أسرع لتصةل
إىل  06مليار دوالر يف عام  2111أو  21يف املائة من اجملموع .ويرتكز إمجالي االستثمار املخصةص للبحةم والتطةوير يف
اجملال الزراعي يف عدد قليل من البلدان .فقرابة  51يف املائة من االستثمار العام هو يف مخ بلةدان :الواليةات املتحةدة
األمريكية ،واليابان ،والصني ،واهلند ،والربازيل ،يف حني تتم نسةبة  22يف املائةة مةن اسةتثمارات القطةاع اخلةاص يف
البلدان املتقدمة .وتفسر الفرص اليت تتيحها منتيات التكنولوجيا البيولوجية ،وحيم ،وسهولة الوصول إىل األسواق هذه
االستثمارات الكبرية اليت يقوم بها القطاع اخلاص الذ يرتكز يف جمال احلبوب وفةروف اإلنتةاج املوجةه حنةو السةوق.
ونظرا إىل أن أدوات احلماية الفكرية باتت موحدة ،فإن حيم االستثمارات الالزمة يتزايد ،كمةا أن تعقيةد العلةم جيعةل
من الضرور تنمية قدرات إدارية عالية .ومن املرجح أن تتعزز هذه االجتاهات .كما أضحى تنظةيم العلةم والعالقةة بةني
السياسة والعلم أكثر أهمية وانفتاحا .وهذه جماالت عمل مهمة بالنسبة للمنظمة ،ميكن تطويرهةا يف إطةار شةراكة وثيقةة
مع اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية .وسيتعني على وجةه اخلصةوص تعزيةز مؤسسةات البحةوث الوطنيةة
ووضع السياسات العامة ذات الصلة بالعلم واالبتكار وزيادة االستثمارات العامة والشراكات مع القطاع اخلاص مةن أجةل
تسخري إلمكانات االبتكارات بطريقة تتسم بطابع أكثر عاملية ألغرا زيادة اإلنتاج الغةذائي واحلةد مةن الفقةر يف بلةدان
العامل النامي.
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( )9تطور البيئة اإليائية :زيادة اإلقرار مبركزية احلوكمدة وااللتدزام بالعمليدات اإليائيدة الديت تأخدذ بزمامهدا
البلدان
 -26تغريت البيئة اإلمنائية خالل العقد املاضي من نواح عدة .فمن جهة ،يتزايد اإلقرار ،علةى الصةعيدين الةوط
والدولي ،بطائفة واسعة من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمةع املةدني واملنظمةات غةري احلكوميةة
واملؤسسات ،باعتبار أنّه حيق هلا أن تدلي بةدلوها يف النقاشةات .وجيةر اعتمةاد آليةات جديةدة إلشةراك ممثليهةا يف
عمليات صنع القرار ،ويف تنفيذ أنشطة موضوعة بشكل مشةرتك .ومةن املسةل م بةه أيضةا أنةه ،مةن أجةل بلةوغ األهةداف
اإلمنائية العاملية واإلقليمية والوطنية ،واليت لي أقلها حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر ،البد من مشاركة اجلهات
الفاعلة اليت تتياوز قطاع الزراعة ،باإلضافة إىل توسيع نطاق أصحاب املصلحة واآلرا واملصاحل املتضاربة .ومما يزيد من
تعقيد املسألة زيادة الرتكيز على القضايا الشاملة لعدة قطاعات ،مثل قضايا املساواة بني اجلنسني ،والبيئة .ويقتضي هذا
التعقيد املتزايد حوكمة أفضل وأقوى ،وبنا مؤسسات فعالة وناجعة وخاضعة للمسةا لة ،وتشةييع املشةاركة واإلنصةاف
والشفافية واملعلومات واختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة.
 -22ومثة تغيري ثان مهم يتمثل يف اإلقرار العام بأن العمليات اإلمنائية الناجحة جيب أن متتلكها وتأخةذ بزمامهةا
البلدان نفسها ،وهذا يستلزم صياغة اسرتاتيييات وبرامج قطرية متناسقة .وقد أُعرب بشكل صريح عن هةذه التصةورات
يف جمموعة من احملافةل الدوليةة (رومةا  ،2112بةاري  ،2115أكةرا  ،2118بوسةان  .)2100وأفضةت هةذه البيئةة
اإلمنائية اجلديدة إىل احتياجات سياسة ومؤسسية جديدة ،ووفرت يف الوقت ذاتةه علةى املسةتويات القطريةة واإلقليميةة
والعاملية فرصا جديدة للعمل تنطو على تبعات مهمة بالنسبة للمنظمات املتعددة األطراف بشكل عام ،ومنظمة األغذيةة
والزراعة بشكل خاص.

( )11زيادة الضعف بسبب الكوارث واألزمة الطبيعية وم صنع اإلنسان
 -28تكشف املخاطر املتعددة اليت تهدد األمن الغذائي والتغذو وآثارها السلبية والرتاكمية والصالت الواضحة بةني
الصدمات واجلوع ،مدى هشاشة نظم إنتاج األغذية احلالية وضةعفها أمةام األزمةات والكةوارث والنزاعةات .فقةد أثةرت
الكوارث سلبا على أرواح املاليني وعلى سبل كسب عيشهم على مدى السنوات املاضية ،وترتبت عليها عواقب وخيمةة
جدا بالنسبة للفقرا واملهمشني من الناحية السياسية .وتةبني آثةار الكةوارث املأسةاوية الكةربى والواسةعة النطةاق ،مثةل
الزلزال الذ ضرب هاييت يف يناير/كانون الثاني  2101والفيضةانات الةيت اجتاحةت باكسةتان يف يوليةو/متةوز ،2101
الصلة الوثيقة القائمة بني خطر الكوارث والفقر .وتؤكد أزمة اجلفاف اليت شهدها القرن األفريقي عام  2100مدى تةرابط
حاالت الكوارث الطبيعية والنزاعات ،مما يعظم أثر اجلفةاف .و عةام  ،2100جةا ت موجةة الفيضةانات يف أسةرتاليا،
والزلزال الذ وقع يف نيوزيلندا ،والزلزال والتسونامي والكارثة النووية اليت كانت اليابان مسرحا هلا لتذكرنا بقسوة بةأن
البلدان املتقدمة معرضة للخطر بدورها.
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 -22وخلفت مئات الكوارث األصغر حيما ،واألقل بروزا علةى املسةتوى الةدولي ،واملرتبطةة بتقلةب املنةاخ أضةرارا
وخسائر جسيمة .وقد سيلت السنوات العشرون املاضية زيادة هائلة يف عدد من املناطق احمللية ما يؤكد على وقوع آثار
سلبية على املوارد البشرية والطبيعية .وتكشف هذه األحةداث النقةاب عةن كيفيةة اسةتمرار تكةوّن الكةوارث مةن خةالل
جمموعة من العوامل املسببة للمخاطر (أ تدهور النظم اإليكولوجية اليت تضبط املخاطر ،مثل األراضي الرطبة واملنغروف
والغابات؛ ومستويات عالية من الفقر النس ؛ والتنمية احلضرية واإلقليمية سيئة اإلدارة) والنزاعات الةيت تزيةد الطةني
بلة .وباإلضافة إىل ذلك ،مثة خماطر ناشئة ومواطن ضعف جديدة مرتبطة مبدى تعقيد النظم التكنولوجيةة واإليكولوجيةة
اليت تعتمد عليها اجملتمعات ،وترابطها .وإن املخاطر املقرتنة بزيادة وقوع آفات النباتات واألمةرا احليوانيةة العةابرة
للحدود واتساع رقعتها لتشمل مناطق جغرافية جديدة وشيكة احلدوث أيضا.
 -21وميكن لتعر الناس إىل جمموعة واسعة من املخاطر الناشئة اليت تتعافم وتصةبح أكثةر تةواترا نتييةة للعوملةة
(مبا يف ذلك زيادة أسعار األغذية /السلع األساسية وتقلبها ،وعدم االستقرار املالي ،وفرص العمل) ،وأمنةاط جديةدة مةن
الضعف أن يتسبب يف انهيار متتال ومتسلسل للنظام على نطةاق خمتلةف ،وهةو مةا ميكةن أن يةؤد إىل تضةخيم اآلثةار
السلبية بشكل كبري .ويف فل عدم وجود استيابات سياسية مالئمة ،تصبح املخاطر هيكلية تنطو على تكةاليف فرديةة
واجتماعية مرتفعة .ويف فل خمتلف املخاطر الرئيسية ،تشهد البلدان األفقر (ال سيما حاالت الطةوارئ املعقةدة أو األزمةة
اليت طال أمدها) اليت تتسم بضعف احلوكمة معدل وفيات أعلى ،وخسارة اقتصادية نسبية قياسا بالبلةدان الغنيةة الةيت
تتمتع حبوكمة أقوى.
 -20ومثة حاجة إىل التوجيهات االسرتاتييية القطاعية املتعلقة باألغذية والزراعة ملسةاعدة البلةدان علةى االمتثةال
إلطار عمل هيوغو وللحد وإدارة املخاطر املتعددة وخمتلف األخطار اليت تزيد من حةدة التعةر النعةدام األمةن الغةذائي
والتغذو (خاصة بالنسبة ألشد الناس فقرا) .وعلى املستويات العاملية واإلقليميةة والوطنيةة واحملليةة ،البةد مةن اختةاذ
إجرا ات متناسقة لبنا واستعادة سبل كسةب العةيش املتسةمة بالقةدرة علةى مواجهةة خمتلةف التهديةدات والصةدمات
بالنسبة للمزارعني والرعاة والعاملني يف مصايد األمساك والغابات والفئات املستضعفة األخرى (الذ يزيد عددهم حبسب
التقديرات عن  2.5مليار من أصحاب احليازات الصغرية وفقا ملنشورة املنظمة املعنونة "احلفظ والتوسع") .ويكتسي احلد
من خماطر الكوارث وإدارتها بالنسبة لألمن الغذائي والتغذو أهمية حيوية لضمان أحد أهم حقوق اإلنسةان األساسةية،
أال هو "احلق يف احلصول على غذا كاف والتحرر من اجلوع".
دال  -التحديات العاملية الرئيسية
 -22تُعتةرب التوجهةات العامليةة الرئيسةة ،باإلضةافة إىل رؤيةةة املنظمةة وأهةدافها أهةم املةدخالت الكفيلةة بتحديةةد
التحديات الرئيسية اليت ستواجهها الدول األعضا  ،واجلماعة اإلمنائية ،ومنظمة األغذيةة والزراعةة يف املسةتقبل .ويُعة ّد
حتديد هذه التحديات والفرص ،واختيةارُ تلةك املرتبطةة أكثةر مةن غريهةا بالةدول األعضةا يف املنظمةة ،مةن اخلطةوات
األساسية يف حتديد األولويات اجلوهرية للمنظمة.
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 -22واخلالصة األوىل اليت ترشح من حتليل التوجهات هي أنّ الزراعة ،والغابات ،ومصايد األمساك كانت وستبقى
يف املستقبل القريب أداة رئيسية لضمان التنمية املستدامة ،والنمو االقتصاد  ،وخفةض الفقةر ،وينبغةي أن حتةافظ علةى
مركز الصدارة يف جدول أعمال التنمية.
 -22وتسهم الزراعة يف طرق شتّى يف النمو االقتصاد والتنميةة .وهةي ،كنشةاط اقتصةاد  ،مةن أهةم مصةادر النمةو
االقتصاد وتُعترب حافزًا أساسي ًا للصةناعات املتصةلة بالزراعةة ،والسةتثمارات القطةاع اخلةاص .ويف الكةثري مةن البلةدان
النامية ،تُسهم الزراعة مبا يناهز  21يف املائة من إمجالي الناتج احمللي .وهي توفر ،بوصفها موردًا للغذا ولفرص العمل
يف املناطق الريفية ،ضمان األمن الغذائي لألكثر عوزاً يف العامل .وتضةمن الزراعةة سةبل كسةب العةيش لصةغار املنةتيني،
والعمّال من غري املالكني ،ولفئات اجتماعية أخرى يف االقتصادات الريفية ،كما أنّها توفر اخلدمات البيئية.
 -25وتشري خالصة ثانية إىل أنّ هذه اإلسهامات ،ال سيما إسهام الزراعة يف اإلنتاج الغذائي واألنشطة االقتصةادية،
تُرتجم يف إطار جديد من الفرص والقيود .وتنبغي تلبية االحتياجات البشرية اليت تتزايد باضطراد واليت تتمثل يف تزايةد
الطلبات على الزراعة بسرعة يف إطار من القيود املتعافمة واملتصلة بتوفر املوارد الطبيعية ،والشواغل البيئية.
 -26وينتج عنصر ثالم عن هذه االجتاهات يتمثل يف أنّ التنمية تفر على احلكومات فرادى أو مجاعةات حتةدي ًا
حمورياً طاغياً :احلاجة للتوصل ،يف فل القيود الوطنية والعاملية املتزايدة ،إىل أفضل توازن بةني االحتياجةات املتنافسةة
يف ما بينها .وستعتمد أفضل التوازنات بني األهداف املختلفة على الصعيد الوط على اإلطار السياسي ،وعلى األهةداف
اليت يرجو كلّ من البلدان بلوغها .غري أنّه ال بدّ من توفر معلومات وحتاليل جيدة على كةلّ مةن املسةتويات الوطنيةة،
واإلقليمية ،والعاملية لتستند إليها هذه اخليارات،كما سيكون من الضرورة مبكان تةوفري آليةات حوكمةة حسةنة لتحويةل
هذه اخليارات إىل قرارات وإىل سياسات .ويقع على عاتق منظمة األغذية والزراعة أن تُسهم يف هذه العمليات.
 -22وقد حُددت ووُصفت هذه التحديات الرئيسة يف فل إسهامات الزراعة اجلوهرية واملتعةددة اجلوانةب يف جمةال
التنمية ،واحلاجة امللحة لالختيار وإقامة التوازن بني االحتياجات املتعددة.

( )1زيادة إنتاج الزراعة ،والغابات ،ومصايد األمساك وإسهام ذلك النمو االقتصادي والتنميدة مدع ادمان اإلدارة
املستدامة للنظم اإليكولوجية ،واسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف منه
 -28تشكل قاعدة املوارد الطبيعيةة وخةدمات الةنظم اإليكولوجيةة أسةاس مجيةع نظةم األغذيةة والزراعةة ،وتشةكل
محايتها مبدأً أساسي ًا ينبغي احرتامه عند استخدامها .ويُمثّل التصد للتحديات البيئية ،واالنتقةال إىل اقتصةاد أخضةر
وضمان االستدامة االجتماعية والسياسية لألنظمة اإلنتاجية اإلطار األساسي لتحقيةق زيةادة يف اإلنتةاج الزراعةي الغةذائي
وغري الغذائي .ويكمن اهلدف ،يف هذا السياق ،يف االستفادة من الطاقات الكامنة اليت يوفرها االقتصةاد احليةو لتعزيةز
إسهامات الزراعة ،والغابات ،ومصايد األمساك يف التنمية االقتصادية فيما هي تدرّ املةداخيل ،وفةرص العمةل ،وتضةمن
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سبل كسب العيش للمزارِع اليت تديرها األسر ،وللسكان بشكل عام يف املناطق الريفية .وجيب أن تةتمكن أنظمةة اإلنتةاج
من الوقوف يف وجه هذا التحد عرب أشكال االبتكار املختلفة اليت تزيد اإلنتاجية الزراعية والفعالية يف إطار يقةوم علةى
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ،وعلى تقليص انتشار العدوى ،وعلةى اسةتخدام أنظةف للطاقةة ،وعلةى مزيةد مةن
التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه ،باإلضافة إىل توفري اخلدمات البيئية .وسيتطلب ذلك األخذ بالتبادالت القائمةة،
وبضرورة إقامة التوازنات املالئمة .هذه التوازنات خاصةٌ بكل بلد على حدة وينبغي أن تعمل على إقامتهةا هةذه البلةدان
نفسها.

( )2القضاء على انعدام األمد الغدذائي ،وحداالت الدنقص املغدذيات ،واألغذيدة غدري املأموندة إزاء أسدعار الغدذاء
املتزايدة وتقلب األسعار احلاد
 -22ما فتئ احلق يف الغذا الكايف يتعزز كقيمة متعارف عليها تثري شةواغل جديةدة بشةأن انعةدام األمةن الغةذائي،
وتفضي إىل تعهدات للقضا على اجلوع ونقةص التغذيةة علةى الصةعيدين الةوط والةدولي ال سةيما يف صةفوف النسةا
واألطفال .ولبلوغ هذه األهةداف ينبغةي وضةع إسةرتاتيييات ،وسياسةات ،وبةرامج مالئمةة علةى املسةتويات الوطنيةة،
واإلقليمية ،والعاملية ،لتحسني األمن الغذائي والتغذو لدى سكان املناطق الريفيةة واحلضةرية علةى حةد سةوا  ،تضةع
نصب عيونها هدف القضا على هذه اآلفات يف فرتة زمنية معقولة نسبياً .وجيب على هذه السياسات أن توازن ما بةني
االحتياجات يف األجلَني القصري والطويل من جهة ،والقيود من جهة أخرى .كما ينبغي عليها أن توازن ما بةني مصةاحل
اإلنتاج الزراعي ال سيما لدى صغار املزارعني ،وبني مصاحل املستهلكني الفقةرا واحتياجةاتهم .وجيةب أن تشةمل كةذلك
اإلمدادات احمللية للزراعة ،واألحيا املائية ،ومنتيات الغابةات غةري اخلشةبية ،واإلنتةاج احليةواني ال سةيما يف إطةار
األنشطة األسرية لتحسني النفاذ ،والسياسات التيارية اليت تدمج وتوازن ما بةني اإلنتةاج احمللةي والةواردات ،وبةرامج
اجتماعية تُسهم يف حتسني الوصول إىل األغذية .وعلى هذه السياسات أن تستنري باملبدأ التوجيهي الةذ يةنص علةى أ ّن
ما يُنيز على األجل القصري للتصد ألوجه الضعف هذه ينبغي أال يُهدد أهداف اإلنتاج الغذائي علةى األجةل الطويةل.
كما يتوجب الدمج ما بني األمن الغذائي واجلودة الغذائية مبا يف ذلك الربوتينات ،والعناصر الغذائية الدقيقة .كما ميكةن
أن يُشكل خفض اهلدر الغذائي الكبري يف املراحل الصناعية والتيارية للعملية برمتها إسهام ًا جوهرياً يف األمةن الغةذائي
الوط والعاملي.

( )3ترشيد استهالك األغذية والتغذية
 -51يستدعي منو الطلب العاملي ،وأثر ذلك على البيئة واألسعار ،وانتشار العادات الغذائية السيئة وما يتصةل بهةا
من عدم توازن تغذو ومشاكل ،صحية تغيريات جذرية إلتباع محيات أكثر استدامة وسالمة .ويفةرت التصةد هلةذا
التحد تعديلَ أمناط االستهالك والعادات مبا يف ذلك عرب خفض اهلدر الغذائي .ويتطلب ذلك جمموعة من اإلجةرا ات
مبا يف ذلك التغيريات السلوكية و/أو الثقافية وإعادة التشديد على القيمة احلقيقية للغذا (من وجهات النظةر التغذويةة،
والرمزية ،واالقتصادية) ودمج التغذية بوصفها من الشواغل األساسية يف كل السياسات املتصلة باألنظمة الغذائية.
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 -50جيب النهو بالرتبية واملعلومات اليت تأخذ بعني االعتبار املساواة بني اجلنسني وإبراز العالقةة بةني إعةداد
الوجبات ،والتغذية ،والصحة .يف املقابل ،يتعني دمج مفهوم التغذية على حنو أفضل يف السياسات والةربامج الزراعيةة.
وينبغي حتديد العناصر اليت جيب النهو بها يف سالسل اإلمداد للتأثري على خيارات املستهلكني واألطراف الرئيسةية
يف السلسة الغذائية بأكملها ،مبا يف ذلك سلطات القطةاع العةام .كمةا أ ّن العالقةة مةا بةني التعلةيم ،والصةحة ،والزراعةة
حباجة ملزيد من التطوير ،وال بدّ من األخذ بها عند وضع السياسات والربامج.

( )4حتسني سبل كسب عيش السكان الذي يعيشون املنداق الريفيدة مبدا ذلدك املدزارعني أصدحاا احليدازات
الصغرية،واملختصني بالغابات ،والصيادي ال سيما النساء إقار التحضر ،وتغري البنى الزراعية
 -52جيب توفري وتعزيز النمو االقتصاد والفرص اليت تضمن سةبل كسةب العةيش للفئةات االجتماعيةة املختلفةة،
ولكال اجلنسني ،وكذلك للشرائح العمرية املتعددة معززين الروابط ما بني الريف واملنةاطق احلضةرية .وال بةد مةن تصةميم
اإلسرتاتيييات ،والسياسات ،واألطةر املعياريةة والةربامج وتنفيةذها لتةوفري العمةل الالئةق وفةرص ريفيةة أو غةري ريفيةة
لتحصيل الدخل للسكان يف األراضي الريفية .ويَفرتِ ذلك يف بلدان عدّة توازناتٍ جديدة يف السياسات املوضةوعة علةى
حساب الزراعة ما يُحتّم اعتماد آليات حوكمة جديدة وقوية على الصعيدين احمللي والوط .
 -52يُعترب خفض التفاوت يف املداخيل بني األقاليم ،واجملموعات االجتماعية املختلفة يف كلّ من البلدان ،وحتديةدًا
القضا على انعدام املساواة ما بني اجلنسني ،وحتسني وصول النسا إىل املوارد اإلنتاجية هةدفاً هامةاً وهةو ينطةو علةى
مكونات رئيسية يف إطار هذا التحد  .كما أنّ دمج السكان الشباب يف سوق العمل هدف ال يقةلّ أهميةة عمّةا سةبق .أمّةا
محاية احلق يف األر ويف موارد طبيعية أخرى ،وتوفري اخلدمات االستشارية واملاليةة فمهمةة لتعزيةز االنتقةال وضةمان
التنويع يف سبيل أنشطة إنتاجية وتنافسية .باإلضافة إىل ذلك ينبغةي تنفيةذ السياسةات اخلاصةة لةدعم املةزارع الصةغرية
واألسرية ،والتعاونيات ،ومجعيات املزارعني لدجمها على حنو أفضل يف األسواق ويف سالسةل اإلنتةاج ،وكةذلك اعتمةاد
اسرتاتيييات االنتقال من الزراعة إىل أنواع أخرى من التدخالت يف أقاليم وبلدان خمتلفة.

( )5امان أنظمة غذائية وزراعية أكثر إنصاف ًا واستيعاباً على املستويات احمللية ،والوقنية ،والدولية
 -52جيب أن يعزز تنظيم سالسل القيمة وطنياً ،وإقليمياً ،وعاملياً ،والتدابري التنظيمية الشفافية والكفا ة ،وتقلةيص
قوة السوق مبا يتيح جلميع األطراف املشاركة االضةطالع بةدور ذ مغةزى .ويُشةكل النهةو بنمةاذج العمةل الشةاملة،
وضمان استيابة مواصفات املنتيات الحتياجات السوق احلقيقيةة ،وتقويةة مجعيةات املنةتيني ومتكينهةا  ،وحتسةني
املعلومات يف األسواق أدوات مهمة .كما جيب العمل على ضم صغار املنتيني إىل سالسل القيمة يف الزراعةة ،والغابةات،
ومصايد األمساك .وينبغي وضع سياسات حليازة األراضي توفر محاية صغار املزارعني واجلماعات الريفيةة مةن عمليةات
تركيز ملكية األراضي .أمّا على الصعيد الدولي فتحتاج الدول املستوردة ،واملصةدرة إىل اسةرتاتيييات وسياسةات خاصةة
وتفضيلية لالستفادة من التيارة وبلوغ أهداف األمن الغذائي لديها مع أخذها بعني االعتبار احتياجات األمن الغةذائي يف
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األماكن األخرى .ولتحقيق هذه األهداف يُعترب تطوير األسواق اإلقليمية ،واالستفادة منها هدفاً جوهرياً يف معظم األقاليم،
متاماً كاملساعدة اليت تُقدم للبلدان واملنتيني لالمتثال للمعايري الدولية اليت ما فتئت تزداد صرامة ،ال سيما يف مةا يتعلةق
بسالمة األغذية ،واألمرا احليوانية والنباتية.

( )6لتعزيز صمود سبل كسب العيش أمام التهديدات والصدمات املتصلة بالزراعة واألم الغذائي
 -55تؤثر اهلشاشةة إزا التهديةدات والصةدمات املختلفةة الطبيعيةة وتلةك الةيت هةي مةن صةنيع اإلنسةان ،والةيت
ما انفكت ترتابط يف ما بينها ،على سكان األرياف بوترية وقوة أكرب ال سيما مع ازدياد الكثافة السكانية .وإن الصةدمات
االقتصادية املرتبطة بعدم االستقرار املالي ،وفرص العمل ،وتقلب األسةعار احلةاد واخلسةائر يف املةداخيل وانعةدام األمةن
الغذائي اليت ،تصبح ،يف غياب االستيابات السياسية املناسبة ،بنيوية وتنطو على تكاليف فردية واجتماعية باهظةة.
ومن املهم توفري األدوات الكفيلة بإدارة املخاطر ،وشبكات السالمة للتخفيف من أثر هذه الصدمات .وتعترب البلدان الةيت
تشهد أزمات مزمنة هشة بشكل خاص بسبب ضعف املؤسسات وأنظمةة احلوكمةة .وجيةب أن تؤخةذ االسةرتاتيييات،
والسياسات ،والربامج اإلمنائية ،واإلنسانية بعني االعتبار ،وال بد من التقليل من املخاطر الكثرية واملرتابطة والةيت تةؤثر
على سبل معيشة الناس وإدارتها عل ى حنو أفضل ملساعدة النةاس علةى التكيةف ،والتةأقلم مةع التهديةدات والصةدمات
التدرجيية واملفاجئة .وتشكل االسرتاتيييات اهلادفة إىل التكيف والتصد لتغري املناخ ،وبنا القدرات ملكافحة األمرا
احليوانية والنباتية وعلى وجه اخلصوص األمرا العابرة للحدود ،عناصر مهمة يف اإلطار العام هلذا التحد .

( )7لتعزيز آليات احلوكمة لتلبية احتياجات أنظمة الغذاء ،والزراعة ،والغابات ،واملصدايد علدى الصدعد الوقنيدة
واإلقليمية والعاملية
 -56من الصعوبة مبكان التصد لتحديات التنمية ألنّها تشمل قطاعات عدّة ،وطائفة واسعة مةن أصةحاب الشةأن،
وال بد من األخذ باألبعاد العابرة لالختصاصات وللحدود كإدارة املةوارد املائيةة ،ومسةتيمعات امليةاه ،ومةوارد االقتصةاد
األزرق يف البحار .زد على ذلك أنّ العوملة متلي التصد ألوجه عدم التوازن احلالية كانعةدام األمةن الغةذائي ،والعوامةل
البيئية اخلارجية ،واإلدارة املستد امة للموارد الطبيعية املشرتكة ،مبةا يف ذلةك ميةاه الةر  ،ومسةتيمعات امليةاه العةابرة
للحدود ،وموارد احمليطات من خالل أنشطة جير التشاور حوهلا وتكةون فعالةة ومنصةفة .كمةا أنّةه ال بة ّد مةن تةوفري
املنتيات العامة املناسبة مبا يف ذلك اخلدمات ،واملعلومةات ،واملعرفةة ،واالبتكةارات ،واملشةورة السياسةية املسةتندة إىل
األدلة الدامغة ،واألطر املعياريةة ،ومةدونات السةلوك ،واالتفاقةات علةى العمةل املشةرتك ،وهلةم جةرة علةى املسةتويات
احمللية ،والوطنية ،والعاملية لتحقيق التنمية .ولألسباب املذكورة آنفاً ،جيب اعتماد آليةات حوكمةة أكثةر قةوة وفعاليةة
على الصعد احمللية ،والوطنية ،والعامليةة  ،وينبغةي أن تتمتةع بالشةفافية وتتميةز باإلنصةاف ،وأن تعةزز مشةاركة كافةة
أصحاب الشأن بشكل مفيد ،وحتديدًا أولئك الةذين يُعتةربون أضةعف علةى صةعيد التمثيةل االجتمةاعي و/أو السياسةي.
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واو  -لتحقي األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة
 -52ستُستعر هذه التحديات بعد استكماهلا من خالل عناصر أخرى كاألهةداف اإلمنائيةة لأللفيةة ذات الصةلة،
وواليات أخرى أوسع كانت قد وافقت عليها األجهزة الرئاسية يف منظمةة األمةم املتحةدة ،واالتفاقةات الدوليةة املتصةلة
بعمل منظمة األغذية والزراعة ،ومزايا املنظمة النسبية اليت حُةددت قياسةاً مبنظمةات أخةرى تضةطلع بواليةات يف إطةار
التنمية الزراعية والريفية ،وذلك لتحديد األهداف االسرتاتييية الرئيسةية الةيت سةتتّبعها خطةة عمةل املنظمةة برمتهةا.
ويُشكل حتديد هذه األهداف االسرتاتييية ،ووصفها ،وتصنيف حمتواها ومعناها على ضو رؤية املنظمة وأهةدافها الةيت
تو ّد الرتكيز عليها ،املهمة الرئيسية الثالثة اليت ينبغي تطويرها خالل عملية التخطيط اإلسةرتاتييي .وسيسةتند اختيةار
األهداف االسرتاتييية وتصنيفها إىل اخلصوصيات اإلقليمية ،واألولويات اليت تقيمها املةؤمترات اإلقليميةة والةيت حتةدد
األهمية النسبية واخلصائص اليت تنطو عليها كل منها يف كل من األقاليم ،والسبل احملددة اليت ميكن أن تتصدى هلا
خطط عمل منظمة األغذية والزراعة.
زاي  -التوجيهات امللتمسة
 -58تضطلع املؤمترات اإلقليمية بدور جوهر يف صوغ التحةديات الرئيسةية الةيت سيشةهدها املسةتقبل ،ويف تةوفري
إسهام يف وضع أهداف إسرتاتييية جديدة من خالل تقديم التوجيهات حول األولويات اإلقليمية لعمل املنظمة.
-52

وسيكون للمؤمترات اإلقليمية أثر كبري على هذه العملية إذا:
(أ)

أسدت املشورة حول مدى متاشي التحديات الرئيسية اليت متّ حتديدها يف الوثيقة مةع الظةروف القائمةة
يف اإلقليم يف إطار رؤية منظمة األغذية والزراعة وأهدافها ،واالجتاهات العاملية الرئيسية،

(ب) واقرتحت خصوصيات إقليمية ينبغي أن تضمّن يف كلّ من التحةديات الرئيسةية الةيت جةرى حتديةدها،
والةةةةةيت ينبغةةةةةي أن يؤخةةةةةذ بهةةةةةا عنةةةةةد صةةةةةوغ األهةةةةةداف االسةةةةةرتاتييية للمنظمةةةةةة.
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امللح  :خارقة الطري التقريبية لوثائ

التخطيط الرئيسية ،والبنود املدرجة على جداول أعمال اجتماعات اهليئات الرئاسية 2113-2112-

الوثيقة

التاريخ

اجتماع اهليئة الرئاسية

 06-02مارس/آذار
 21-26مارس/آذار

املؤمتر اإلقليمي احلاد والثالثون آلسيا واحمليط اهلاد
املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثةون ملنظمةة األغذيةة والزراعةة ألمريكةا الالتينيةة والبحةر جمةةةةاالت األنشةةةةطة ذات األولويةةةةة يف اإلقلةةةةيم يف الفةةةةرتة
 2102-2102والفرتة 2102-2102
الكاري
املسائل امليدانية
املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرون ألوروبا
املؤمتر اإلقليمي السابع والعشرون ألفريقيا
االجتاهات العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة
املؤمتر اإلقليمي احلاد والثالثون للشرق األدنى
االجتماع املشرتك للدورة العاشرة بعد املائة للربنةامج ،والةدورة الثالثةة واألربعةني بعةد
املائة للينة املالية
تقرير خطة العمل الفورية لعام  2100والتوجه لعام 2102

2112

 21-02أبريل/نيسان
 22-22أبريل/نيسان
يُحدد يف ما بعد
 2مايو/أيار

 00-2مايو/أيار
 25-20مايو/أيار
 21-28مايو/أيار

الدورة الثالثة واألربعون بعد املائة للينة املالية
الدورة الثالثة والعشرون للينة الزراعة
الدورة التاسعة والستون للينة مشكالت السلع األساسية

االجتاهات العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة
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الوثيقة

اجتماع اهليئة الرئاسية
التاريخ
 20مةةةةةةةةةةةايو/أيةةةةةةةةةةةار االجتماع املشرتك للدورة احلادية عشرة بعةد املائةة للينةة الربنةامج ،والةدورة الرابعةة تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 2100-2101
هيكل املكاتب امليدانية ووفائفها
واألربعني بعد املائة للينة املالية
 0يونيو/حزيران
مزيةةد مةةةن التعةةديالت يف برنةةةامج العمةةل وامليزانيةةةة للفةةةرتة
2102-2102
خمطط إطار العمل اإلسرتاتييي املنقح
 05-00يونيو/حزيران

الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة للميل

 02-2يوليو/متوز
 28-22سبتمرب/أيلول

الدورة الثالثون للينة مصايد األمساك
الدورة احلادية والعشرون للينة الغابات

 21-05أكتوبر/تشرين األول

الدورة الثامنة والثالثون للينة األمن الغذائي العاملي

تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

2100-2101

تقرير خطة العمل الفورية لعام  2100والتوجه لعام
هيكل املكاتب امليدانية ووفائفها
مزيةةد مةةةن التعةةديالت يف برنةةةامج العمةةل وامليزانيةةةة للفةةةرتة
2102-2102
2102

خمطط إطار العمل اإلسرتاتييي املنقح
خمطط إطار العمل االسرتاتييي املنقح
االجتاهات العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة
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الوثيقة

اجتماع اهليئة الرئاسية
التاريخ
 02-8أكتوبر/تشرين األول االجتماع املشرتك للدورة الثانية عشرة بعةد املائةة للينةة الربنةامج ،والةدورة اخلامسةة
خمطةةط إطةةار العمةةل االسةةرتاتييي املةةنقح ،واخلطةةة املتوسةةطة
واألربعني بعد املائة للينة املالية
األجل للفرتة 2102-2102
 21-26نوفمرب/تشرين الثاني دورة اجملل اخلامسة واألربعون بعد املائة
2113

 22-08مارس/آذار
 26-22أبريل/نيسان
 22-05يونيو/حزيران

االجتماع املشرتك للدورة الثالثة عشرة بعةد املائةة للينةة الربنةامج ،والةدورة السادسةة
واألربعني بعد املائة للينة املالية
إطار العمل اإلسرتاتييي املنقح -للفرتة 2102 -2101
واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2102-2102
دورة اجملل السادسة واألربعون بعد املائة
برنامج العمل وامليزانية 2105-2102
دورة املؤمتر الثامنة والثالثون

