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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول  3 -أكتوبر/تشرين األول 9102

عمل منظمة األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع
موجز
تضطلع جلنة الزراعة بدور حاسم يف حتديد أولويات عمل منظمة األغذية والزراعة (الفااو) يف األغذياة والزراعاة (يشامل هاذا
العمل يف سيا والية جلنة الزراعة :الزراعة ،الثروة احليوانية ،األمن الغذائي ،التغذية ،إدارة املوارد الطبيعية واجلوانا االتتماعياة
والفنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام) ،مان خاال تاأمني املادخالت لصاياغة وتنفياذ
خطة املنظمة املتوسطة األتل  .وتتضمن هذه الوثيقاة ةاة عاماة عان إتااملات املنظماة يف قطااع األغذياة والزراعاة يف يا ة السانتني
 ،2102-2102وتسلط الضوء على سيا التنمية الناشئ واةركات الرئيسية على املستوى العاملي اليت تؤثر على عمل املنظمة يف قطاع
األغذية والزراعة يف األتل املتوسط ،وحتدد جمااالت األولوياة لعمال الفااو يف قطااع األغذياة والزراعاة خاال الفا ة ،2102-2102
مبا يف ذلك كيف يستجي هذا العمل إىل األهداف االس اتيجية للمنظمة ويندرج ييها.
ومت النظر بشكل مستقل يف إتاملات املنظمة وعملها يف قطاع مصايد األمساك واحلراتة يف الدورتني األخريتاني للجناة مصاايد
األمساك ( الدورة  )20وجلنة الغابات (الدورة .)22
اإلجراءات املقرتح اختاذها من قِبل اللجنة:
إن اللجنة مدعوة إىل:
(أ) إسداء املشورة بشأن االجتاهات والقضايا الناشئة واةددة كجزء من سيا التنمية العاملي؛
(ب) تسليط الضوء على األولويات الرئيسية يف قطاع األغذية والزراعة اليت ينبغي مراعاتهاا يف اساتعراو وتنفياذ خطاط العمال
والربامج من أتل حتقيق األهداف االس اتيجية للمنظمة.

ميكن توتيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Aysen Tanyeri-Abur

رئيس ،التخطيط االس اتيجي
مكت االس اتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
اهلاتف+39 06 570 56674 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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أوالً -مقدمة
 - 0صادقت الدورة الثامنة والثالثاون ملاؤ ر املنظماة املنعقادة يف يونياوححزيران  2102علاى اططاار االسا اتيجي
املراتع للف ة  ،2102-2101وعلى خطة املدير العاام املتوساطة األتال للفا ة  ،2102-2102وعلاى برناامج العمال
وامليزانية للف ة  . 12102-2102ويتضمن اططار االسا اتيجي ريياة املنظماة ،واألهاداف العاملياة املنقااة ،واألهاداف
االس اتيجية اخلمسة اجلديدة ،إضاية إىل هدف سادس متعلاق بااجلودة التقنياة ،واملعرياة ،واخلادمات ،واملوضاوعني
الشاملني للجنسانية واحلوكمة (انظر امللاق  0بشأن املكوّنات الرئيسية يف إطار نتائج املنظمة) .وحتدد اخلطاة املتوساطة
األتلحبرنامج العمل وامليزانية إطار النتائج مع النواتج ومؤشرات اطتامل القابلة للقياس .وشادّد ماؤ ر املنظماة علاى أن
األه داف االس اتيجية اخلمسة ثل جماالت العمل اليت سوف تركز عليها املنظماة تهودهاا لادعم البلادان األعضااء،
ورحّ بطابعها املتداخل ،وهو ما سوف يسمح للمنظمة العمل بطريقة متعددة التخصصات ومتكاملة.
 - 2وقد ساهمت ثالثة مسارات اس اتيجية رئيسية يف جماالت أولويات عمال املنظماة يف قطااع األغذياة والزراعاة
(اليت تشمل يف سيا والية جلنة الزراعة :2الزراعة ،الثروة احليوانية ،األمن الغذائي ،التغذية ،إدارة املاوارد الطبيعياة
واجلوان االتتماعية والفنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام):
(أ)
(ب)
(ج)

اططار االس اتيجي املراتع للمنظمة واخلطة املتوسطة األتل اجلديدة اللذان حيتوياان علاى العناصار
األساسية ألطر نتائج األهداف االس اتيجية لتنظيم االستجابة لألولويات.
سيا التنمية العاملي الناشئ واةركات الرئيسية الايت ساتؤثر علاى عمال املنظماة يف قطااع األغذياة
والزراعة يف األتل املتوسط للف ة .2102-2102
األولويات اطقليمية كما أقرتها املؤ رات اطقليمية ،واليت تزيد من ال كيز على االحتياتات اخلاصاة
باطقليم يف سيا األهداف االس اتيجية للمنظمة ،وتبين على أطر الربجمة القطرية للمنظمة.

 - 2ويستند إطار نتائج املنظمة إىل جمموعة مستقلة من األهداف واملؤشرات لثالثة مستويات م ابطة من النتاائج -
األهداف االس اتيجية والنواتج واملخرتات التنظيمية 3من أتل تسهيل الرصد والتقييم .وسيعزمل هذا اططار عملياة رياع
التقارير اليت تتبعها املنظمة على مستوى املؤسسة اعتباراً من الف ة املالية  2102-2102وصاعداً .وبينما ال ميكن تطبيق
إطار النتائج اجلديد مباشرة يف استعراو اطتاملات بالنسبة للف ة املالياة  2102-2102يف هاذه الوثيقاة (انظار القسام
الثاني) ،يإنه سيسهم يف تشكيل اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف قطاع األغذية والزراعة.

 C 2013/7 1اططار االس اتيجي املراتع ،و ،C 2013/3 MTP/PWBوالفقرات من  29إىل  001من الوثيقة .C 2013/REP
 2الفقرة (9ب) من الوثيقة  ،G. R. O. XXXIIويقاً للفقرة  2من الوثيقة  G.R.O. XXXIIيف هذه احلالة ،ال يشمل مصطلح "الزراعة" مصايد
األمساك واحلراتة اليت تدخل يف كل من اختصاصات جلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات.
 3الوثيقة  ،CL 148/3تعديالت على برنامج العمل وامليزانية للف ة املالية  ،2102-2102الفقرات  21-21والوثيقة ،PC 115/2التقدم اةرمل يف
اخلطة املتوسطة األتل للف ة  ،2102-2102امللاقان  0و.)www.fao.org/pwb( 2
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وينقسم هذا التقرير إىل ثالثة أتزاء أساسية:
(أ)
(ب)
(ج)

يويّر القسم الثاني ةة عامة موتزة عن إتاملات املنظمة يف قطاع األغذية والزراعة يف يا ة السانتني
.2102-2102
يسلّط القسم الثالث الضوء على سيا التنمية العاملي الناشئ واةركات الرئيسية على املستوى العاملي
اليت ستؤثر على عمل املنظمة يف قطاع األغذية والزراعة على األتل املتوسط.
حيدّد القسم الرابع جماالت األولوية لعمل املنظمة يف األغذية والزراعاة خاال الفا ة ،2102-2102
وكيف يستجي هذا العمل إىل األهداف االس اتيجية ويندرج ييها.

ثانياً  -اإلجنازات
-2

يوثّق تقرير تنفيذ الربامج للف ة  42102-2102إتاملات النتائج التنظيمية خال ي ة السنتني ،ومن بينها:
(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ها)

4

تكثيف اطنتاج اةصولي املستدام من خال تطوير السياسات واالس اتيجيات ،واحلاد مان املخااطر
النامجة عن حاالت تفشي اآليات واألمراو العاابرة للاادود ومان املبيادات ،وحتساني إدارة املاوارد
الوراثية للنباتات مبا يف ذلك نظم البذور؛
مليادة اطنتاج احليواني املستدام ومساهمته يف األمن الغذائي واحلد من الفقر وحفاز التنمياة مان خاال
تقليل األمراو احليوانية وما يرتبط بها من خماطر على صاة البشر ،وحتسني إدارة املوارد الطبيعياة
والوراثية يف اطنتاج احليواني ،وسياسات قطاع الثاروة احليوانياة علاى أسااس معلوماات موثاو بهاا
تصدر يف الوقت املناس ؛
اطدارة املستدامة لألراضي واملياه واملوارد الوراثية وحتسني االستجابة للتاديات البيئياة والعاملياة مان
خال حتسني قدرة البلد على مليادة إنتاتية املياه ،والتقاسم املنصاف للمناايع الناشائة عان اساتخدام
املوارد الوراثية ،وتطوير اخلطوط التوتيهية الطوعية بشأن احلوكماة املساؤولة عان حيااملة األراضاى،
ومصايد األمساك والغابات وذلك يى سيا األمن الغذائي الوطين والتصدي لتغيّر املنا؛؛
حتسني تودة وسالمة األغذياة يف مجياع مراحال السلسالة الغذائياة مان خاال معاايري دولياة وأطار
مؤسسية وسياسية وقانوية تديدة ومنقاة ،وبارامج قطرياة وإقليمياة والتازام منتجاي املاواد الغذائياة
والشركات باملمارسات اجليدة؛
حتسني األمن الغذائي والتغذية من خال تعزيز القدرات الوطنياة لتنفياذ اسا اتيجيات يعالاة تعاا
املخاااوف املرتبطااة باااألمن الغااذائي والتغذيااة يف قطاااع األغذيااة والزراعااة ،وحتسااني الوصااو إىل
اطحصاءات والتااليل؛

).C 2015/8 PIR 2012-13( http://www.fao.org/pir/en/
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(و)

(مل)

تهيئة البيئة املواتية لألسوا من أتل حتسني سابل املعيشاة والتنمياة الريفياة مان خاال التااليال
والسياسااات واخلاادمات لصااغار املنااتجني وخلااق ياارن العماال يف املناااطق الريفيااة واألسااوا الدوليااة
والسياسات التجارية؛
تعميم املساواة بني اجلنساني يف احلصاو علاى املاوارد والسالع واخلادمات واقااذ القارار يف املنااطق
الريفية ومليادة االستثمار العام واخلان األكثر يعالية يف الزراعة والتنمية الريفية.

 - 9ولتاقيق آثار دائمة ذات شأن ،عملت الفاو على حتديث طر عملاها .وأنشاأت عارب التغايري التااولي إطاارًا
اس اتيجياً أكثر تركيزاً يتضمن أهداياً اس اتيجية أقل ومش كة ونتاائج تنظيمياة توتّاه العمال بادءًا مان عاام ،2102
و عزملت قدرات وأداء شبكة املكات امليدانية واقذت تدابري لزيادة القيماة مقابال املاا وعازملت القادرات املؤسساية يف
جماالت رئيسية.

ثالثاً -االجتاهات الرئيسية والقضايا الناشئة
 - 2تنتج االجتاهات والقضايا الناشئة التالية من املواضيع اليت تعاجلها جلنة الزراعة والعملياات الدولياة اجلارياة
اليت تؤثر على الزراعة والثروة احليوانية واألمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية واجلوانا االتتماعياة والفنياة
واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام يف سايا االجتاهاات اةاددة يف اططاار
االس اتيجي املراتع املقدم يف الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة يف عام  .52102وتؤثر اجملاالت الرئيسية اخلمساة
اةددة يف ما يلي (تغيّر املنا؛ ،مليادة التنايس على املوارد الطبيعية ،االبتكارات العلمية والتكنولوتية ،مليادة االعتمااد
على األنظمة الغذائية ،التاضر السريع وما له من تداعيات علاى املنااطق الريفياة) علاى قطااع األغذياة والزراعاة علاى
األتلني املتوسط والطويل ،ولذا يإنها ستؤثر بدرتات متفاوتة على عمل الفاو.
 - 8والفاو مشاركة كلياً يف العمليات السياسية الدولية اجلارية واألحداث العاملية مثال تادو أعماا ماا بعاد عاام
 ،2102وقمة تغيّر املنا؛ اليت دعا إليها األمني العاام لألمام املتاادة وساتعقد يف سابتمربحأيلو  2102واملاؤ ر الادولي
الثاني املعين بالتغذية 6الذي سيعقد يف نويمربحتشرين الثاني .2102
 - 2ويف يوليوح ومل  ،2102قدم الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املساتدامة مق حااً 7ألهاداف
التنمية املستدامة ما بعد عام  2102يتضمن  02هدي ًا و 092غاية ،ستقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتادة للنظار ييهاا.
وتعكس هذه الوثيقة ريية الفاو الشاملة لألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية،
ال سيما يف األهداف  2و 02و .02وستستمر الفاو يف متابعة تطوير أهداف التنمية املستدامة ووثيقاة ماا بعاد عاام 2102
على حنو وثيق.
5

 COAG/2012/2االجتاهات العاملية والتاديات املستقبلية لعمل منظمة األغذية والزراعة.
أنظر .COAG/2014/INF/5
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ألف -تغيّر املناخ (بنود جدول األعمال  3و 4و 6و)9
 - 01يقدم تقرير التقييم اخلامس (أبريلحنيسان  )2102للفريق احلكومي الدولي املعين بتغيّر املنا؛ ،معلومات وايارة
عن حمركات تغيّر املنا؛ وأثره والتكيّاف معاه واحلاد مناه .ويشاهد العااا املدياادًا يف تاواتر وشادة الصادمات املناخياة
(اجلفاف ،والفيضانات ،ودرتات احلرارة احلاادة) وتغيّارًا يف توملياع هطاو األمطاار وتوقيتهاا .ويتوقاع أن تاؤثر هاذه
التغيّرات على مجيع أبعاد األمن الغذائي أي :تويّر األغذية (اطنتاج) ،والوصو إليهاا ،واساتخدامها (التغذياة) وعلاى
استقرار هذه العوامل .ومن اةتمل أن يكون لتغيّر املنا؛ أثر غري متناس على السكان املعرضني للمخاطر املعتمدين على
الزراعة يف البلدان النامية الذين هم أكثر عرضة ملخاطر تغيّر املنا؛.
 - 00و يفرو تغيّر املنا؛ حتديات تطرح حاتة ملاة لتغيري طريقاة اساتخدام األنظماة الغذائياة للماوارد الطبيعياة.
والتادي بالنسبة إىل قطاعي الزراعة واألغذية هو التكيّف ومليادة القادرة علاى الصامود مان أتال تاأمني األغذياة لعادد
متزايد من السكان .وال بد من اعتماد املمارساات الزراعياة الايت تعازمل القادرة علاى الصامود والتكيّاف ماع شادة املناا؛
والفيضانات واألحداث املتطرية املرتبطة باملنا؛ ،ال سايما يف صافوف صاغار املازارعني .ويتطلا إتاراء هاذه التغيّارات
معارف مناسبة ،وبيئة كينية ودعم يف السياسات العامة ،يضالً عن التمويل واالستثمار.
 - 02وبشكل خان بالنسبة إىل صغار املزارعني األسريني ،باعتبارهم األشد عرضة للتأثر بتغيّر املنا؛ ،ينبغاي النظار
يف أنواع مبتكرة من مؤسسات الباوث واطرشاد تضع املزارعني األسريني يف قل التطوير التكنولوتي.

باء-

تزايد التنافسية على األراضي واملوارد املائية وتدهورها
(بنود جدول األعمال  3و 4و 6و)9

 - 02يؤدي النمو السكاني ،والتنمية االقتصاادية ،واساتمرار ارتفااع أساعار األغذياة إىل تزاياد املخااوف إملاء األمان
الغذائي ،وتضع مجيعها ضغوطاً غري مسبوقة على املاوارد اةادودة لاألرو .وتتناايس املادن والصاناعات وغريهاا مان
القطاعات النامية مع الزراعة على األراضي ،ويازداد يف ماواملاة ذلاك الطلا علاى ميااه الشارب ،واألغذياة واملنتجاات
املصنّعة والطاقة ما يؤدي إىل مليادة الطل على املياه والتنايس عليها .وتطارح الضاغوط الدميغرايياة املفرطاة واملمارساات
الزراعية غري املستدامة خطر انهيار القدرة اطنتاتية يف عدد متزايد مان الانظم اطيكولوتياة وتهادد التناوّع البيولاوتي.
وتتفاقم الضغوط على تويّر األراضي واملياه يف هذه النظم اطيكولوتية غالباً بفعل تغيّر املنا؛.
 - 02على مدى السنوات اخلمسني األخرية ،املدادت املسااحة املزروعاة يف العااا بنسابة  02يف املائاة ،وتضااعفت
مساحة األراضي املرويّة يف العاا وملاد اطنتاج الزراعي بناو ثالث مرات .غري أن اطتاملات العاملية يف اطنتااج ترايقات
مع تدهور يف األراضي واملوارد املائية ومليادة التنايس عليها ،وتادهور السالع واخلادمات يف الانظم اطيكولوتياة املرتبطاة
بها ،ومنها الكتلة احليوية ،وقازين الكرباون ،وساالمة ال باة ،وقازين امليااه واطماداد بهاا ،والتناوع البيولاوتي،
واخلدمات االتتماعية والثقايية.
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 - 02وا تواك املؤسسات الكثاية املتزايدة للتنمية واملدياد االعتماد املتباد على األراضي واملوارد املائياة والتناايس
عليها .وتزداد احلاتة إىل املؤسسات التعاونية القادرة علاى التكيّاف لالساتجابة بفعالياة لنادرة املاوارد الطبيعياة ،وإىل
آليات احلوكمة اليت تعا بفعالية القضايا املعقدة املرتبطة بالتنايس بني القطاعات على األراضي واملياه.

جيم -التطور السريع يف العلوم واالبتكارات التكنولوجية
 - 09تواصل منظمة األغذية والزراعة ،بصفتها مؤسسة قائمة على املعارف ،مواكبة االبتكارات العلمية والتكنولوتية
اليت هي اةركات الرئيساية للتطاور الساريع يف األنظماة الزراعياة .وستساتمر االجتاهاات يف االكتشاايات اجلديادة،
واالعتماد السريع للتكنولوتيات اجلديدة وتويّر املنهجيات اجلديدة ،واملواد والعمليات يف دعم القرارات وطر العمل.
 - 02يعلى سبيل املثا  ،استغرقت جمموعة من احلكومات القطرية واملنظمات الباثية أكثر من عقاد وتكلّفات أكثار
من  2مليارات دوالر أمريكي الستكما أو تسلسل للجينوم البشري حبلو عام  .2111وبعاد  02عامااً ،ميكان إتاامل
هذه املهمة يف أيام قليلة بكلفة أقل من  0111دوالر أمريكي .وبفضل تطبيق تسلسل تينوم اجليل التالي مرتبط ًا باملديااد
املردود لتوصيف اخلصائص الفينولوتية والوامسات اجلزيئية بدعم من تكنولوتياات ال بياة يف تساريع تطاوير أصاناف
تديدة من اةاصيل أكثر قدرة على الصمود ومقاومة ملشاكل اطتهاد احليوي والالحياوي املستعصاي مثال الفيضاانات
وامللوحة والصدأ .وستؤدي التطورات والوصو املفتوح إىل البيانات واملعلومات الضخمة ،اةللة واملتاحاة واملتبادلاة مان
خال ساابة احلوسبة ،ووسائل اطعالم االتتماعية ،واطن نت باحلزمة العريضة وشبكات اخللياوي حتاى يف املنااطق
النائية إىل حدوث تغيّرات عميقة يف الباوث الزراعية واطرشاد والتنمية الريفية .وتزايد نادرة القاوى العاملاة يف البلادان
النامية يؤدي إىل مكننة سريعة للزراعة.
 - 08ويف حني عزمل التنفيذ الناتح للمعارف العلمية يف املاضي قدرة األنظمة الغذائية على تلبية تزايد الطلا العااملي
على كميات كايية من األغذية ،أدت االحتياتات املتطورة لعدد سكان متزايد يف العااا ،وتغيّار املناا؛ ،وتراتاع تاويّر
املوارد وأنظمة األغذية امل ابطة من خال تكامل بني املنااطق الريفياة واملادن إىل ملياادة الضاغوط يف العااا لالساتمرار يف
الباث عن حلو مبتكرة.
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دال -أنظمة غذائية مرتابطة أكثر فأكثر بفعل العوملة والتجارة
(بنود جدول األعمال  5و 7و)9

8

 - 02تشكل املشاركة يف التجارة العاملية عنصراً أساسياً من اس اتيجيات التنمية الزراعية يف معظام البلادان .وميكان
للتجارة أيضاً أن تؤدي دوراً هاماً يف ضمان األمن الغذائي اةسن .وهددت أملمة أسعار األغذية األخرية األمن الغذائي يف
العديد من البلدان املستوردة لألغذية ،ما أدى إىل تزايد االهتماام يف التجاارة البينياة ويف ال كياز علاى صاياغة اتفاقاات
جتارية إقليمية .وال بد من ضمان أال تتعارو هذه االتفاقات مع االلتزامات الدولية .وميكن التفا حو تسهيل التجاارة
يتضمن أحكاماً مرتبطة باألنظمة الصاية والصاة النباتية ،بني البلادان األعضااء يف منظماة التجاارة العاملياة أن يوساع
اططار العاملي طدارة التجارة.
 - 21ويتطل هذا اططار التنظيمي الدولي املتزايد تعقيدًا قدرة قطرية قوية مان أتال ( )0يهام القواعاد وااللتزاماات
العاملية ،بهدف تطبيقها يف السيا اةلي؛ ( )2تكييف اططاار التنظيماي القطاري هلاذه القواعاد اجلديادة واملتطاورة؛
( ) 2االستفادة من الفرن اليت يتياها نظام إدارة التجارة العاملية من خاال املشااركة يف اةايال الدولياة ذات الصالة
(مثل جلنة الدستور الغذائي ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات) .ولذلك من الضاروري دماج قادرات السالطات القطرياة
ومجيع البلدان يف عملية اقاذ القرارات من أتل ضمان احلصو على الفوائد.
 - 20ومن الضروري أيضاً تعزيز التفاعل واحلوار البناء مع القطاع اخلاان علاى املساتوى القطاري مان أتال ضامان
االلتزام بهذه األطر التنظيمية الدائمة التطور من قبل اجلهات املشغلة لقطاع األغذية على مجيع املستويات ،مان اطنتااج
األولي وتسليم املنتجات الغذائية غري املصنعة إىل إعداد املنتجات اةوّلة.
 - 22ونظراً إىل ال ابط املتزاياد باني األنظماة الغذائياة يف العااا ،باات الطلا علاى اطحصااءات النوعياة الدقيقاة
ويف الوقت املناس  ،اليت يسهل الوصو إليها من قبل مجيع اجلهات املعنية ،ضرورياً القااذ القارارات القائماة علاى
األدلاة ولتاساني الشافايية واملسااءلة يف اقااذ القارارات وصاانع السياساات .كماا أن حتليال قطااع األغذياة والزراعااة
والسياسات ذات الصلة ورصدها يؤدي دوراً أساساي ًا يف قيااس التقادم اةارمل حناو بلاود األهاداف والغاياات التنموياة
القطرية والدولية ،ورصده.

 8تتضمن الوثيقة  CCP 14/7برنامج عمل الفاو يف جما التجارة واألسوا ضمن اططار االس اتيجي املراتع املزيد من التفاصيل بشأن االجتاهات
والقضايا الناشئة يف جمالي التجارة واألسوا .
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هاء -التحضر السريع وأثره على األمن الغذائي (بنود جدول األعمال  3و 4و)9
 - 22يطرح التاضّر أحد التاديات الرئيسية على األمن الغذائي والتغذوي .ويتوقع أن يعيش حناو  2ملياارات مان
السكان يف املدن حبلاو عاام  ،2121أي حناو  91يف املائاة مان عادد الساكان املتوقاع عامليااً والباال  8.2ملياارات.9
ويتطل النمو املستمر يف عدد سكان املدن وتوسّع املدن القائمة واجلديدة اليت تنقل املنااطق الزراعياة والريفياة التقليدياة
حتسني أمناط استهالك األغذية ،وسالسل اطمداد املستدامة .وتزداد أهمية األنظمة الغذائياة احلضارية وشابه احلضارية
والريفية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذوي يف املدن .ويتطل احلصو على ما يكفي من األغذية املفيدة يف املدن مقاربة
حمددة ،إذ ميكن لنقص التغذية أن يتعايش إىل تان السمنة مع توتّاه ساكان املادن إىل االعتمااد أكثار علاى األغذياة
املصنعة.
 - 22وتزء كبري من الزيادة يف عدد سكان املدن هو نتيجة اهلجرة من املناطق الريفية بسب عدم كفاية يرن العمال
وظروف العمل غري املؤاتية يف املناطق الريفية حيث يعتمد العديد من األسر املعيشية يف سبل عيشهم على دخل مان غاري
الزراعة .وعادة ما ت ك النساء واألوالد وكبار السن يف املناطق الريفية يتشاارك هاذه الفئاات يف أنشاطة اطنتااج الزراعاي
الصغرية يف غياب بيئة كينية تساتجي الحتياتاتهاا .وغالبااً ماا تكاون اآللياات املؤسساية لاتمكني صاغار املناتجني
الزراعيني باألدوات املناسبة من أتل البقاء ،ضعيفة أو حتى معدومة.
 - 22ويف هذا السيا  ،تتطل معاجلة حتديات األمان الغاذائي والتغذياة يهما ًا أيضال هلاذا التفاعال باني األنظماة
الغذائية احلضرية وشبه احلضرية والريفية .وسيشكل مؤ ر األمم املتادة املعين باطسكان والتنمية احلضرية املساتدامة،
املوئل الثالث ،الذي سيعقد يف عام  2109املؤ ر األو عاملي ًا بعاد حتدياد تادو أعماا التنمياة ملاا بعاد عاام .2102
ويشكل األمن الغذائي والتغذية عنصرين رئيسيني للتنمياة الريفياة املساتدامة .وال باد مان حتساني املعاارف مان خاال
مؤشرات عن األمن الغذائي والتغذية ،واألطر السياسية اليت تضمن اطنتاج الغذائي واحلفااظ علاى اطمادادات الغذائياة،
وتومليعهاا واساتهالكها يف املنااطق احلضاارية ،ومعاجلاة سابل عاايش الساكان املعرضاني للمخاااطر بفعالياة مثال النساااء
والشباب ،من خال نظم احلماية االتتماعية ويرن العمل الالئقة يف األرياف.

رابعاً -

أولويات العمل للفرتة 4107-4104

 - 29تنبثق أولويات عمل الفاو يف األغذية والزراعة يف األتال املتوساط التالياة (الزراعاة ،الثاروة احليوانياة ،األمان
الغذائي ،و التغذية ،وإدارة املوارد الطبيعية واجلوانا االتتماعياة والفنياة واالقتصاادية واملؤسساية واهليكلياة املتعلقاة
بالتنمية الزراعية والريفية بشكل عام) ،من االجتاهات والقضاايا الناشائة يف القسام "ثالثااً" وتساهم يف حتقياق كال مان
األهداف االس اتيجية.10
.UN DESA World Population Prospects: The 2012 Revision and World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 9
 10يشري مثالً "القسم ثالثاً -هاء" إىل القضية الناشئة هااء ،التاضر السريع وأثره على األمن الغذائي ،ويقاً للقسم "ثالثاً" من هذه الوثيقة.
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اهلدف االس اتيجي  :0املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 - 22ستستفيد الفاو من عدد من العمليات السياسية على املستوى القطري واطقليمي والعاملي تتيح يرصاً لتزيد الوعي
وتسهل احلوار بشأن السياسات العامة يف صفوف مجيع اجلهات املعنيّة بهادف حتساني تركياز السياساات القطاعياة،
واطتراءات وأنظمة اطدارة املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية.
 - 28و من خال جماالت العمل الرئيساية هاذه الايت تساهم يف القضااء علاى الفقار ،وانعادام األمان الغاذائي وساوء
التغذية ،تركز الفاو ،يف ما يتعلق باألغذية والزراعة ،على ما يلي:
(أ)

(ب)

(ج)
(د)

(ها)

حتسني يه م أثر تغيّر املنا؛ على األمن الغذائي والتغذية مان خاال مجلاة أماور منهاا نظام معلوماات
األمن الغذائي وحتسني الرصد والتقييم ،من أتل تاويري املعلوماات بشاكل أيضال لعملياات السياساة
العامة واس اتيجيات االستثمار (ثالثاً -ألف)؛
دعم البلدان يف صياغة وتنفيذ السياسات لتاسني تركياز إدارة املاوارد الطبيعياة علاى األمان الغاذائي
والتغذية والتكيّف معها ،مبا يف ذلك مان خاال نهاج الزراعاة الذكيّاة ماناخيا ًا واخلطاوط التوتيهياة
الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حلياملة األراضي ومصايد األمساك والغابات (ثالثاً -تيم)؛
دعم بناء القدرات لوضع أطر دمج سياسات األمن الغذائي يف سياسات واسا اتيجيات األمان الغاذائي
والتغذية (ثالثاً -دا وهاء)؛
تأمني املعلومات واملشورة على حنو مناس  ،بشأن أهمية تقييم مسااهمة التناوع البيولاوتي يف األمان
الغذائي والتغذية يف العاا علاى مجياع املساتويات ،ويف املساائل املرتبطاة بالسياساة وخطاط وبارامج
االستثمار يف جما صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام (ثالثاً -تايم
ودا )؛
تعميم املبادرات والربامج والعمليات املتعددة االختصاصات وذات أصاااب املصالاة املتعاددين ،علاى
املستوى العاملي ،وتوسيع التعاون مع سائر هيئات األمم املتادة ،واملنظمات غري احلكومياة ومنظماات
اجملتمع املدني من أتل بناء برنامج عمل مش ك ملعاجلة قضايا األمن الغذائي والتغذية (مثالً تادو
األعما العاملي ل بية املاشية املستدامة) (ثالثاً -ألف ،وباء  ،ودا  ،وهااء).
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اهلدف االس اتيجي  :2مليادة وحتسني تويري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات
ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
 - 22االبتكارات ضرورية من أتل تلبية الطل على اطنتاج الزراعي املتزايد واحنصار قاعدة املوارد الطبيعية بساب
األحداث النامجة عن تغيّر املنا؛ .وي كز عمل الفاو لتكون الزراعة أكثر إنتات ًا واستدام ًة حو جمااالت رئيساية تشامل
الزراعة الذكية مناخياً ،والتكثيف املستدام من خاال يعالياة اساتخدام املاوارد ،وخادمات الانظم اطيكولوتياة والتناوّع
البيولوتي لألغذية والزراعة ،ومبادرة النمو األملر والعمل املوتّه حنو السياساات بشاأن بنااء ريياة مشا كة الساتدامة
األغذية والزراعة.
 - 21ومن خال جماالت العمل الرئيسية اهلادية إىل مليادة وحتسني السلع واخلدمات من الزراعة بطريقةٍ مستدامة،
تركز الفاو ،يف ما يتعلق باألغذية والزراعة ،على ما يلي:
(أ)

(ب)

(ج)

(د)

دعم البلدان األعضاء يف حتديد وتعميم املمارسات الزراعية املبتكرة من خال تطاوير قادرات املازارعني
ومؤسسات الباوث واطرشاد من أتل حتسني القادرة علاى الصامود للتكيّاف ماع تغيّار املناا؛ وإدارة
اجلفاف ومن أتل التدقيق يف أطر االستثمار الزراعي من منظور املنا؛ (ثالثاً -ألف  ،وتيم ،وهااء)؛
دعم مجيع اجلهات املعنية يف التغل على احلاواتز الفنياة واملؤسساية واملالياة يف حتقياق التغيّارات
التاويلية يف التصدي لتاديات األمن الغذائي والتغذية ،واملساهمة يف األهداف اطمنائية ملاا بعاد عاام
( 2102ثالثاً -ألف ،وباء ،وتيم ،وهااء)؛
دعم البلدان األعضااء يف التخطايط االسا اتيجي والسياساات مان أتال حتساني إدارة امليااه ،واألداء
واطنتاتية يف األنظمة الزراعية الرئيسية ويف سلسلة األغذية ،من أتل بناء االستدامة مع ال كيز على
املياه اجلويية ،والتلوّث وملوحة ال بة (ثالثاً -ألف ،وباء)؛
دعم البلدان األعضاء يف احلوكمة واقاذ القرارات املستندة إىل األدلاة لننتااج الزراعاي املساتدام ومان
أتل تطوير واعتماد وتنفيذ آليات احلوكمة الدولية (ثالثاً -دا ).

اهلدف االس اتيجي  :2احلد من الفقر يف الريف
 - 20طوّرت الفاو نهج متكامل للاد مان الفقار يف الرياف يف سايا اسا اتيجية أوساع للزراعاة املساتدامة والتنمياة
الريفية .وتهدف الفاو من هذا النهج إىل حتسني ظروف املعيشة والفرن لألسر الريفية الفقارية مان خاال تادابري الادعم
اليت تساعدهم يف تنظيم أنفسهم أيضل (من خال منظمات املنتجني مثالً) ،والوصو إىل األراضاي ،وغريهاا مان املاوارد
اطنتاتية ،يضالً عن األسوا والتكنولوتيات؛ واحلصو على دخل أكثر تنوّع ًا ويرن العمل؛ والكتساب قدر أكارب مان
القدرة على الصمود وعلى إدارة املخاطر من خال احلماية االتتماعية.

COAG/2014/2

11

 - 22ومن خال أنشطة خاصة ضمن األهداف الواسعة الثالثة الرامية إىل احلد من الفقر يف الريف ( كاني الفقاراء يف
الريف ،ومليادة يرن العمال الالئاق يف املزرعاة وخارتهاا ،وتعزياز احلماياة االتتماعياة) ،تركاز الفااو ،يف ماا يتعلاق
باألغذية والزراعة ،على ما يلي:
(أ)

(ب)
(ج)

(د)

(ها)

دعم البلدان األعضاء يف تعزيز احلوكماة وإنصااف املنظماات الريفياة ،مباا يف ذلاك تادري منظماات
املاازارعني وأعضااائها ،وتنفيااذ باارامج التواصاال االتتماااعي وحتسااني األطاار السياسااية والتنظيميااة
للمؤسسات واملنظمات الريفية(ثالثاً -باء ،وهااء)؛
دعم البلدان يف تسهيل وصو صغار املنتجني إىل األسوا والتكنولوتيا ،والتمويل ،واألراضاي وغريهاا
من املوارد اطنتاتية (ثالثاً -تيم ،وهااء)؛
مساعدة البلدان األعضاء يف وضع أطر متكاملة لتطبيق معايري العمال الدولياة يف الزراعاة ،مباا يف ذلاك
معاجلة الصاة املهنية واملخاطر على السالمة ،ومنع تشغيل األطفا كجزء من اططار األمشال لاربامج
التنمية الزراعية واحلد من الفقر يف األرياف (ثالثاً -هاء)؛
مساعدة البلدان األعضاء يف حتسني تصميم االس اتيجيات والسياسات املتصلة بتنويع االقتصاد الريفي
اليت تاروّج الساتاداث يارن عمال الئقاة وتاأمني التادري الكتسااب املهاارات للعماا واملناتجني
الااريفيني ،ال ساايما النساااء والشااباب يف األرياااف (مااث ًال ماان خااال التاادري علااى ريااادة األعمااا )
(ثالثاً -هاء)؛
مساعدة البلدان يف توسايع بارامج احلماياة االتتماعياة ملسااعدة ساكان األريااف علاى حتساني إدارة
املخاطر وخلق التآملر بني تادابري احلماياة االتتماعياة ،واألمان الغاذائي والتغاذوي ،ومناو اطنتاتياة
الزراعية ،والتنمية االقتصادية اةلية والتنويع ،وإدارة املوارد باستدامة ،و كني املرأة الريفية واحلد
من الفقر يف الريف (ثالثاً -دا  ،وهااء).

اهلدف االس اتيجي  :2كني نظم ملراعية أكثر مشوالً وكفاءة

11

 - 32تشمل جماالت العمل املشورة يف السياساات العاماة املقدّماة إىل احلكوماات لتساهيل تطاوير سالسال الصاناعة
الزراعية واألغذية الزراعية والسياسات والربامج للاد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ واملشورة الفنية اهلادية إىل تساهيل
التديقات املالية يف االستثمار يف األنظمة الغذائية؛ وتأمني املعلومات عن السو  ،والتااليل والتوقعاات للسالع الزراعياة.
ويسهم عمل األتهزة الدولية املعنية باملعايري يف السالمة الغذائية والصاة النباتية مثل االتفاقية الدولية اجلديدة املنقااة
لوقاية النباتات وهيئة الدستور الغذائي يف السلع العامة العاملياة ،واملعاايري والقواعاد الضارورية لانظم األغذياة والزراعاة
الكفؤة والشاملة.

11

أنظر الوثيقة  CCP 14/7للمزيد من التفاصيل بشأن جماالت العمل ذات األولوية يف التجارة واألسوا ويقاً للهدف االس اتيجي الرابع.
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 - 34ومن خال جماالت العمل الرئيسية اهلادية إىل كني نظم األغذياة والزراعاة الكفاؤة والشااملة ،تركاز الفااو،
يف ما يتعلق باألغذية والزراعة ،على ما يلي:
(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ها)

دعم صياغة واعتماد االتفاقات املتعلقاة بالتجاارة الايت تساهم يف حتقياق التنمياة الريفياة للاكوماات
وأهداف األمن الغذائي وتعزيز معلومات الساو العاملياة والتااليال لتوتياه تنفياذ سياساات التجاارة
والسو املناسبة (القسم ثالثاً -دا )؛
دعم األطر السياساية ،واالسا اتيجية ،والتنظيمياة اخلاصاة بالصااة النباتياة واحليوانياة ،وساالمة
األغذية وتودتها ،ومساعدة احلكومات واجلهات املشغلة لسالسل القيمة على بناء القادرات لالمتثاا
ملتطلبات السالمة الغذائية والصاة النباتية واحليوانية (القسم ثالثاً -دا )؛
دعم األنظمة الزراعية والغذائية الشاملة اليت كّن اجلهاات املنتجاة التجارياة ومشاروعات التجهياز
الزراعي الصغرية واملتوسطة احلجم من املشاركة يف األسوا بطريقة مساتدامة ،واملسااعدة علاى ضامان
دماااج مجياااع البلااادان النامياااة واجلهاااات املعنياااة (مباااا ييهاااا املساااتهلك) يف األساااوا العاملياااة
(القسم ثالثاً -دا  ،وهااء)؛
دعم احلكومات القطرية واةلية يف تلبية االحتياتات الغذائية يف املدن مع ال كيز على تطوير النظم
الغذائية املستدامة يف املادن ماع ماا يلازم مان املعادات اللوتساتية ،والصاناعات الغذائياة ،والنقال،
والتخزين والتعبئاة ،وشابكات البياع با جلملاة والتجزئاة واحلاد مان الفاقاد الغاذائي يف االقتصاادات
احلضرية ،واملساعدة يف تعميم الزراعة احلضرية وشبه احلضرية كمصدر مهم لألغذياة يف بعاا املادن
(القسم ثالثاً -هاء)؛
حتديث املنهجية ،ووضع خطوط توتيهية وبناء قاعدة بيانات لصناعات األغذية ،وتطوير منهجياات
لقياس الفاقد بعد احلصاد ،واحلفاظ على إحصاءات االستثمارات وحتديثها (القسم ثالثاً -دا ).

اهلدف االس اتيجي  :2مليادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألملمات
 - 22تعرّف الفاو "الصمود" بأنه "القدرة على الوقاية من الكوارث واألملمات ،يضاالً علاى الاتكهن بهاا وامتصاصاها
واستيعابها أو التعايف منها والتكيّف معها يف الوقت املناس وبطريقة تتسم بالكفاءة واالستدامة .وهذا يشمل محاياة ناظام
سابل املعيشة يف مواتهة التهديدات اليت تتعرو هلا الزراعة والتغذية واألمن الغذائي وسالمة األغذية (والصااة العاماة
املتصلة بها) ،وإعادة تلك النظم وحتسينها".
 - 29ولزيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام التهديادات واألملماات ،تناتهج الفااو نهجااً شاامالً لعادة أخطاار
مبا ييها الصدمات الطبيعية ومن يعل اطنسان ،مبعاجلة قدرة سبل املعيشة القائمة على املوارد الطبيعية القابلة للتجادد 
على الصمود أمام مخس يئات من الصدمات )0( :املخاطر الطبيعية وهي تشمل األحاداث الشاديدة النامجاة عان تغيّار
املنا؛؛ ( )2اآلياات واألماراو النباتياة ،واألمار او احليوانياة والتهديادات املتعلقاة بساالمة األغذياة (أملماة سلسالة
األغذية)؛ ( )2الصدمات االتتماعية واالقتصادية؛ ( )2النزاعات املسلاة ومزيج هذه يف ( )2األملمات الطويلة األمد.
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 - 22وتطبق اخلربة املتعددة التخصصات الفنية والعملية على املخااطر الايت تاؤثر علاى التغذياة واألغذياة والزراعاة
بطريقة أكثر مشولية ومنهجية .ويدعو عمل الفاو يف جما الصمود إىل نقلة نوعيّاة مان االساتجابة لألملماات كارد يعال،
حيث ترى األملمات والكوارث كاستثناءات ،إىل نهج أكثر استباقاً واستشراياً يستبق مليادة تواتر األملمات اليت تؤثر علاى
سبل معيشة اجملتمعات والدو القائمة علاى الزراعاة وحادتها ومنعهاا .وهاو يركاز علاى التادابري الوقائياة االساتباقية
االستشرايية اليت تعا األسباب اجلذرية ألوته الضعف بدالً من أن تكون استجابة حلاالت الطوارئ.
 - 28ولزيادة قدرة سبل املعيشة على الصامود يف وتاه التهديادات واألملماات ،تركاز الفااو ،يف ماا يتعلاق باألغذياة
والزراعة ،على ما يلي:
(أ)

(ب)
(ج)
(د)

دعم احلكومات واجملتمعات اةلية يف تنوياع نظام سابل املعيشاة وتكثيفهاا ،إذا كانات مساتدامة،
بطرائااق تااؤدي إىل بناااء قاادرات تااأقلم وتكيّ اف منتجااة لاادى الرتااا الضااعفاء والنساااء الضااعيفات
(ثالثاً -ألف  ،وباء ،وهااء)؛
دعم البلدان يف الوقاية من اآليات واألمراو احليوانية والنباتية العاابرة للاادود والتهديادات املتعلقاة
بسالمة األغذية واطعداد واالستجابة هلا (ثالثاً -ألف ،وباء)؛
تقديم التوتيهات ييما يتعلق بتصاميم وتنفياذ بارامج قطاعياة وبارامج بشاأن البنياة التاتياة وإعاادة
التأهيل (ثالثاً-تيم ،ودا )؛
باالستناد إىل التجربة املعروية ييما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التاتية وتصميم نظم اطنتااج والتساويق
يف بيئات ما بعد النزاع وما بعد الكوارث ومرحلة االنتقا  ،نشر املزيد مان املاواد التوتيهياة املراعياة
للمساواة بني اجلنسني والعمل مع احلكومات والشركاء يف تطبيقها.

اهلدف املتعلق باجلودة الفنية واملعرية واخلدمات
 - 22يهدف العمل واملوارد ضمن اهلدف السادس إىل حتقيق النواتج الثالثة التالية( :أ) تاودة وكماا العمال الفاين
واملعياري الذي تقوم به الفاو؛ (ب) تاودة وكماا البياناات املنتجاة واةللاة مان قبال الفااو؛ (ج) تاودة اخلادمات
واس اتيجية وانهاج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني و كني املرأة يف األهداف االس اتيجية.
 - 21يرتبط تان هام من العمل اطحصائي الذي تقوم به الفاو بالسلع العامة العاملياة املنتجاة ،والايت تساتخدم يف
خمتلف أحنااء العااا مان قبال جمموعاة متنوّعاة مان املساتخدمني اخلاارتيني للمعلوماات واقااذ القارارات وتطاوير
السياسات .ويؤمن برنامج العمل اطحصائي ضامن اهلادف الساادس األسااس العملاي هلاذه املنتجاات ،ويضامن إتاحاة
املعلومات بشأن األغذية والزراعة ألولئك الذين يف حاتة هلا ،عند احلاتة إليها وبالشكل الاذي يسااعدهم علاى النفااذ
إليها واستخدامها.
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 - 20وتعا أبعاد املساواة بني اجلنسني يف كل هد ف من األهاداف االسا اتيجية ،مان خاال مجلاة أماور منهاا،
تطوير املهارات يف عاا األعما  ،وغريها من األنشطة اليت تستهدف كني املارأة الريفياة اقتصاادياً ،والتصادي ألوتاه
عدم املساواة يف حياملة األراضاي ،وغريهاا مان املشاورة يف السياساات العاماة لادعم حصاو املارأة علاى املاوارد املنتجاة
واخلدمات الريفية ،وتعزيز صوت املرأة ودورها القيادي يف منظمات املنتجني ،وبناء القدرات القطرياة يف تعزياز املسااواة
بني اجلنسني و كني املرأة.

خامساً  -نقاط للعرض
 - 22تضطلع جلنة الزراعة بدور رئيسي يف حتديد أولويات عمل الفااو يف األغذياة والزراعاة (وهاي تشامل يف سايا
والية جلنة الزراعة :الزراعة ،الثاروة احليوانياة ،األمان الغاذائي ،ساوء التغذياة ،وإدارة املاوارد الطبيعياة واجلوانا
االتتماعية والفنية واالقتصادية واملؤسسية واهليكلية املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية بشاكل عاام) ،مان خاال تاويري
املدخالت الستعراو خطة الفاو على األتل املتوسط وتنفيذها .وويق ًا لذلك ،يإن اللجنة مدعوة إىل:
(أ)
(ب)

إسداء املشورة بشأن االجتاهات والقضايا الناشئة واةددة كجزء من سيا التنمية العاملي؛
تسليط الضوء على األولويات الرئيسية يف قطاع األغذية والزراعاة الايت ينبغاي مراعاتهاا يف اساتعراو
وتنفيذ خطط العمل والربامج من أتل حتقيق األهداف االس اتيجية للفاو.
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امللحق  :0إطار نتائج املنظمة  -املكونات الرئيسية

رؤية املنظمة

عاا متارر من اجلوع وسوء التغذية تساهم ييه األغذية والزراعة يف حتسني مستويات معيشة الكاية ،وخصوصاً الفئات األشاد يقارا بطريقاة مساتدامة
من النواحي االقتصادية واالتتماعية والبيئية.
األهداف العاملية الثالثة اليت يتطلع إليها األعضاء:




استئصا اجلوع ،وانعدام األمن الغذائي ،وسوء التغذية تدرجيياً لضمان قيام عاا يتمتع يياه البشار كاياة يف مجياع األوقاات بأغذياة
كايية وسليمة ومغذية تليب حاتاتهم التغذوية وتناس أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة مويورة النشاط والصاة؛
استئصا الفقر وديع التقدم االقتصادي واالتتماعي للجميع ،بزيادة إنتاج األغذية ،وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة؛
اطدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية ،مبا يف ذلك األراضي ،وامليااه ،واهلاواء ،واملناا؛ ،واملاوارد الوراثياة ،لصاال أتياا
احلاضر واملستقبل.

األهداف االسرتاتيجية
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اطسهام يف استئصا اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
مليادة وحتسني تويري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
احلد من الفقر يف املناطق الريفية
التمكني من وتود نظم للزراعة واألغذية أكثر مشوال وكفاءة على املستويات اةلية والوطنية والدولية
مليادة صمود سبل املعيشة يف مواتهة األخطار واألملمات

اهلدف اإلضايف
اجلودة التقنية ،واملعرية واخلدمات
املوضوعان الشامالن
 الشؤون اجلنسانية
 احلوكمة
الوظائف الرئيسية
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تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصافات مثال االتفاقاات الدولياة ومادونات السالوك واملواصافات
التقنية وغري ذلك
جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني يرن احلصو عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمة
تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أتل السياسات على املستويات العاملية واطقليمية والوطنية
إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واطقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياساات واالساتثمارات والاربامج القائماة
على األدلة
أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعرية والتكنولوتيات واملمارسات اجليادة وتنشارها وحتسان مان تطبيقهاا يف جمااالت اختصاان
املنظمة
تيسري إقامة الشراكات ،يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية ،بني احلكومات وشركاء التنمية واجملتمع املدني
والقطاع اخلان
الدعوة واالتصا على املستويات الوطنية واطقليمية والعاملية يف جماالت اختصان املنظمة

األهداف الوظيفية





اخلدمات اطرشادية
تكنولوتيا املعلومات
حوكمة املنظمة واطشراف والتوتيه
اطدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية

