
أولوياتنا
األهداف االستراتيجية لمنظمة األغذية والزراعة
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لدى منظمة الفاو 
الُمسَتجدة والمحّسنة 

فرصٌة حقيقية 
لالنتصار في الحرب 

على الجوع وسوء 
التغذية والفقر.
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إّن تحقيق أهداف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( للقضاء على 
الجوع والفقر مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر. إنما هذا 
أكثر أهمية وإلحاحًا من أي وقت مضى في  األمر يبدو 

عالم متطّور ومترابط.

واستمرار  األغذية،  على  الطلب  ارتفاع  ظل  وفي 
والفقر  التغذية،  وسوء  الغذائي  األمن  انعدام 
وتغّير  االقتصادي  االستقرار  وانعدام  الريف،  في 
المناخ، علينا أن نتمكن من التأثير على أرض الواقع. 
رئيسية  تفكير  إعادة  عملية  التحدي  هذا  سّرع  وقد 
حول طريقة ممارسة أعمالنا، وهي عملية واسعة 
وشاملة بدأت عام 2012 وبلغت ذروتها عام 2013 
من خال إطار استراتيجي جديد. وقد أصبحت الفاو 
اليوم أكثر استعدادا وبساطًة ومرونة، وتقوم أنشطتها 
على األهداف اإلستراتيجية الخمسة التي يصفها هذا 
الكتّيب. أما عملية تعزيز وجودنا في الميدان، مع التركيز 

الواضح على النتائج، فجارية على قدم وساق.
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المساعدة في القضاء 
على الجوع وانعدام 

األمن الغذائي وسوء 
التغذية

إلينا:870  بالنسبة  ومألوفة  قاتمة   األرقام 
وطفل  المزمن؛  الجوع  من  يعانون  مليون شخص 

الخامسة  أربعة أطفال دون  واحد من أصل 
األمراض  الموت بسبب  يواجه خطر  العمر  من 

ملياري  من  أكثر  ويفتقر  التغذية؛  لسوء  المصاحبة 
التي  المعدنية  والمواد  الفيتامينات  إلى  شخص 

جيدة. بصحة  وينعموا  لينموا  إليها  يحتاجون 

لكن  األغذية.  من  كافية  كمية  أصاًل  العالم  ينتج 
العديد منهم عن  يعجز  ذلك،  الرغم من  على 
وبكل  ألنهم،  المنتجة  األغذية  على  الحصول 
أو  لشراء  الالزمة  الموارد  يملكون  بساطة، ال 

الفقر  أن  غير  الجّيد.  الغذاء  كافية من  كمية  إنتاج 
فالحروب،  للجوع.  يؤدي  الذي  الوحيد  العامل  ليس 
يمكن  االقتصادية  واألزمات  الطبيعية،  والكوارث 

األغذية. وعالوًة على  الناس على  تعيق حصول  أن 
ذلك، حتى وإن توّفرت األغذية، من المهم أن 

والمغذي.  واآلمن  المتوازن  الغذاء  الناس  يتناول 
من  المالئمة  والنوعية  الكمية  تناول  عدم  أن  كما 
بصحة  الضرر  تلحق  دوامة. وهي  بمثابة  األغذية 

من  يجعل  ما  العقلية،  وقدراتهم  وطاقتهم  الناس 
منتجة. حياة  وعيش  التعّلم  عليهم  الصعب 

األعضاء  البلدان  جهود  بدعم  الفاو  والية  وتقضي 
منتظم  بشكل  الناس  حصول  إلى ضمان  الرامية 

الجودة  العالية  األغذية  من  كافية  كمية  على 
ال  ولكن  نشطة وصحية.  حياة  عيش  من  ليتمكنوا 
من  العالم  فتخليص  بمفردنا.  بهذا  القيام  يمكننا 

يتطّلب  التغذية  وسوء  الغذائي  األمن  انعدام 
بدءًا  كافة،  المجتمع  مستويات  على  العمل 

المنظمات  إلى  وصواًل  المزارعين  جماعات  من 
خالل سياسات  من  نساعد  أن  ويمكننا  الدولية. 
الغذائي  األمن  تعزز  سياسية  والتزامات  داعمة 

أحدث  أّن  التأكد من  الجيدة، ومن خالل  والتغذية 
بالجوع  المتصلة  والحلول  التحديات  عن  المعلومات 

إليها.  الوصول  ويسهل  متاحة  التغذية  وسوء 

©FAO/Carl de Souza
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السياسية اإلرادة  تعزيز 

الحكومات والشركاء اإلنمائيين  إننا ندعم 
السياسات، والبرامج، واألطر  لصياغة 

ز األمن  القانونية المالئمة التي تعزِّ
والتغذية. الغذائي 

إننا ندعو إلى تنفيذ هذه السياسات 
والبرامج، ونشّجع على توفير موارد مالية 

التنظيمية  الهياكل  إقامة  كافية، وعلى 
المالئمة، واألهم من ذلك، توفير القدرات 

المالئمة. البشرية 

والتنسيق الحوكمة  تعزيز 

ز قدرة جميع أصحاب الشأن على  إننا نعزِّ
وإقامة  والتنسيق،  للحوكمة  آليات  تهيئة 

شراكات واسعة أكثر تركيزًا باإلضافة إلى 
تنفيذ إجراءات منّسقة من أجل اجتثاث 

التغذية. الجوع وسوء 

والتقييم والرصد  التنفيذ  تحسين 

إننا نساعد الُبلدان على التأكد من أن 
السياسات، واالستثمارات، وخطط  صياغة 

العمل مستندة إلى أدّلة؛ وتوفير بيانات 
التحليل  وإحصاءات موثوقة، وتعزيز قدرات 

لديها.

إننا نعمل مع الشركاء لرصد التقّدم، 
وتقييم اآلثار، واستخالص الدروس من 

جهودهم في مجال تعزيز األمن الغذائي 
والتغذية.

إننا  نشّجع الشركاء على التأكد من أن 
اإلجراءات المتخذة على المستويات كافة 

تؤدي  والقطرية(  واإلقليمية،  )العالمية، 
إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس على 
الصعيد القطري في ما يخّص استئصال 

الجوع، وانعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية.

©FAO/Marco Longari

ما تفعله الفاو:
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والحراجة  الزراعة  جعل 
أكثر  األسماك  ومصايد 

واستدامة  إنتاجية 

الذين  العالم  لسكان  الغذاء  توفير  يتطلب  سوف 
أن يصل  المتوقع  حيث من  عددهم-  يتزايد 

  -2050 9 مليارات نسمة بحلول عام  إلى  عددهم 
الزراعية  القطاعات  إنتاجية  في  ملحوظة  زيادة 

ومصايد  والغابات،  الحيوانية،  والثروة  )المحاصيل، 
الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  مع  األسماك(، 

الطريقة  النامية  الزراعة  تشكل  كذلك،  العالم.  في 
البلدان  معظم  في  الفقر  من  للحد  الفضلى 
تكون  أاّل  أن نحرص على  النامية. ولكن، يجب 

وأنه  فحسب،  للبعض  مفيدة  اإلنتاجية  في  الزيادة 
خدمات  تقّدم  أن  الطبيعية  الموارد  لقاعدة  يمكن 

التربة،  في  المغذية  العناصر  ودورة  )التلقيح، 
االستدامة. تعزز  ذلك(  وغير  المياه  وجودة 

تعظيم  على  التركيز  مجّرد  من  التحّول  ويتطّلب 
وابتكارًا.  بحوثًا  استدامة  أكثر  زراعة  إلى  اإلنتاجية 
يمكن  الذي  كالدور  عديدة  عناصر  بعد  تتضح  ولم 

اإليكولوجي في  النظام  خدمات  تؤديه  أن 
عن  الكثير  ُيعرف  ال  كما  الزراعية.  اإلنتاجية  زيادة 

من  أقل  قدر  باستخدام  اإلنتاجية  زيادة  كيفية 
قبيل  من  الثمن،  الباهظة  أو  النادرة  المدخالت 

العيش  ويشّكل  المبيدات.  أو  األسمدة  أو  المياه 
لتحقيق  أساسيًا  مبدأ  اإلعالة  على  قدرتنا  ضمن 

االستدامة.

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Joan Manuel Baliellas

©FAO/Giulio Napolitano
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اإلنتاجية  تزيد  التي  الممارسات  دعم 
المستدامة الزراعية 

إنتاج  إننا نضع ونتقاسم استراتيجيات 
مستدامة مع صانعي القرارات. 

إننا نضع ممارسات إدارة تزيد اإلنتاجية 
وتّدخر الموارد الطبيعية، ونرّوج لها.

اعتماد  المنتجين على  إننا نساعد 
تتكيف مع  تكنولوجيات وممارسات 

حاجاتهم.

إلى  التحّول  لدعم  المعلومات  توفير 
المستدامة الزراعة 

الالزمة  المعلومات  إننا نجمع ونتقاسم 
إليها تنمية زراعة عالية  التي تستند 

واإلنتاجية. االستدامة 

إننا نضع ونتقاسم أدوات تحليل للتخطيط 
الزراعية  النظم  لموارد طبيعية في 

وإدارتها.

إننا  نساعد البلدان على جمع البيانات ذات 
الصلة الستخدامها في اتخاذ القرارات. 

إننا  نضع أدوات لوضع سياسات دولية 
بشأن إنتاج نظام زراعي مستدام. 

مستدامة زراعة  إلى  للتحول  الترويج 

البلدان على تقييم فعالية  إننا نساعد 
المستدامة. للزراعة  استراتيجياتها 

إننا ندعم وضع سياسات وقوانين يستند 
إليها التحّول إلى زراعة مستدامة.

إننا نساعد المؤسسات الوطنية على دعم 
التحّول إلى زراعة مستدامة.

وخطوط  اعتماد سياسات  إلى  الدعوة 
اإلنتاجية  العالية  للزراعة  دولية  توجيهية 

والمستدامة

إننا نحرص على أن تكون االلتزامات الدولية 
المستدامة مدعومًة بقوانين  الزراعة  بشأن 

وطنية. وسياسات 

إننا ندعو بشدة إلى التزام البلدان 
باالتفاقات والشراكات الدولية التي ترّوج 

والمستدامة. المنتجة  للزراعة 

القوانين والسياسات  إننا ندعم تطبيق 
المستدامة.  بالزراعة  الخاصة  الوطنية 

ما تفعله الفاو:
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الفقر في  الحّد من 
الريف

السكان  عدد  بتخفيض  العالمي  الهدف  تحقيق  تّم 
النصف  إلى  المدقع  الفقر  خط  دون  يعيشون  الذين 

الواحد  اليوم  أمريكيًا في  1.25 دوالرًا  يبلغ  الذي 
التقدم  يكن  لم  ذلك  المحّدد. ومع  الموعد  قبل 
آسيا،  التراجع في  معظم  ُسّجل  وقد  متساويًا. 
وتراجعت  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  وفي 

الفقراء  عدد  لمنع  جدًا  بطيئة  بوتيرة  الفقر  معدالت 
التزايد.  من  المطلق 

األكبر.  التحدي  الريف  في  الفقر  مكافحة  تبقى 
يعانون  الذين  األشخاص  أرباع  ثالثة  فأكثر من 

المناطق  في  يعيشون  العالم  في  مدقعًا  فقرًا 
900 مليون شخص  أكثر من  أّثر على  ما  الريفية، 
الريف ُأسر صغار  الفقر في  2010. ويطال  عام 

يقومون  الذين  الزراعيين  والعاملين  المنتجين 
غير  أو  األجر،  غير مستقرة وضئيلة  بأعمال 

للعمل. فرص  إيجاد  على  القادرين 

من المهم مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على 
تحسين إنتاجية مزارعهم، لكن هذا غير كاٍف إلخراج 

الفقراء في الريف من حالة الفقر. ويجب زيادة فرص 
العمل خارج المزرعة، إضافًة إلى إيجاد طرق أفضل 

ليتمكن سكان الريف من إدارة المخاطر في بيئاتهم 
ومعالجتها، من قبيل حماية اجتماعية أفضل. ويمكن 

من خالل تأمين مصادر الدخل على نحو أكبر تحفيز 
الفقراء في الريف على االستثمار على نحو أكبر في 

مستقبلهم: في مزارعهم، وفي األمن الغذائي 
المستدام، وفي تربية أوالدهم. 

©FAO/Simon Maina©FAO
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الحصول  من  الريف  الفقراء في  تمكين 
بصورة  والخدمات  الموارد  على 

مستدامة

المؤسسات والمنظمات  نعزز  إننا 
المنتجين  الريفية، بما في ذلك منظمات 

والتعاونيات.

للتنمية  استراتيجيات شاملة  إننا نضع 
الفقر. الريفية والقضاء على 

التحتية والخدمات  البنية  إننا نحّسن توفير 
الريفية التي هي في متناول الفقراء في 

الريف.

إننا نحّسن حصول الفقراء في الريف على 
الطبيعية واإلدارة المستدامة لهذه  الموارد 

الموارد. 

إننا نحّسن اإلنتاجية وقدرة استدرار الدخل 
المنتجين. المزارعين وسائر  لدى صغار 

الفقراء في  تحسين فرص حصول 
زراعية وغير  الريف على فرص عمل 

زراعية. 

االستراتيجيات  نحّسن تصميم  إننا 
االقتصاد  بتنويع  المتصلة  والسياسات 

الريفي التي ترّوج الستحداث فرص عمل 
المهارات للعمال  الئقة وللتدريب على 

الريفيين، وبخاصة الشباب والنساء في 
الريف. 

إننا نساعد في تطبيق معايير العمل 
التمييز،  الدولية، من قبيل القضاء على 
المهنية والصحة ومنع  وضمان السالمة 
عمالة األطفال، بما يّتسق مع النهوض 
بسبل المعيشة في الريف بشكل عام.

االجتماعية الحماية  نظم  تحسين 

التآزر بين تدابير الحماية االجتماعية  إننا نعزز 
المحّسنة،  والتغذية  الغذائي،  واألمن 

ونمو اإلنتاجية الزراعية، وتمكين المرأة في 
الريف، والحد من الفقر في الريف.

إننا ندعم صياغة سياسات وبرامج وطنية 
للفقراء في  االجتماعية  بالحماية  متصلة 

الريف، بما في ذلك ما يخّص التحويالت 
النقدية.  والتحويالت  والهجرة  المالية 

إننا نعزز برامج الحماية االجتماعية لزيادة 
فعاليتها في مساعدة الفقراء في الريف 

على إدارة المخاطر. 

©FAO©FAO/Filipe Branquinho

ما تفعله الفاو:
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زراعية  نظم  إتاحة 
شاملة  وغذائية 

وكفوءة

عّما  اليوم  مختلفة  العالمية  الغذائية  التحديات  إّن 
لها.  الحلول  وكذلك  الماضي،  عليه في  كانت 
التجاري  والتسويق  العولمة  من  كّل  أتى  ولقد 
والغذائية.  الزراعية  النظم  في  ثورية  بتغييرات 

وخطورة  تكاماًل  أكثر  العالمية  الزراعية  واألسواق 
أيضًا من أي وقت مضى.

النظم  شهدتها  التي  األخيرة  التطورات  أفضت 
إيجابية،  نتائج  إلى  القيمة  وسالسل  الغذائية 

أمام  الوقت نفسه حواجز جدية  إنما وّلدت في 
الصغيرة  والبلدان  المنتجين  صغار  مشاركة 

والعالمية.  والوطنية  المحلية  األسواق  في 
الُنظم  زيادة مشاركتها في  جدًا  الضروري  ومن 

في  الفاو  هدف  لتحقيق  والزراعية  الغذائية 
الجوع. إلى عالم خاٍل من  الوصول 

:OD LLIW OAF TAHW

وكفاءتها   الغذائية  النظم  شمولية  زيادة 

إننا نبني القدرات الوطنية لجمع 
المعلومات عن األغذية والزراعة واألسواق 

واستخدامها.

التنمية  إننا نساعد الحكومات على دعم 
الغذائية. للنظم  المستدامة 

إننا نساعد الحكومات على تنظيم صحة 
النبات والحيوان وجودة األغذية وسالمتها.

إننا نساعد على توطيد الروابط بين 
والحضرية وعلى تحسين  الريفية  المناطق 

نقل األغذية إلى المدن.

إننا نعد قاعدة من البراهين عن الفاقد 
الغذائية ونعمل مع  الغذائي والنفايات 

شركائنا على خلق بيئة مشجعة للحد منها.

البلدان على تعزيز المؤسسات  إننا نساعد 
والمتوسطة  الصغيرة  والحرجية  الغذائية 

الحجم.

©FAO/Vasily Maximov

ما تفعله الفاو:
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©FAO/Vasily Maximov©FAO/Seyllou Diallo©FAO/Bay Ismoyo©FAO/Sean Gallagher

بين  التعاون  توطيد  في  المساعدة 
للنهوض  والخاص  العام  القطاعين 

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  بزراعة 

التعاون بمزيد  إننا نساعد الحكومات على 
من الفعالية مع قطاع األغذية.

المشتركة  الجهود  إننا نعمل على تيسير 
بين القطاعين العام والخاص من أجل 

الصغيرة وقدرتها  الحيازات  بإنتاجية  النهوض 
على النفاذ إلى األسواق.

إننا نشرك قطاع األغذية والمنظمات التي 
ال تتوخى الربح لتقديم الدعم والخدمات 
الحيازات الصغيرة  للمزارعين من أصحاب 
الصغيرة والمتوسطة  األغذية  وشركات 

الحجم.

إننا نعمل على تأمين مزيد من 
العام والخاص  االستثمارات من القطاعين 

لتعزيز قطاع األغذية.

الخاص والمنظمات  القطاع  إننا نساعد 
التي ال تتوخى الربح على الحرص على أن 

تراعي أنشطتها الفقراء في الريف.

العالمية  إننا نحرص على تمكين الشركات 
المتغيرة  االحتياجات  تلبية  واإلقليمية من 

الغذائية  المنتجات  من  للمستهلكين 
والزراعية.

وكفاءتها األسواق  زيادة شمولية 

إننا نقوم بجمع المعلومات عن النفاذ 
إلى األسواق وتطورها وبتشاطر هذه 

المعلومات.

إننا نساعد البلدان على المشاركة بقدر أكبر 
في األسواق العالمية واإلقليمية وفق 

العادلة. التجارة  مبادئ 

إننا نشجع البلدان على اعتماد معايير دولية 
لصحة الحيوان وجودة األغذية وسالمتها.

إننا نعزز اآلليات المالية لدعم نمو قطاعي 
الزراعة واألغذية.

إننا نعمل على بناء قدرات المنظمات 
اإلقليمية للمساهمة في تطوير أسواق 

بكفاءتها وشموليتها. تتسم  لألغذية 
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زيادة قدرة سبل 
على  المعيشة 

الصمود في وجه 
الكوارث

يتزايد  الذين  العالم  لسكان  األغذية  توفير 
بالبيئة بصورة ال  إلحاق األذى  عددهم من دون 

يعاني من  عالم  كبير في  تحٍد  تداركها هو  يمكن 
الحروب، والزالزل، وحاالت  األزمات والكوارث. 

واألمراض،  اآلفات  وانتشار  والفيضانات،  الجفاف، 
حاالت  جميعها  المالية...،  واألزمات  والتسونامي، 

للجميع  المستدام  الغذائي  األمن  تجعل  طارئة 
يواجه  العالم  إقليم في  وكل  المنال.  حلمًا صعب 

األكثر عرضًة  األفقر هم  إنما األشخاص  األخطار 
األساسية  الوسائل  إلى  يفتقرون  ما  غالبًا  ألنهم 

أو  األخطار  تمّكنهم من مواجهة هذه  التي 
منها.  النهوض 

المناخ  تغّير  إنما  طبيعية  كوارث  هناك  كانت  لطالما 
الماضي،  تواترها وقوتها. وفي  ربما من  يزيد  قد 

خاصة  بصورة  اإلنسانية  المساعدة  وكاالت  رّكزت 
على اإلغاثة في حاالت الطوارئ. وال بد من 

المخاطر  الحّد من  على  جديد يشّدد  نموذج  وجود 
الصدمات.  وجه  الصمود في  على  القدرة  لتعزيز 

المستويات  على  إجراءات  يتطّلب  الذي  والنهج 
يهدف  والعالمية،  واإلقليمية  والوطنية  المحلية، 

والمجتمعات  األسر  تقوم  أن  على  الحرص  إلى 
أو  والكوارث،   األزمات  باستباق  والمؤسسات 

حسنة  بصورة  منها  النهوض  أو  معها،  التكّيف 
ومستدامة. وكفوءة  التوقيت 

©FAO/Giuseppe Bizzarri

©FAO/Yasuyoshi Chiba©FAO/Giulio Napolitano
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بالمخاطر  التحّكم  في  البلدان  مساعدة 
واألزمات

البلدان والسلطات اإلقليمية  إننا نساعد 
والعالمية على وضع استراتيجيات وخطط 

بالكوارث  المتصلة  المخاطر  للحّد من 
وإدارتها في ما يخص الزراعة واألغذية 

والتغذية.

إننا نساعد البلدان في الحرص على أن 
تندرج إجراءات الحّد من المخاطر في جميع 

بالزراعة واألغذية  المتصلة  السياسات 
والتغذية.

للحد  الوطنية والمحلية  القدرات  إننا نبني 
من المخاطر الخاصة بالزراعة واألغذية 

وإدارتها. والتغذية، 

بالحّد  الخاصة  إننا ندعم االستراتيجيات 
من المخاطر وإدارة األزمات، استنادًا إلى 

الجيدة التي جرى اختبارها  الممارسات 
البيئية  السياقات  العديد من  وتطبيقها في 

المختلفة. المعيشة  الزراعية وسبل 

إننا ندعو إلى حشد الموارد المالئمة للحّد 
من المخاطر في ما يخص الزراعة واألغذية 

والتغذية.

للوقاية المراقبة  على  البلدان  مساعدة 

آليات للرصد والتحذير  إننا نضع ونتقاسم 
بشأن مخاطر متعددة األخطار والتهديدات 

والتغذية. بالزراعة واألغذية  المحدقة 

المحلية  البلدان والمجتمعات  إننا نساعد   
للمخاطر  الرصد والتحذير والتصدي  على 
بالزراعة واألغذية  المحدقة  والتهديدات 

والتغذية.

من  الوقاية  على  البلدان  مساعدة 
آثارها من  والتخفيف  المخاطر 

إننا نضع ونتقاسم استراتيجيات للحّد من 
آثار الكوارث على سبل المعيشة.

إننا نساعد البلدان على ضمان أن تتمكن 
تحّمل  الزراعية والتسويقية من  نظمها 

األزمات والنهوض منها.

المحلية  والمجتمعات  البلدان  إننا نساعد 
على الحّد من النزاعات المحلية بشأن 

الحصول على موارد طبيعية.

المتصلة  المعارف  إننا نوّثق ونتقاسم 
بتنفيذ تدابير ناجحة في مجال الحّد من 

المخاطر )بما في ذلك الحماية االجتماعية 
االجتماعي(. والتكّيف 

واستجابتها البلدان  استعداد  دعم 

المساعدة ونقّدمها  لتوفير  إننا ندعو 
المساعدة اإلنسانية  إجراءات  تتمكن  بحيث 
من حماية سبل المعيشة لدى المزارعين 

المعّرضين  والرعاة وصيادي األسماك 
تعتمد على  التي  والمجتمعات  للخطر 

األشجار خالل حاالت الطوارئ.

إننا نساعد على ضمان تنسيق خطط 
كافة. المستويات  للكوارث على  االستجابة 

المتعلقة  المعارف  نوّثق ونتقاسم  إننا 
يإجراءات ناجحة في مجال االستعداد 

لها. للكوارث واالستجابة 

©FAO/Giulio Napolitano

ما تفعله الفاو:
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المهمة  إنجاز 

ما  كل  أساس  الفنية  وخبرتنا  معارفنا  تشكل 
الطموحة  االستراتيجية  أهدافنا  وتحقيق  به.  نقوم 

منها  واالستفادة  الفنية  قدراتنا  تكييف  منا  يتطّلب 
وتقع  الميدان.  على  أكثر  عملنا  نركز  عندما  خاصة 
وخدمات  معارف  نوّفر  أننا  من  التأكد  مسؤولية 
إذ  الفاو  الفنية في  اإلدارات  الجودة على  عالية 

حول  المؤسسية  الخطط  تفيد  الفنية  قدراتها  إن 
االستراتيجية. األهداف 

 تعمل الفاو من خالل خطط عمل على
 نطاق المنظمة ككّل لمعالجة المسائل
 والمشاكل التي يتم تحديدها بالنسبة

 إلى كل من األهداف االستراتيجية
 حيث نؤدي وظائفنا األساسية لتحقيق

نتائج ملموسة من خالل:

 العمل مع البلدان لوضع وتطبيق
 اتفاقات ومدونات سلوك

ومعايير فنية؛

  جمع البيانات والمعلومات
 الزراعية وتحليلها ورصدها دعمًا

للقرارات بشأن السياسات؛

  تمكين الحوار حول السياسات
 على المستويات العالمية

واإلقليمية والقطرية؛

 العمل في شراكة مع مجموعة
 واسعة من المؤسسات بما فيها

 المنظمات الدولية واإلقليمية
 والجامعات والحكومات والمجتمع

 المدني والقطاع الخاص
المحلية؛ والمنظمات 

  بناء قدرات البلدان من أجل تلبية
 أهدافها اإلنمائية في القطاع

الزراعي؛

  استقاء المعلومات وتشاطرها
داخليًا ومع الشركاء؛

 إعالم بما نقوم به. 

©FAO/Kai Wiedenhoefer



15

هناك مجاالن أساسيان من مجاالت العمل 
– المساواة بين الجنسين والحوكمة – تم 
إدماجهما بصورة كاملة في طريقة عملنا 
من خالل خطط العمل الخاصة باألهداف 

االستراتيجية.

والسياسات  االستراتيجيات  تعني  الحوكمة 
إنها ضرورية لجميع  والعمليات والقرارات. 
الدولية  بالوكاالت  بدءًا  التنظيمية،  الهيئات 

مثل الفاو ووصواًل إلى الحكومات الوطنية 
ولتحقيق  المحلية.  والمجتمعات  والمؤسسات 

أهدافنا االستراتيجية، يتعين علينا أن نواجه 
العديد من التحديات المعقدة في عدد من 

القطاعات. وسوف يتطلب نجاحنا وجود آليات 
الفعال للمشاكل من  الحّل  للحوكمة تدعم 

جانب أصحاب المصلحة الذين غالبًا ما تتضارب 
مصالحهم. 

سوف تعطي الفاو األولوية، في جميع 
التي تؤثر  القواعد والعمليات  لتعزيز  أعمالها، 

على التفاعالت بين الجهات الفاعلة من الدول 
ومن غير الدول. وسوف يتم النظر في مسائل 

الحوكمة في سياق األهداف االستراتيجية 
الخمسة. وعالوًة على ذلك، سوف نواجه 

التحديات المتصلة بالحوكمة في إطار األهداف 
والتنسيق  االتساق  لتعزيز  االستراتيجية 

المتبادل.  والتعّلم 

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Christena Dowsett

المسائل المشتركة

المساواة بين الجنسين: إن بناء عالم خاٍل من 
الفقر والجوع وسوء التغذية يتطلب أن يتمتع 

الرجال والنساء على السواء بالفرص وأن 
المستدامة. التنمية  يتمكنوا من االستفادة من 

على غرار الحوكمة، تتداخل مسألة المساواة 
الجنسين في جميع األهداف االستراتيجية  بين 

للفاو. وسوف نضمن أن تشّدد جميع أعمالنا 
الجنسين وعلى المشاركة  على المساواة بين 

وتمكين المرأة. وسوف يعني هذا مواجهة 
مسائل المساواة بين الجنسين ذات الصلة 
ومساعدة  الخمسة،  االستراتيجية  بأهدافنا 
البلدان على دعم المساواة بين الجنسين، 

المستمدة  المعارف والدروس  وتحليل وتقاسم 
من جميع األهداف االستراتيجية.



أولوياتنا
وال��زراع��ة األغ��ذي��ة  لمنظمة  االستراتيجية  األه����داف 

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations

Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation 
et l’agriculture 

Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura  

Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura

Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций

联 合 国
粮 食 及
农 业 组 织

联合国粮食及农业组织

إن تحقيق أهداف المنظمة في القضاء على الجوع والفقر مهمة 
معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ولكن في عالم متطّور ومترابط، يبدو 

هذا األمر أكثر أهمية وإلحاحًا من أي وقت مضى.

التغذية الغذائي وسوء  األمن  وانعدام  الجوع  على  القضاء  المساعدة في 

وضع  تيسير  خللال  مللن  للجللوع  ال على  القضاء  فللي  نساهم  إننا 
وعبر  الغذائي،  األمن  لدعم  التزامات سياسية  ووجود  سياسات 
والتحديات  والتغذية  الجوع  عن  المعلومات  أحدث  أّن  من  التأكد 

والحلول متاحة ويسهل الوصول إليها.

واستدامة إنتاجية  أكثر  األسماك  ومصايد  والحراجة  الزراعة  جعل 

على  القائمة  والممارسات  السياسات  تعزيز  على  نعمل  إننا 
)المحاصيل  اإلنتاجية  العالية  الزراعية  القطاعات  لدعم  للة  األدل
عدم  ضمان  مع  األسماك(،  ومصايد  والحراجة  الحيوانية  والثروة 

ر قاعدة الموارد الطبيعية بهذه العملية. أّث ت

الريف الفقر في  الحد من 

إلى  الوصول  على  الريفية  المناطق  في  الفقراء  نساعد  إننا 
فرص  للك  ذل في  بما   - إليها  يحتاجون  التي  والخدمات  للمللوارد  ال
العمل في الريف والحماية االجتماعية – لكي يشقوا طريقهم 

للخروج من الفقر.

وفعالة شاملة  وغذائية  زراعية  نظم  تمكين 

الزراعة  تدعم  وفعالة  آمنة  غذائية  نظم  بناء  على  نساعد  إننا 
القائمة على أصحاب الحيازات الصغيرة وتحد من الفقر والجوع 

في المناطق الريفية.

الكوارث مواجهة  على  المعيشة  قدرة سبل  زيادة 

إننا نساعد البلدان على االستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية وتلك 
التي يتسبب بها اإلنسان من خالل تقليل المخاطر التي تتعرض لها 
وتعزيز قدرة نظمها الغذائية والنظم الزراعية على مواجهة الكوارث.
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