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A 

 المؤتمر اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة
 لشرق األدنىل

 

  والثالثونحاديةالدورة ال
 2012 آيار/ مايو18-14روما، 

 عمل المنظمةلاالتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية 
 
 
موجز
 

ت ة أطلق ة منظم ة األغذي ة( والزراع ي) المنظم اير ف انون /ين اني آ ة 2012 الث ر عملي  تفكي
ستقبل     االستراتيجية واألولويات االتجاه لتحديد استراتيجي دفها   . للمنظمة في الم سي  ويكمن ه  الرئي

ة ب           في دعم  ة المتعلق ائق المنظم م وث داد أه رامج،    االستراتيجية إع ا  ووضع الب ك  في  بم ة   ذل مراجع
ار رة اإلط تراتيجي للفت داد 2019-2010 االس ة وإع طة الخط رة المتوس ل للفت  ،2017-2014 األج
رة    العمل األخرى على برنامج   التوالتعدي ة للفت اد نهج     . 2013-2012 والميزاني  واسع  ويجري اعتم
اق ى النط وم عل شارآة، يق شمل الم شاور ي ع الت وظفين، م راء الم ق خب هامات فري ي  وإس معن

 .األعضاء المستفيض مع والحوار الشريكة، المنظمات مع والمناقشة ،االستراتيجيةب
 

ى  الوثيقة هذه وُتقدم ؤتمرات ا إل ة  لم ة    اإلقليمي ا المعلم سية  باعتباره ى  الرئي ع  للحوار  األول  م
ضاء ة أع رض. المنظم ات  وتع م االتجاه ة أه ي العالمي ددت الت ات  ح صفتها المحرآ سية ب  الرئي
ة  والتحديات  للتغيير، ة عن      العالمي ذه  الكبرى المنبثق ات،  ه ل المجاالت   االتجاه ة  ذات وتمث  األولوي
 :يلي ما التحديات وتشمل هذه. المستقبلفي  المنظمة لعمل الممكنة

 
 تحقيق النمو في ومساهمتها األسماك، ومصايد والغابات، الزراعة، إنتاج زيادة •

 للتكيف واستراتيجيات اإليكولوجي للنظام مستدامة إدارة ضمان مع والتنمية، االقتصادي
 . المناخ والتخفيف من وطأة آثاره تغير مع

 ظل في المأمونة المغذيات، واألغذية غير ونقص غذائي،ال األمن انعدام على القضاء •
 .األسعار األغذية وزيادة تقلب أسعار ارتفاع

 .والتغذية الغذائي االستهالك ترشيد •
 صغار ذلك في بما الريفية، المناطق في يعيشون الذين آسب عيش السكان سبل تحسين •

 التحضر سياق في النساء، ال سيماو ومصايد األسماك، والعاملين في الغابات المزارعين
 .الزراعية الهياآل وتغيير

 والوطنية المحلية المستويات على واستيعابا عدال ضمان نظم غذائية وزراعية أآثر •
 .والدولية

والصدمات في مجالي  قدرة سبل آسب العيش على الصمود أمام التهديدات زيادة •
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  .الغذائي واألمن الزراعة
 والحراجة، ومصايد والزراعة، نظم األغذية، تياجاتمن أجل اح الحوآمة آليات تعزيز •

 .والعالمية واإلقليمية، الوطنية، المستويات على األسماك
سية في    التحديات  في  النظر  وسيتم  ة من    األساسية  الخطوة  الرئي ة  المقبل د    العملي دى تحدي  ل
 .المنظمة الشاملة عمل خطة ستوجه التي االستراتيجية األهداف

 بةالتوجيهات المطلو
 

م سيطلب    االستراتيجيةسيهتدي اختيار األهداف     وتوصيفها بالخصوصيات اإلقليمية ومن ث
 :من المؤتمرات اإلقليمية التوجيهات التالية

 
روف       )  أ( ع الظ ة م ذه الوثيق ي ه ددة ف سية المح ديات الرئي ي التح دى تماش شأن م شورة ب الم

 ، واالتجاهات الرئيسية العالمية؛السائدة في اإلقليم، ضمن سياق رؤية المنظمة، وأهدافها
ديات      ) ب( ن التح ل م ي آ ا ف ي إدراجه ي ينبغ ة الت صوصيات اإلقليمي شأن الخ ات ب االقتراح

  . للمنظمةاالستراتيجيةالرئيسية المحددة والتي تنبغي مراعاتها عند صياغة األهداف 
 
 مقدمة

 
رت  -1 ة أج ة المنظم ؤدي عملي ى ت ياغة إل ار ص تراتيجي إط نقح  اس رةم  2019 -2010 للفت

 من  معلومات إلدخال مزيد   أيضا العملية وستقدم هذه . 20171-2014 األجل للفترة  المتوسطة والخطة
ديالت ى التع امج عل ل برن رة العم ة للفت ري ،2013-2012 والميزاني ع  يج االقتران م عها ب  وض
ادرات سية المب ة  الرئي رى المتعلق ة  األخ ق الالمرآزي ال بتطبي ة وإآم ل خط ة العم د الفوري  لتجدي
 انظر (2013-2012 خالل الفترة وستخضع جميعها الستعراض األجهزة الرئاسية للمنظمة   المنظمة،
ذه  األولى وتتمثل الخطوة ). الملحق ة  له ديم االتجاهات      العملي سية  في تق وى األساسي    ،الرئي  والمحت
 .األجهزة الرئاسية للمنظمة فيها التي ستنظر الرسمية الوثائق إلعداد

 
ائق،  هذه وسعيا إلى إعداد   -2 ق  الوث دير  أطل ام  الم ة  الع ر  عملي  واسعة النطاق    استراتيجي  تفكي

ى  وقائمة على المشارآة ت    شاور      نص عل وظفين والت م،  إشراك الم شمل   و معه ق   إسهامات من   ت فري
ي  راء المعن تراتيجيةبالخب شاور،االس ع  والت ات م شريكة المنظم رى ال ن   ،األخ عة م ة واس وعملي

 .األعضاء الدول مع الحوارو التشاور
 
 وحوار تشاور باألساس إلى إجراء   وتهدف ،هذه العملية  في أولى خطوة الوثيقة وتشكل هذه  -3

 .اإلقليمية المؤتمرات سياق في األعضاء الدول مع رسمي وغير أولي
 

 االستراتيجي التفكير عملية -ألف
 

ي -4 رد ف شكل ي ة  وصف1 ال ر لعملي تراتيجي التفكي ع االس ات ختلف الخطواتم م . والمكون
سلة    ى سل سية،  الخطوات من  وهي تنطوي عل دء الرئي ة ًاب ة واألهداف   بالرؤي ي حددتها   العالمي الت

ى  ة ووصوال إل سبة للمنظم ية بالن زة الرئاس ة األجه ة الخط ا الخط ي تمثله شغيلية الت طة الت  المتوس
 .األجل

 
ام    الخطوات  خطوة من هذه   وتقتضي آل  -5 ا خالل    نبغي ت محددة  النهوض بمه ة  بلورته  عملي

ذه  وتحلل. االستراتيجي التفكير ة  ه ى        الوثيق ى وجه الخصوص أول ذه  في  الخطوتين  عل ة،  ه  العملي

                                                 
 .CL 143/REPمن الوثيقة ) ج(13، والفقرة CL 143/13 من الوثيقة 7 الفقرتان  1
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 التحديات ) ب( للتغيير؛ ةالرئيسي بصفتها المحرآات  حددت التي العالمية أهم االتجاهات )  أ(: وهما
ذه  الكبرى المنبثقة عن   العالمية ي تعرض الم   االتجاهات  ه ة  ذات جاالت والت ة  األولوي  لعمل  الممكن
 .في المستقبل المنظمة
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Major Global Trends

Regional 
ifi iti

MDG´s, UN Mandates and 
other International 

Agreements 

Existing Capacities (1) Core Functions (1)

MTP

Action Plans 

New 
Opportunities

Capacities to develop

Regional 
P i iti

Main Global Challenges 

FAO´s Comparative 
Advantages (2) 

FAO´s Strategic Objectives 

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

 عملية التفكير االستراتيجي: 1 الشكل
 

 رؤية المنظمة وأهدافها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم االتجاهات العالمية

 الخصائص اإلقليمية

 التحديات العالمية الكبرى األولويات اإلقليمية

 الفرص الجديدة

 )1(الوظائف الرئيسية 
 االستراتيجية للمنظمةاألهداف 

 )1(القدرات القائمة 
 القدرات التي ينبغي تنميتها

 خطط العمل

الخطة المتوسطة األجل

األهداف اإلنمائية لأللفية في
دة م المتح ات األم والي

 واالتفاقات الدولية

 .سيعاد النظر فيها) 1(
 .لمنظمات األخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميةمقارنة با) 2(

 )2(ا النسبية للمنظمة المزاي
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 الرؤية واألهداف -باء
 
ة  رؤية على وافقت األجهزة الرئاسية للمنظمة    - 6 ة  دافهاوأه  المنظم  اإلطار  من  آجزء  العالمي

ة  العالمية واألهداف. 2الحالي االستراتيجي اآلتي    الثالث دد المطل   خفض   ) أ(: هي آ ألشخاص  ل قالع
ذ الم     يين ال ام ع ضمان قي دريجيًا ل وع ت ن الج انون م ع ع ه يتمت ات   في ع األوق ي جمي ة ف شر آاف الب
ة آي        حاجاتهم ال  ي تلب ، وسليمة ومغذية  ،أغذية آافية الحصول على   ب م الغذائي تغذوية وتناسب أذواقه

دم االقتصادي         ) ب( ؛يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة     ق التق ى تحقي استئصال الفقر والعمل عل
شة    بل المعي ة وتحسين س ة الريفي ة، والنهوض بالتنمي اج األغذي ادة إنت ع زي ع م اعي للجمي واالجتم

اه،        وإدارة الموارد الطبيعية واستغاللها     ) ج( المستدامة؛ بشكل مستدام، بما في ذلك األراضي، والمي
 .والهواء، والمناخ والموارد الوراثية، لمصلحة األجيال الحالية والمقبلة

 
ة   -7 ى المنظم ين عل يم ويتع ا تنظ ن عمله ل م ساعدة أج دول م ضاء ال ى األع ذه  عل وغ ه  بل

 .والعالمي ياإلقليم المستويين على وبشكل جماعي الصعيد الوطني على فردي بشكل األهداف
 

 العالمية أهم االتجاهات -جيم
 
د  -8 ى تحدي عيا إل ار س االت واختي ل مج ة   العم ا المنظم ترآز فيه ي س ا الت ن جهوده ل م  أج

ات  للمنظمة العالمية األهداف تحقيق في المساهمة دول      واألولوي ا ال ي اختارته  ُوضع  األعضاء،  الت
وعتين   تحليل ة  االتجاهات  من  بشأن مجم ي ) أ(: الخارجي صاد  اقس ي  االقت اعي    الكل سياق االجتم  وال

شكل  التي العالمية أهم االتجاهات  بعض) ب( والسياسي؛ ي  الظروف  ست ا تطور         الت ع في ظله يتوق
 تأثير مباشر  العالمية االتجاهات وسيكون لهذه  .الزراعية وتحقق التنمية  القريب، المستقبل في العالم
 .المنظمة لوالية المجاالت العامة على

 
 والسياسية واالتجاهات االجتماعية الكلي اتجاهات االقتصاد  1-جيم

 
م - 9 د ت دد  تحدي ل ووصف ع ن قلي ر م سياقية العناص ات أو ال ار   االتجاه ا آث ي له ة الت  الكلي

صادية شرة،  اقت عة ومنت ية واس شمل وسياس ي ت ات اآل :وه سكانية؛ لي ة ال ة واألزم ة، المالي  العالمي
و ر؛ والنم ات والفق ةالجغر والتوازن رة؛  افي صادية المتغي ة واالقت ة، والبطال يما الهيكلي ة ال س  بطال
ئة،    الوسطى  والطبقة الشباب؛ ة الناش شفافية  العالمي ات؛  وال وارث  والمعلوم ار      والك  ،في ظل اإلعم

تقرار  عدم بفعلوالتي تتفاقم    سياسي  االس ذه     . ال رد موجزات له ات    االتجاهات  وت ة آملحق ذه  الكلي  له
ة ى الوثيق ع عل ؤتمرات شبكيال الموق ة للم ام   اإلقليمي ي ع الي  2012ف وان الت ى العن  : عل

2012rc/bodies/org.fao.www) باالنكليزية فقط.( 
 

 أهم االتجاهات العالمية التي لها آثار مباشرة على مجاالت والية المنظمة 2-جيم
 

الم -10 سيناريو الع ر ال ريعةيتغي وتيرة س ا،  . ي ب ب عليه صادية يترت ة واالقت القوى االجتماعي ف
ه     أثر  بفعل العولمة،  ذي نعيش في ة     .  عميق وواسع النطاق يطال العالم ال ذه االتجاهات البيئ ر ه وتغّي

يح عددا من الفرص،                        ة وتت اة الريفي ا الزراعة والحي االقتصادية واالجتماعية التي تجري في ظله
شا  ضا م ا تطرح أي دة ولكنه ات جدي ة   تآل واحتياج داف العالمي وغ األه ل بل ن أج ا م جب معالجته

ي                 . المنشودة ة الت سبل المختلف ورغم وجود العديد من االتجاهات العالمية الهامة، هناك الكثير من ال
ي  ا، والت ن بواسطتها وصفها وتمييزه صل يمك شكل بعضها يت ةب اة الريفي ة والحي ق بالزراع . وثي

                                                 
 .C 2009/3 من الوثيقة 54-53لفقرتان   ا2
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ة    ، وتمييزها ،، ووصفها  بشكل خاص    بالزراعةالمتصلة  جاهات  ويشكل تحديد أهم االت     وفهم الطريق
ي تم            ى الت ة األول ة، المهم اة الريفي ى الزراعة والحي ا عل ا تالتي ستؤثر به ذه   .  بلورته وأدرجت ه

االتجاهات العالمية الخصوصيات اإلقليمية ذات الصلة التي اقترحتها المكاتب اإلقليمية، وستخضع            
داوالت                  للمزيد من التنق   ق عن م د تنبث ي ق صلة الت يح بفضل الخصوصيات اإلقليمية األخرى ذات ال

 .المؤتمرات اإلقليمية
 

تعراض وأدى -11 ذا   اس شأن ه رة ب ات األخي وع األدبي ام، الموض ل الع ذي والعم ه   ال ت ب قام
سية ي   عالمية تسعة اتجاهات  تحديد إلى التابعة للمنظمة،  3"المجموعة المعنية باالتجاهات  " نبغي  رئي

على  بطريقة مباشرة  وستؤثر وأهدافها المنظمة برؤية صلة بشكل خاص   ذات ألنها طرحها للتحليل 
اة الزراعة ة والحي ذه. الريفي ة عن ه وجزات آامل رد م ات االتجاهات وت ذه آملحق ة له ى الوثيق  عل
الي    الشبكي للمنظمة الموقع وان الت ى العن ة   (en/27arc/2012rc/bodies/org.fao.www/ :عل باالنكليزي
 ).فقط

 
ب ) 1( د الطل ى تزاي اط   عل ر أنم ع تغي ة م تهالك األغذي د  اس اه المزي ة باتج ن األغذي ات م  المنتج

 والسكر النباتية والزيوت الحيوانية
 

ة   االقتصادي النمو السكان و  سبب ازدياد   األغذية ب  على العالمي يتزايد تحرك الطلب   -12 وعملي
دان  في ال سيما  التحضر، ة  البل ع أن  . النامي ستمر  ويتوق ذا  ي اه  ه ود في    االتج ة  العق ى     المقبل ليصل إل

درها     ة  في  70زيادة ق الي  في  المائ ى  الطلب  إجم ة  عل ول  األغذي ام  بحل ه،   الوقت  وفي . 2050 ع ذات
ك  في بما الحيوانية، المنتجات من المزيد نحو الغذائية تتغير األنماط  ة،  والزيوت  األسماك  ذل  النباتي

سكان  عيش عادات تزايد تجانس  تتزايد حدته بفعل   اتجاه وهو السكر؛ حد أقل،  وإلى اطق     ال في المن
ا  الثالث الغذائية المجموعات وتمثل هذه . االتصاالت التي تيسرها تكنولوجيا   والريفية الحضرية  مع

دان  في  األغذية استهالك مجموع من المائة في 29 اآلن ة  البل ع حصتها      . النامي ع أن ترتف ى  ويتوق  إل
اك ت     عالمية ليست التغييرات لكن هذه . 2030 عام في المائة في 35 اين وال يزال هن ين      ب ا ب  واسع فيم

ة  مجموع استهالك    في  السلع مختلف مجموعات  بحصة فيما يتعلق  األقاليم والبلدان  وتعني  . األغذي
دة  فرصا  خلقبدور أآبر ما ي    المصنعة لمواد الغذائية ع ا اضطال أيضا الجديدة االستهالك أنماط  جدي

 .للدخل والمدرة المضافة القيمة لألنشطة ذات
 

م  أعداد آبيرة من الناس من نقص التغذية وسوئها و        تعاني  ورغم هذه االتجاهات العالمية،      -13 ه
ة            ة بأسعار معقول ادة عرض األغذي دّ   . يعتمدون على زي د ُق انون    ر عدد  وق ذين يع في    من نقص       ال

ة أو                      925يناهز  التغذية بما    ذيات الدقيق نقص المغ سم ب ة المت ؤثر سوء التغذي ا ي ون شخص، بينم  ملي
 . مليار شخص2حوالي على " الجوع الخفي"
 

وتكمن إحدى األدوات الهامة لتلبية هذا الطلب المتزايد وتخفيف وطأة الضغط إلنتاج المزيد  -14
ل خسائر األغ          ة في تقلي ة من األغذي در خالل             . ذي د أو ُيه ة ُيفق اج األغذي أن ثلث مجموع إنت در ب وُق

 . واالستهالك، والتسويق،التجهيزعمليات 
 

                                                 
3  Piero Confortiالزراعية؛ التنمية اقتصاديات ، شعبة Vincent Gitz، المدير؛ مكتب Alexandre Meybeck ،العام المدير مكتب 

 األراضي شعبة، Sally Bunning؛ )المعرفة (العام المدير نائب، Jennifer Nyberg؛ المدير مكتب، Astrid Agostini؛ المساعد
 وأمريكا أفريقيا -الطوارئ عمليات دائرة، Sylvie Wabbes Candotti؛ والحيازة والطاقة المناخ شعبة، Olivier Dubois؛ والمياه
؛ والتسويق والتجارة المنتجات، Audun Lem ؛والحيازة والطاقة المناخ شعبة، David Palmer؛ الكاريبي والبحر الالتينية

Ewald Rametsteiner ،؛  الحرجية واالقتصاديات السياساتSalcedo Salomon ،والبحر الالتينية ألمريكا اإلقليمي تبالمك 
،  David Sedik؛ )سانتياغو (الكاريبي والبحر الالتينية ألمريكا اإلقليمي المكتب، Andoniram Sanches؛ )سانتياغو (الكاريبي
؛ )نكوكبا (ئالهاد والمحيط آلسيا اإلقليمي المكتب، Sumiter Broca؛ )بودابست (الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي المكتب

James Tefft  ،أآرا (ألفريقيا اإلقليمي المكتب( ؛Nasredin Elamin ،أفريقيا وشمال األدنى للشرق اإلقليمي المكتب) القاهرة(.  
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د        -15 و متزاي ى نح يظهر عل ذائي س ن الغ دام األم ي أن انع ل ف رى تتمث ة أخ سألة هام ة م وثم
ية من   آمشكلة في المناطق الحضرية نتيجة للتوسع العمراني، وهو ما سيجعله أآثر بروزا وحساس             

وفي الوقت ذاته، سيؤدي أيضا إلى      . الناحية السياسية وسيقتضي اتخاذ أنواع مختلفة من اإلجراءات       
ا             توجيه  صوت المستهلكين و  رفع   سوق، فيم صلة بال خياراتهم، من خالل إجراءات سياسية وذات ال

 .يتعلق بالخصائص النوعية لألغذية وتلك المتعلقة بسالمة األغذية
 

د               وأخيرا، هناك  -16  مشكلة ناشئة تكتسي أهمية متزايدة في العالم المتقدم والنامي تتمثل في تزاي
وتتحول هذه الحالة إلى مشكلة صحية تبعث    . عدد األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة       

 .بالغالقلق العلى 
 
 اإليكولوجي امالنظ خدمات الطبيعية ونوعيتها وفقدان الموارد وتراجع آمية احتدام المنافسة) 2(
 

 ومصايد  والغابات ،والمياه ،الزراعية األراضي تزايد ندرة  إلى 2050 لعام تشير االتجاهات  -17
شطة  المتسارع ويعزى ذلك إلى التكثيف   . البيولوجي التنوع وموارد ،البحرية األسماك شرية  لألن  الب

دد  التي  الطبيعية الزراعية الموارد على الضغط تزايد مع ر الو   ته ة بتغيي   لألرض  ةااليكولوجي  ظيف
ة ل من ضارة، بطريق ا يجع ان ا مم صعوبة بمك قل تدامة تحقي صادية االس شاملة االقت ي الوقت ال  ف
سه سة. نف ست المناف ى ولي وارد عل ة الم ة من أجل المنتجات الطبيعي ر الغذائي ة وغي األمر الغذائي  ب

د، ن الجدي ة لك سة طبيع د  المناف دتها ق ا وش واحٍ  تغيرت ن ن را م الل متعآثي سنوات ددة خ شر ال  الع
ية، و الماض اه وه ع اتج ستمر أن يتوق تهالك وزاد. ي وب اس ذور الحب ة والب اج الزيتي ود إلنت  الوق
 .للبتروآيماويات آبديل الحيوية الكتلةاعتماد  مثل أخرى  استخدامات بروز باإلضافة إلى الحيوي،

 
ذه    وقد -18 ؤدي ه اج        ت ى سلب إنت سة إل وا      المناف ة بعض الم م    رد،األغذي ى  ومن ث أثير   إل في    الت

د من         لقطاع ا  في    إضافي  للحصول على دخل    ستتيح فرصا  لكنها األغذية، أسعار ا يزي الريفي مم
دن  ألغراض توسع    األراضي على آما تتزايد المنافسة  . االقتصادي النشاط في إسهام الزراعة   ،الم

ة ة والبني صناعة ،التحتي دين ،وال اج ،والتع ة وإنت ة ،األغذي ة والطاق ر  ،الحيوي ام غي وارد الخ  والم
ة شب ،الغذائي دمات والخ رى  ،والخ ات األخ وارد  . والمنتج ضوب الم يعني ن ة وس ادة الطبيعي  زي
اليف ة التك ة البيئي صادية واالجتماعي دمات واالقت ام لخ وجي، النظ درة  اإليكول ع ق ف وتراج  التكّي

درة  انخفاض  في  العملية هذه وسيتمثل أثر . المزارعين صغار وتزايد ضعف  ة   المجتمعات  ق المحلي
 .الريفية المناطق في سبل آسب عيش السكان وتحسين الغذائي األمن على ضمان والبلدان

 
ين  صعبة  جميعها بخيارات  القضايا هذه وترتبط -19 اج،  االستدامة  ب ين  واإلنت اج  وب مختلف   إنت

اج  مختلف طرق    وبين الطبيعية، الموارد تستخدم التي المنتجات ك    اإلنت ر ذل يتعين وضع    . وغي وس
ات ة آلي ة حوآم ى قوي ستويات عل ة الم ة الوطني ة واإلقليمي وازن  والدولي اد الت ب إليج ين المناس  ب

 .الطبيعية الموارد أطر سليمة لحقوق ملكية ولتنفيذ المتضاربة والفرص المتاحة االحتياجات
 
 وندرتها الطاقة أمن) 3(
 

المي   األو الطلب أن إلى الدولية الطاقة تشير وآالة  -20 ي الع ى  ل ة  عل دار  سيزيد  الطاق  الثلث  بمق
الل رة خ  الفت

دان 2008-2035 ة وأن البل وم النامي سبة الي تمثل ن رة س ن آبي ذه م ادة ه ب الزي ي الطل ع أن. ف  ويتوق
واد        والغاز والنفط والفحم األحفوري يساهم الوقود  ذه الم ا  بحسب ، وقد ُرّتبت ه سبية  أهميته  في  ،الن

ة  ي 81قراب ة ف ن المائ ذ م ي ظل االحتياجات هه سياسات ف ة ال ة العام اهمت. الحالي د س ة وق  الطاق
الي االحتياجات    من  المائة في 16 في ما قدره     الحيوية، الكتلة ذلك في بما ،2011 عام المتجددة  إجم

ة،  ة بالطاق ن المتعلق ع وم زداد أن المتوق ذه ت ساهمة ه ادة  . الم ى زي ب عل ة وتترت شبية الطاق  الخ
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ة التقلي لالستخدامات ار  دي رة،  صحية  آث سبب     خطي ة  في  ويمكن أن تت ات،  إزال ساهم       الغاب د ي ا ق بينم
ة  وإنتاج الحديثة في التدفئة  استخدامها تزايد ة  الطاق ة  دول في  الكهربائي اون  منظم ة  التع  في  والتنمي

 .جديدة من أجل مزارع األراضي إضافي على إحداث ضغط في االقتصادي الميدان
 

ع أن   عليها آبيرة،  والحصول الطاقة على الطلب ينالقائمة ب  وإن الفجوة  -21 د  ويتوق  الطلب  يزي
دان  الواحد في   والدخل للفرد  نظرا لنمو عدد السكان    بسرعة ة  البل ة  واقتضاء التجارة    ،النامي  العالمي

ة  للمنتجات د  الزراعي ل  وسائل  من  المزي ة خمس      . النق در أن قراب الم  سكان  ويق ى  ال يحصل   الع  عل
 سعره  على زيادة الضغط  مما يساهم في   والغاز، النفط إنتاج ترتفع تكلفة  أن وقعالمت ومن. الكهرباء

أثيرا  الطاقة أسعار ويؤثر ارتفاع . بالنسبة للمستهلكين  لبيا  ت اليف    س اج  في تك  واألمن  الزراعي  اإلنت
ذائي ي الغ اء  ف ف أنح الم مختل  .الع
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ع     وقو الصالت طبيعة ولكن وثيق، والطاقة بشكل  وترتبط الزراعة  -22 ا م ا تباينت زمن    ته . مر ال
 ،استخدام اآلالت واألسمدة خالل من في إطعام العالم الزراعة في األحفوري الوقود وأسهم استخدام

ة   صلة   تبرز لذلك، ونتيجة. النقل ووسائل وتحسين المعالجة  ين  قوي ة  ب ة  وأسعار  الطاق د   ،األغذي  وق
سبة  الجزء األآبر من     وإن  . القةالع هذه الحيوي الوقود استخدام في األخيرة الزيادة عززت ـ   ن  70ال

ي ة ف افية المائ اج اإلض ن إنت ة م ة األغذي ام الالزم الم إلطع ي الع ام ف ن أتيي أن يجب 2050 ع  م
اد  الطاقة وتعتبر زيادة احتياجات  . الزراعي التكثيف ر  واالعتم ى  الكبي ود  عل وري  الوق اج  األحف  إلنت
ق  االستدامة حيث مصدر قلق من   األغذية ذائي  من األ وتحقي ار  الغ سلبية  واآلث ى  ال ر  عل اخ  تغي . المن
و الزراعة    لطريقة الواجب من األهمية بمكان إيالء االعتبار     لذلك، ونتيجة ستقبل  في  نم ى . الم  وعل
سلة      الخصوص،  وجه ى سل ة  سيتوجب عل دريجيا      األغذي ة االنفصال ت اد  عن  الزراعي ى  االعتم  عل

ود وري الوق ث األحف وفر بحي د ت ن المزي ة م ة األغذي تخدام طاق ل باس ذه. فظوأن أق ة، وبه  الطريق
ة  االستراتيجية  من هاما جزءا أيضا الزراعة ستصبح ر  من للحد    العالمي اخ  تغي ه  لتكيف لو المن . مع

 إضافيا مصدرا ذاته، الوقت وفي ،االستراتيجية هذه من هاما جزءا تكون أن الحيوية ويمكن للطاقة 
 .فيةالري المناطق في والدخل االقتصادي للنشاط

 
 ارتفاع أسعار األغذية وارتفاع تقلب األسعار) 4(
 

رة              -23 تسببت زيادة أسعار األغذية وتقلبها الواسع النطاق والقصير المدى خالل السنوات األخي
ى                       ذائي وأدت إل دد األمن الغ ي ته شأن المخاطر الت في ظهور مخاوف سادت مختلف أنحاء العالم ب

نفس جراء سنوات        عن  الرضا ةزعزع سلع األساسية      ال دة من انخفاض أسعار ال ام   . عدي وحتى ع
ين الماضية،    ا، انخفضت تكلفة سلة األغذية العالمية بحو   2006 سنوات الثالث لي النصف على مدى ال

د                ينتجو. تعديلها بسبب التضخم   عندما تم  ى المدى البعي ة في الزراعة عل  انخفاض األسعار الحقيقي
ن  ة ع ورات التكنولوجي و الطل ،التط سبيا  ونم يء ن ي   . ب البط رة ف ادات األخي سير الزي ن تف ويمك

ا  اع تقلبه عار وارتف ر األس العرض عب ة ب صدمات المتعلق ك ال ي ذل ا ف دة، بم باب ع اض ،أس  وانخف
زون ة ،المخ عار الطاق اع أس ة    ، وارتف ة أزم دان لمواجه ا بعض البل ي تطبقه ة الت ود التجاري  والقي

يرات إلى عدم تغير هذه الظروف في المستقبل القريب،         وتشير التقد . األغذية وزيادة الطلب العالمي   
ا             ذلك قياس اع تقلب           ب وإلى احتمال بقاء األسعار مرتفعة نتيجة ل ى استمرار ارتف سابقة، وإل العقود ال

ى              . األسعار أيضا  وعلى المدى األطول، تظل العالقة بين العرض والطلب غير مؤآدة وستتوقف إل
شدة      يبرز فمن جهة، . قحد آبير على عمليتين واسعتي النطا      يتأثر ب ذي س المي، ال تطور الطلب الع

اج                   ة إلنت ادة المحتمل امي، والزي الم الن رد الواحد في الع سبة للف دخل بالن بالنمو االقتصادي وزيادة ال
ة      ة                . المنتجات الزراعية غير الغذائية البديل دادات األغذي اع إم ة ارتف اك آيفي ة أخرى، هن ومن ناحي

ب ذا الطل تجابة له ي ظل   . اس سار، ف ذا الم ى أن ه شير إل ة ت ية للمنظم ات األساس م أن التوقع ورغ
اه          د   افتراضات معقولة بشأن تحسين المحاصيل ومعدالت التوسع في استخدام األراضي والمي ا ق م

ين     يوّفر يما تلبية الطلب على األغذية، يكتنفه الكثير من أوجه عدم اليق ود اإلضافية    ال س سبب القي  ب
وجي             . شواغل البيئية الناجمة عن ال   ار التكنول تثمار واالبتك ويتعين بذل جهود جمة في مجاالت االس

وب               اج المطل ذا اإلنت ق ه ى   . والسياسات دعما للتنمية الزراعية المستدامة من أجل تحقي وعالوة عل
رجيح               ي ت ا يعن ستوى اإلقليمي، وهو م ى الم دا عل ا ج ذلك، سيكون تطور العرض والطلب متنوع
ارة ادة التج  .زي
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شارآون      غالب األحيان  في سلبية عواقب األسعار تقلب ويترتب على ارتفاع   -23 بحيث يجد الم
 األطول، المدى وعلى. السوق تقلب إشارات  مع والتكّيف للمستقبل التخطيط في صعوبة في السوق 

الم  مختلف أنحاء   في أن يعود بالفائدة على المنتجين     األساسية السلع أسعار الرتفاع يمكن ى   الع وعل
 من انعدام  وسيزيد العالم، في المستهلكين على سلبا سيؤثر ولكن لألغذية، الصافية المصدرة البلدان
لبيا   وسيؤثر الفقراء، بالنسبة إلى المستهلكين   الغذائي األمن ى  تأثيرا س دان  موقف  عل ستوردة  البل  الم

صاد  عيد االقت ى ص صافية عل ي ال ذه. الكل َدت ه ار َوح ة اآلث سل اإليجابي د بيةوال ن بالعدي دان م  البل
ة، د النامي ام بع ذ ،2008 ع ى تنفي سياسات إل ة ال ى الهادف ود فرض إل ى قي ارة عل يم أو / و التج  تنظ
 .الداخلية األسعار

 
 األغذية وعولمة إنتاج وعملية التصنيع الزراعي الزراعية، الهياآل تغيير) 5(
 

سم -25 ور ات م تط اج نظ ذائي اإلنت ى الغ دى عل ود م ادة صرمةالمن العق ل بزي ات  تكام قطاع
ع  ومصايد األسماك والغابات   الزراعة شطة  م صادية  األن روز سالسل    . األخرى  االقت اج  وأدى ب  إنت
رات    ومتنوعة وصناعي معقدة  زراعي ى تغيي ة  إل ة  نوعي ى  الطلب  في  وآمي ة،  المنتجات  عل  األولي

ع ى توزي دخل باإلضافة إل ي ال ات القطاعات مختلف ف سكانية والفئ ةونتي. ال ذلك، ج ع ل ر توزي  تغّي
وارد اج، م دءا اإلنت ادة ب ود منتجين بزي ين وج ات أولي ع عملي ى جنب م ا إل ى نطاق واسع جنب  عل

ادة  توثيق وتم. صغيرة النطاق  شرآات  عدد  زي ة  ال رة  الزراعي ي  الحجم،  الكبي د من       الت سم بالمزي تت
ة  وتستند إلى الترتيبات   المال رأس آثافة ى  للحصول  التعاقدي د  عل ة ال الي ة،  والخدمات  عامل  الزراعي
ي اليم ف ة باألراضي،  األق يماو اآلهل ا ال س ي أمريك ة  ف ا الالتيني شرقية وأوروب يا ال طى وآس  الوس

اه  وينبثق هذا . الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا أجزاء بعض في ومؤخرا آسيا، شرق وجنوب  االتج
ن ورات م م، وف ضا  الحج ر أي ه يعتب ى ردا لكن اق عل واق إخف ي األس م ف انض أمين ان االئتم  والت

 .اإلنتاج سلسلة طول على السوق والتصدي لقوى
 

ذه -26 رات وه ك  التغيي بيهة بتل ي ش اع  الت شهدها قط صناعات ي ة ال ه   الزراعي ز في ذي ترآ ال
سبة  الصناعات القائمة على الخشب،    ذلك في بما الكبيرة، الزراعية الشرآات صنيع      ن ة من ت  متنامي
ذا  . بالتجزئة واالتجار بها  الغذائية وتوزيعها  المنتجات ى    التكامل  ويحدث ه ستويين  العمودي عل  الم
ة    سالسل  تطوير  في والعالمي الوطني ة عالمي رة،    قيم دة وآبي شمل في    معق ر ال وي   من الحاالت    كثي

ة   أن تكون ا    ويمكن. الوطنية عبر للشرآات المتزايدة المشارآة صناعات  لتطوير  لتبعات المحتمل  ال
دان  في األجنبي دالوجو وزيادة الزراعية ة  البل ددة  النامي ة،  فهي من   . الجوانب  متع يح فرصا    جه  تت
ة، عن     ظروف  ظل  يمكن أن تسفر، في     أخرى، جهة ومن. والنمو االقتصاديين  للنشاط جديدة معين

شرآات ال ال ة انتق روز و المحلي صغار المنتجين صعوباتب سبة ل د بالن ذين ق ين ال ون األولي  يواجه
ؤدي    . صرامة  ومعايير نوعية وأآثر   ،الكمية تطلباتفاء الم ياست في الصعاب   ى    ويمكن أن ي ك إل  ذل
ي الجزء تفتيت صاد الجزئ ق باالقت اج سالسل من المتعل ك،. اإلنت ات وفضال عن ذل  تفضي عملي

ع  السوق أداء إلى تعديل  الهيكلية التحوالت ع  وتوزي ين  الري شارآين  مختلف  ب سلة  في  الم ة  سل  القيم
نظم   يجب ذلك، على وعالوة. الدولية السوق وفي الوطني المستوى على ة  على ال  االستجابة  الغذائي

ة    لمطالب دا  واحتياجات مختلف شتى القطاعات    ج ة  ل ل آل   . االجتماعي ذه  وتمث ة  الظروف  ه  المحتمل
ة    يتعلق بالسياسات  فيما ومهمة جديدة تحديات فيها المرغوب غير سلع العام ة  وال يدة  والحوآم  الرش
ة  تنمية أجل من شفافيتهاضمان  و األسواق إلى الوصول لتحسين ضرورية هي التي  صغار  ورفاهي

شطة  المنتجات بين للتمييز جديدة وفرصا وأسرهم، المزارعين ة  ذات واألن ا  المضافة،  القيم  في  بم
ك ال ذل وائح االمتث ة سالمة لل اح. األغذي يحدد النج ي وس ذ ف سياسات تنفي ة، ال ذي الالزم ستلزم  ال ي

ة ة، حوآم ة قوي ة النتيج صنيع النهائي ة الت ي لعملي ي الزراع دان ف ة البل  .النامي
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 التجارية السياسات وتطور الزراعية المنتجات في التجارة أنماط تغير) 6(
 

سمكية  الزراعية في المنتجات  اتسمت التجارة  -27 ة  وال سية  اتجاهات  بثالث ى  رئي د  مدى  عل  العق
 :الماضي

 
 فيليكون عليه  آان مما أقل ولكن آبيرا، انآ الذي حجم المبادالت، في آبيرة زيادات )أ(

ارتفع إجمالي   الثابتة، فعلى مستوى األسعار  . حمايةالمستوى عال من     وجود ظل عدم 
صادرات ة ال ن الزراعي  م

ار  110قرابة   إلى 1963-1961خالل الفترة    دوالر مليار 3.5 ام  في  دوالر ملي  ،2009 ع
و اه وه ع اتج ستمر أن يتوق ذه. ي رز ه اد وتب ارة ةالزي ن التج د م ة المزي ضا  البيني وأي

شط في     النامية البلدان شارآت وقد. البعيدة البلدان بين المزيد من التجارة   ذا  بشكل ن  ه
 .التجاري التوسع

 
ُسجلت تغييرات جذرية فيما يتعلق بمنشأ التدفقات التجارية لبعض أهم السلع الزراعية  )ب(

 مجموعة أقل البلدان نموا، مستوردة  سيماالوباتت البلدان النامية األفقر، و. ومقصدها
شرقية         ا ال صافية آبيرة، بينما أضحت االقتصادات الناشئة في أمريكا الالتينية وأوروب
ل من                       ا قّل ة، مم ذور الزيتي وب والب سبة للحب رة، خاصة بالن وآسيا مصدرة صافية آبي

ة دان منظم اون دور بل ة التع ي والتنمي دان ف ا  المي و اتج صادي، وه ع االقت ه يتوق
 .استمراره أيضا

 
 من  إبرام مجموعة   ذاته الوقت وتشجع في  االنفتاح، من المزيد نحو تتطور السياسات  )ج(

ر  الماضية  القليلة السنوات أصبحت في  التي اإلقليمية والتفضيلية  االتفاقات روزا   أآث ب
دد  من التنسيق  ؤ  صعوبة  ورغم . األطراف  المتع ه اتفاق          التنب ؤول إلي ا يمكن أن ت ة بم  ي

إن  الدوحة،  لمفاوضات  آنتيجة  األطراف المتعددة التجارة الخير    ال الوضع  ف شر ب . يب
ك، ى ذل ة وآنتيجة وباإلضافة إل ام ألزم ة لع ادر ،2008 األغذي دد ب دان، من ع ال  البل

يما ي س ا ف ة أمريك ا الالتيني شرقية وأوروب يا، ال دابير وآس ذ ت ى تنفي ة إل تحكم  حمائي لل
ى المس     أسعارب داخلي  األغذية عل ادة  توى ال سياسات  خالل  من  الحكومات  دور وزي  ال

 .التجارية
 

 من  عددا  تعزز أو/ وأن تطرح و   المستقبل في االتجاهات ومن المرجح أن يتسع نطاق هذه      -28
ضايا  والشواغل بشأن  المنتجات بين زيادة التمييز  ستؤدي) أ(: مثل التجارية القضايا سالمة  ق ى  ال  إل

ا األدوار     . الخاصة المعايير ذلك في بما المعايير زيادة استخدام  تتغير حتم سبية  آما س  للحكومات  الن
اع اص؛ والقط ل ) ب( الخ يع مث صبح مواض صمة ست ات  الب ة للمنتج ر الكربوني ة، أآث ن  أهمي وم

ذلك أن ة ل ل نتيج رجم المحتم ى تت ة إل ضايا البيئي وائح الق ة؛ ل ارة) ج( تجاري أثير التج ي ت ن ف  األم
ة  الشرآات سيؤدي تزايد حجم  ) د( النامية؛ البلدان في التجارية ساتالسيا وأهمية الغذائي  في  العامل
وى  إلى شواغل بشأن   اإلنتاج سالسل وتنامي تعقيد  ،الزراعية األغذية قطاع سوق  ق دعوة  ال ى   وال إل

اذ راءات اتخ يم إج ك؛ لتنظ  ذل
تيراد    ناشئة آبيرة،  زراعية تبين بلدان ) ـه( س    والتصدير  على جانبي االس ا     وق،في ال حضورا عام

 .العالمية وأداءها األسواق هيكل يغّير األخيرة اآلونة متزايدا في
 

ذه  تنطوي معظم  -29 ضايا  ه ى  الق سائل  عل دة  سياسية  م دان      معق ى البل ستوجب عل ا  سي . معالجته
ة  المسائل بشأن السياسية والمشورة ،البحوث أن يعني وهذا شمل مجاال    التجاري  أوسع وتتجاوز    ست

ضايا ةالت الق سائدة قليدي ة وال ة المتعلق ة بالحماي ات الجمرآي دان. واإلعان ى البل يتعين عل ة وس  النامي
 .الجديدة التحديات التأهب لمواجهة هذه

 
 قطاع الزراعة في المناخ تزايد تأثير تغير) 7(
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دابير  رغم المقبلة، العقود في يتزايد أن ويتوقع اآلن واضحا المناخ بات تغير  -30 ي  الت  يمكن  الت
اا اره  تخاذه أة آث ن وط ف م ال . للتخفي ؤثر فع و ي ات فه ي الغاب ة ف صايد والزراع ماك وم ي األس  ف

ات، ذه  المحيط د ه ع أن تتزاي ن المتوق ار وم ي اآلث ين  ف ات ب دوث تباين ع ح ستقبل م ات الم  القطاع
ا  بتغير المعني الدولي الحكومي ويشير التقرير الصادر عن الفريق    . واألقاليم الفرعية م المناخ في ع

بحوالي   الحرارة درجة  من المتوقع ارتفاع  ه وإلى أن  ،أمر جلي  المناخي النظام احترار أن إلى 2007
 .االنبعاثات  لمجموعة من سيناريوهاتوفقًا  الواحد العقد في مئوية درجة 0.2

 
ادة ) أ(: منها الطرق، من بعدد الزراعةعلى  االحترار العالمي    وسيؤثر -31 ة  زي دا  محتمل  في  ج

رة ة، وتي رارة المفرط ات الح رارة وموج رة؛  الح ار الغزي ساقط األمط ل  ) ب( وت تداد المحتم االش
دا      زيادة) ج( االستوائية، ألعاصيرل ة ج ساقط األمطار   لمحتمل شاهقة  االرتفاعات  في  ت  وتراجع  ،ال

 .االستوائية شبه معظم المناطق فيلذلك محتمل 
 

 الدولي الحكومي الخاص للفريق  تقريرإال أن ال   ،الظواهر القصوى بشكل مستفيض    وتناقش -32
اخ  تغير مع التكيف عجلة لدفع والكوارث المتطرفة والظواهر المخاطر إدارة"المعنون   ذي " المن  ال
د      بعض يقدم ما يّدل على أن     2011 آانون األول /ديسمبر في صدر ر  الظواهر القصوى ق  نتيجة  تغي

 .الغالف الجوي في الدفيئة غازات آيزتر في الزيادات ذلك في بما من صنع اإلنسان، لتأثيرات
 

ضعفة    -33 ات المست ضرر المجتمع ا ت ضرر أيم ي   وستت ضعفون ف خاص المست ات واألش  البيئ
شة، ل اله ة األراضي مث اطق الجاف ة والمن اطق الجبلي ساحلية والمن ة . ال ار الوخيم تؤثر اآلث ا س آم

د  خاصة وأن بعض    الغذائي، األمنعلى   المناخ الناجمة عن تغير   ر  انالبل اني أصال     ضعفا  األآث تع
دان        اآلثار وستتباين هذه . الغذائي األمن انعدام من اليم والبل اختالف األق اد    . تباينا آبيرا ب ات اعتم وب

د  وخلق ،المناخ تغير مع والتكيف ،قطاع الزراعة  في لتخفيفا استراتيجيات ى       المزي درة عل من الق
اج   و متزايد، قلق الصمود مصدر  ى  هو يحت اع  عمل   إل وي  يجم ى  ق صعد  عل ة  ال ة  الوطني  واإلقليمي

ة  .والعالمي
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م) 8( ا، العل صفتهما والتكنولوجي صدرا ب سيا م ة رئي ة، لإلنتاجي ادة الزراعي اج وزي ت  اإلنت بات
 الخاص على العمليات القطاع وسيطرة خاصة، تدريجيا سلعة

 
ادات    -34 اج      تمثلت معظم الزي ي شهدها اإلنت ة في المجال الزراعي        الت صعيد     واإلنتاجي ى ال عل

خضم   في رئيسيا دورا الزيتية والبذور وأدت الحبوب . الواحد المحاصيل للهكتار  زيادة في العالمي
ة  في  3.2 ية للمحاصيل تراجعت من     اساألس لكن المعدالت . العملية هذه نويا  المائ ام  س ى  1960 ع  إل
ك،  على وعالوة. 2000 عام المائة في 1.5 سم االتجاهات    ذل اين المحاصيل ب   في  تت  وعدم تجانس     تب

ذلك  اإلقليمي المستوى على آبيرين، سبة  وآ وب،    بالن أثير      لمختلف الحب رز الت ا يب اوت  وهو م  المتف
ناف ة لألص ارات الحديث ة واالبتك ة التكنولوجي ا المرتبط شير م. به ةوت ة صادرم راقب  اإلنتاجي
 أصناف تطوير  علىستتوقف إلى حد آبير المستقبل المحاصيل في زيادة أن المحسنة إلى  الزراعية

شكل    نشرها  وعلى ،مكّيفة ومحسنة  د أدى ظهور    . مناسب  واستخدامها ب ا  وق ة   التكنولوجي البيولوجي
 .الخاص القطاع باتجاه" الحيز التكنولوجي"قطاع الزراعة إلى إزاحة  في لالبتكار رئيسي آمصدر

 
مختلف   في  والتطوير في المجال الزراعي       المخصص للبحث  العام تزايد االستثمار  ورغم -35

تثمارات   ،2000  مليار دوالر عام    23 إلى 1981 عام دوالر مليار 16 حوالي من أرجاء العالم   فإن اس
 من المائة في 40 أو 2000 عام في دوالر مليار 16ارتفعت بوتيرة أسرع لتصل إلى       الخاص القطاع

تثمار    ويترآز. المجموع الي االس  عدد  في  والتطوير في المجال الزراعي        حث المخصص للب   إجم
ة   . البلدان من قليل ة  في  50فقراب تثمار  من  المائ ام  االس دان  خمس  هو في    الع ات : بل  المتحدة  الوالي

تم    والبرازيل، ،والهند ،والصين ،واليابان ،األمريكية سبة    في حين ت ة  في  93ن تثمارات  من  المائ  اس
ة  البلدان في الخاص القطاع سر . المتقدم ي   الفرص  وتف ا  الت ا    تتيحه ة  منتجات التكنولوجي  ،البيولوجي
 الذي الخاص القطاع التي يقوم بها   الكبيرة االستثمارات هذه األسواق إلى الوصول وسهولة ،وحجم
ز ي يترآ وب ف ال الحب اج وظروف مج ه اإلنت و الموج سوق نح ى أن أدوات. ال را إل ة ونظ  الحماي
ة دة،  الفكري ت موح م  بات إن حج تثمارا ف د،  تاالس ة يتزاي د  الالزم ا أن تعقي م آم ل العل ن يجع  م

ذه     . عالية إدارية تنمية قدرات  الضروري ا أضحى تنظيم     . االتجاهات  ومن المرجح أن تتعزز ه  آم
ة   مجاالت وهذه. وانفتاحا أهمية أآثر والعلم والعالقة بين السياسة   العلم ة،    عمل مهم سبة للمنظم  بالن
يتع . الدولية الزراعية للبحوث االستشارية الجماعة عم وثيقة شراآة إطار تطويرها في  يمكن ن يوس

العلم    العامة السياسات ووضع البحوث الوطنية  مؤسسات على وجه الخصوص تعزيز     ذات الصلة ب
ادة  واالبتكار تثمارات  وزي ة  االس شراآات  العام ات        الخاص  القطاع  مع  وال سخير إلمكان  من أجل ت
ر     االبتكارات ة عال بطريقة تتسم بطابع أآث ادة    مي اج  ألغراض زي ذائي  اإلنت ر  من  والحد  الغ  في  الفق
 .النامي بلدان العالم
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ة تطور) 9( ة البيئ ي  : اإلنمائي ة الت ات اإلنمائي زام بالعملي ة وااللت ة الحوآم رار بمرآزي ادة اإلق زي
 تأخذ بزمامها البلدان

 
ة، يت   . اإلنمائية خالل العقد الماضي من نواح عدة       تغيرت البيئة  -36 ى      فمن جه رار، عل د اإلق زاي

ك القطاع الخاص                         ا في ذل ة واسعة من أصحاب المصلحة، بم دولي، بطائف الصعيدين الوطني وال
 في  أّنه يحق لها أن تدلي بدلوها      والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، باعتبار      

شطة    ،ارويجري اعتماد آليات جديدة إلشراك ممثليها في عمليات صنع القر   . النقاشات ذ أن  وفي تنفي
شترك شكل م سّل. موضوعة ب ن الم ة   وم ة العالمي داف اإلنمائي وغ األه ل بل ن أج ه، م ضا أن ه أي م ب

شارآة    ن م د م ر، الب ن الفق د م ذائي والح ن الغ ق األم ا تحقي يس أقله ي ل ة، والت ة والوطني واإلقليمي
أصحاب المصلحة واآلراء الجهات الفاعلة التي تتجاوز قطاع الزراعة، باإلضافة إلى توسيع نطاق       

ضاربة صالح المت دة      . والم شاملة لع ضايا ال ى الق ز عل ادة الترآي سألة زي د الم ن تعقي د م ا يزي ومم
ة قضايا المساواة بين الجنسين،     قطاعات، مثل    ة أفضل         . والبيئ د حوآم د المتزاي ذا التعقي ويقتضي ه

شفافية     وتشجيع الم  ، وبناء مؤسسات فعالة وناجعة وخاضعة للمساءلة      ،وأقوى شارآة واإلنصاف وال
 .والمعلومات واتخاذ القرارات باالستناد إلى األدلة

 
ر -37 ة تغيي ان  وثم م ث ام  مه رار الع ي اإلق ل ف ات يتمث أن العملي ة ب ة الناجح  أن يجب اإلنمائي

ستلزم صياغة استراتيجيات    وهذا نفسها، تمتلكها وتأخذ بزمامها البلدان    ة متناسقة    ي رامج قطري . وب
د ُأع ذه ربوق شكل صريح عن ه صورات ب ي الت ل ف ن المحاف ة م ة مجموع ا (الدولي  ،2002 روم
 سياسة إلى احتياجات اإلنمائية الجديدة البيئة وأفضت هذه). 2011 بوسان ،2008 أآرا ،2005 باريس

دة، سية جدي رتو ومؤس ت وف ي الوق ى ف ه عل ستويات ذات ة الم ة القطري ة واإلقليمي  فرصا والعالمي
سبة للمنظمات    نطوي على تبعات مهمة   ت للعمل جديدة ددة  بالن شكل  األطراف  المتع ام  ب ة  ،ع  ومنظم
  .بشكل خاص والزراعة األغذية

 
  اإلنسان صنع ومن واألزمة الطبيعية الكوارث بسبب زيادة الضعف) 10(
 

دد األمن           -38 ي ته ددة الت ذائي  تكشف المخاطر المتع ذوي  الغ سلبية    والتغ ا ال ة  وآثاره  والتراآمي
ة  إنتاج نظم مدى هشاشة  والجوع، الصدمات بين الواضحة توالصال ة  األغذي ام   وضعفها  الحالي أم
وارث  أثرت فقد. والنزاعات والكوارث األزمات لبا    الك ى   س ين  عل ى   و أرواح المالي  سبل آسب     عل

راء    وخيمة عواقب هاليالماضية، وترتبت ع   السنوات مدى عيشهم على   والمهمشين  جدا بالنسبة للفق
ل      المأساوية الكبرى  الكوارث وتبين آثار . ية السياسية من الناح  زال  والواسعة النطاق، مث ذي  الزل  ال
ايتيضرب  ي ه اير ف اني/ين انون الث ضانات 2010 آ ستان والفي ي اجتاحت باآ و الت ي يولي وز/ف  تم

ين خطر       ،2010 وارث  الصلة الوثيقة القائمة ب ر  الك رن            . والفق ي شهدها الق اف الت ة الجف د أزم وتؤآ
رابط   2011ريقي عام   األف وارث    مدى ت ة  حاالت الك ر      والنزاعات،  الطبيعي ا يعظم أث اف  مم  و. الجف
ام ضانات ،2011 ع ة الفي اءت موج ي ج تراليا ف زال ،أس ذي والزل ع ال ي وق دا ف زال  ،نيوزيلن والزل

ان ي آانت الياب ة الت ة النووي سونامي والكارث أن والت سوة ب ذآرنا بق ا لت سرحا له دان م ة البل  المتقدم
 . بدورهامعرضة للخطر

 
ا،      الكوارث فت مئات وخّل -39 دولي، والمرتبطة          واألصغر حجم ى المستوى ال روزا عل ل ب  األق

 عدد في هائلة زيادة العشرون الماضية  سجلت السنوات  وقد. جسيمة وخسائر أضرارا المناخ بتقلب
ة و البشرية الموارد على سلبية  آثار ما يؤآد على وقوع      المحلية المناطق من ذه   . الطبيعي  وتكشف ه

داث وارث    األح ّون الك تمرار تك ة اس ن آيفي اب ع ن النق الل م ة خ ن مجموع سببة   م ل الم العوام
ل  النظم اإليكولوجية التي تضبط المخاطر،  تدهور أي (للمخاطر ة والمنغروف   األراضي  مث   الرطب

ات؛ ستويات والغاب ة وم ن عالي ر م سبي؛ الفق ضرية  الن ة الح ة س  والتنمي ) يئة اإلدارةواإلقليمي
ة      ك،     . والنزاعات التي تزيد الطين بل ى ذل ة مخاطر    وباإلضافة إل واطن ضعف    ناشئة  ثم دة  وم  جدي
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ا المجتمعات    تعتمد واإليكولوجية التي  التكنولوجية النظم بمدى تعقيد  مرتبطة ا  ،عليه وإن .  وترابطه
ة  واألمراض النباتات المقترنة بزيادة وقوع آفات    المخاطر ابرة  الحيواني ا       الع ساع رقعته للحدود وات

  .وشيكة الحدوث أيضا جديدة جغرافية لتشمل مناطق
 

اظم  التي الناشئة المخاطر من واسعة مجموعة إلى الناس ويمكن لتعرض  -40 ر    تتع  وتصبح أآث
ة  أسعار زيادة ذلك في بما (للعولمة نتيجة تواترا سلع / األغذي ا،    ال تقرار  وعدم  األساسية وتقلبه  االس
دة  وأنماط ،)العمل وفرص المالي، ال       يأن   الضعف  من  جدي ار متت سبب في انهي سل  ت للنظام   ومتسل
ار          نطاق على ر      مختلف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضخيم اآلث شكل آبي سلبية ب وفي ظل عدم    . ال

ة،  سياسية  وجود استجابات  ة  المخاطر  تصبح  مالئم اليف      هيكلي ى تك ة  تنطوي عل ة   فردي واجتماعي
 المعقدة الطوارئ  حاالتال سيما (تشهد البلدان األفقر الرئيسية، المخاطرمختلف ظل وفي . مرتفعة

ي  األزمة أو دها  طال  الت دل         ) أم ة مع سم بضعف الحوآم ي تت ات  الت ى  وفي صادية  وخسارة  ،أعل  اقت
 .التي تتمتع بحوآمة أقوى البلدان الغنيةبقياسا  نسبية

 
ى التوجيهات         -41 ة ا   االستراتيجية وثمة حاجة إل ة    القطاعي ة باألغذي ساعدة  والزراعة  لمتعلق  لم

ددة  وإدارة المخاطر   وللحد  هيوغو  عمل إلطار االمتثال على البلدان ي   ومختلف األخطار    المتع الت
سبة  خاصة  (والتغذوي  الغذائي األمن تزيد من حدة التعرض النعدام     را      بالن اس فق ى ). ألشد الن  وعل

اء          والمحلية، والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات تعادة  البد من اتخاذ إجراءات متناسقة لبن  واس
زارعين            سبل سبة للم صدمات بالن دات وال  آسب العيش المتسمة بالقدرة على مواجهة مختلف التهدي

ات  والعاملين في مصايد األسماك والغابات     والرعاة د عددهم      (األخرى    المستضعفة  والفئ ذي يزي ال
ازات الح من أصحاب  مليار 2.5بحسب التقديرات عن     صغيرة  ي ا  ال شورة  وفق ة  لمن ة   المنظم المعنون

ا  الكوارث مخاطر من ويكتسي الحد "). الحفظ والتوسع " سبة لألمن    وإدارته ذائي  بالن ذوي  الغ  والتغ
 آاف في الحصول على غذاء    الحق"أال هو    األساسية، اإلنسان حقوق أهم أحد أهمية حيوية لضمان  

 ".الجوع من والتحرر
 

 ةيمية الرئيسالتحديات العال -دال 
 

ى -42 سة، باإلضافة إل ة الرئي ات العالمي ر التوجه دخالت ُتعتب م الم دافها أه ة وأه ة المنظم  رؤي
س   الكفيلة  ب   ة            يتحديد التحديات الرئي دول األعضاء، والجماعة اإلنمائي ي ستواجهها ال ة   ،ة الت  ومنظم

ارُ وُيعّد تحديد هذه التحديات والفرص، وا       . األغذية والزراعة في المستقبل    ر      ختي ك المرتبطة أآث  تل
ة               ،من غيرها بالدول األعضاء في المنظمة      ات الجوهري د األولوي  من الخطوات األساسية في تحدي

 . للمنظمة
 

ات، ومصايد                 -43 ل التوجهات هي أّن الزراعة، والغاب والخالصة األولى التي ترشح من تحلي
ضما  سية ل ب أداة رئي ستقبل القري ي الم تبقى ف ت وس ماك آان و األس ستدامة، والنم ة الم ن التنمي

 .االقتصادي، وخفض الفقر، وينبغي أن تحافظ على مرآز الصدارة في جدول أعمال التنمية
 

وهي، آنشاط اقتصادي، من      . وتسهم الزراعة في طرق شّتى في النمو االقتصادي والتنمية         -44
صل              صناعات المت يًا لل افزًا أساس ر ح تثمارات  بالزراعة، وال  ة  أهم مصادر النمو االقتصادي وُتعتب س

اهز          . القطاع الخاص  ة   30وفي الكثير من البلدان النامية، ُتسهم الزراعة بما ين الي  من   في المائ إجم
ضمان األمن لفرص العمل في المناطق الريفية،  للغذاء وًاموردوهي توّفر، بوصفها . الناتج المحلي

صغار المنتجين، والعّمال من     ب العيش ل  آسالزراعة سبل   ضمن  وت. في العالم الغذائي لألآثر عوزًا    
 . ، آما أّنها توفر الخدمات البيئيةةفئات اجتماعية أخرى في االقتصادات الريفيلغير المالكين، و
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ى أّن        -45 ذه اإلسهامات،     وتشير خالصة ثانية إل يما  ه اج          ال س ذائي   إسهام الزراعة في اإلنت الغ
وتنبغي تلبية االحتياجات البشرية    . ن الفرص والقيود  ترجم في إطار جديد م    واألنشطة االقتصادية، تُ  

س               التي تتزايد باضطراد وال    ى الزراعة ب ات عل د الطلب ل في تزاي ي تتمث ود         ت رعة في إطار من القي
 .المتعاظمة والمتصلة بتوفر الموارد الطبيعية، والشواغل البيئية

 
رادى      وينتج عنصر ثالث عن هذه االتجاهات يتمثل في أّن التنمية تف           -46 رض على الحكومات ف

ى  الحاجة للتوصل، في ظل القيود الوطنية والعالمية المتزايدة،      : أو جماعات تحديًا محوريًا طاغياً     إل
ين االحتيا وازن ب ضل ت ا أف ا بينه ي م سة ف ات المتناف تعتمد. ج داف  وس ين األه ات ب ضل التوازن  أف

سياسي، و         المختلفة   ى اإلطار ال ى   على الصعيد الوطني عل دان          داف ا األه عل ّل من البل لتي يرجو آ
ا ة،         . بلوغه ستويات الوطني ن الم ّل م ى آ دة عل ل جي ات وتحالي وفر  معلوم ن ت ّد م ه ال ب ر أّن غي

ات     وفير آلي ان ت ضرورة بمك ن ال يكون م ا س ذه الخيارات،آم ا ه ستند إليه ة لت ة، والعالمي واإلقليمي
ة          و. حوآمة حسنة لتحويل هذه الخيارات إلى قرارات وإلى سياسات          ة األغذي ى عاتق منظم ع عل يق

 .والزراعة أن ُتسهم في هذه العمليات
 

ددة         -47 ة والمتع وقد ُحددت وُوصفت هذه التحديات الرئيسة في ظل إسهامات الزراعة الجوهري
 .في مجال التنمية، والحاجة الملحة لالختيار وإقامة التوازن بين االحتياجات المتعددة الجوانب

 
ة          اعة، والغابات، ومصاي  ة إنتاج الزر  زياد) 1( د األسماك وإسهام ذلك في النمو االقتصادي والتنمي

اخ      ر المن ع تغي ف م تراتيجيات التكي ة، واس نظم اإليكولوجي ستدامة لل مان  اإلدارة الم ع ض م
 والتخفيف منه

 
ة       -48 نظم اإليكولوجي دمات ال ة وخ وارد الطبيعي دة الم شكل قاع ة    ت م األغذي ع نظ اس جمي أس

ه      ًا أساسي حمايتها مبدأً ّكل  تشوالزراعة، و  د استخدامها    ينبغي احترام ل . عن  التصدي للتحديات     وُيمّث
ة             ة اإلنتاجي سياسية لألنظم ة وال صاد أخضر وضمان االستدامة االجتماعي البيئية، واالنتقال إلى اقت

ذ      . اإلطار األساسي لتحقيق زيادة في اإلنتاج الزراعي الغذائي وغير الغذائي          ا ويكمن الهدف، في ه
سياق  ز  ال وي لتعزي صاد الحي ا االقت ي يوفره ة الت ات الكامن ن الطاق تفادة م ي االس هامات ، ف إس

صاي ات، وم ة، والغاب ا  الزراع صادية فيم ة االقت ي التنمي ماك ف ي د األس داخيه دّر الم رص ت ل، وف
اطق                  للمزارِ العمل، وتضمن سبل آسب العيش     ام في المن شكل ع سكان ب ديرها األسر، ولل ي ت ع الت

ةالري ار . في كال االبتك ر أش ذا التحدي عب ي وجه ه وف ف اج من الوق ة اإلنت تمكن أنظم  ويجب أن ت
وارد                المختلفة ستدام للم ى االستخدام الم وم عل ة في إطار يق ة والفعالي ة الزراعي د اإلنتاجي ي تزي  الت

ن الطبيعية، وعلى تقليص انتشار العدوى، وعلى استخدام أنظف للطاقة، وعلى مزيد من التخفيف م
ة             وفير الخدمات البيئي ى ت ك األخذ ب      . تغير المناخ والتكيف معه، باإلضافة إل ادالت  وسيتطلب ذل التب

ات خاصةٌ    . ضرورة إقامة التوازنات المالئمة   بالقائمة، و  ى حدة        هذه التوازن د عل  وينبغي أن     بكل بل
 .  على إقامتها هذه البلدان نفسهالتعم

 
ذائي،          ) 2( دام األمن الغ ى انع ذيات       والقضاء عل نقص في المغ ة     ، و حاالت ال ر المأمون ة غي  األغذي

 إزاء أسعار الغذاء المتزايدة وتقلب األسعار الحاد 
 

دام     تثير  ما فتئ الحق في الغذاء الكافي يتعزز آقيمة متعارف عليها            -49 شأن انع شواغل جديدة ب
ة      إلى تعهدات   تفضي  األمن الغذائي، و   ى الجوع ونقص التغذي صع  للقضاء عل ى ال وطني   عل يدين ال

ال        ال سيما والدولي   ساء واألطف ذه األهداف ينبغي وضع إستراتيجيات،            .  في صفوف الن وغ ه ولبل
ذائي      ،وسياسات، وبرامج مالئمة على المستويات الوطنية، واإلقليمية، والعالمية          لتحسين األمن الغ

واء   د س ى ح ة والحضرية عل اطق الريفي كان المن دى س ذوي ل ا والتغ صب عيونه ضع ن دف ، ت   ه
ين          . القضاء على هذه اآلفات في فترة زمنية معقولة نسبياً         ا ب ويجب على هذه السياسات أن توازن م
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ة أخرى              ود من جه ة، والقي ا أن    . االحتياجات في األجَلين القصير والطويل من جه ا ينبغي عليه آم
ين مصالح ا         ال سيما توازن ما بين مصالح اإلنتاج الزراعي        زارعين، وب ستهلكين   لدى صغار الم لم

 أن تشمل آذلك اإلمدادات المحلية للزراعة، واألحياء المائية، ومنتجات ويجب. مالفقراء واحتياجاته
واني     اج الحي شبية، واإلنت ر الخ ات غي يماالغاب اذ،     ال س سين النف رية لتح شطة األس ار األن ي إط  ف

سهم     والسياسات التجارية التي تدمج وتوازن ما بين اإلنتاج المحلي والواردات،           وبرامج اجتماعية ُت
الذي ينص على التوجيهي   بالمبدأ   وعلى هذه السياسات أن تستنير    . تحسين الوصول إلى األغذية   في  

ذائي   أّن ما ُينجز على األجل القصير للتصدي ألوجه الضعف هذه ينبغي أّال ُيهدد أهداف ا               إلنتاج الغ
ل   ل الطوي ى األج ذائي    . عل ن الغ ين األم ا ب دمج م ب ال ا يتوج ك    آم ي ذل ا ف ة بم ودة الغذائي  والج

ة    ة الدقيق ر الغذائي ات، والعناص ي       . البروتين ر ف ذائي الكبي در الغ ض اله شكل خف ن أن ُي ا يمك آم
 .برمتها إسهامًا جوهريًا في األمن الغذائي الوطني والعالميحل الصناعية والتجارية للعملية  المرا

 
  ترشيد استهالك األغذية والتغذية) 3(
 

ستدعي   -50 ة            ي ادات الغذائي شار الع ة واألسعار، وانت ى البيئ ك عل ر ذل المي، وأث و الطلب الع نم
ر         ،السيئة وما يتصل بها من عدم توازن تغذوي ومشاآل         ات أآث  صحية تغييرات جذرية إلتباع حمي

ويفترض التصدي لهذا التحدي تعديَل أنماط االستهالك والعادات بما في ذلك عبر . استدامة وسالمة
سلوآية و              .  الغذائي خفض الهدر  رات ال ك التغيي أو /ويتطلب ذلك مجموعة من اإلجراءات بما في ذل

ذاء        ة للغ ة الحقيقي ى القيم شديد عل ادة الت ة وإع ة،     (الثقافي ة، والرمزي ر التغذوي ات النظ ن وجه م
ة                   ودمج  ) واالقتصادية صلة باألنظم سياسات المت شواغل األساسية في آل ال التغذية بوصفها من ال

 .الغذائية
 

راز         -51 يجب النهوض بالتربية والمعلومات التي تأخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين  وإب
ين     . التغذية، والصحة العالقة بين إعداد الوجبات، و     ل، يتع ى نحو           في المقاب ة عل وم التغذي  دمج مفه

ة   رامج الزراعي سياسات والب ي ال ضل ف ي يجب  . أف د العناصر الت ي تحدي اوينبغ وض به ي  النه  ف
ا،                   ة بأآمله سة الغذائي سية في السل سالسل اإلمداد للتأثير على خيارات المستهلكين واألطراف الرئي

د             . بما في ذلك سلطات القطاع العام      آما أّن العالقة ما بين التعليم، والصحة، والزراعة بحاجة لمزي
 . من التطوير، وال بّد من األخذ بها عند وضع السياسات والبرامج

 
ك             آسب عيش   ن سبل   تحسي) 4( ا في ذل زارعين  السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية بم الم

ساء في إطار التحضر،         ال سيما ، والصيادين   والمختصين بالغابات ،أصحاب الحيازات الصغيرة    الن
 وتغير البنى الزراعية 

 
ص  -52 و االقت ز النم وفير وتعزي يش   يجب ت سب الع بل آ ضمن س ي ت رص الت ات ادي والف للفئ

ين                      ا ب روابط م ددة معززين ال ة المتع شرائح العمري ذلك لل سين، وآ االجتماعية المختلفة، ولكال الجن
اطق الحضرية ف والمن ة   . الري سياسات، واألطر المعياري تراتيجيات، وال صميم اإلس ن ت د م وال ب

سكان في                       والبرامج وتنفيذها  دخل لل ة لتحصيل ال ر ريفي ة أو غي ق وفرص ريفي وفير العمل الالئ   لت
رِ وَي. األراضي الريفية  دان        فت ك في بل ّدة   ض ذل اتٍ ع ى            توازن سياسات الموضوعة عل دة  في ال  جدي

 .حساب الزراعة ما ُيحّتم اعتماد آليات حوآمة جديدة وقوية على الصعيدين المحلي والوطني
 

ة في آلّ                 -53 ة المختلف  ُيعتبر خفض التفاوت في المداخيل بين األقاليم، والمجموعات االجتماعي
ى                           ساء إل سين، وتحسين وصول الن ين الجن ا ب ساواة م دام الم ى انع دًا القضاء عل من البلدان، وتحدي

ذا التحدي        هدفًا هامًا وهو ينطوي على      الموارد اإلنتاجية    ا أّن دمج     . مكونات رئيسية في إطار ه آم
ا سبق      السكان الشباب في سوق العمل هدف ال          ة عّم ّل أهمي ة الحق في األر    .  يق ا حماي ض وفي  أّم

ع  ضمان موارد طبيعية أخرى، وتوفير الخدمات االستشارية والمالية فمهمة لتعزيز االنتقال و           التنوي
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دعم المزارع            . أنشطة إنتاجية وتنافسية  في سبيل    باإلضافة إلى ذلك ينبغي تنفيذ السياسات الخاصة ل
ي األسواق وفي   الصغيرة واألسرية، والتعاونيات، وجمعيات المزارعين لدمجها على نحو أفضل ف    

دخالت               ااعتماد  سالسل اإلنتاج، وآذلك     واع أخرى من الت ى أن ستراتيجيات االنتقال من الزراعة إل
 .في أقاليم وبلدان مختلفة

 
ة،                  ) 5( ة، والوطني ى المستويات المحلي صافًا واستيعابًا عل ر إن ضمان أنظمة غذائية وزراعية أآث

 والدولية
 

شفافية            يجب أن يعزز تنظيم سالسل القي      -54 ة ال دابير التنظيمي ًا، والت ًا، وعالمي مة وطنيًا، وإقليمي
دور ذي مغزى                       شارآة االضطالع ب ع األطراف الم يح لجمي ا يت سوق بم وة ال . والكفاءة، وتقليص ق

سوق            وُيشّكل النهوض بنماذج العمل الشاملة، و      ضمان استجابة مواصفات المنتجات الحتياجات ال
ة       ،   تجين وتمكينها ، وتقوية جمعيات  المن    الحقيقية ا  . وتحسين المعلومات في األسواق أدوات مهم آم

صايد           ات، وم ة، والغاب ي الزراع ة ف ل القيم ى سالس ين إل غار المنتج م ص ى ض ل عل ب العم يج
ماك ي وضعو. األس ات ي سينبغ ات  لاس زارعين والجماع ة صغار الم وفر حماي ازة األراضي ت حي
ة األراضي          الريفي ز ملكي ات ترآي ستوردة،             أمّ . ة من عملي دول الم اج ال دولي فتحت صعيد ال ى ال ا عل

ستراتيجيات وسياسات خاصة وتفضيلية لالستفادة من التجارة وبلوغ أهداف األمن       اوالمصدرة إلى   
اآن األخرى              ذه    . الغذائي لديها مع أخذها بعين االعتبار احتياجات األمن الغذائي في األم ق ه ولتحقي

ًا                  األهداف ُيعتبر تطوير األسواق اإلقل     اليم، تمام ًا في معظم األق دفًا جوهري ا ه تفادة منه ة، واالس يمي
ا           ال للمع دان والمنتجين لالمتث زداد صرامة،              يآالمساعدة التي ُتقدم للبل ا فتئت ت ي م ة الت ال ير الدولي

  . الحيوانية والنباتيةفي ما يتعلق بسالمة األغذية، واألمراض سيما
 
ام   ) 6( يش أم سب الع بل آ مود س ز ص ن   ا  لتعزي ة واألم صلة بالزراع صدمات المت دات وال لتهدي

 الغذائي
 

نيع       -55 ن ص ي م ي ه ك الت ة وتل ة الطبيعي صدمات المختلف دات وال شاشة إزاء التهدي ؤثر اله ت
ي سان، والت  اإلن

ر                       وة أآب وتيرة وق اف ب ى سكان األري ا، عل ا بينه يما  ما انفكت تترابط في م ة       ال س اد الكثاف ع ازدي  م
سكانية صدماإن و. ال صادية ال ةت االقت دم ب المرتبط الي، و ع تقرار الم ب   االس ل، وتقل رص العم ف

ذائي      الخسائر في المداخيل وانعدا   األسعار الحاد و   ي م األمن الغ اب االس    صبح، في  ت ،  الت تجابات  غي
بة  سياسية المناس ة ،ال ى  بنيوي وي عل اليف وتنط ة  تك ة باهظ ة واجتماعي م .  فردي ن المه وفير وم  ت

صدمات   األدوات الكفيلة بإدارة   ذه ال دان   .  المخاطر، وشبكات السالمة للتخفيف من أثر ه ر البل وتعتب
ة          ة الحوآم ويجب أن  . التي تشهد أزمات مزمنة هشة بشكل خاص بسبب ضعف المؤسسات وأنظم

ل            التؤخذ ا  ستراتيجيات، والسياسات، والبرامج اإلنمائية، واإلنسانية بعين االعتبار، وال بد من التقلي
ى نحو أفضل                       من المخاطر الكثي    ا عل اس وإدارته شة الن ى سبل معي ؤثر عل ي ت رة والمترابطة والت

ة       ة والمفاجئ صدمات التدريجي دات وال ع التهدي أقلم م ف، والت ى التكي اس عل ساعدة الن شكل . لم وت
راض      الا ة األم درات لمكافح اء الق اخ، وبن ر المن صدي لتغي ف والت ى التكي ة إل تراتيجيات الهادف س

 عناصر مهمة في اإلطار العام ،وعلى وجه الخصوص األمراض العابرة للحدودالحيوانية والنباتية 
 .لهذا التحدي

 
ذاء،       ) 7( ات، والمصايد     والزراعة،    لتعزيز آليات الحوآمة لتلبية احتياجات أنظمة الغ ى   والغاب عل

 الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية
 

شمل قطاعات عّدة، وطائفة واسعة من        ت امن الصعوبة بمكان التصدي لتحديات التنمية ألّنه       -56
ة،          بخذ  األ، وال بد من     أصحاب الشأن  وارد المائي إدارة الم ابرة لالختصاصات وللحدود آ األبعاد الع
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ي التصدي           . ومستجمعات المياه، وموارد االقتصاد األزرق في البحار       ة تمل ك أّن العولم زد على ذل
ة،   ئي، وألوجه عدم التوازن الحالية آانعدام األمن الغذا     ة الخارجي ستدامة  العوامل البيئي  واإلدارة الم

وارد                      ابرة للحدود، وم اه الع ستجمعات المي ري، وم اه ال ك مي للموارد الطبيعية المشترآة، بما في ذل
صفة          وفير      . المحيطات من خالل أنشطة يجري التشاور حولها وتكون فعالة ومن ّد من ت ه ال ب ا أّن آم

ارات، والمشورة            المنتجات العامة المناسبة بما ف     ة، واالبتك ات، والمعرف ي ذلك الخدمات، والمعلوم
ى العمل               السياسية المستندة إلى األدلة الدامغة، واألطر المعيارية، ومدونات السلوك، واالتفاقات عل

ة    ق التنمي ة لتحقي ة، والعالمي ة، والوطني ستويات المحلي ى الم رة عل م ج شترك، وهّل باب . الم ولألس
ًا، ي  ذآورة آنف ة،       الم ة، والوطني صعد المحلي ى ال ة عل وة وفعالي ر ق ة أآث ات حوآم اد آلي ب اعتم ج

شأن                   والعالمية ة أصحاب ال شارآة آاف ، وينبغي أن تتمتع بالشفافية وتتميز باإلنصاف، وأن تعزز م
اعي و                 ل االجتم ى صعيد التمثي سياسي  /بشكل مفيد، وتحديدًا أولئك الذين ُيعتبرون أضعف عل . أو ال
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  لمنظمة األغذية والزراعةاالستراتيجيةاألهداف لتحقيق  - واو
 

ة     -57 داف اإلنمائي رى آاأله الل عناصر أخ ن خ تكمالها م د اس ديات بع ذه التح ستعرض ه سُت
ة      ية في منظم زة الرئاس ا  األجه د وافقت عليه ات أخرى أوسع آانت ق صلة، ووالي ة ذات ال لأللفي

سبية       األمم المتحدة، واالتفاقات الدولية المتصلة بعمل م       نظمة األغذية والزراعة، ومزايا المنظمة الن
ات في               ًا بمنظمات أخرى تضطلع بوالي ددت قياس ك           التي ُح ة، وذل ة والريفي ة الزراعي  إطار التنمي

ذه   .  الرئيسية التي ستّتبعها خطة عمل المنظمة برمتهااالستراتيجيةلتحديد األهداف    د ه وُيشكل تحدي
دافها           ، ووصفها، وتص  االستراتيجيةاألهداف   ة وأه ة المنظم ى ضوء رؤي ا عل نيف محتواها ومعناه

يط           ة التخط الل عملي ا خ ي تطويره ي ينبغ ة الت سية الثالث ة الرئي ا، المهم ز عليه وّد الترآي ي ت الت
تراتيجي داف   . اإلس ار األه ستند اختي تراتيجيةوسي ة،    االس صوصيات اإلقليمي ى الخ صنيفها إل  وت

ي تنطوي           واألولويات التي تقيمها المؤتمرات اإل     قليمية والتي تحدد األهمية النسبية والخصائص الت
ة                  ا خطط عمل منظم ي يمكن أن تتصدى له عليها آل منها في آل من األقاليم، والسبل المحددة الت

 .األغذية والزراعة
 

 التوجيهات الملتمسة - زاي
 

ي س                  -58 سية الت دور جوهري في صوغ التحديات الرئي شهدها  تضطلع المؤتمرات اإلقليمية ب ي
ديم التوجيهات حول                      دة من خالل تق المستقبل، وفي توفير إسهام في وضع أهداف إستراتيجية جدي

 .األولويات اإلقليمية لعمل المنظمة
 

 :وسيكون للمؤتمرات اإلقليمية أثر آبير على هذه العملية إذا -59
 

دها في              )أ( ّم تحدي ع     أسدت المشورة حول مدى تماشي التحديات الرئيسية التي ت ة م  الوثيق
دافها،         ة وأه ة والزراع ة األغذي ة منظم ار رؤي ي إط يم ف ي اإلقل ة ف روف القائم الظ

 واالتجاهات العالمية الرئيسية،
 

ي                )ب( سية الت ّل من التحديات الرئي واقترحت خصوصيات إقليمية ينبغي أن تضّمن في آ
ة  االستراتيجية جرى تحديدها، والتي ينبغي أن يؤخذ بها عند صوغ األهداف            .  للمنظم
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