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ويرجى من السادة . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 امُلواجعاخلطوط الشوةضة لإلطار االسرتاتيجي 

 

 

 موجز

 

وإعداد اخلطةة   0202-0202للفرتة ( الفاو)من املقرر إعادة النظر يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة 

والعامل الدافع إلعادة . 0222املتوسطة األجل كل أربع سنوات وفقًا لنهج التخطيط الذي استحدثه مؤمتر املنظمة يف سنة 

 واإلعةداد ااةاري خلطةةة العمةل املتوسةةطة األجةل للفةةرتة     0202-0202النظةر اااريةة يف اإلطةةار االسةرتاتيجي للفةةرتة    

 0200كةانون الاةاني   /الة  طرحهةا املةدير العةام يف يةهر ينةاير      ( العملية)سرتاتيجي هو عملية التفكري اال 0202-0202

 .لتحديد االجتاه االسرتاتيجي املقبل للمنظمة

 

من احلوار الرمسي مع األجهزة الرئاسةية  نظةرت املةؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة الفةرتة         األوىل ويف املرحلة

ووفةرت التوجيةه بنةأن    . تها العمليةة كعوامةل تيةيري   داهةات العامليةة الة  حةد    يف االجت 0200أيةار  /مةايو  –آذار /مارس

 .األولويات اإلقليمية واخلصائص اإلقليمية للتحديات الرئيسية ال  متال جماالت أولوية ممكنة لعمل الفاو يف املستقبل

يم  إضافة إىل املهةام  وقد استخدمت التحديات الرئيسية  مبا فيها اخلصائص واألولويات ال  حددت يف كل إقل

الواسعة ذات الصلة ال  أقرتها األجهزة الرئاسية لألمم املتحدة واالتفاقةات الدوليةة لألمةم املتحةدة واالتفاقةات  املتعلقةة       

ومزاياهةا النسةبية  يف اسةتخرا      بعمل املنظمة فضرًت عن استعراض أهم اخلصائص التنظيميةة للفةاو  ووئائفهةا الرئيسةية    

 . اتيجية مقرتحةمخسة أهداف اسرت
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على اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة لدراستها بصورة أولية هذه األهداف االسرتاتيجية وقد ُعرضت 

ورّحب اجمللس بعملية حتديةد عةدد أقةّل    (. CL 144/14الوثيقة )يف سياق اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي املراجع 

وعرتوة على ذلك  وإقةرارًا بةأّن العمةل ال يةزاة جاريةًا لتعريةا األهةداف        . املنرتكة أكار للفاومن األهداف االسرتاتيجية 

االسرتاتيجية  طلب اجمللس إىل األمانة مراعاة توجيهات اللجان الفنية يف املنظمة ال سيما يف ما يتعلق باإلدارة املسةتدامة  

يابات والرتاث الزراعي وسرتمة األغذية وذلك يف ئّل تيرّي املنةاخ  للموارد الطبيعية يف جماالت الزراعة ومصايد األمساك وال

 .العاملي
 

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي املراجع ال  نظةر فيهةا اجمللةس يف     الياباتوُتعرض يف ما يلي على انة 

دورته الرابعة واألربعني بعد املائةة  وذلةك كجةزن مةن احلةوار القةائم مةع اللجةان الفنيةة والةذي تلحظةه عمليةة الةتفكري              

 .االسرتاتيجي ومتاييًا مع التوجيهات ال  أعطاها اجمللس
 

حوة التحةديات الرئيسةية واألهةداف االسةرتاتيجية املقرتحةة إىل مسةاهمات        الياباتوستضاف مساهمات انة 

اللجان الفنية األلرى للتوسع يف بلورة األهداف االسرتاتيجية ولطةط العمةل املسةتندة إىل النتةائج والة  سُيسةتفاد منهةا        

طةة املتوسةطة األجةل للفةرتة     بدورها إلعداد لطة العمل اإلمجاليةة للمنظمةة يف سةياق اإلطةار االسةرتاتيجي املراجةع واخل      

0202-0202. 

 

 التوجيهات املطلوبة

 

سوف تراعى اخلصائص الفنية يف إعداد لطة العمل اإلمجالية للمنظمة استنادًا إىل اإلطار االسرتاتيجي املراجةع   

 :مدعوة إىل إعطان توجيهاتها بنأن ما يلي الياباتوعليه  فإّن انة 
 

إسدان املنورة حوة مدى اتساق التحديات الرئيسية واألهداف االسرتاتيجية املقرتحة يف هذه الوثيقةة مةع    (أ)

ويف سةياق رييةةة الفةةاو وأهةةدافها واالجتاهةةات العامليةةة   اليابةةاتاألولويةات الفنيةةة يف إطةةار واليةةة انةةة  

 الرئيسية 

كةل مةن التحةديات الرئيسةية املنةار إليهةا       واالقرتاحات بنان اخلصائص الفنية ال  ينبيي إدراجها يف  (ب)

واألهداف االسرتاتيجية املقرتحة وال  ينبيي مراعاتها لدى إعداد لطط العمل والربامج يف سياق اإلطةار  

  .االسرتاتيجي املراجع

 :ميكن توجيه أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 

 Boyd Haightالسيد 

 ط وإدارة املواردمدير مكتب االسرتاتيجية والتخطي

 5324 5705 3906+: هاتا
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 بيا  احملتوةات

 الصفحات

 2 ...................................................................................................... املقدمة

 6 ............................................................................... عملية التفكري االسرتاتيجي- ألا 

 8 ......................................................................................... الريية واألهداف-  بان

 8 ................................................................................... العاملية أهم االجتاهات-  جيم

 8 ......................................... والسياسية االجتماعية واالجتاهات الكلي اجتاهات االقتصاد 0-جيم

 2 .............................. ال  هلا آثار مبايرة على جماالت والية املنظمةأهم االجتاهات العاملية  0-جيم

 02 ............................................................................... التحديات العاملية الرئيسية-  داة

 زةاية إنتاج الزراعة، والغابات، ومصاةد األمساك وإسهام ذلك يف النمو االقتصايي والتنمية - 1التحدي 

 00 ...... ناخ والتخفيف منهمع ضما  اإليارة املستدامة للنظم اإلةكولوجية، واسرتاتيجيات التكيف مع تغري امل

 األغذةة غري املأمونة، وحاالت النقص يف املغذةاتالقضاء على انشدام األمن الغذائي، و - 2التحدي 

 00 ....................................................... إزاء الزةاية والتقلب الردةد يف أسشار املواي الغذائية

 02 ............................................ استهالك األغذةة والتغذةةحتسني نوعية وتواز   – 3التحدي 

 املزارعنيحتسني سبل كسب عيش السكا  الذةن ةشيرو  يف املناطق الوةفية مبا يف ذلك  - 4التحدي 

 النساء يف إطار التحضو، ال سيما، والصيايةن واملختصني بالغابات ،أصحاب احليازات الصغرية

 02 ..................................................................................... وتغري البنى الزراعية

أنظمة غذائية وزراعية أكثو إنصافًا واستيشابًا على املستوةات احمللية، والوطنية،  قيام ضما  – 5التحدي 

 02 .................................................................................................. والدولية

 02 ....صموي سبل كسب الشيش أمام  التهدةدات والصدمات املتصلة بالزراعة واألمن الغذائي زةاية - 6التحدي 

 ومصاةد األمساكوالغابات، والزراعة،  آليات احلوكمة لتلبية احتياجات أنظمة الغذاء، تشزةز - 7التحدي 

 06 .................................................................... على الصشد الوطنية واإلقليمية والشاملية

 02 ............................... لصائص املنظمة ووئائفها الرئيسية ومزاياها النسبية مقابل التحديات العاملية- هان 

 02 ..................................................................................................... مقدمة

 02 ........................................................ بيئة التعاون اإلمنائي املتيرية وآثارها بالنسبة للمنظمة

 08 ................................................................ األغذية والزراعةاخلصائص التنظيمية ملنظمة 
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 02 ......................................................................................... الوئائا الرئيسية

 22 ............................................................... املزايا النسبية يف عرتقتها بالتحديات املختارة

 20 ..................................................... حتقيق األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة- واو 

 20 ............................. انعدام األمن اليذائي وسون التيذيةوالقضان على ااوع  : 0اهلدف االسرتاتيجي 

 إنتا  الزراعة ومصايد األمساك واليابات بطريقة مستدامةزيادة  : 0اهلدف االسرتاتيجي 

 22 .................................................................................. اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا

حتسني سبل عيش سكان الريا  لاصة النسان والنباب  عن طريق تعزيز فرص  :2اهلدف االسرتاتيجي 

 22 ........................................................... العمل وزيادة فرص احلصوة على املوارد اإلنتاجية

 إقامة نظم غذائية وزراعية أكار مشواًل وكفانة على املستوياتالتمكني من  :2اهلدف االسرتاتيجي 

 26 ................................................................................. الوطنية واإلقليمية والدولية

 28 ................ زيادة قدرة سبل العيش الريفية على الصمود أمام التهديدات واألزمات :2اهلدف االسرتاتيجي 

 22 .............................................................. انة الياباتاإلجران املقرتح اختاذه من قبل - زاي 

اإليارية لوثائق التخطيط الرئيسية  والبنود املدرجة على جداوة أعماة اجتماعات األجهزة لارطة الطريق  :امللحق

 22 ......................................................................................... 0202-0200-الرئاسية 
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 مقدمة

 

  نهجًا جديةدُا تتبعةه   0222تنرين الااني /  يف دورته السادسة والارتثني املعقودة يف يهر نوفمرب1أننأ املؤمتر- 0

. الفاو بنأن الربنامج وامليزانية مبا يتسق مع اإلجرانات املنباقة عن لطة العمل الفورية بنأن أولويات املنظمة وبراجمها

واستحدث هذا النهج ااديد وثائق ختطيط منقحة للمنظمة مبةا فيهةا إطةار اسةرتاتيجي معةد لفةرتة تةرتاوح بةني عنةر          

يعاد النظر فيه كل أربع سنوات  ولطة متوسطة األجل تيطةي فةرتة أربةع سةنوات ويعةاد      سنوات ومخس عنرة سنة و

وانةة   اإلقليميةة واةن  الربنةامج واملاليةة واللجةان الفنيةة      إضةافة إىل ذلةك  تقةوم املةؤمترات     . النظر فيها كل سنتني

نةامج وامليزانيةة  مبةا يف ذلةك جمةاالت      الربنامج  وفقًا للرتتيبات ااديدة بإسدان املنورة إىل اجمللس بنأن مسةائل الرب 

 . األولوية لعمل املنظمة

 

  عمليةةة الةةتفكري االسةةرتاتيجي لتحديةةد االجتةةاه  0200كةةانون الاةةاني /طةةرح املةةدير العةةام  يف يةةهر ينةةاير - 0

 وإعةداد اخلطةة   0202-0202ااةاري للفةرتة    وإتاحة املعلومات إلعةادة النظةر يف اإلطةار االسةرتاتيجي     االسرتاتيجي 

مبا يتسق مع النهج ااديد للتخطيط الذي استحدثه املؤمتر  ويتمايى مع السياق  0202-0202املتوسطة األجل للفرتة 

 .0200نهاية يف  3واجمللس 2واادوة الزمين الرفيع املستوى الذي أقرته انتا الربنامج واملالية

 

مناركة املوئفني والتناور معهم  واحلصوة علةى  ينمل الطابع الواسع والتناركي لعملية التفكري االسرتاتيجي - 2

والتناور مع املنظمات النةريكة األلةرى  والةدلوة يف تنةاور وحةوار        4إسهامات فريق لربان اسرتاتيجيني لارجيني

 .واسع النطاق مع الدوة األعضان

 

واخلصةائص اإلقليميةة للتحةديات الرئيسةية        أتاحت املؤمترات اإلقليمية التوجيه بنأن األولويات اإلقليميةة - 2

وأعقب ذلك حتليل الوئائا الرئيسية للمنظمة ومزاياها النسبية مقارنة باملنظمات األلةرى املنوطةة بهةا مهةام يف ميةدان      

وأسفر ذلك  عن استخرا  مخسةة أهةداف اسةرتاتيجية كتوجيةه لطةة العمةل املقبلةة النةاملة         . الزراعة والتنمية الريفية

وهذه األهداف االسرتاتيجية املقرتحة معروضة . ة على أساس اإلسهامات ال  قدمها فريق اخلربان االسرتاتيجينيللمنظم

 .مبوجب هذه الوثيقة على اجمللس للنظر فيها يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة

  

                                                 
 02/0222قرار املؤمتر   1
 CL 143/13من الوثيقة  2الفقرة   2

  REPCL/143من الوثيقة (  )02فقرة ال  3
4  Prof Alain de Janvry, Dr Shenggen Fan, Prof Louise O Fresco, Mr Gustavo Gordillo De Anda, 

Prof Richard Mkandawire, Prof Inder Sud 
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 عملية التفكري االسرتاتيجي- ألف 

 

وهةي تنطةوي علةى    . وصا لعملية التفكري االسةرتاتيجي مةع لتلةا اخلطةوات واملكونةات      0يرد يف النكل - 2

سلسلة من اخلطوات الرئيسية  بدنًا بالريية واألهداف العاملية ال  حددتها األجهزة الرئاسية بالنسبة للمنظمةة ووصةواًل   

 .إىل اخلطة التنييلية ال  متالها اخلطة املتوسطة األجل

 

. االسرتاتيجي التفكري عملية بلورتها لرتة نبييت حمددة النهوض مبهام اخلطوات وة من هذهلط وتقتضي كل- 6

 ال  العاملية أهم االجتاهات( أ): وهما العملية  هذه يف اخلطوات الارتث األوىلعلى وجه اخلصوص  الوثيقة هذه وحتلل

والة  تعةرض    االجتاهات هذه الكربى املنباقة عن العاملية التحديات( ب) للتييري  ةالرئيسي بصفتها احملركات حددت

وتبعًا للتوصيات املقدمة من املةؤمترات اإلقليميةة الة  عقةدت      .يف املستقبل املنظمة لعمل املمكنة األولوية ذات اجملاالت

قليمي غري الرمسةي  الكارييب وأوروبا وأفريقيا فضرًت عن املؤمتر اإلالبحر آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الرتتينية و)مؤلرًا 

حتليل (  )أو األولويات اإلقليمية لكل إقليم من األقاليم  /فإن التحديات تنمل عددًا من اخلصائص و( ألمريكا النمالية

ويقدم يف إطةار اخلطةوة  إضةافة إىل ذلةك  اقةرتاح أولةي همسةة أهةداف         . للوئائا الرئيسية للمنظمة ومزاياها النسبية

 .ت أو اجملاالت الرئيسية املمكنة لرتكيز عمل الفاو يف املستقبلاسرتاتيجية متال األولويا
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 االجتاهات العاملية الرئيسية

 اخلصائص اإلقليمية

األهداف اإلمنائية لأللفية  املهام 

ذات الصلة ال  أقرتها أجهزة 

 واالتفاقات الدولية األمم املتحدة

 (0)املزايا النسبية  (0)القدرات القائمة 

 اخلطة املتوسطة األجل

 لطط العمل

 الفرص ااديدة

 ينبيي تنميتهاالقدرات ال  

 اإلقليميةاألولويات 

 التحديات العاملية الرئيسية

 اخلصائص

 (0)والوئائا الرئيسية 

 األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

 .سيعاد النظر فيها( 0)

 االسرتاتيجي التفكريعملية : 1الركل 

 ريية املنظمة وأهدافها
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 الوؤةة واألهداف- باء

 

. 5احلةالي  االسةرتاتيجي  اإلطةار  من كجزن العاملية وأهدافها املنظمة ريية على وافقت األجهزة الرئاسية للمنظمة-  2

عانون من ااوع تةدرييًا لضةمان قيةام    يين أليخاص الذل قاملطلالعدد لفض ( أ): هي كاآلتي الارتثة العاملية واألهداف

حاجةاتهم التيذويةة    تلةيب   وسليمة وميذيةة   أغذية كافيةاحلصوة على البنر كافة يف مجيع األوقات بفيه يتمتع عامل 

التقةدم   استئصةاة الفقةر والعمةل علةى حتقيةق     ( ب)  وتناسب أذواقهم اليذائية كي يعينوا حياة موفورة النناط والصحة

 االقتصادي واالجتماعي للجميع مع زيادة إنتا  األغذية  والنهوض بالتنمية الريفية وحتسني سةبل املعينةة املسةتدامة    

وإدارة املوارد الطبيعية واستيرتهلا بنكل مستدام  مبا يف ذلك األراضي  واملياه  واهلوان  واملناخ واملوارد الوراثيةة   (  )

 .املقبلةملصلحة األجياة احلالية و

 

 علةى  فةردي  بنةكل  األهةداف  بلوغ هذه على األعضان الدوة مساعدة أجل من عملها تنظيم ويتعني على املنظمة- 8

 .والعاملي اإلقليمي املستويني على وبنكل مجاعي الصعيد الوطين

 

 الشاملية أهم االجتاهات- جيم

 

 حتقيةق  يف املسةاهمة  أجةل  مةن  جهودهةا  املنظمةة الة  سةرتكز فيهةا     العمةل  جماالت والتيار سعيا إىل حتديد- 2

 االجتاهةات  مةن  بنةأن جممةوعتني   حتليةل  ُوضةع  األعضةان   ال  التارتها الةدوة  واألولويات للمنظمة العاملية األهداف

 ستنةكل  الة   العاملية أهم االجتاهات بعض( ب) والسياسي  والسياق االجتماعي الكلي االقتصاد سياق( أ): اخلارجية

 العاملية االجتاهات وسيكون هلذه .الزراعية وحتقق التنمية القريب  املستقبل يف يتوقع يف ئلها تطور العامل ال  الظروف

 .املنظمة لوالية اجملاالت العامة على تأثري مباير

 

 والسياسية واالجتاهات االجتماعية الكلي اجتاهات االقتصاد 0-جيم

 

وسياسية واسعة  اقتصادية الكلية ال  هلا آثار االجتاهات أو السياقية العناصر من قليل ووصا عدد حتديد مت-  02

واالقتصةادية   اايرافيةة  والتوازنةات  والفقةر   والنمةو  العاملية  املالية واألزمة السكانية  ليات اآل :وهي تنمل ومنتنرة 

رد ية و. واملعلومةات  والنةفافية  النايةئة  العامليةة   الوسةطى  والطبقةة  بطالة النباب  ال سيما اهليكلية  والبطالة املتيرية 

: علةةةةةى العنةةةةةوان التةةةةةالي  الوثيقةةةةةةيةةةةةبكي بهةةةةةذه   الكليةةةةةة كملحةةةةةق  االجتاهةةةةةات مةةةةةوجز هلةةةةةذه 

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/. 
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 مبايرة على جماالت والية املنظمةأهم االجتاهات العاملية ال  هلا آثار  0-جيم

 

عميةق   أثر فالقوى االجتماعية واالقتصادية يرتتب عليها  بفعل العوملة . يتيري السيناريو العاملي بوترية سريعة- 00

وتيّير هذه االجتاهات البيئة االقتصادية واالجتماعية الة  جتةري يف ئلةها    . وواسع النطاق يطاة العامل الذي نعيش فيه

ب معااتهةا مةن   جتة ة واحلياة الريفية وتتيح عددا من الفرص  ولكنها تطرح أيضا منةاكل واحتياجةات جديةدة    الزراع

ورغم وجود العديد من االجتاهات العاملية اهلامة  هناك الكاري من السبل املختلفةة  . أجل بلوغ األهداف العاملية املننودة

وينةكل حتديةد أهةم    . وثيق بالزراعة واحلياة الريفيةبنكل ها بعضيتصل ال  ميكن بواسطتها وصفها ومتييزها  وال  

وفهم الطريقة ال  سةتؤثر بهةا علةى الزراعةة واحليةاة        ومتييزها    ووصفهابنكل لاص  بالزراعةاملتصلة االجتاهات 

الة    اإلقليميةة ذات الصةلة   اخلصةائص هةذه االجتاهةات العامليةة    مشلةت  و. بلورتهةا  تالريفية  املهمة األوىل الة  متة  

عةن   انباقتاإلقليمية األلرى ذات الصلة ال   واألولويات اخلصائص ومت تنقيحها يف ضوناقرتحتها املكاتب اإلقليمية  

 .مداوالت املؤمترات اإلقليمية

 

اجملموعةة املعنيةة   "قامةت بةه    الةذي  والعمةل  العةام   املوضةوع  األدبيات األلةرية بنةأن هةذا    استعراض وأدى- 00

 ًاعاملية  اجتاهةاً  أحةد عنةر   حتديةد  إىلواملنورة املتلقاة من فريق اخلةربان االسةرتاتيجيني    التابعة للمنظمة  6"باالجتاهات

 الزراعةعلى  بطريقة مبايرة وستؤثر وأهدافها املنظمة بريية صلة بنكل لاص ذات ألنها ينبيي طرحها للتحليل ًارئيسي

 :علةةى العنةةوان التةةالي  الوثيقةةة يةةبكي بهةةذه  كملحةةق االجتاهةةات ذههلةةرد مةةوجز كامةةل  يةةو. الريفيةةة واحليةةاة

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/. 

 

 احليوانية املنتجات من األغذةة باجتاه املزةد استهالك األغذةة مع تغري أمناط على تزاةد الطلب (1)

 والسكو النباتية والزةوت

 

 ال سةيما  وعمليةة التحضةر    االقتصادي السكان والنمو سبب ازدياد األغذية ب على العاملي يتزايد حترك الطلب- 02

 الطلةب  إمجةالي  يف املائةة  يف 22ليصل إىل زيادة قدرها  املقبلة العقوديف  االجتاه هذا يستمر ويتوقع أن. النامية البلدان يف

 يف مبةا  احليوانيةة   املنتجةات  مةن  املزيةد  حنو اليذائية ذاته  تتيري األمناط الوقت ويف. 0222 عام حبلوة األغذية على

 عةيش  عةادات  تزايةد جتةانس   تتزايةد حدتةه بفعةل    اجتةاه  وهةو  السكر  حد أقل  وإىل النباتية  والزيوت األمساك ذلك

 معةا  الةارتث  اليذائيةة  اجملموعةات  ومتال هذه. االتصاالت ال  تيسرها تكنولوجيا والريفية يف املناطق احلضرية السكان

                                                 
6  Piero Confortiالزراعية  التنمية اقتصاديات   يعبة Vincent Gitz  املدير  مكتب Alexandre Meybeck  املساعد العام املدير مكتب  

Astrid Agostini  املدير مكتب  Jennifer Nyberg  (املعرفة) العام املدير نائب  Sally Bunning  واملياه األراضي يعبة  Olivier Dubois  

 والطاقة املناخ يعبة  David Palmerوإعادة التأهيل   الطوارئ عمليات   يعبةSylvie Wabbes Candotti  واحليازة والطاقة املناخ يعبة

  Salcedo Salomon   احلرجية واالقتصاديات السياسات  Ewald Rametsteiner  والتسويق والتجارة املنتجات  Audun Lem  واحليازة

 الكارييب والبحر الرتتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب  Andoniram Sanches  (سانتياغو) الكارييب والبحر الرتتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب

 ئاهلاد واحمليط آلسيا اإلقليمي املكتب  Sumiter Broca  (بودابست) الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب  David Sedik  (سانتياغو)

  .(القاهرة) أفريقيا ومشاة األدنى للنرق اإلقليمي املكتب  Nasredin Elamin  (أكرا) ألفريقيا اإلقليمي املكتب   James Tefft  (بانكوك)

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/
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 عةام  يف املائةة  يف 22 إىل ويتوقةع أن ترتفةع حصةتها   . الناميةة  البلةدان  يف األغذية استهرتك جمموع من املائة يف 02 اآلن

 حبصةة  فيمةا يتعلةق   األقةاليم والبلةدان   واسةع فيمةا بةني    بةاين وال يزاة هناك ت عاملية ليست التييريات لكن هذه. 0222

 ملةواد اليذائيةة  اضةطرتع ا  أيضةا  ااديدة االستهرتك وتعين أمناط. األغذية جمموع استهرتك يف السلع لتلا جمموعات

 .للدلل واملدرة املضافة القيمة لألننطة ذات جديدة فرصا لقبدور أكرب ما خي املصنعة

 

يعتمدون على زيادة هم ية وسوئها وأعداد كبرية من الناس من نقص التيذتعاني ورغم هذه االجتاهات العاملية  - 02

مليةون يةخص  بينمةا     202ينةاهز  التيذية مبةا  يف  الذين يعانون من نقص  ر عددوقد ُقّد. عرض األغذية بأسعار معقولة

 .مليار يخص 0حوالي على " ااوع اخلفي"يؤثر سون التيذية املتسم بنقص امليذيات الدقيقة أو 

 

وتكمن إحدى األدوات اهلامة لتلبية هذا الطلب املتزايد وختفيةا وطةأة الضةيط إلنتةا  املزيةد مةن األغذيةة يف        - 02

  والتسةويق   التجهيةز عمليةات  وُقةدر بةأن ثلةم جممةوع إنتةا  األغذيةة ُيفقةد أو ُيهةدر لةرتة          . تقليل لسائر األغذية

 .واالستهرتك

 

األمةن اليةذائي سةيظهر علةى حنةو متزايةد كمنةكلة يف املنةاطق         ومثة مسألة هامة ألةرى تتماةل يف أن انعةدام    - 06

احلضرية نتيجة للتوسع العمراني  وهو ما سيجعله أكار بروزا وحساسية من الناحية السياسية وسيقتضةي اختةاذ أنةواع    

ليةاراتهم  مةن لةرتة    توجيةه  صةوت املسةتهلكني و  رفةع  ويف الوقةت ذاتةه  سةيؤدي أيضةا إىل     . لتلفة من اإلجرانات

 .انات سياسية وذات الصلة بالسوق  فيما يتعلق باخلصائص النوعية لألغذية وتلك املتعلقة بسرتمة األغذيةإجر

 

وألريا  هناك منكلة نايئة تكتسي أهمية متزايدة يف العامل املتقدم والنةامي تتماةل يف تزايةد عةدد األيةخاص      - 02

 .بالغالقلق الإىل منكلة صحية تبعم على وتتحوة هذه احلالة . الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة

 

 اإلةكولوجي النظام خدمات الطبيشية ونوعيتها وفقدا  املواري وتواجع كمية احتدام املنافسة (2)

 

  البحريةة  األمسةاك  ومصةايد  واليابات  واملياه  الزراعية األراضي تزايد ندرة إىل 0222 لعام تنري االجتاهات- 08

 الزراعيةة  املةوارد  علةى  الضةيط  تزايةد  مةع  البنةرية  لألننطة املتسارع ويعزى ذلك إىل التكايا. البيولوجي التنوع وموارد

 االسةتدامة  حتقيةق لصعوبة مبكان ا مما يعل من ضارة  بطريقة لألرض ةااليكولوجي بتييري الوئيفة تهدد ال  الطبيعية

 اليذائيةة  وغةري  اليذائيةة  مةن أجةل املنتجةات    بيعيةالط املوارد على وليست املنافسة. يف الوقت نفسه الناملة االقتصادية

 اجتةاه  وهةو  املاضية  العنر السنوات متعددة لرتة كاريا من نواٍح تيريتا ويدتها قد املنافسة طبيعة لكن ااديد  باألمر

 ألةرى  استخدامات بروز  باإلضافة إىل احليوي  الوقود إلنتا  الزيتية والبذور احلبوب استهرتك وزاد. يستمر أن يتوقع

 .للبرتوكيماويات كبديل احليوية الكتلةاعتماد  مال
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 لكنهةا  األغذيةة   يف أسةعار  التةأثري  إىل ومةن ثةم   األغذية بعض املةوارد   املنافسة إىل سلب إنتا  تؤدي هذه وقد- 02

كمةا تتزايةد   . االقتصادي النناط يف الريفي مما يزيد من إسهام الزراعة لقطاعا يف  إضايف للحصوة على دلل ستتيح فرصا

  احليويةة  والطاقة  األغذية وإنتا   والتعدين  والصناعة  التحتية والبنية  املدن ألغراض توسع األراضي على املنافسة

 التكةاليا  زيادة الطبيعية وسيعين نضوب املوارد. واملنتجات األلرى  واخلدمات واخلنب  اليذائية واملوارد اخلام غري

. املةزارعني  صةيار  وتزايةد ضةعا   التكّيةا  وتراجع قةدرة  اإليكولوجي  النظام خلدمات واالقتصادية واالجتماعية البيئية

سبل كسةب   وحتسني اليذائي األمن على ضمان احمللية والبلدان اجملتمعات قدرة اخنفاض يف العملية هذه وسيتمال أثر

 .الريفية املناطق يف عيش السكان

 

 الة   لتلةا املنتجةات   إنتةا   وبةني  واإلنتةا    االسةتدامة  بةني  صعبة مجيعها هيارات القضايا هذه وترتبط- 02

 املسةتويات  علةى  قويةة  حوكمةة  وسيتعني وضةع آليةات  . وغري ذلك اإلنتا  لتلا طرق وبني الطبيعية  املوارد تستخدم

أطةر سةليمة    ولتنفيةذ  والفةرص املتاحةة  املتضةاربة   االحتياجةات  بةني  املناسب إلياد التوازن والدولية واإلقليمية الوطنية

 .الطبيعية املوارد حلقوق ملكية

 

 وندرتها الطاقة أمن (3)

 

 الفةرتة  لةرتة  الالةم  مبقةدار  سةيزيد  الطاقةة  علةى  األولةي العةاملي   الطلةب  أن إىل الدوليةة  الطاقةة  تنري وكالةة - 00

 يسةاهم الوقةود   ويتوقةع أن . يف الطلةب  الزيةادة  هةذه  مةن  كةبرية  سةتمال نسةبة   اليةوم  النامية وأن البلدان 0228-0222

 هةذه  مةن  املائةة  يف 80قرابةة   يف  النسةبية  أهميتهةا  حبسةب   وقةد ُرّتبةت هةذه املةواد     واليةاز  والةنفط  والفحم األحفوري

يف  احليوية  الكتلة ذلك يف مبا  0200 عام املتجددة الطاقة وقد ساهمت. احلالية العامة السياسات يف ئل االحتياجات

 وترتتب على زيةادة . املساهمة هذه تزداد أن املتوقع ومن املتعلقة بالطاقة  إمجالي االحتياجات من املائة يف 06 ما قدره 

 بينما قد يساهم تزايةد  اليابات  إزالة يف وميكن أن تتسبب لطرية  صحية آثار التقليدية لرتستخدامات احلطبية الطاقة

إحةداث   يف االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة دوة يف هربائيةالك الطاقة وإنتا  احلدياة يف التدفئة استخدامها

 .جديدة من أجل مزارع األراضي إضايف على ضيط

 

نظرا لنمو عةدد   بسرعة الطلب يزيد ويتوقع أن عليها كبرية  واحلصوة الطاقة على الطلب القائمة بني والفجوة- 00

. النقةل  وسةائل  مةن  املزيةد  الزراعيةة  للمنتجات العاملية واقتضان التجارة  النامية البلدان الواحد يف والدلل للفرد السكان

مما يسةاهم   والياز  النفط إنتا  ترتفع تكلفة أن املتوقع ومن. الكهربان على ال حيصل العامل سكان ويقدر أن قرابة مخس

 الزراعةي  اإلنتةا   يف تكةاليا  سةلبيا  تةأثريا  الطاقةة  أسةعار  ويؤثر ارتفاع. بالنسبة للمستهلكني سعره على زيادة الضيط يف

  .العامل لتلا أحنان يف اليذائي واألمن
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 الوقود وأسهم استخدام. مر الزمن وقوتها تباينتا مع الصرتت طبيعة ولكن وثيق  والطاقة بنكل وترتبط الزراعة- 02

 ونتيجةة . النقةل  ووسةائل  وحتسةني املعااةة    استخدام اآلالت واألمسدة لرتة من يف إطعام العامل الزراعة يف األحفوري

. العرتقةة  هذه احليوي الوقود استخدام يف األلرية الزيادة وقد عززت  األغذية وأسعار الطاقة بني قوية صلة تربز لذلك 

 أن يةب  0222 عةام  يف العةامل  إلطعةام  الرتزمةة  األغذيةة  من إنتا  اإلضافية املائة يف 22الة نسبة اازن األكرب من وإن 

مصدر  األغذية إلنتا  األحفوري الوقود على الكبري واالعتماد الطاقة وتعترب زيادة احتياجات. الزراعي التكايا من أتيي

من األهمية مبكةان إيةرتن    لذلك  ونتيجة. املناخ تيري على السلبية واآلثار اليذائي األمن وحتقيق االستدامة حيم قلق من

الزراعيةة   األغذيةة  سةيتوجب علةى سلسةلة    اخلصةوص   وجةه  وعلةى . املسةتقبل  يف منو الزراعة لطريقة الواجب االعتبار

 وبهذه. اظوأن أقل باستخدام طاقة األغذية من املزيد توفر حبيم األحفوري الوقود على االعتماد عن االنفصاة تدرييا

 وميكةن للطاقةة  . معةه  لتكيةا لو املناخ تيري منللحد  العاملية االسرتاتيجية من هاما جزنا أيضا الزراعة ستصبح الطريقة 

 يف والةدلل  االقتصةادي  للننةاط  إضةافيا  مصةدرا  ذاتةه   الوقةت  ويف  االسةرتاتيجية  هذه من هاما جزنا تكون أن احليوية

 .الريفية املناطق

 

 تقلب األسشار وزةايةارتفاع أسشار األغذةة  (4)

 

املدى لرتة السةنوات األلةرية يف ئهةور لةاوف     تسببت زيادة أسعار األغذية وتقلبها الواسع النطاق والقصري - 02

الةنفس جةران سةنوات     عةن  الرضةا  ةسادت لتلا أحنان العامل بنأن املخاطر ال  تهدد األمن اليذائي وأدت إىل زعزع

لي النصةا  ا  اخنفضت تكلفة سلة األغذيةة العامليةة حبةو   0226وحتى عام . عديدة من اخنفاض أسعار السلع األساسية

اخنفةاض األسةعار احلقيقيةة يف الزراعةة      ينةتج و. تعديلها بسبب التضخم ات الارتثني املاضية  عندما متعلى مدى السنو

وميكةن تفسةري الزيةادات األلةرية يف األسةعار      . ومنو الطلب البطين نسبيا  التطورات التكنولوجيةعن على املدى البعيد 

  وارتفةاع أسةعار الطاقةة     واخنفةاض املخةزون    بةالعرض  أسباب عدة  مبا يف ذلك الصدمات املتعلقةعرب وارتفاع تقلبها 

وتنري التقديرات إىل عةدم تيةري   . والقيود التجارية ال  تطبقها بعض البلدان ملواجهة أزمة األغذية وزيادة الطلب العاملي

  وإىل اسةتمرار  العقود السةابقة بة هذه الظروف يف املستقبل القريب  وإىل احتماة بقان األسعار مرتفعة نتيجة لةذلك قياسةا   

وعلى املدى األطوة  تظل العرتقة بني العرض والطلب غري مؤكةدة وسةتتوقا إىل حةد كةبري     . ارتفاع تقلب األسعار أيضا

تطور الطلب العاملي  الذي سيتأثر بندة بالنمو االقتصادي وزيادة الدلل يربز فمن جهة  . على عمليتني واسع  النطاق

ومةن ناحيةة   .  النامي  والزيادة احملتملة إلنتا  املنتجات الزراعية غةري اليذائيةة البديلةة   بالنسبة للفرد الواحد يف العامل

ورغم أن التوقعةات األساسةية للمنظمةة تنةري إىل أن     . ألرى  هناك كيفية ارتفاع إمدادات األغذية استجابة هلذا الطلب

 ما قةد يةوف ر  وسع يف استخدام األراضي واملياه هذا املسار  يف ئل افرتاضات معقولة بنأن حتسني احملاصيل ومعدالت الت

بسبب القيةود اإلضةافية النامجةة عةن النةواغل       ال سيماتلبية الطلب على األغذية  يكتنفه الكاري من أوجه عدم اليقني 

ويتعني بذة جهود مجة يف جماالت االستامار واالبتكار التكنولوجي والسياسات دعما للتنمية الزراعية املستدامة . البيئية

وعرتوة علةى ذلةك  سةيكون تطةور العةرض والطلةب متنوعةا جةدا علةى املسةتوى           . من أجل حتقيق هذا اإلنتا  املطلوب

  .مي  وهو ما يعين ترجيح زيادة التجارةاإلقلي
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 يف صةعوبة  حبيم يد املناركون يف السةوق  غالب األحيان يف سلبية عواقب األسعار تقلب ويرتتب على ارتفاع- 02

أن  األساسةية  السةلع  أسةعار  الرتفةاع  ميكةن  األطوة  املدى وعلى. السوق تقلب إيارات مع والتكّيا للمستقبل التخطيط

 علةى  سةلبا  سةيؤثر  ولكةن  لألغذيةة   الصةافية  املصةدرة  وعلى البلدان العامل لتلا أحنان يف على املنتجني يعود بالفائدة

 موقةا  علةى  تأثريا سلبيا وسيؤثر الفقران  بالنسبة إىل املستهلكني اليذائي األمن من انعدام وسيزيد العامل  يف املستهلكني

 الناميةة   البلدان من بالعديد والسلبية اإليابية اآلثار َوحَدت هذه. الكلي الصافية على صعيد االقتصاد املستوردة البلدان

 .الداللية األسعار تنظيم أو/و التجارة على قيود فرض إىل اهلادفة السياسات إىل تنفيذ  0228 عام بعد

 

 األغذةة وعوملة إنتاج وعملية التصنيع الزراعي الزراعية، اهلياكل تغيري (5)

 

ومصةايد األمسةاك    قطاعةات الزراعةة   تكامةل  بزيةادة  املنصرمة العقود مدى على اليذائي اإلنتا  نظم تطور اتسم- 06

 نوعيةة  إىل تييريات ومتنوعة وصناعي معقدة زراعي إنتا  وأدى بروز سرتسل. األلرى االقتصادية األننطة مع واليابات

 ونتيجةة . السةكانية  والفئةات  القطاعةات  لتلةا  يف الدلل باإلضافة إىل توزيع األولية  املنتجات على الطلب يف وكمية

صيرية  على نطاق واسع جنبا إىل جنب مع عمليات أوليني وجود منتجني بزيادة بدنا اإلنتا   موارد تيّير توزيع لذلك 

 وتسةتند إىل  املةاة  رأس تتسةم باملزيةد مةن كاافةة     الة   احلجم  الكبرية الزراعية النركات عدد زيادة توثيق ومت. النطاق

 يف أمريكةا  ال سةيما و اآلهلةة باألراضةي    األقةاليم  يف الزراعية  واخلدمات العاملة اليد على للحصوة التعاقدية الرتتيبات

. الكةربى  الصةحران  جنةوب  أفريقيا أجزان بعض يف ومؤلرا آسيا  يرق وجنوب الوسطى وآسيا النرقية وأوروبا الرتتينية

والتصةدي   والتةأمني  ضمان االئتمان يف األسواق إلفاق على ردا يعترب أيضا لكنه احلجم  وفورات من االجتاه وينباق هذا

 .اإلنتا  سلسلة طوة على السوق لقوى

 

 الزراعيةة  الةذي تركةز فيةه النةركات     الزراعيةة  الصةناعات  ينةهدها قطةاع   الة   يبيهة بتلك التييريات وهذه- 02

واالجتةار   اليذائيةة وتوزيعهةا   املنتجةات  متنامية من تصةنيع  نسبة الصناعات القائمة على اخلنب  ذلك يف مبا الكبرية 

معقةدة   قيمةة عامليةة   سرتسةل  تطةوير  يف والعةاملي  الةوطين  املسةتويني  العمةودي علةى   التكامل وحيدث هذا. بالتجزئة بها

 تملةة لتبعةات احمل أن تكةون ا  وميكةن . الوطنيةة  عةرب  للنةركات  املتزايدة املناركة من احلاالت كاريال وينمل يف وكبرية 

 تتةيح فرصةا   جهةة   فهةي مةن  . ااوانةب  متعةددة  النامية البلدان يف األجنيب الوجود وزيادة الزراعية الصناعات لتطوير

 معينةة  عةن انتقةاة النةركات     ئةروف  ئةل  ميكةن أن تسةفر  يف   ألرى  جهة ومن. والنمو االقتصاديني للنناط جديدة

  الكميةة  فان املتطلبةات ياسةت  يف الصةعاب  يواجهةون  األوليني الةذين قةد   بالنسبة لصيار املنتجني صعوباتبروز و احمللية

. اإلنتةا   سرتسةل  مةن  املتعلةق باالقتصةاد اازئةي    ااةزن  تفتيةت  ذلك إىل وميكن أن يؤدي. صرامة ومعايري نوعية وأكار

 يف املنةاركني  لتلةا  بةني  الريةع  وتوزيةع  السةوق  أدان إىل تعةديل  اهليكلية التحوالت تفضي عمليات وفضرت عن ذلك 

 ملطالةب  االسةتجابة  اليذائية على النظم يب ذلك  على وعرتوة. الدولية السوق ويف الوطين املستوى على القيمة سلسلة

 حتةديات  فيهةا  املرغةوب  غةري  احملتملة الظروف هذه ومتال كل. االجتماعية لنتى القطاعات جدا واحتياجات لتلفة

 األسةواق  إىل الوصةوة  لتحسةني  ضرورية هي ال  الرييدة واحلوكمة سلع العامةوال يتعلق بالسياسات فيما ومهمة جديدة

 ذات واألننةطة  املنتجةات  بةني  للتمييز جديدة وفرصا وأسرهم  املزارعني صيار ورفاهية تنمية أجل من يفافيتهاضمان و

يسةتلزم   الةذي  الرتزمة  السياسات تنفيذ يف وسيحدد النجاح. األغذية سرتمة للوائح االمتااة ذلك يف مبا املضافة  القيمة

 .النامية البلدان يف الزراعي لعملية التصنيع النهائية النتيجة قوية  حوكمة
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 التجارةة السياسات وتطور الزراعية املنتجات يف التجارة أمناط تغري (6)

 

 :املاضي العقد مدى على رئيسية اجتاهات بارتثة والسمكية الزراعية يف املنتجات اتسمت التجارة- 08
 

 وجةود  ئةل عةدم   يفليكون عليه  كان مما أقل ولكن كبريا  كان الذي حجم املبادالت  يف كبرية زيادات (أ)

 مةن  الزراعيةة  ارتفةع إمجةالي الصةادرات    الاابتةة   فعلةى مسةتوى األسةعار   . مايةة احلمستوى عةاة مةن   

 اجتةاه  وهةو   0222 عةام  يف دوالر مليةار  002قرابةة   إىل 0262-0260لةرتة الفةرتة    دوالر مليار 2.2

 البلةدان  بةني  وأيضةا املزيةد مةن التجةارة     البينيةة  املزيد من التجةارة  الزيادة وتربز هذه. يستمر أن يتوقع

 .التجاري التوسع هذا بنكل ننط يف النامية البلدان ياركت وقد. البعيدة
 

. السةلع الزراعيةة ومقصةدها   ُسجلت تييريات جذرية فيما يتعلق مبننأ التدفقات التجاريةة لةبعض أهةم     (ب)

جمموعةة أقةل البلةدان منةوا  مسةتوردة صةافية كةبرية  بينمةا          ال سةيما وباتت البلدان النامية األفقةر  و 

أضحت االقتصادات النايئة يف أمريكا الرتتينية وأوروبا النرقية وآسةيا مصةدرة صةافية كةبرية  لاصةة      

االقتصةادي    امليدان يف والتنمية التعاون ان منظمةبالنسبة للحبوب والبذور الزيتية  مما قل ل من دور بلد

 .وهو اجتاه يتوقع استمراره أيضا
 

اإلقليميةة   االتفاقات من إبرام جمموعة ذاته الوقت وتنجع يف االنفتاح  من املزيد حنو تتطور السياسات ( )

 ورغةم . األطةراف  املتعةدد  بةروزا مةن التنسةيق    أكار املاضية القليلة السنوات أصبحت يف ال  والتفضيلية

 فةإن  الدوحةة   ملفاوضات كنتيجة األطراف املتعددة التجارة مبا ميكن أن تؤوة إليه اتفاقية التنبؤ صعوبة

 مةن  عةدد  بةادر   0228 األغذيةة لعةام   ألزمةة  وكنتيجةة  وباإلضةافة إىل ذلةك   . يبنةر بةاخلري   ال الوضع

 أسةعار بللةتحكم   محائيةة  إىل تنفيةذ تةدابري   وآسيا  النرقية وأوروبا الرتتينية أمريكا يف ال سيما البلدان 

 .التجارية السياسات لرتة من احلكومات دور وزيادة األغذية على املستوى الداللي

 

: ماةل  التجارية القضايا من عددا تعزز أو/ وأن تطرح و املستقبل يف االجتاهات ومن املرجح أن يتسع نطاق هذه- 02

 املعةايري  ذلةك  يف مبةا  املعةايري  زيادة اسةتخدام  إىل السرتمة قضايا والنواغل بنأن املنتجات بني زيادة التمييز ستؤدي( أ)

 البصةمة  ستصةبح مواضةيع ماةل   ( ب) اخلةاص   والقطةاع  للحكومةات  النسةبية  األدوار بالضرورة أيضًاستتيري  - اخلاصة

تةأثري  (  ) جتاريةة   لةوائح  البيئيةة إىل القضةايا   ترتجةم  ومن احملتمل نتيجة لذلك أن أهمية  أكار الكربونية للمنتجات

 يف العاملةة  النةركات  سيؤدي تزايةد حجةم  ( د) النامية  البلدان يف التجارية السياسات وأهمية اليذائي األمن يف التجارة

 لتنظةيم  إجةرانات  إىل اختةاذ  والدعوة السوق قوى إىل يواغل بنأن اإلنتا  سرتسل وتنامي تعقيد  الزراعية األغذية قطاع

 اآلونةة  حضورا عاما متزايةدا يف  يف السوق  والتصدير على جانيب االسترياد نايئة كبرية  زراعية تبني بلدان( ةه) ذلك 

 .العاملية وأدانها األسواق هيكل ييّير األلرية
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 أن يعةين  وهةذا . معااتهةا  سيسةتوجب علةى البلةدان    معقةدة  سياسةية  مسةائل  على القضايا هذه تنطوي معظم- 22

 املتعلقةة  والسةائدة  التقليديةة  القضةايا  أوسع وتتجةاوز  ستنمل جماال التجارية املسائل بنأن السياسية واملنورة  البحوث

 .ااديدة التحديات التأهب ملواجهة هذه النامية وسيتعني على البلدان. واإلعانات اامركية باحلماية

 

 قطاع الزراعة يف املناخ تزاةد تأثري تغري (7)

 

للتخفيا من  اختاذها ميكن ال  التدابري رغم املقبلة  العقود يف يتزايد أن ويتوقع اآلن واضحا املناخ بات تيري- 20

 يف اآلثةار  ومةن املتوقةع أن تتزايةد هةذه     احمليطةات   يف األمساك ومصايد والزراعة يف اليابات فهو يؤثر فعرت. وطأة آثاره

 املعةين  الةدولي  احلكومي وينري التقرير الصادر عن الفريق. واألقاليم الفرعية القطاعات املستقبل مع حدوث تباينات بني

حبةوالي   احلةرارة  درجةة  من املتوقةع ارتفةاع   هوإىل أن  أمر جلي املنالي النظام احرتار أن إىل 0222املناخ يف عام  بتيري

 .االنبعاثات جملموعة من سيناريوهات وفقًا  الواحد العقد يف مئوية درجة 2.0

 

 احلرارة املفرطة  وترية يف جدا حمتملة زيادة( أ): منها الطرق  من بعدد الزراعةعلى االحرتار العاملي  وسيؤثر- 20

تساقط لحمتملة جدا  زيادة(  ) االستوائية  ألعاصريااليتداد احملتمل ل( ب) وتساقط األمطار اليزيرة  احلرارة وموجات

 .االستوائية يبه معظم املناطق يفلذلك حمتمل  وتراجع  الناهقة االرتفاعات يف األمطار

 

 إدارة"املعنةون   الدولي احلكومي اخلاص للفريق إال أن التقرير  الظواهر القصوى بنكل مستفيض تأثري ناقشيو- 22

يقةدم   0200 كةانون األوة /ديسةمرب  يف صدر الذي" املناخ تيري مع التكيا عجلة لدفع والكوارث املتطرفة الظواهر لاطر

 تركيةز  يف الزيةادات  ذلةك  يف مبةا  مةن صةنع اإلنسةان     لتةأثريات  نتيجة تيري الظواهر القصوى قد بعض يّدة على أنما 

 .اليرتف ااوي يف الدفيئة غازات

 

 ااافةة  األراضةي  ماةل  اهلنة  البيئات واأليخاص املستضعفون يف وستتضرر أميا تضرر اجملتمعات املستضعفة- 22

لاصةة وأن   اليةذائي   األمةن على  املناخ كما ستؤثر اآلثار الوليمة النامجة عن تيري. الساحلية واملناطق اابلية واملناطق

تباينةا كةبريا بةالترتف األقةاليم      اآلثةار  وسةتتباين هةذه  . اليذائي األمن انعدام تعاني أصرت من ضعفا األكار البلدان بعض

من القةدرة علةى    املزيد وللق  املناخ تيري مع التكياو  قطاع الزراعة يف لتخفياا وبات اعتماد اسرتاتيجيات. والبلدان

  .والعاملية واإلقليمية الوطنية الصعد على قوي مجاعي عمل إىل هو حيتا و متزايد  قلق الصمود مصدر
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 باتت تدرجييا سلشة اإلنتاج وزةاية الزراعية، لإلنتاجية رئيسيا مصدرا بصفتهما والتكنولوجيا، الشلم (8)

 اخلاص على الشمليات القطاع وسيطوة خاصة،

 

 زيةادة  يف علةى الصةعيد العةاملي    واإلنتاجيةة يف اجملةاة الزراعةي    الة  يةهدها اإلنتةا     متالت معظم الزيادات- 22

ية اسة األس لكةن املعةدالت  . العمليةة  لضم هذه يف رئيسيا دورا الزيتية والبذور وأدت احلبوب. الواحد احملاصيل للهكتار

تتسةةم  ذلةةك  علةةى وعةةرتوة. 0222 عةةام املائةةة يف 0.2 إىل 0262 عةةام سةةنويا املائةةة يف 2.0 للمحاصةةيل تراجعةةت مةةن

وهو ما  ملختلا احلبوب  بالنسبة وكذلك اإلقليمي املستوى على وعدم جتانس كبريين  تبايناحملاصيل ب يف االجتاهات

 الزراعيةة  اإلنتاجيةة  صادرم راقبةوتنري م. بها املرتبطة التكنولوجية واالبتكارات احلدياة لألصناف املتفاوت يربز التأثري

 ننةرها  وعلةى   مكّيفة وحمسةنة  أصناف تطوير ستتوقا إىل حد كبري على املستقبل احملاصيل يف زيادة أن احملسنة إىل

قطاع الزراعةة إىل إزاحةة    يف لرتبتكار رئيسي البيولوجية كمصدر التكنولوجيا وقد أدى ئهور. مناسب واستخدامها بنكل

 .اخلاص القطاع باجتاه" التكنولوجياحليز "

 

 حةوالي  مةن  لتلا أرجان العةامل  يف والتطوير يف اجملاة الزراعي املخصص للبحم العام تزايد االستامار ورغم- 26

ارتفعت بوترية أسرع لتصةل   اخلاص القطاع فإن استامارات  0222 مليار دوالر عام  02 إىل 0280 عام دوالر مليار 06

والتطةوير يف   املخصةص للبحةم   إمجالي االستامار ويرتكز. اجملموع من املائة يف 22 أو 0222 عام يف دوالر مليار 06إىل 

 املتحةدة  الواليةات : بلةدان  مخس هو يف العام االستامار من املائة يف 22فقرابة . البلدان من قليل عدد يف اجملاة الزراعي

 يف اخلةاص  القطةاع  اسةتامارات  مةن  املائةة  يف 22نسةبة   يف حني تتم والربازيل   واهلند  والصني  واليابان  األمريكية

 هذه  األسواق إىل الوصوة وسهولة وحجم  البيولوجية منتجات التكنولوجيا تتيحها ال  وتفسر الفرص. املتقدمة البلدان

ومةع  . السةوق  حنةو  املوجةه  اإلنتةا   وئةروف  احلبةوب  ويركّزها علةى  اخلاص القطاع ال  يقوم بها الكبرية االستامارات

 مةن  يعةل  العلةم  كمةا أن تعقةد   الرتزمةة يتزايةد    االسةتامارات  فةإن حجةم   الفكريةة   احلماية أدوات الزيادة يف توحيد

والعرتقةة بةني    العلةم  كمةا أضةحى تنظةيم   . االجتاهةات  ومن املرجح أن تتعزز هةذه . عالية إدارية تنمية قدرات الضروري

 وثيقةة  يةراكة  إطةار  تطويرهةا يف  ميكن بالنسبة للمنظمة  عمل مهمة جماالت وهذه. وانفتاحا أهمية أكار والعلم السياسة

 البحةوث الوطنيةة   مؤسسةات   على وجةه اخلصةوص تعزيةز   نيوسيتع. الدولية الزراعية للبحوث االستنارية ااماعة مع

مةن أجةل    اخلاص القطاع مع والنراكات العامة االستامارات وزيادة واالبتكار ذات الصلة بالعلم العامة السياسات ووضع

بلةدان   يف الفقةر  مةن  واحلةد  اليةذائي  اإلنتا  ألغراض زيادة عاملية بطريقة تتسم بطابع أكار االبتكارات تسخري إلمكانات

 .النامي العامل
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زةاية اإلقوار مبوكزةة احلوكمة وااللتزام بالشمليات اإلمنائية اليت تأخذ : اإلمنائية البيئة تطور (9)

 البلدا بزمامها 

 

فمن جهة  يتزايد اإلقرار  علةى الصةعيدين الةوطين    . اإلمنائية لرتة العقد املاضي من نواح عدة تيريت البيئة- 22

والدولي  بطائفة واسعة من أصحاب املصلحة  مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمةع املةدني واملنظمةات غةري احلكوميةة      

ويةري اعتمةاد آليةات جديةدة إليةراك مماليهةا يف       . يف النقايةات  أّنه حيق هلا أن تدلي بةدلوها   واملؤسسات  باعتبار

م بةه أيضةا أنةه  مةن أجةل بلةوغ األهةداف        ومةن املسةل   . ويف تنفيذ أننطة موضوعة بنكل منةرتك   عمليات صنع القرار

ائي واحلد من الفقر  البد من مناركة ااهات اإلمنائية العاملية واإلقليمية والوطنية  وال  ليس أقلها حتقيق األمن اليذ

ومما يزيد من . الفاعلة ال  تتجاوز قطاع الزراعة  باإلضافة إىل توسيع نطاق أصحاب املصلحة واآلران واملصاحل املتضاربة

ويقتضي هذا  .والبيئةقضايا املساواة بني اانسني  تعقيد املسألة زيادة الرتكيز على القضايا الناملة لعدة قطاعات  مال 

وتنةجيع املنةاركة واإلنصةاف      وبنان مؤسسات فعالة وناجعة ولاضعة للمسةانلة   التعقيد املتزايد حوكمة أفضل وأقوى

 .والنفافية واملعلومات واختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة

 

متتلكهةا وتألةذ بزمامهةا     أن يب اإلمنائية الناجحة بأن العمليات يتمال يف اإلقرار العام مهم ثان ومثة تييري- 28

 التصةورات  بنكل صريح عن هةذه  وقد ُأعرب. وبرامج قطرية متناسقة يستلزم صياغة اسرتاتيجيات وهذا نفسها  البلدان

 البيئةة  وأفضةت هةذه  (. 0200 بوسةان   0228 أكةرا   0222 بةاريس   0220 رومةا ) الدوليةة  جمموعة من احملافةل  يف

 واإلقليميةة  القطريةة  املسةتويات  ذاتةه علةى   يف الوقت وفرتو ومؤسسية جديدة  سياسة إىل احتياجات اإلمنائية ااديدة

 األغذيةة  ومنظمة  عام بنكل األطراف املتعددة بالنسبة للمنظمات تنطوي على تبعات مهمة للعمل جديدة فرصا والعاملية

  .بنكل لاص والزراعة

 

  اإلنسا  صنع مناليت و الطبيشية اتواألزم الكوارث بسبب اهلراشةزةاية  (11)

 

 بةني  الواضحة والصرتت والرتاكمية وآثارها السلبية والتيذوي اليذائي تكنا املخاطر املتعددة ال  تهدد األمن- 22

 أثةرت  فقةد . والنزاعةات  والكةوارث  أمةام األزمةات   وضةعفها  احلالية األغذية إنتا  نظم مدى هناية وااوع  الصدمات

 وليمةة  عواقةب  هالياملاضية  وترتبت ع السنوات مدى سبل كسب عينهم على علىو املرتينيأرواح على سلبا  الكوارث

 والواسةعة النطةاق  ماةل    املأسةاوية الكةربى   الكةوارث  وتةبني آثةار  . من الناحية السياسية واملهمنني جدا بالنسبة للفقران

  0202 متةوز /يف يوليةو  اجتاحةت باكسةتان  الة    والفيضةانات  0202 كانون الااني/يناير يف هاي ضرب  الذي الزلزاة

 مدى تةرابط  0200وتؤكد أزمة اافاف ال  يهدها القرن األفريقي عام . والفقر الكوارث الصلة الوثيقة القائمة بني لطر

  أسةرتاليا  يف جةانت موجةة الفيضةانات     0200 عةام  و. اافةاف  مما يعظم أثر والنزاعات  الطبيعية حاالت الكوارث

 مسرحا هلا لتذكرنا بقسوة بةأن  والزلزاة والتسونامي والكارثة النووية ال  كانت اليابان  نيوزيلندا يف وقع يالذ والزلزاة

 .بدورها للخطر بندة معرضة املتقدمة البلدان

 



COFO/2012/9.2 18 

 

 أضةرارا  املنةاخ  بتقلةب  األقل بروزا علةى املسةتوى الةدولي  واملرتبطةة    واألصير حجما   الكوارث فت مئاتولل - 22

 آثار ما يؤكد على وقوع  احمللية املناطق من عدد يف هائلة زيادة العنرون املاضية سجلت السنوات وقد. جسيمة ولسائر

 لةرتة  مةن  النقةاب عةن كيفيةة اسةتمرار تكةّون الكةوارث       األحةداث  وتكنا هذه. والطبيعية البنرية املوارد على سلبية

  الرطبة واملنيروف األراضي مال اإليكولوجية ال  تضبط املخاطر النظم  تدهور أي) العوامل املسببة للمخاطر من جمموعة

والنزاعات الة  تزيةد الطةني    ( واإلقليمية سيئة اإلدارة والتنمية احلضرية النسيب  الفقر من عالية ومستويات واليابات 

واإليكولوجيةة   نولوجيةة التك النظم مبدى تعقيد مرتبطة جديدة ومواطن ضعا نايئة مثة لاطر وباإلضافة إىل ذلك . بلة

 العةابرة  احليوانيةة  واألمةراض  النباتات املقرتنة بزيادة وقوع آفات وإن املخاطر. وترابطها  عليها اجملتمعات تعتمد ال 

  .وييكة احلدوث أيضا جديدة جيرافية للحدود واتساع رقعتها لتنمل مناطق

 

 للعوملةة  نتيجةة  تةواترا  وتصةبح أكاةر   تتعائم ال  النايئة املخاطر من واسعة جمموعة إىل الناس وميكن لتعرض- 20

 مةن  جديةدة  وأمنةاط   (العمل وفرص املالي  االستقرار وعدم األساسية وتقلبها  السلع/ األغذية أسعار زيادة ذلك يف مبا)

 اآلثةار لتلةا  وهةو مةا ميكةن أن يةؤدي إىل تضةخيم        نطةاق  للنظام على ومتسلسل تسبب يف انهيار متتاةيأن  الضعا

 فرديةة  تنطوي على تكةاليا  هيكلية املخاطر تصبح مرتئمة  سياسية ويف ئل عدم وجود استجابات. السلبية بنكل كبري

 األزمةة  أو املعقةدة  الطةوارئ  حاالت ال سيما) تنهد البلدان األفقر الرئيسية  لتلا املخاطرئل ويف . واجتماعية مرتفعة

الة    البلةدان الينيةة  بقياسا  نسبية اقتصادية ولسارة  أعلى وفيات ة معدةال  تتسم بضعا احلوكم( أمدها طاة ال 

 .تتمتع حبوكمة أقوى

 

 االمتاةاة  علةى  البلةدان  ملسةاعدة  والزراعةة  القطاعية املتعلقة باألغذية االسرتاتيجيةومثة حاجة إىل التوجيهات - 20

 اليةذائي  األمةن  ال  تزيد من حةدة التعةرض النعةدام    ولتلا األلطار املتعددة وإدارة املخاطر وللحد هيوغو عمل إلطار

البةد مةن اختةاذ     واحملليةة   والوطنيةة  واإلقليميةة  العاملية املستويات وعلى(. أليد الناس فقرا بالنسبة لاصة) والتيذوي

كسةب العةيش املتسةمة بالقةدرة علةى مواجهةة لتلةا التهديةدات والصةدمات           سبل واستعادة إجرانات متناسقة لبنان

الذي يزيد عددهم حبسب )األلرى  املستضعفة والفئات والعاملني يف مصايد األمساك واليابات والرعاة سبة للمزارعنيبالن

 ويكتسي احلد"(. احلفظ والتوسع"املعنونة  املنظمة ملننورة وفقا الصيرية احليازات من أصحاب مليار 0.2التقديرات عن 

 األساسةية   اإلنسةان  حقوق أهم أحد أهمية حيوية لضمان والتيذوي اليذائي بالنسبة لألمن وإدارتها الكوارث لاطر من

 ".ااوع من والتحرر كاف يف احلصوة على غذان احلق"أال هو 

 

  احلقائق والتوقشات واإلجواءات املطلوبة: الفقو الوةفي (11)

 

 كةان  0202ففةي سةنة   . تقلص الفقر الريفي بدرجة كبرية يف بعض أجزان العامل النامي لةرتة العقةود املاضةية   - 22

يف املائة من جمموع أبنان الريا يف البلدان النامية مصنفني ضمن فئة من يعانون الفقر املدقع يف حني كانةت نسةبتهم    22

مليةار نسةمة    0.2  حنةو  0222كةان مةازاة هنةاك  يف سةنة     بيد أنه  رغةم هةذا التقةدم     . 0288يف املائة يف سنة  22

 ومةا زاة الفقةر يف العةامل يعتةرب     (. وهةو مةا يعةربف بأنةه الفقةر املةدقع      )دوالر أمريكي يف اليةوم   0.02يعينون بأقل من 
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يف املائة ممةن يعةانون الفقةر املةدقع يف العةامل يعينةون يف املنةاطق         22يقل عن  يف معظمه  منكلة ريفية  نظرًا ألن ما ال

 (.0200الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  )الريفية 

 

يف املائةة   2.2إىل  0202-0202يف  0.0مةن  )رغم اهلبوط الكبري املتوقع يف معدة النمو السنوي لسةكان العةامل   - 22

وسةتتباين الزيةادات السةكانية كةاريًا     . رية يف كاري من أقل البلدان منوًا  فإن الزيادات املطلقة ستظل كب(0222-0222

 .بني األقاليم والبلدان  مما خيلق حتديات لتلفة يف جماة الفقر الريفي والتنمية الريفية

 

تتسارع النيخولة السكانية  أي حتةوة اهليكةل العمةري للسةكان حنةو التقةدم يف العمةر  يف مجيةع األقةاليم          - 22

وكاريًا ما تبدأ هذه الظاهرة يف وقت مبكر وتسري مبعدالت أسرع يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية وهةو  . النامية

 .اليذائي واألمنرة آثار كبرية على أسواق العمل واإلنتا  الزراعي وللظاه. هجرة النبان إىل املدن إىلما يرجع أساسًا 

 

فأسواق العمل الريفيةة تتسةم مبسةتويات    . كاريًا ما يقرتن الفقر الريفي حبالة غري مواتية من حيم فرص العمل- 26

اة علةى أسةاس نةوع    عالية من األوضاع غري النظامية وييل وئائا متعددة وترتيبات العمل املؤقتةة وانتنةار عةدم املسةاو    

وكاريًا ما تكون أوضاع العمل يف الريا سةيئة لليايةة  وإنفةاذ القةانون قاصةرًا واحلصةوة علةى احلمايةة         . اانس والعمر

واليالب يف املناطق الريفية للبلدان النامية  أن يكون الفقر منكلة تتعلق بسون نوعية اسةتخدام اليةد   . االجتماعية حمدودًا

 0.02ويعيش مثاني عاملني من كل عنرة عاملني بأقةل مةن   . مستويات منخفضة إلنتاجية العمل العاملة  مما يسفر عن

وهةم يسةتخدمون أساسةًا    (. 0200منظمة العمةل الدوليةة    )دوالر أمريكي يف اليوم يف املناطق الريفية على الصعيد العاملي 

النسان والنبان يف الريةا مةن صةعوبات مجةة     ويعاني كل من . كعماة كفاف مستقلني أو كعماة يف لدمة األسر املساهمة

 .للتمتع بفرص العمل الرتئق

 

وهنةاك  علةى الصةعيد    . يف املائة من قوة العمةل الزراعةي يف أقةل األقةاليم منةواً      22متال النسان  يف املتوسط  - 22

السةنوات الةارتثني األلةرية مةع اسةتانان النةرق األدنةى         مدارالعاملي  قرائن على تأنم بسيط لقوة العمل الزراعي على 

نةه يف  مواحتماة االخنراط يف العمل بأجر أقل يف حالة النسةان  . يدة ووضوحًا ومشاة أفريقيا الذي يزداد فيه هذا االجتاه

ألجةل  أو مةنخفض ا /أو عمةل مةومسي و  /حالة الرجاة  وعندما يقرتبن على ذلك فاألرجح أن يكون للعمل بدوام جزئي و

 .يف االقتصاد غري الرمسي لقان أجر أقل بالنسبة لألعماة املتكافئة وال  تقتضي مستويات مماثلة من التعليم واخلربة

 

وميكن لكفالة متتع نسان الريا بنفس الفرص ال  يتمتةع بهةا الرجةاة يف احلصةوة علةى اخلةدمات واملةوارد        - 28

وميكةن ملاةل هةذه    . يف املائة علةى الصةعيد الةوطين    2و 0.2عي ترتاوح بني الزراعية  أن يؤدي إىل زيادة يف اإلنتا  الزرا

منظمةة األغذيةة   )مليةون نسةمة    022و 022الزيادات أن ختفض عدد من يعانون قصور التيذية يف العامل مبا يرتاوح بةني  

 (.0200والزراعة  ننرة حالة األغذية والزراعة  
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مليون نسمة مةن املنةاطق الريفيةة إىل املةدن  ومةع ذلةك تبةدو         822يف السنوات اخلمسني املاضية  انتقل حنو - 22

 وكةارياً  (.0222منظمةة األغذيةة والزراعةة     )األرقام اخلاصة باهلجرة فيما بني املناطق الريفيةة أعلةى مةن ذلةك بكةاري      

ساواة  وافتقاد فرص كسب األجر  وزيادة التنافس على موارد ما حتدث اهلجرة نتيجة للفقر  وانعدام األمن اليذائي وامل

وميكن للهجرة  من ناحيةة ألةرى  أن تسةهم يف إيةاد حةل       .األرض واملياه النادرة يف املناطق ال  تننأ فيها اهلجرة

ألرض الضةيط السةكاني فيهةا  مبةا يف ذلةك الطلةب علةى ا        فةيض للتوتر يف املناطق ال  تننأ فيها اهلجرة عن طريق خت

 .واملياه  لكنها قد حترم هذه املناطق نفسها من موارد عمل وموارد بنرية قيِّمة

 

 التحدةات الشاملية الوئيسية- يال

 

تعني هذه االجتاهات وحتدد املنكرتت اإلمنائية الرئيسية ال  ستواجهها البلدان األعضان واجملتمع اإلمنةائي  - 22

هذا األساس  ومع املهمة الواسعة املنوطة بالفاو  سبعة حتديات إمنائية  وهةي   وقد مت على. الدولي يف املستقبل القريب

 حتديات مت حتديدها والتيارها بوصفها التحديات ال  هلا داللة غري عادية وإحلاح لاص

 

يقيةا   وأفر الكارييب  وأوروبةا البحر   وأمريكا الرتتينية وئوقد نظرت املؤمترات اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلاد- 20

  يف 0200نيسةان  /أبريةل  –آذار /فضرًت عن املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا النمالية  املعقودة لرتة الفةرتة مةارس  

كما صادقت هذه املؤمترات اإلقليمية على عملية التفكري االسرتاتيجي للمنظمة وحددت . 7هذه التحديات وصادقت عليها

ة وستؤلذ يف االعتبةار لةدى   يأدرجت األولويات يف كل حتد من التحديات الرئيسوقد . 8اخلصائص واألولويات اإلقليمية

 .حتديد لصائص األهداف االسرتاتيجية ولطط العمل الرتزم إعدادها

 

يب النهوض بالرتبية واملعلومات ال  تألذ بعني االعتبار املساواة بني اانسني وإبةراز العرتقةة بةني إعةداد     - 20

. دمج مفهوم التيذية على حنو أفضل يف السياسات والةربامج الزراعيةة   يف املقابل  يتعني. الصحةالتيذية  والوجبات  و

النهوض بها يف سرتسل اإلمداد للتأثري على ليارات املستهلكني واألطراف الرئيسةية   وينبيي حتديد العناصر ال  يب

أّن العرتقةة مةا بةني التعلةيم  والصةحة  والزراعةة       كمةا  . يف السلسة اليذائية بأكملها  مبا يف ذلك سلطات القطةاع العةام  

 . حباجة ملزيد من التطوير  وال بّد من األلذ بها عند وضع السياسات والربامج

  

                                                 
 CL 144/8   وننر نتائجه يف التقرير0200أيار /مايو 08 – 02من املقرر عقد الدورة احلادية والارتثني للمؤمتر اإلقليمي للنرق األدنى يف الفرتة   7

 4CL 144/LIM/ (http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/)و CL 144/7و CL 144/6و CL 144/5و CL 144/4الوثائق   8

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/
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 زةاية إنتاج الزراعة، والغابات، ومصاةد األمساك وإسهام ذلك يف النمو االقتصايي والتنمية - 1التحدي 

 اإلةكولوجية، واسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف منهمع ضما  اإليارة املستدامة للنظم 

 

تنكل قاعدة املوارد الطبيعيةة ولةدمات الةنظم اإليكولوجيةة أسةاس مجيةع نظةم األغذيةة والزراعةة  وتنةك ل           - 20

وضةمان   االنتقةاة إىل اقتصةاد ألضةر   ينةكل  وُيمّال التصةدي للتحةديات البيئيةة  و   . ستخدامهاال توجيهيًامحايتها مبدًأ 

لتحقيةق زيةادة يف اإلنتةا  الزراعةي اليةذائي وغةري        السياق الرئيسةي االستدامة االجتماعية والسياسية لألنظمة اإلنتاجية 

ىل التوازن املرتئم بني زيادة اإلنتا  من جهة واسةتخدام الطاقةة واملةوارد الطبيعيةة مةن جهةة       إويف إطار التوصل . اليذائي

يف االسةتفادة مةن الطاقةات الكامنةة الة  يوفرهةا االقتصةاد احليةوي لتعزيةز إسةهامات            املننةود  اهلدف ألرى  يتمال

سبل كسب العةيش  وفرص العمل  مع إدرار الدلل وإتاحة   ومصايد األمساك يف التنمية االقتصادية واحلراجةالزراعة  

اإلنتةا  مةن الوقةوف يف وجةه هةذا      ويةب أن تةتمكن أنظمةة    . بصفة عامةة  لسكان يف املناطق الريفيةا  واألسريةللمزاِرع 

االسةتخدام املسةتدام للمةوارد     سةياق التحدي عرب أيكاة االبتكار املختلفةة الة  تزيةد اإلنتاجيةة الزراعيةة والفعاليةة يف       

تيري املناخ والتكيا معه  باإلضةافة   وطأة التخفيا من وزيادةنظا للطاقة  األستخدام واالالطبيعية  وتقليص العدوى  

هةذه  و. التوازنةات املرتئمةة   وحتقيةق القائمةة    مراعةاة التنةازالت املتبادلةة   وسةيتطلب ذلةك   . اخلدمات البيئيةة إىل توفري 

 .هذه البلدان نفسهابقيادة إقامتها  ويب أن جترىبكل بلد على حدة  التوازنات لاصة

 

آذار /دة لرتة يهري مةارس تنمل اخلصائص واألولويات اإلقليمية ال  أعربت عنها املؤمترات اإلقليمية املعقو- 22

 :   ما يلي0200نيسان /وأبريل
 

األهميةة الكةبرية للمةزارع األسةرية  والتعاونيةات  ومصةايد       ( 0) :أموةكا الالتينية ومنطقة البحو الكاارة  

أهميةة قضةايا الصةحة    ( 0) وبرك تربية األحيان املائية احلرفية كوسةيلة لزيةادة اإلنتةا  واإلنتاجيةة     األمساك 

أهميةة  ( 2)احليوانية ووقاية النباتات  لاصة األمراض العابرة للحدود واحلاجة إىل إعةداد قواعةد معلومةات     

ينبيةةي أن حتصةةل ( 2)تكفةةل مسةةتوى معقةةواًل وعةةاداًل مةةن الةةدلل للمةةزارعني  رسةةم اسةةرتاتيجيات إمنائيةةة 

خفيةا مةن وطأتةه  كمةا ينبيةي أن      اسرتاتيجيات التكّيا لتأثري تيري املناخ أولوية أعلى من اسرتاتيجيات الت

 .يكون نقل التكنولوجيا من جماالت األولوية لعمل املنظمة
 

األهمية  واألولوية الكبرية إلنتا  األرز واحلاجةة إىل العمةل يف رسةم اسةرتاتيجية     ( 0) :ئآسيا واحمليط اهلاي

 بييةة زيةادة اإلنتاجيةة    عريضة تنمل نقل التكنولوجيةا  وإدارة األمةراض العةابرة للحةدود وحتسةني األسةواق      

أهمية زيادة اإلنتاجية يف البلدان النامية اازرية الصيرية بتيسري تنميةة  ( 0)ال سيما إنتاجية صيار املزارعني  

تعزيةز  ( 2)أهمية تعزيز التصدي بالصورة املناسبة لتلقب أسعار املواد اليذائية  ( 2)  القدرات وإفراز املعلومات

  أهميةةة قطةاع اإلنتةةا  احليةواني وإعةداد معةةايري صةحة احليةةوان وسةرتمة األغذيةةة     ( 2)البحةوث واإلريةاد    

 .تعزيز تنمية منظمات صيار املزارعني( 6)
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 إسدان املنورة للحكومات علةى سةبيل دعةم التكايةا املسةتدام للمحاصةيل يف املةزارع الصةيرية         ( 0) :أوروبا

تلةةك الةة  حتملةةها األغذيةةة فضةةرًت عةةن اآلفةةات أهميةةة حتسةةني مكافحةةة املخةةاطر احليوانيةةة والنباتيةةة و( 0)

 .واألمراض
 

 .احلاجة إىل حتسني استخدام املياه والري( 0) :أفوةقيا

 

 األغذةة غري املأمونة، وحاالت النقص يف املغذةاتالقضاء على انشدام األمن الغذائي، و - 2التحدي 

 الغذائيةإزاء الزةاية والتقلب الردةد يف أسشار املواي 

 

ما فتئ احلق يف اليذان الكايف يتعزز كقيمة متعارف عليها تاري يةواغل جديةدة بنةأن انعةدام األمةن اليةذائي        - 22

يف صةفوف النسةان    ال سةيما وتفضي إىل تعهدات للقضان على ااوع ونقةص التيذيةة  علةى الصةعيدين الةوطين والةدولي       

  وبةرامج مرتئمةة علةى املسةتويات الوطنيةة         وسياسةات اسةرتاتيجيات ولبلوغ هةذه األهةداف ينبيةي وضةع     . واألطفاة

واإلقليمية  والعاملية   لتحسني األمن اليذائي والتيذوي لدى سكان املناطق الريفيةة واحلضةرية علةى حةد سةوان  تضةع       

ويب على هذه السياسات أن توازن ما بةني  . نصب عيونها  هدف القضان على هذه اآلفات يف فرتة زمنية معقولة نسبيًا

 صةاحل املكما ينبيي عليها أن توازن ما بني . جات يف األجَلني القصري والطويل من جهة  والقيود من جهة ألرىاالحتيا

  وبةني مصةاحل املسةتهلكني الفقةران     واملنةتجني الفقةران   صةيار املةزارعني   مصةاحل  ال سةيما اإلنتةا  الزراعةي    على جانةب 

ويب أن تنمل كذلك اإلمدادات احمللية للزراعة  واألحيان املائية  ومنتجات اليابات غةري اخلنةبية    . واحتياجاتهم

يف إطار األننطة األسرية لتحسني النفاذ  والسياسات التجاريةة الة  تةدمج وتةوازن مةا بةني        ال سيماواإلنتا  احليواني 

وعلةى هةذه السياسةات أن تسةتنري     . لي والواردات  وبرامج اجتماعية ُتسهم يف حتسني الوصوة إىل األغذيةة اإلنتا  احمل

 يقةوض ينبيةي أال    اليذائيةة باملبدأ التوجيهي الذي ينص على أّن ما ُينجز على األجل القصري للتصدي ألوجةه الضةعا   

كما يتوجب الدمج ما بني األمن اليذائي وااةودة  . الطويلعلى األجل واستدامة املوارد الطبيعية أهداف اإلنتا  اليذائي 

كما ميكن أن ُينكل لفض اهلدر اليذائي الكبري يف املراحل . اليذائية مبا يف ذلك الربوتينات  والعناصر اليذائية الدقيقة

 .الصناعية والتجارية للعملية  برمتها إسهامًا جوهريًا يف األمن اليذائي الوطين والعاملي

 

آذار /تنمل اخلصائص واألولويات اإلقليمية الة  قةدمتها املةؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة يةهري مةارس        - 22

 : ما يلي 0200نيسان /وأبريل
 

االعرتاف بأن القضايا الرئيسية املتعلقة باألمن اليذائي تتصةل  ( 0) :أموةكا الالتينية ومنطقة البحو الكارة 

 .وهي إمكانية تقرتن  بدورها مبستوى الدللبإمكانية احلصوة على األغذية 

  



23 COFO/2012/9.2 

 

 استهالك األغذةة والتغذةةحتسني نوعية وتواز   – 3التحدي 

 

يستدعي منو الطلب العاملي  وأثر ذلك على البيئة واألسعار  وانتنار العادات اليذائية السيئة وما يتصةل بهةا   - 26

ويفةرتض التصةدي هلةذا    . محيات أكار استدامة وسرتمةتييريات جذرية إلتباع   من عدم توازن تيذوي ومناكل صحية

ويتطلب ذلك جمموعة من اإلجةرانات  . التحدي تعديَل أمناط االستهرتك والعادات مبا يف ذلك عرب لفض اهلدر اليذائي

ذويةة   من وجهات النظةر التي )أو الاقافية وإعادة التنديد على القيمة احلقيقية لليذان /مبا يف ذلك التييريات السلوكية و

 .ودمج التيذية بوصفها من النواغل األساسية يف كل السياسات املتصلة باألنظمة اليذائية( والرمزية  واالقتصادية

 

وإبةراز العرتقةة بةني إعةداد      يب النهوض بالرتبية واملعلومات ال  تألذ بعني االعتبار املساواة بني اانسني- 22

 يتعني دمج مفهوم التيذية على حنو أفضةل يف السياسةات والةربامج الزراعيةة    يف املقابل  . الوجبات  والتيذية  والصحة

وينبيي حتديد العناصر الة  يةب النهةوض بهةا يف سرتسةل اإلمةداد       . مبا فيها تلك املتصلة باستدامة املوارد الطبيعية

كمةا  . ذلك سلطات القطاع العةام للتأثري على ليارات املستهلكني واألطراف الرئيسية يف السلسة اليذائية بأكملها  مبا يف 

أّن العرتقة ما بني التعليم  والصحة  والزراعة حباجة ملزيد من التطوير  وال بّد مةن األلةذ بهةا عنةد وضةع السياسةات       

 .والربامج

 

آذار /مةارس  يلدى النظر يف اخلصائص واألولويات اإلقليمية  قامت املؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة يةهر    - 28

 : مبا يلي 0200سان ني/وأبريل
 

اقرتح املؤمتر دمج هذا التحدي يف التحدي السابق  أي األمن ( 0) :أموةكا الالتينية ومنطقة البحو الكارة 

 .اليذائي  عند حتديد األهداف االسرتاتيجية
 

يددت على أهمية احلد من لسائر ما بعد احلصاد وتطوير القةدرة علةى وضةع ضةوابط لسةرتمة      ( 0) :أفوةقيا

 .األغذية

 

املزارعني أصحاب حتسني سبل كسب عيش السكا  الذةن ةشيرو  يف املناطق الوةفية مبا يف ذلك  - 4التحدي 

 النساء يف إطار التحضو، وتغري البنى الزراعية ال سيما، والصيايةن واملختصني بالغابات ،احليازات الصغرية

 

واانسةانية  للفئةات االجتماعيةة   ادي والفرص ال  تضمن سبل كسب العةيش  يب توفري وتعزيز النمو االقتص- 22

وال بد من تصميم اإلسرتاتيجيات  والسياسات  . احلضريةو املناطق الريفيةبني  يف سياق توثيق الروابط املختلفةوالعمرية 

من األننطة الريفية وغةري الريفيةة   الدلل  لكسب األلرىفرص اللتوفري العمل الرتئق و واألطر املعيارية والربامج وتنفيذها

ومن الرتزم  على نفس اليرار تصميم نظم فّعالة لألمن والرقي االجتماعيني جترى إقامتها على أسةاس  . يف املناطق الريفية

جديةدة يف السياسةات    توازنةات  عةّدة  ض ذلةك يف بلةدان   فةرتِ وَي. يبكات األمان الراهنة وغريها من آليات الدعم الزراعي

 .ة على حساب الزراعة ما ُيحّتم اعتماد آليات حوكمة جديدة وقوية على الصعيدين احمللي والوطيناملوضوع
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ُيعترب لفض التفاوت يف املداليل بني األقاليم  واجملموعات االجتماعية املختلفة يف كّل من البلدان  وحتديةدًا  - 62

هةدفًا هامةًا وهةو ينطةوي علةى      سان إىل املوارد اإلنتاجية القضان على انعدام املساواة ما بني اانسني  وحتسني وصوة الن

أّمةا  . يقةّل أهميةة عّمةا سةبق     كما أّن دمج السكان النباب يف سوق العمل هدف ال. مكونات رئيسية يف إطار هذا التحدي

ضةمان  ة ومحاية احلق يف األرض ويف موارد طبيعية ألرى  وتوفري اخلدمات االستنارية واملاليةة فمهمةة لتعزيةز االنتقةا    

باإلضافة إىل ذلك ينبيةي تنفيةذ السياسةات اخلاصةة لةدعم املةزارع الصةيرية        . أننطة إنتاجية وتنافسيةيف سبيل التنويع 

اعتمةاد  واألسرية  والتعاونيات  ومجعيات املزارعني لدجمها على حنو أفضل يف األسواق ويف سرتسةل اإلنتةا   وكةذلك    

 .واع ألرى من التدلرتت يف أقاليم وبلدان لتلفةسرتاتيجيات االنتقاة من الزراعة إىل أنا

 

آذار /لدى النظر يف اخلصائص واألولويات اإلقليمية  قامت املؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة يةهري مةارس     - 60

 :مبا يلي 0200نيسان /وأبريل
 

أعرب املةؤمتر اإلقليمةي عةن يةاغل لةاص فيمةا يتعلةق بأوضةاع          :أموةكا الالتينية ومنطقة البحو الكارة 

 .حتسني سبل عيش النسان ويبان الريا والسكان األصليني

 

 أنظمة غذائية وزراعية أكثو إنصافًا واستيشابًا على املستوةات احمللية، والوطنية، والدولية قيام ضما  - 5التحدي 

 

وإقليميًا  وعامليًا  والتدابري التنظيمية النفافية والكفانة  وتقلةيص   يب أن يعزز تنظيم سرتسل القيمة وطنيًا - 60

وُينةك ل النهةوض بنمةاذ  العمةل النةاملة       . قوة السوق مبا يتيح اميع األطراف املناركة االضةطرتع بةدور ذي ميةزى   

وحتسةني  ، هةا املنةتجني ومتكين    وتقويةة مجعيةات  ضمان استجابة مواصفات املنتجات الحتياجةات السةوق احلقيقيةة   و

كما يب العمل على ضم صيار املنتجني إىل سرتسل القيمة يف الزراعةة  واليابةات    . مهمة عناصراملعلومات يف األسواق 

ة صيار املزارعني وااماعات الريفية  حتمييازة األراضي حلاسات يس وضع  يف معظم األقاليم  ينبييو. ومصايد األمساك

أّمةا علةى   . ا أن ترابطها مع استدامة املوارد الطبيعية ينبيةي أن يؤلةذ يف االعتبةار     كممن عمليات تركز ملكية األراضي

سرتاتيجيات وسياسات لاصة وتفضةيلية لرتسةتفادة مةن التجةارة     االصعيد الدولي فتحتا  الدوة املستوردة  واملصدرة إىل 

ولتحقيق هذه .  ذائي يف األماكن األلرىوبلوغ أهداف األمن اليذائي لديها مع ألذها بعني االعتبار احتياجات األمن الي

األهداف ُيعترب تطوير األسواق اإلقليمية  واالستفادة منها هدفًا جوهريًا يف معظةم األقةاليم  متامةًا كاملسةاعدة الة  ُتقةدم       

 األغذية  واألمراضيف ما يتعلق بسرتمة  ال سيماري الدولية ال  ما فتئت تزداد صرامة  يللبلدان واملنتجني لرتمتااة للمعا

  .احليوانية والنباتية

 

آذار /تنمل اخلصائص واألولويات اإلقليمية الة  قةدمتها املةؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة يةهري مةارس        - 62

 : ما يلي 0200نيسان /وأبريل
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ويفافة  مبا يف ذلةك   احلاجة إىل استحداث أسواق لألغذية تكون مفتوحة وكفونة( 0) :ئآسيا واحمليط اهلاي

التطوير التدريي لسرتسل قيم إنتا  األغذيةة وأهميةة تعزيةز هةذه العمليةة  واحلةد كةذلك مةن         ( 0)التجارة  

 .لسائر ما بعد احلصاد
 

وحتديةد املعةايري والسياسةة     مام الةدوة األعضةان ملنظمةات التجةارة اإلقليميةة والعامليةة      ضأهمية ان( 0) :أوروبا

 .هذه الدوة إىل احلصوة على الدعم يف جمالي السياسة واملؤسساتاالقتصادية  وحاجة 
 

الصةحية  تعزيز التةدابري  ( 0)يدد اإلقليم على أهمية استحداث بنى أساسية موجهة إىل السوق  ( 0) :أفوةقيا

وتنفيةذ سياسةات جتاريةة ووضةع أطةر نائمةة       ( 2)والنظم اخلاصة بسرتمة األغذية من أجل حتسني التجارة  

 .تطوير صناعات جتهيز املنتجات الزراعية املضيفة للقيمة( 2)األقاليمية والدولية  للتجارة 

 

 لتهدةدات والصدمات املتصلة بالزراعة واألمن الغذائيا صموي سبل كسب الشيش أمام زةاية - 6التحدي 

 

 اإلنسةان  والة   تؤثر اهلنايةة إزان التهديةدات والصةدمات املختلفةة الطبيعيةة وتلةك الة  هةي مةن صةنيع           - 62

الصةدمات  إن و. مع ازدياد الكاافة السكانية ال سيماما انفكت ترتابط يف ما بينها  على سكان األرياف بوترية وقوة أكرب 

م األمةن  اخلسةائر يف املةداليل وانعةدا   فرص العمل  وتقلب األسةعار احلةاد و  االستقرار املالي  وعدم ب املرتبطةاالقتصادية 

. فردية واجتماعية باهظةة  تكاليا وتنطوي علىبنيوية   تجابات السياسية املناسبةغياب االس يفصبح  ت  ال اليذائي 

وتعترب البلدان الة   . توفري األدوات الكفيلة بإدارة املخاطر  ويبكات السرتمة للتخفيا من أثر هذه الصدمات ومن املهم

سةرتاتيجيات   الويةب أن تؤلةذ ا  . كمةة تنهد أزمات مزمنة هنة بنكل لاص بسبب ضعا املؤسسات وأنظمةة احلو 

والسياسات  والربامج اإلمنائية  واإلنسانية بعني االعتبار  وال بد من التقليل من املخاطر الكارية واملرتابطة والة  تةؤثر   

على سبل معينة الناس وإدارتها على حنو أفضل ملساعدة النةاس علةى التكيةا  والتةأقلم مةع التهديةدات والصةدمات        

سرتاتيجيات اهلادفة إىل التكيا والتصدي لتيري املناخ  وبنان القدرات ملكافحة األمراض الوتنكل ا. ة واملفاجئةالتدريي

 .عناصر مهمة يف اإلطار العام هلذا التحدي  احليوانية والنباتية وعلى وجه اخلصوص األمراض العابرة للحدود

 

آذار /املؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة يةهري مةارس      لدى النظر يف اخلصائص واألولويات اإلقليمية  قامت- 62

 : مبا يلي 0200نيسان /وأبريل
 

أعةرب املةؤمتر اإلقليمةي عةن القلةق اخلةاص إزان الكةوارث        ( 0) :أموةكا الالتينية ومنطقة البحاو الكاارة   

 .على أهمية ذلكالطبيعية املتصلة بتيري املناخ واحلاجة إىل استحداث أدوات حمسنة ملكافحتها مع التنديد 
 

سلط املؤمتر اإلقليمي الضون على تزايد أهميةة ووتةرية الكةوارث الطبيعيةة املتصةلة      ( 0) :آسيا واحمليط اهلايئ

بتيري املناخ وأهمية إعداد نظم لإلنةذار املبكةر فضةرًت عةن إعةداد وننةر التكنولوجيةا واألدوات احملسةنة إلدارة         

  .الكوارث
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 ومصاةد األمساكوالغابات،  والزراعة، مة لتلبية احتياجات أنظمة الغذاء،آليات احلوك تشزةز - 7التحدي 

 على الصشد الوطنية واإلقليمية والشاملية

 

  نمل قطاعات عّدة  وطائفة واسعة مةن أصةحاب النةأن   ا تمن الصعوبة مبكان التصدي لتحديات التنمية ألّنه- 66

وللحدود كإدارة املةوارد املائيةة  ومسةتجمعات امليةاه  ومةوارد االقتصةاد       األبعاد العابرة لرتلتصاصات بلذ األوال بد من 

العوامةل  زد على ذلك أّن العوملة متلي التصدي ألوجه عدم التوازن احلالية كانعةدام األمةن اليةذائي  و   . األزرق يف البحار

الةري  ومسةتجمعات امليةاه العةابرة      واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية املنرتكة  مبةا يف ذلةك ميةاه    البيئية اخلارجية 

كمةا أّنةه ال بةّد مةن تةوفري      . للحدود  وموارد احمليطات من لرتة أننطة يري التناور حوهلا وتكةون فعالةة ومنصةفة   

املنتجات العامة املناسبة مبا يف ذلك اخلدمات  واملعلومةات  واملعرفةة  واالبتكةارات  واملنةورة السياسةية املسةتندة إىل       

مية  واألطر املعياريةة  ومةدونات السةلوك  واالتفاقةات علةى العمةل املنةرتك  وهل ةم جةرة علةى املسةتويات            األدلة الدا

ولألسباب املذكورة آنفًا  يب اعتماد آليةات حوكمةة أكاةر قةوة وفعاليةة      . احمللية  والوطنية  والعاملية لتحقيق التنمية

تع بالنفافية وتتميز باإلنصاف  وتعزز مناركة كافةة أصةحاب     وينبيي أن تتمعلى الصعد احمللية  والوطنية  والعاملية

  وأن تفضةي إىل  أو السياسي/النأن بنكل مفيد  وحتديدًا أولئك الذين ُيعتربون أضعا على صعيد التمايل االجتماعي و

لقطةاع اخلةاص   ويعترب إننان تعةاون فّعةاة بةني القطةاع العةام وا     . إننان بيئة متك ن من تصميم وتنفيذ السياسات والربامج

 .واجملتمع املدني على مجيع املستويات يف النظم الزراعية واليذائية عنصرًا مهمًا من هذا التحدي

 

آذار /لدى النظر يف اخلصائص واألولويات اإلقليمية  قامت املؤمترات اإلقليميةة املعقةودة لةرتة يةهري مةارس     - 62

 :مبا يلي 0200نيسان /وأبريل
 

سةلط املةؤمتر اإلقليمةي الضةون علةى أهميةة حتسةني إدارة وتنظةيم قطةاع اإلنتةا            ( 0) :آسيا واحمليط اهلايئ

 .احليواني متكينًا للنمو السريع بطريقة مستدامة وسليمة بيئيًا
 

أيار املؤمتر اإلقليمي إىل أهمية املنةافع اإلقليميةة والعامةة واحلاجةة إىل احلصةوة علةى الةدعم يف        ( 0) :أوروبا

 .يف ميادين األغذية والزراعة ومصايد األمساك والياباتجماة البحوث التطبيقية 
 

 يعلةى أهميةة دعةم اإلصةرتحات املؤسسةية وبيئةة الةتمكني التنظيمة         الضوناملؤمتر اإلقليمي  سلط( 0) :أفوةقيا

 .لتحسني النراكات بني القطاعني العام واخلاص
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 التحدةات الشامليةخصائص املنظمة ووظائفها الوئيسية ومزاةاها النسبية مقابل - هاء 

 

 مقدمة

 

وكرتهمةا مةذكور يف عةدد مةن     . استخدم مفهوم املزايا النسبية والوئائا الرئيسية على نطةاق واسةع يف املنظمةة   - 68

وقةد  . 0202-0202 واخلطة املتوسةطة األجةل للفةرتة    0202-0222الوثائق املؤسسية  مال اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

بيئةة التعةاون اإلمنةائي املنظةورة      : أعيد النظر يف استخدام هذه التعبريات وفائدتها وأضيا عنصران حتليليان رئيسيان

إضةافة إىل ذلةك  مت   . واخلصائص التنظيمية األساسية للمنظمة  ومت  نتيجة للتحليل  اقرتاح وئةائا رئيسةية جديةدة   

 .9بعة حتديات عاملية لتارةحتديد املزايا النسبية من زاوية التصدي لس

 

 بيئة التعاون اإلمنائي املتيرية وآثارها بالنسبة للمنظمة

 

فقةد عقةد اجملتمةع    . 0220يهدت بيئة التعاون اإلمنائي ال  تعمل فيهةا املنظمةة عةدة تيةيريات منةذ سةنة       - 62

الدولي  من لرتة  املنتدى الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعونة  التزامات كررت اإلعراب عن األهمية املركزيةة  

ويف الوقت ذاتةه تطةورت أيضةًا  يف اجملةاة اإلنسةاني       . لرتسرتاتيجيات والربامج ذات التوجه القطري بالنسبة للتنمية

الصلة املستمرة بني اجملاة اإلنساني والتنمية مع التأكيد بدرجةة أكةرب علةى احلةد مةن لةاطر       نهج جديدة تندد على 

ويركز جدوة أعمةاة التحةوة الةذي أقرتةه اللجنةة الدائمةة املنةرتكة بةني الوكةاالت يف يةهر           . الكوارث واالستعداد هلا

التنسةيق واملسةانلة وزيةادة موانمةة الةنهج       على أهمية القيادة القطرية هلذه العملية وحتسني 0200كانون األوة /ديسمرب

 .مع النماذ  ااديدة للتنميةاإلنسانية 

 

وقد تبنت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية هذه التييريات  فاعتمدت مخسة مبادئ جديدة للربجمة على سبيل - 22

 :وهذه املبادئ هي. توجيه الربجمة القطرية الفّعالة ال  تدعمها األمم املتحدة
 

 لنهج املعتمد على حقوق اإلنسان ا 

  املساواة بني اانسني 

  االستدامة البيئية 

  تنمية القدرات 

 اإلدارة. 

 

                                                 
لصةةائص املنظمةةة ووئائفهةةا الرئيسةةية ومزاياهةةا النسةةبية مقابةةل التحةةديات العامليةةة   : يةةرد حتليةةل واسةةتنتاجات تفصةةيلية يف الوثيقةةة املعنونةةة   9

(http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/ )   ال  أعدتها جمموعة عمةل تتةألا مةن :Agostini .A وBenbelhassen B. و R. 

Grainger وD. Gustafson وK. Gallaher وV. Gitz وE. Hibi وR. Muthoo وS. Rudgard  

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/
http://www.fao.org/bodies/council/cl144/ar/
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وينطبق كل مبدأ من هذه املبادئ على التزام املنظمة بعمليات وأطر التنميةة الوطنيةة ودعمهةا هلةذه العمليةات       - 20

وقد مت التعبري عةن هةذه املبةادئ علةى     . املنافع العامة على الصعيد العامليفضرًت عن ااهود ال  تبذهلا يف جماة توفري 

  ال  يةددت علةى   0222تنرين الااني /أكمل وجه يف مبادئ روما لألمن اليذائي العاملي ال  اعتمدت يف يهر نوفمرب

وتنميةة القةدرات  والسياسةة    االلتزام بالتنمية ذات التوجه القطري  وعمليات التنسيق والنراكة املتعددة التخصصةات   

 .املعتمدة على القرائن  وزيادة كفانة وفعالية العمل الذي تقوم به املؤسسات املتعددة األطراف بنأن األمن اليذائي العاملي

 

  مت النروع يف املفاوضات الرامية إىل إعادة صياغة جدوة أعماة التنميةة ملةا بعةد سةنة     0202مع اقرتاب سنة - 20

الفقةر  )مةن األهةداف اإلمنائيةة لأللفيةة      0لزيادة عدد البلدان ذات الدلل املتوسط  مل يعد نطاق اهلةدف   ونظرًا. 0202

وعلى الفاو ويركائها العاور  يف نطاق جةدوة األعمةاة ااديةد  علةى     . يعترب مااليًا للدعوة إىل احلد من ااوع( وااوع

وعلةى الفةاو  نتيجةة لةذلك  أن تضةاعا ااهةود       . ة املستدامةأسس مرتئمة للدعوة إىل األمن اليذائي والتيذوي والزراع

يف البلةدان علةى املسةتوى القطةري واإلقليمةي      " اإلنصةاف "لصياغة عملها يف سياق النهج املعتمدة علةى حقةوق اإلنسةان و   

  مبةا يف  وعلى املنظمة  يف الوقت ذاته  أن تزيد من توثيق عرى الصرتت بني جدوة األعماة اإلمنائي ااديةد . والعاملي

تيري املناخ واالستدامة والبيئة والقدرة على االنتعاش وإدارة املخاطر مارًت  وبني اجملةاالت املواضةيعية الة  تتمتةع      ذلك

 .بها الفاو بقدرات فنية وقاعدة معارف سليمة

 

منوذ  التعةاون  إضافة إىل التيريات ال  حلقت املنهد السياسي واالقتصادي  وال  أثرت على األمم املتحدة و- 22

. اإلمنائي الذي تعمل فيه املنظمة  فإن املنظمات األلرى ال  تتدالل املهام املنوطة بها مع مهمة الفاو قد تطورت أيضًا

فالوكالتان الكائنتان يف روما  أي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنةامج األغذيةة العةاملي  اللتةان أننةئتا يف البدايةة       

فضرًت عةن  . رتا من جوانب القوة فيهما  والواقع أن عملها تدالل تدرييًا مع عمل الفاوتلفة  قد غّيلتحقيق أهداف ل

ذلك حدثت زيادة كبرية يف عدد وجوانب قوة املنظمات العاملة يف جماة البحم واستحداث التكنولوجيا وننةرها  ماةل    

دة من أجل التنمية يف أفريقيا  ومعهد البلدان األمريكيةة  ااماعة االستنارية للبحوث الزراعية الدولية  والنراكة اادي

ويف هةذه البيئةة األكاةر تفقةدًا واتسةامًا بالطةابع       . للتعاون يف ميدان الزراعة  ومنظمات اجملتمع املدني  والقطاع اخلاص

ن الوئةائا   التنافسي تصبح لتحديد اخلصائص الفريدة للمنظمة  ال  تعطيها قدرات لاصة على أدان أنةواع معينةة مة   

 .أهمية كبرية يف عملية التخطيط

 

 اخلصائص التنظيمية ملنظمة األغذية والزراعة

 

إن أهم اخلصائص وأوجه القوة األساسية ملنظمة ما هي تلةك الكامنةة فيهةا وال ختةص سةواها وحتةدد مساتهةا        - 22

 :بينها  فريدة ومقصورة على املنظمةوهناك عدة لصائص أساسية كامنة يف الفاو وتعترب  باامع . التنظيمية األساسية
 

وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف األغذية والزراعة  املوكل إليها من الدوة األعضةان فيهةا مهمةة العمةل       (0)

مبةا فيهةا مصةايد األمسةاك واليابةات      )على الصعيد العاملي  يف معااة مجيع جوانب األغذيةة والزراعةة   
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مةةن اليةةذائي والتيذيةةة علةةى طةةوة السلسةةلة املتداللةةة للنةةؤون اإلنسةةانية    واأل(وإدارة املةةوارد الطبيعيةةة

 واإلمنائية  

إتاحة منتدى حمايد ميكن للدوة أن تتصل ببعضةها فيةه بييةة     وسلطةالصفة الدولية احلكومية واحليادية  (0)

 الدلوة يف حوار وتبادة املعارف 

 املتصلة بأهداف املنظمة سلطة مطالبة أية دولة عضو بتقديم  املعلومات  (2)

ميزانية عادية تعتمد على االيرتاكات املقدرة تتيح حدًا أدنى مضمونًا من املوارد ال  ميكةن االلتةزام بهةا     (2)

 لألننطة ذات األولوية املربجمة على األجل املتوسط واملتفق عليها بني الدوة األعضان يف األجهزة الرئاسية

عية كبرية  يري حندها بصورة متزايدة دعمًا للنتةائج التنظيميةة للفةاو    وهي ميزانية تكملها تربعات طو

 وذلك على سبيل تعزيز املعارف فيها ودورها يف جماة التوعية 

 -رغم قلةتهم -موئفون يتمتعون هربة واسعة النطاق يف كل اجملاالت ال  تيطيها املهمة املنوطة باملنظمة  (2)

 ويعملون بأسلوب متعدد التخصصات 

تواجد قطري يف معظم البلةدان ذات الةدلل املةنخفض  وهةو تواجةد تدعمةه أفرقةة إقليميةة وعامليةة مةن            (6)

 .اخلربان  لرتستجابة للطلبات املقدمة من البلدان واألقاليم

 

 الوئائا الرئيسية

 

 املنظمةة وسائل العمةل احلامسةة الة  ستسةتخدمها     بأنها  0202-0202اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  تعرف- 22

وقةد تطةورت   . فهي متال أنةواع التةدلرتت الة  سةتعطيها املنظمةة األولويةة يف لطةة عملةها        ومن ثم  .لتحقيق النتائج

 .الوئائا الرئيسية على مر السنني ويف لتلا وثائق التخطيط

 

مت استخرا  عدد من الوئائا الرئيسةية علةى أسةاس تطةور البيئةة اإلمنائيةة والسةمات الواضةحة للخصةائص          - 26

ووفقًا للتقييم اخلارجي املستقل للمنظمة فإن هةذه اخلصةائص تضةفي عليهةا طابعةًا فريةدًا يضةعها يف        . األساسية للمنظمة

 ال ميكةن أليةة منظمةة ألةرى    " هي الوئائا الرئيسية ال هذه . اجملاالت الرئيسيةاملركز املناسب للقيام بدور متميز يف 

وتقابل هذه الوئائا جمةاالت عمةل   . للقيام بالعمل امليداني وضع املنظمةوال  تربر بالتالي  "الوفان بها بالصورة املرتئمة

 مةة أن ختتفةي مةن   لو قةدر للمنظ "املنظمة ال  حددها التقييم اخلارجي املستقل على أنها جماالت يلزم إعادة الرتاعها 

إضافة إىل ما تقدم  هناك أيضًا جماالت قد ال تكون الفاو الرتعب الوحيد فيها  لكن يتوقع منها أن تقةوم  . "ًاالوجود غد

أن تكاا جهودها السةتحداث يةراكات   ويف مال هذه احلاالت يكون على الفاو أن تعمل مع يركان و. بدور قيادي فيها

 : وقد أسفر تقييم اخلصائص األساسية احملددة أعرته عن الوئائا الرئيسية التالية. تاسرتاتيجية وتفعيل هذه النراكا
 

تيسري مهمة البلدان ودعمها يف إعداد وتنفيذ االتفاقات الدولية  ومدونات السلوك  واملعايري الفنية  وغةري   (0)

 السياسات ذلك من الصكوك الدولية عن طريق آليات احلوكمة العاملية وكحوار بنأن 

إسدان املنورة للبلدان ودعمها يف مناركتها الفعالة وعلى بّينة يف إعةداد هةذه الصةكوك العامليةة واإلقليميةة       (0)

 ورسم السياسات وتنمية القدرات املؤسسية الرتزمة لتنفيذها على املستوى الوطين والصعيد اإلقليمي  
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واملعلومات يف اجملاالت املتصلة باملهمة املنوطة بالفةاو   جتميع وحتليل ورصد وحتسني النفاذ إىل البيانات  (2)

مبا يف ذلك االجتاهات والتوقعات العاملية واإلقليمية ومةا يقةرتن بهةا مةن اسةتجابة مةن قبةل احلكومةات         

  (والتنريعات واإلجرانات على سبيل املااة السياسات)وأصحاب النأن اآللرين 

وار السياسات لزيادة الفعالية على األصعدة العامليةة واإلقليميةة   وح تيسري وتنجيع ودعم حتسني احلوكمة (2)

 والقطرية 

تقديم املنورة والدعم يف جماة تنمية القدرات على الصعيدين بيية إعداد وتنفيةذ ورصةد وتقيةيم سياسةات      (2)

 .واستامارات وبرامج مبنية على القرائن

ائيني واجملتمةع املةدني والقطةاع اخلةاص مةن أجةل       تيسري إقامة النراكات بني احلكومات والنركان اإلمن (6)

 .حتقيق األمن اليذائي والتيذوي والتنمية الزراعية والريفية

ضةمن نطةاق    ةواالتصاة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعامليةة يف اجملةاالت الداللة   االضطرتع بالدعوة  (2)

 .املهمة املنوطة باملنظمة

 

أن هذه الوئائا الرئيسية تتسق مع ريية التقييم اخلارجي املستقل ال  تفيد بةأن  ومن األهمية مبكان مرتحظة - 22

هدف املنظمة هو أن تكفل  يف مجيع اجملةاالت الداللةة ضةمن نطةاق املهمةة املنوطةة بهةا  متتةع البلةدان مةن مجيةع            

عامةة واخلةدمات الة  حتتةا      مستويات التنمية  ال سيما أيد البلدان فقرًا  بفرصة احلصوة على املعلومةات واملنةافع ال  

وهذا اهلدف املعلن يقتضي من املنظمة أن تكون جهة لرسم السياسات والتيسري وعقد النةراكات والتنسةيق فضةرًت    . إليها

 .عن كونها جهة للمبادرة واإلجناز

 

وحتى ميكن أدان هذه املهام  وتبعًا للتوصيات املقدمة من املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا النمالية  ينبيي - 28

القيةام  ( ب)الرتكيز على لربتها ومعارفها الفنية  واستخدام املمارسات اايدة املتاحة هلا وللبلدان األعضان  ( أ: )للفاو

. والنةراكات االستفادة من قدرتها على إقامة يبكات التعةاون  (  )ة املنوطة بها  بدور قيادي عند ارتباط األننطة باملهم

فضرًت عن ذلك سيكون على املنظمة يف بعض احلاالت أن تعزز قدراتها يف اجملاة التنظيمي وميدان املوارد البنةرية علةى   

 .السوان حتى تكون قادرة على تنفيذ الوئائا الرئيسية السبع على أكمل وجه

 

جتري يف القسم التالي معااة مسألة املزايا النسبية للمنظمة يف عرتقتهةا بكةل حتةد مةن التحةديات اإلمنائيةة       - 22

 .املختارة

 

 املزايا النسبية يف عرتقتها بالتحديات املختارة

 

 : إن امليزة النسبية مفهوم نسيب من ثرتثة أبعاد- 82
 

ذات صةلة  وال تعد امليزة النسبية ميزة إال إذا كانةت  . أواًل  إنها قدرة لاصة مقابل املهمة النهائية املننودة (0)

 .للتصدي هلذا التحدي( أي األهداف" )ما يب حتقيقه"الرتزم التصدي له و  بالتحدي
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وتنفةذها حتقيقةًا    ّعهةا تتبالة  باسةتطاعة الفةاو أن     جمموعةة األننةطة والصةكوك   ثانيًا  إنها تتوقةا علةى    (0)

 : ويتم ذلك يف اجتاهني. لألهداف املختارة
 

ميكن لألننطة الة  تسةعى الفةاو إىل حتقيقهةا أن تةؤدي      : من األننطة إىل املزايا النسبية والقدرات (أ)

 مبرور الوقت إىل للق قدرات ومزايا نسبية 

او إىل االضطرتع باألننةطة يف اجملةاالت   تسعى الف :من املزايا النسبية والقدرات اخلاصة إىل األننطة (ب)

 .ال  تتمتع فيها مبزايا نسبية أو قدرات لاصة
 

ثالاًا  يتعلق املفهوم بأدوار ااهات الفاعلة األلرى وأدائها فيما خيص التصةدي لةنفس التحةدي وحتقيةق      (2)

 .األهداف احملددة بنفس جمموعة األدوات أو مبجموعة أدوات لتلفة

 

إن التحليل الذي حيدد املزايا النسبية الراهنة للفاو مقابل كل حتد من التحديات يةرد  لإلحاطةة  يف الوثيقةة    - 80

علةى العنةوان   املتاحةة علةى النةبكة    " لصائص منظمة األغذية والزراعة والوئةائا الرئيسةية واملزايةا النسةبية    "املعنونة 

 :يبةةّين ااةةدوة الةةوارد يف الوثيقةةة أربةةع مةةواد     . /http://www.fao.org/bodies/council/cl144/en: التةةالي

 املزايةا النسةبية للمنظمةة أو قةدرتها علةى العمةل       (  )لإلسةهام يف التحةديات    " إجنازهما يلزم ( "ب)التحديات  ( أ)

 .األننطة والوسائل واألدواتجماالت الرتكيز املمكنة لعمل املنظمة من حيم ( د)

 

 ملنظمة األغذةة والزراعة االسرتاتيجيةحتقيق األهداف -  واو

 

إن التحديات السبعة احملددة واملعروضة يف القسم داة  مبا فيها اخلصائص واألولويات احملددة يف كل إقليم  - 80

واسةتكمل التحليةل بارتثةة عناصةر إضةافية وفةرت       . هي االعتبارات األساسية ال  ايتقت منها األهداف االسرتاتيجية

 :املعلومات للعملية التحليلية ال  أدت إىل التيارها

 األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة  واملهام الواسعة األلرى ال  أقرتها األجهزة الرئاسية لألمم املتحدة ( 0)

 االتفاقات الدولية ذات الصلة بعمل الفاو ( 0)

 .التنظيمية الرئيسية للفاو والوئائا األساسية املنتقة منها وال  مت حتديدها فيما خيص كل حتداخلصائص ( 2)

 

وسوف يتم تطوير هذه األهداف االسرتاتيجية اخلمسة لتصبح اقرتاحات مكتملة األركان ياملة عةرض تفصةيلي   - 82

وبعةد ذلةك سةترتجم اجملةاالت     . ا عليهةا وسيجري عرض املنكرتت احملددة ال  سرتكز الفاو عملةه . للقضايا الرئيسية

 .ذات األولوية لعمل املنظمة إىل لطة عمل تنمل األهداف واليايات واألدوات

 

 : وفيما يلي عرض لألهداف االسرتاتيجية اخلمسة- 82

 

http://www.fao.org/bodies/council/cl144/en/
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 انعدام األمن اليذائي وسون التيذيةوالقضان على ااوع  : 0اهلدف االسرتاتيجي 

 

 بيا  املركالت

 

ينتج العامل ما يكفي من األغذية لتوفري الطعام الكايف للجميع  غري أن مئات املرتيةني مةن البنةر يبيتةون علةى      - 82

 النةزرة مليون من األطفاة دون اخلامسة من العمر سون التيذية املةزمن  ويةؤثر العجةز يف امليةذيات      028الطوى  ويعاني 

ه  تفيد التقديرات بوجةود أكاةر مةن مليةار نسةمة يعةانون زيةادة يف        ويف الوقت ذات. على أكار من ملياري نسمة يف العامل

وإضافة إىل األبعاد األلرتقيةة النعةدام األمةن اليةذائي وسةون التيذيةة فإنهمةا        . مليون نسمة يعانون السمنة 222الوزن و 

ه التكلفةة كةاريًا تكلفةة    وتفوق هذ. يكبدان اجملتمع برمته تكلفة هائلة تتمال يف لسارته من اإلنتاجية والصحة والرفاهية

وبقان منكلة ميكن جتنبها متامًا  لاصة يف مواجهة التقدم الرئيسةي احملةرز يف جمةاالت ألةرى ماةل      . معااة املنكلة

النمو االقتصادي والعلوم والتكنولوجيا  يعين أن املطلوب هو عقد التزامةات بقةوة تفةوق كةاريًا قةوة االلتزامةات احلاليةة        

ومل يةتم تعمةيم األمةن اليةذائي والتيةذوي تعميمةًا كافيةًا يف األطةر         . حزمًا فضرًت عن زيادة املسانلة واختاذ إجرانات أكار

 .اإلمنائية االسرتاتيجية على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية

 

وينطةوي هةذا   . إضافة إىل االلتزام االجتماعي والسياسي  هناك حاجة إىل الرتكيز على األمن اليذائي والتيذوي- 86

األمن اليذائي والتيذوي وضمان اتساق السياسات والربامج عرب القطاعةات الة  تعةرب عةن أبعةاد      على إننان إطار لتعميم 

ويقتضةي إننةان هةذا اإلطةار     (. حلصوة عليها واستقرارها واستخدامهاتوافر األغذية والتيذية وا)األمن اليذائي والتيذوي 

أم تنفيةذه فيقتضةي وجةود اآلليةات     . توافر البيانات  وحتليل األمن اليذائي والتيذوي  ونظام للرصد والتقيةيم واملسةانلة  

والتيذوي أنه ينطوي علةى   ومما يعقد التحدي املتمال يف إننان وتنفيذ إطار يامل لألمن اليذائي. ونظم احلوكمة املناسبة

كاري من أصحاب النأن فضرًت عن ئهور جمموعة من التحديات ااديدة  وال  مل يتم فهمها بالكامل بعد  مال تةأثري  

 .احلضرنة السريعة وتيري املناخ والعوملة وزيادة وتقلب أسعار األغذية والطاقة والسلع األساسية األلرى

 

 ما ةلزم عمله لتحقيق اهلدف

 

التزام سياسي قوي وفّعاة لتحديد األمن اليذائي والتيذوي كهدف رئيسي : االلتزام السياسي القوي والنراكات- 82

لسياسة التنمية على مجيع املستويات  فضرًت عن درجة عالية من التعاون واالتساق بني متخذي القرارات يف احلكومةات  

وبعم االلتزام السياسي فيما بةني أصةحاب النةأن ينطةوي علةى       .واجملتمع املدني والقطاع اخلاص والنركان اإلمنائيني

تضم أصحاب يأن متعددين يكون من يأنها أن تكفةل  ضةمن   إذكان الوعي واملناصرة من جهة  وإننان وتعزيز يراكات 

 وميكن للجنة األمن اليذائي العاملي  بوصفها منتدى يمع أصحاب يةأن . مجلة أمور  الرصد واملسانلة من جهة ألرى

 .متعددين  أن تكون منوذجًا حيتذى يف هذا الصدد
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يتمال  األساس الرتزم إلننان إطةار يةامل لألمةن اليةذائي والتيذيةة ألغةراض       : أطر وعمليات سياساتية ياملة- 88

يف الفهم الراسةخ لألسةباب الكامنةة للجةوع وسةون التيذيةة املسةتمرين الةذي علةى بيانةات            اختاذ اإلجرانات السياساتية

وينبيي أن يكون التنسيق السياساتي عرب القطاعات وأصحاب النأن مصممًا  .وإحصانات وحتليرتت ميكن التعويل عليها

ن اليةذائي والتيذيةة أن تنةمل    وسيكفل اإلطار النةامل لألمة  . حبيم يناسب احتياجات لتلا األقاليم وفئات السكان

رحية وقابلة للقياس من أجل القضان على ااوع وانعةدام  صاالسرتاتيجيات اإلمنائية والسياسات والربامج املكانية أهدافًا 

وسةتوفر هةذه األطةر السياسةاتية     . كذلك آليةات مرتئمةة للرصةد وتقيةيم التةأثري     األمن اليذائي وسون التيذية  وأن تنمل 

 .زم لتخصيص املوارد ورصد التقدم وضمان املسانلةالتوجيه الرت

 

حتى تكون السياسات والربامج فعالة وتكفل التقدم السريع صةوب القضةان   : القدرات املتناسبة مع االحتياجات- 82

ااوع وسون التيذية يكون من الرتزم ترمجتها إىل إجرانات مةن منظةور األغذيةة والتيذيةة  كمةا يةب ختصةيص        على 

ويةب أن يكةون االسةتامار يف القطاعةات اليذائيةة والزراعيةة       . ملالية الكافية وتعزيز القدرات البنرية واملؤسسيةاملوارد ا

حساسًا للتيذية  مع كفالة االستامارات الكافية للقطاعات األلةرى ذات األهميةة احلامسةة للقضةان علةى ااةوع وسةون        

 .التيذية مبا يف ذلك القطاعني الصحي واالجتماعي

 

 زيادة إنتا  الزراعة ومصايد األمساك واليابات بطريقة مستدامة :0دف االسرتاتيجي اهل

 اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا

 

 بيا  املركالت

 

وثةرتث  ( 0.2)زاد اإلنتا  الزراعي العاملي لرتة السنوات اخلمسني املاضةية مبةا يةرتاوح بةني مةرتني ونصةا       - 22

املعتمةدين علةى الوقةود األحفةوري واملةدلرتت الكايفةة  وللتوسةع يف األراضةي         الةري  مرات  كنتيجة أساسية للزراعة و

وقد وصلت معدالت منو غلة احملاصيل ومصايد األمساك الطبيعية إىل حدها األقصى ومن . الزراعية وإن كان بدرجة أقل

على معظم النظم الزراعيةة  وهذه الزيادات اإلنتاجية تضيط بصورة غري مسبوقة . ثم فقد ألذت يف التباطؤ لسنوات عديدة

 .يف العامل

 

وقد اقرتنت الزيادات يف اإلنتا  اليةذائي  يف أمةاكن كةارية بالفعةل  مبمارسةات إداريةة أدت إىل تةدهور نظةم         - 20

ويعاني ربع موارد العاملي من األرض من التدهور النديد يف حني تعتةرب أراض  . األراضي واملياه ال  يعتمد عليها اإلنتا 

ومتال املمارسةات الزراعيةة املسةتدامة وتيةيري اسةتخدام األرض أهةم       . يف املائة متدهورة بصورة معتدلة 8إضافية نسبتها 

جي ذات األهمية احلامسةة لإلنتةا    عوامل تدهور الرتبة ال  تؤدي إىل فقدان لدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولو

 .اليذائي
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املصةدر املبايةر للخنةب املسةتخدم يف األغةراض الصةناعية واحلطةب واملنتجةات احلرجيةة غةري            اليابات هي- 20

ورغةم أن لليابةات أهميةة رئيسةية يف     . وهي توفر اليذان والدلل النقدي لنحو مليار من أيد سكان العامل فقةراً . اخلنبية

 .واملياه والتخفيا من وطأة تيري املناخ  فما زاة قطع اليابات وتدهورها ميال منكلة رئيسيةمحاية الرتبة 

 

ودعمةت سةبل    األمسةاك مليون طن من  020أنتجت املصايد الطبيعية وتربية األحيان املائية معًا  0228يف سنة - 22

يف املائة من مصايد األمساك  وتتزايد نسبة األرصدة  20ما نسبته  نضبويف الوقت ذاته . مليون نسمة 222العيش لنحو 

 بصورة مستمرة  ويؤدي تيةري املنةاخ إىل حتةوالت يف الرصةيد السةمكي     ( يف املائة 20)السمكية املعرضة لرتستيرتة املفرط 

 .ما زالت غري مفهومة جيدًا

 

وسيستمر الطلب العاملي على األغذية والعلا واأللياف  وسيكون على إنتا  الزراعة واليابات ومصايد األمساك - 22

وفةوق هةذه التحةديات  سةيكون تيةري املنةاخ مباابةة مضةاعا ملخةاطر          . أن تنبع هذا الطلب  لاصة يف البلدان النامية

يؤدي تيري املناخ إىل تييري أمنةاط درجةات احلةرارة ومعةدالت     ومن املتوقع أن . موجودة بالفعل يف أجزان كارية من العامل

التهطل وتدفق األنهار ال  تعتمد عليها نظم اإلنتا  يف العامل  وإىل زيادة األحداث املنالية املتطرفة ال  هلا تأثري قوي 

 .على مستويات اإلنتا   وتوافر املوارد الطبيعية  وسبل عيش السكان

 

 اهلدفما ةلزم عمله لتحقيق 

 

 –على قطاعات الزراعة واليابات ومصايد األمساك أن تتحوة إىل نظم االستهرتك واإلنتةا  اليةذائي املسةتدامة    - 22

علةى لةدمات الةنظم اإليكولوجيةة الة       أي اجملاة القادر على االستجابة للطلب املتزايد مع احملافظة يف الوقت ذاتةه  

لتحوة إىل اقتصاد مراٍع للبيئة  وكفالة العدالةة يف التوزيةع  وقةدرة االقتصةاد     ومقابلة التحديات البيئية  وا. يعتمد عليها

على التحمل واالنتعاش  واستدامة نظم اإلنتا   هي ااوانب الة  متيةز السةياق الرئيسةي الةرتزم لتحقيةق الزيةادة يف        

أساس االحتياجات واإلمكانيةات  ى ة  أن تقوم الزيادة يف اإلنتا  عليويب  بصفة رئيس. اإلنتا  اليذائي وغري اليذائي

 .والقيود اإلقليمية املختلفة

 

ويب إعطان األولوية لتحسني فعالية نظةم اإلنتةا  مةع إيةرتن عنايةة لاصةة لصةيار املنةتجني والنسةان الةذين           - 26

مةع تيةري املنةاخ  واإلدارة الكفةؤة للميةاه  واإلدارة املسةتدامة        التكيةا ويعترب كل من . ينتجون بالفعل معظم غذان العامل

لألراضي  وصون املوارد الوراثية والتخفيا من وطأة غازات االحتبةاس احلةراري عوامةل رئيسةية للزيةادة الضةرورية يف       

نتفع على أكمل وجه من وت التقليدية وعلى التكنولوجيا ال  تستفيد من املعلومات ال  تيلها النظم اإليكولوجية. اإلنتا 

ويةب أن تكةون السياسةات    . العلوم احلدياة  أن تدعم الكفانة يف استخدام املةوارد  وإعةادة تةدوير الفاقةد واحلةد منةه      

 .املرتئمة واحلوكمة الرييدة هي حمور هذا التطور
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علةا واألليةاف   ليست قاعدة املوارد ولةدمات النظةام اإليكولةوجي أسةاس مجيةع الةنظم املنتجةة لألغذيةة وال        - 22

ومحايةة قاعةدة املةوارد الطبيعيةة هةي مبةدأ تةوجيهي        . فحسب  بل هي أيضًا نظم مساندة احلياة لكل األننطة البنرية

 .وميكن حتقيق ذلك بتوفري األوضاع الرتزمة الستخدامها بصورة سليمة ومأمونة. الستخدامها

 

 تعزيز عن طريق ن والنباب حتسني سبل عيش سكان الريا  لاصة النسا :2اهلدف االسرتاتيجي 

 فرص العمل وزيادة فرص احلصوة على املوارد اإلنتاجية

 

 بيا  املركالت

 

بيد أن استمرار مستويات عالية من الفقر  لاصة فيما بني قطاعةات  . تناقص الفقر الريفي يف معظم أقاليم العامل- 28

ا يف القطاع الزراعةي  منإضافة إىل ذلك  . حمددة من سكان الريا  ما زاة يضع عقبات واضحة أمام حتقيق أهداف الفاو

د من قدرة الزراعة على أن تكون احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي اإلهماة يف العقود العديدة املاضية  مما أسفر عن احل

 .وإفراز فرص العمالة وكسب الدلل يف املناطق الريفية

 

ففةي  . مسألة أساسية لتحقيةق األمةن اليةذائي والرفاهيةة للسةكان      الريفية بصورة كافيةعد توافر سبل العيش يو- 22

غري أن اخنفةاض  .   الزراعي  فضرًت عن العمل الزراعي وغري الزراعيسبل العيش من اإلنتا قويلي  تنتسياق ريفي حت

أوضاع العمل خيلق عقبات منيعة تعرتض سبيل حتوة أساليب كسب العيش املذكورة إىل طريق لإلفرتت  وسوناإلنتاجية 

 .من براثن الفقر

 

وتنةكل  . بل العةيش املسةتدامة  يواجه كل من نسان الريا والنبان قيودًا متزايدة حتوة بينهم وبني حتقيةق سة  - 022

يف املائة من قوة العمل الزراعية يف البلدان النامية  ومع ذلك فهن يفتقرن يف مجيةع األقةاليم إىل فةرص النفةاذ      22النسان 

وميكن لسد الايةرة الة  تعةرتض سةبيل     . إىل املوارد واخلدمات ال  حيتجن إليها حتى يكّن منتجات يف ميدان الزراعة

 022لى األمن اليذائي العاملي  بتخفيض عدد ااياع مبةا ال يقةل عةن    عكبريًا الوصوة إىل هذه املوارد أن حيدث تأثريًا 

من البطالة ثرتثة أمااة احتماالتها بني الكبار  وهم ميالةون  ( سنة 02-02)وتبلغ احتماالت معاناة النبان . مليون نسمة

 .ويستخدمون منطيًا يف أوضاع العمل األقل استقرارًا نسبة أعلى من العماة الفقران

 

 م عمله لتحقيق اهلدفما ةلز

 

على احلكومات أن تكفل بقةان الزراعةة والتنميةة الريفيةة واحلةد مةن الفقةر الريفةي يف موقةع متقةدم يف بةرامج            - 020

فالسياسات ال  تتيح حوافز للزراعة كي تصبح حمركًا فعااًل للنمو االقتصادي هي  مةع تةوفري   . سياساتها ذات األولوية

 .طاعات السكان تبعًا الحتياجاتهم احملددة  هي سياسات ذات أهمية قصوىفرص لكسب سبل العيش اميع ق
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حيتا  حتسني سبل عيش فقران الريا إىل لليط من السياسات لدعم زيادة اإلنتاجية بني أصةحاب احليةازات   - 020

للعمل الزراعي وغري الصيرية واملزارعني األسريني  مع الرتكيز على النسان والنبان  وسياسات لتنجيع األوضاع الرتئقة 

وتنمل زيادات اإلنتا  الزراعية ال  حتسن سبل العيش تعزيز فرص احلصوة على املوارد . الزراعي  وتعزيز املؤسسات

اإلنتاجية بالقدر الكايف وبصورة أكار اتسامًا باملساواة مع الرتكيز بصفة لاصة على سد الايرات اإلنتاجيةة بةني األغنيةان    

 . ويعترب ضمان النفاذ إىل التكنولوجيا عنصرًا رئيسيا يف هذا الصدد. ة والنسانوبني الرجاوالفقران 

 

منظمات املنتجني من النمو تعةد أساسةية للحةد مةن     ( السياسات  األطر القانونية  وما يابه)إن بيئات متكني - 022

الفقر  ومحاية سكان الريا من آثار الصدمات االقتصادية وغريهةا مةن الصةدمات وتعزيةز العمليةات السياسةاتية األكاةر        

 على املناطق الريفية  سوان كانت من مؤسسةات القطةاع العةام    ومن الرتزم تعزيز املؤسسات ال  هلا تأثري. فعالية ومشواًل

اخلةدمات  )التصدي للعقبات ال  يواجهها أبنان الريا يف أننطتهم اإلنتاجية : أو القطاع اخلاص  وذلك للقيام مبا يلي

يةادة ومنةاركة   تنةجيع الق : (املالية وغريها  الوصوة إىل األسواق  احلصوة على األرض وغريهةا مةن املةوارد اإلنتاجيةة    

مجيع قطاعات السكان يف اختاذ القرارات ال  تؤثر على حياتهم  وكفالة فةرص التمتةع باخلةدمات األساسةية للتنميةة      

وتعزيةز االنتقةاة إىل   الريفية  مال لدمات الصحة  والتعليم  واإلرياد  والنقل  وفرص التمتع بالتكنولوجيةا والطاقةة    

 .ملتنوعة واألكار إنتاجية وقدرة على املنافسةالعمالة الزراعية وغري الزراعية ا

 

يب تنفيذ سياسات لدعم املزارع الصيرية واألسرية والتعاونيات ورابطات املزارعني  لاصة من أجل حتسةني  - 022

إدماجهم يف األسواق وسرتسل اإلنتا   كما ينبيي تنفيذ اسرتاتيجيات للخرو  التدريي من الننةاط الزراعةي واالنتقةاة    

وحيةم إن األهميةة النسةبية هلةذه السياسةات      . أننطة بديلة ومستدامة لكسب العيش يف املناطق الريفيةة واحلضةرية   إىل

ستتباين وإنها ستؤدي إىل أنواع لتلفة من التدلل يف لتلةا األقةاليم والبلةدان  فإنةه ينبيةي دعةم الةنهج اإلقليميةة         

 .اية االجتماعية ويبكات األمان اإلنتاجية لسكان الرياويب تعزيز وحتسني احلم. وعمليات التخطيط الرتمركزية

 

 التمكني من إقامة نظم غذائية وزراعية أكار مشواًل وكفانة على املستويات :2اهلدف االسرتاتيجي 

 الوطنية واإلقليمية والدولية

 

 بيا  املركالت

 

مليون مزرعة صيرية بفرص كةاريًا مةا تكةون حمةدودة للتمتةع بةنظم زراعيةة         222يعيش ملياري نسمة يف حنو - 022

ويف هذه البيئة  تننأ سرتسل واسةعة النطةاق وكايفةة رأس املةاة لتصةنيع املنتجةات الزراعيةة        . وغذائية عادلة وتنافسية

لةب علةى املنتجةات    تدلل فيها املزارع الصيرية واألسرية بدرجات متفاوتة  مع ما يرتتةب علةى ذلةك مةن تيةري يف الط     

رات منةابهة يف القطةاع الزراعةي الصةناعي     وحتةدث تيّية  . ع للدلل على اجملموعات القطاعية والسةكانية ياألولية وتوز

حيم يزداد تركز حصة متنامية بني جتهيز املنتجات اليذائية وتوزيعها وبيعهةا بالتجزئةة يف يةركات جتاريةة زراعيةة      

 .ن احلاالتكبرية ومتكاملة وعرب وطنية يف كاري م
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ويعرقل إننان وحتديم أسواق املنتجات الزراعية واليذائية وجود حواجز على دلةوة األسةواق  وعةدم كفايةة     - 026

  وضعا املنافسة (احلساسية اانسانية)النفاذ إىل املعارف واخلدمات  وختلا منظمات املنتجني وافتقارها إىل النموة 

كةذلك حتةد مةن     .واحملليةة ل  تتيحهةا األسةواق الدوليةة    وعدم كفاية الوصوة إىل التمويل واألصوة األلرى والعروض ا

األرض الة  ال تةوفر احلمايةة الكافيةة مةن      االلتحاق بالسرتسل السوقية للصناعات الزراعية السياسات اخلاصة حبيةازة  

ت عمليات تركز ملكية األراضي لصيار املزارعني واملةزارعني األسةريني  ومربةي املايةية  وحةائزي اليابةات واجملتمعةا       

كما أن عدم كفاية السياسات  واحلوافز التجارية  واألطر القانونية  والعمليةات التنةاركية  والبنيةة األساسةية     . الريفية

وعلى املستوى الدولي  يةب علةى   . واخلدمات العامة  متال عوائق إضافية لننأة أسواق وطنية ودولية يفافة وتنافسية

اتيجيات وسياسات تفاضلية لتحقيق أهدافها اخلاصة يف جمالي األمةن اليةذائي   البلدان املستوردة واملصدرة أن تننئ اسرت

والتنمية االقتصادية مع االمتااة للمواصفات الدولية ال  تتزايد صرامتها ومراعاة احتياجات األمةن اليةذائي يف األمةاكن    

 .األلرى

 

 ما ةلزم عمله لتحقيق اهلدف

 

يار املنتجني وتوثيق صرتتهم باألسواق  مبا فيها أسةواق اخلةدمات البيئيةة    تعترب معااة القيود الواردة على ص- 022

وسرتسل القيمة املتطورة ذات أهمية حيوية خلروجهم من أسر الزراعة الكفافية من جانب ولتحقيق التنميةة الريفيةة مةن    

توثيق الصرتت بةني   تعزيز فرص كسب العيش لصيار املزارعني يفوجانب آلر  ويب حتقيق النمو االقتصادي وإتاحة 

( يف جمةاالت ماةل األرض ومصةايد األمسةاك واليابةات واالسةتامارات      )عةد وضةع القواعةد الطوعيةة     يو. الريا واحلضةر 

ويةب أن  . وتطبيقها بصورة عامة من قبل القطاعني العام واخلاص على السوان أساسةيًا لننةأة سرتسةل القيمةة النةاملة     

قدرة على الدلوة يف حوار موجه صوب النتائج مع ااهةات مةن غةري الةدوة وأن      تكون وكاالت القطاع العام أيضًا أكار

تكفل تعبري برامج التنمية القطاعية عن النطاق الكامةل للمنةرتكني يف اإلنتةا  واألسةواق وسرتسةل القيمةة  مبةا يف ذلةك         

 .بالتجزئة موردي املدلرتت وجمهزي املنتجات الزراعية والتجار ووكرتن النقل واملوزعني والبائعني

 

ند املةوارد واملهةارات اإلداريةة والتكنولوجيةا إليةباع      حتويب على النراكة بني القطاعني العام واخلاص أن - 028

الطلب املتيري واملتزايد على األغذية  مع القيام أيضًا بدعم مناركة املزارع الصيرية واملتوسطة يف سرتسل القيمة الزراعيةة  

ملقومةات   ومسةتوفية قطاعني اخلاص والعام أن تنجع وتدعم أيضًا إننان مناذ  جتارية ياملة وعلى منظمات ال. واليذائية

املنتجني الصةيار واملتوسةطني  ومنةاركة املنةاريع اخلاصةة يف      البقان من الوجهة التجارية كما عليها أن تتحمل تكاليا 

  يضةعوا ويب على أصحاب النأن مةن القطةاعني العةام واخلةاص أن     . مواصفات القطاع اخلاص املتزايدة وامتااهلا هلا

ر تنميةة  على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية  سياسات وتدلرتت تنظيميةة عادلةة وكفةونة ومسةتدامة بيئيةًا تيّسة      

القطاع الزراعي وتكفل قيام السياسات واالسرتاتيجيات التجارية بتمكني مجيع ااهات الفاعلةة يف سرتسةل القيمةة مةن     

االستفادة من األسواق اإلقليمية وتعزيز إحرتة منتجات تنطوي على قيمة مضافة حمل الواردات على املسةتويني الةوطين   

 .واإلقليمي
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 دة قدرة سبل العيش الريفية على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيا :2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 بيا  املركالت

 

مليون مزارع صيري  على الزراعة يف عينهم وأننةطتهم   222مليار من أبنان الريا  منهم  0.2يعتمد أكار من - 022

وهؤالن السةكان الريفيةون املعتمةدون علةى الزارعةة معرضةون للكةوارث  والصةدمات االقتصةادية  واآلفةات           . االقتصادية

اجملتمع  ومن املنازة والبلدان ويف. واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود  والصراعات العنيفة  واألزمات الطويلة

العاملي  فإن الطابع املتعدد ااوانةب واملتنةابك لألزمةات يةتيري بسةبب العوامةل السةكانية  وتيةري املنةاخ والعمليةات           

والزراعة هي مصدر القةدرة علةى الصةمود    . السياسية  والقوى االقتصادية  وديناميات النظم اإليكولوجية  وتدهور البيئة

فإمكانيةةة احلصةةوة علةةى األرض  والعمةةل  وامليةةاه  . وضةةاع يف الوقةةت ذاتةةهواالنتعةةاش كمةةا أنهةةا مصةةدر هنايةةة األ

واأللناب  واملوارد السمكية  واملةوارد الطبيعيةة  ميكةن أن يصةبح مصةدرًا للصةراعات العنيفةة  أو يزيةد مةن لةاطر           

يف املائةة   22ويعةيش  )م والواقع أن أغلبيةة فقةران اليةو   . الكوارث  أو يسهم يف التهديدات العابرة للحدود للنظم اليذائية

 .يدينون بفقرهم للصدمات ال  تعرضوا هلا( منهم يف املناطق الريفية

 

والصمود هلذه املخاطر ال  تتهدد الزراعة واألمن اليذائي وما يرتتب عليها مةن تةأثري علةى الرفاهيةة  والنمةو      - 002

ونظم كسةب  . واملهمنني والسكان املعرضني للخطرجزأ عن نظم كسب العيش للفقران يتوالتنمية االقتصاديني  هو جزن ال 

وفرص . ودالل كل منها العيش هذه تزداد تعقدًا وتنوعًا كما يزيد ارتباطها بأماكن متعددة بني املناطق الريفية واحلضرية

 كسب العيش والقيود ال  ترد عليه ترتتب على األصوة واخلصائص اإلنتاجية األسرية وعلى السياسات  واملؤسسةات  

واملنافع واخلدمات العامة ال  يقدمها القطاعان العام واخلاص  وهي عناصر حتةدد  عنةد اامةع بينهةا  مةدى تةوافر       

 .أو التعرض هلناية األوضاع املرتبطة بها واالنتعاشمقومات البقان السرتاتيجيات كسب العيش ودرجات الصمود 

 

 ما ةلزم عمله لتحقيق اهلدف

 

ما وأجزان هذا النظام على توقع حةدث لطةري واسةتيعاب هةذا احلةدث والتكيةا معةه         الصمود هو قدرة نظام- 000

ونظةم كسةب   . واالنتعاش من آثاره بسرعة وكفانة  مبا يف ذلك محايةة أو تةرميم أو حتسةني البنةى والوئةائا الرئيسةية      

لطةرق جديةدة يف أوقةات    العيش ال  ميكنها الصمود هي نظم هلا القدرة على مقاومة التهديدات والقةدرة علةى التكيةا    

 .األزمات

 

صمود يتوقا على تدابري احلد من الوإذا كانت أساليب كسب العيش هي مصدر الصمود  فإن بنان القدرة على - 000

املخاطر  وترويج نظم الزراعة املستدامة واالسةتخدام املسةتدام للمةوارد الطبيعيةة  وتيسةري تةوافر سةلع ولةدمات عاليةة          

ات األمان وغريها من تدابري احلماية االجتماعية  وإتاحة النفاذ إىل هذه السلع واخلدمات بصةورة  ااودة  مبا فيها يبك

ولرأس املاة البنةري أهميةة مركزيةة يف نظةم كسةب العةيش  ومةن ثةم فةإن املسةاواة اانسةانية  والتيذيةة              . مضمونة
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أساسةية للصةمود علةى أن تسةاندها سياسةات      ية القانونيةة والعمةل الرتئةق تعتةرب     اوالكرامة  والصحة  والتعليم  واحلم

النامل واملنطق ويب أن تكون محاية الصمود وتعزيزه وحتسني سبل كسب العيش هي اهلدف . متكينية وأطر مؤسسية

الصمود االلتزام باإلدارة االستباقية املتكاملةة ملخةاطر    ويقتضي تعزيز. التنمية –الدافع للسلسلة املتكاملة للعمل اإلنساني 

وارث ال  تنمل الوقايةة  واإلنةذار املبكةر  واالسةتعداد  والتخفيةا مةن وطةأة احلةدث  واالسةتجابة  واإلنعةاش           الك

أن الفائةدة  فمةن الواضةح    /ويف حني قد يكون من اإلفةراط يف البسةاطة افةرتاض وجةود معةدة يةامل للتكلفةة       . واإلصرتح

يتةيح التصةدي لرتحتياجةات    " نهج مزدو "الصدد  إتباع  ومن األساس  يف هذا. االستامار يف زيادة الصمود حيقق عائدًا

هج ولربة تكميلية لتقةديم املسةاعدات   وينبيي دعم هذا النهج مبوارد وُن. ااذرية للمنكلة على السوان واألسبابالفورية 

ان املعرضةني وبنةان   وحتقيق التوازن يف ااهود الرامية إىل الوفان باألولويات الفوريةة للسةك  . اإلنسانية واالضطرتع بالتنمية

اليةذائي حيتةا  إىل أفضةل مةا يف العلةم والتكنولوجيةا       واألمةن  الة على الصمود يف جماالت التيذيةة والزراعةة   القدرة الفّع

 . واملعرفة لتحديد التهديدات واألزمات والتصدي هلا

 

ا مصةادر مناسةبة وذات   يب على احلكومات ويركائها واجملتمع املدني والقطاع اخلاص السعي إىل أن يكونو- 002

 ه به األفراد واألسر واجملتمعات احمللية وحتدده نظم املساعدة واحلماية املؤسسيةدميذى للصمود على النحو الذي يس

وللنراكات االسرتاتيجية ومتعددة التخصصةات الوثيقةة مةع العوامةل الفاعلةة      . دون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعاملية

ة إلفةراز بيئةات الةتمكني  وتعزيةز إدارة لةاطر األزمةات  وتعميةق املةوارد الة  ميكةن لألسةر            والسلطات أهمية حامس

وتعتةرب  . واجملتمعات احمللية والبلدان إتاحتها للوقاية من التأثري السليب لألزمات واالستعداد له والتخفيةا مةن حدتةه   

األساسية  أال وهةو احلةق يف اليةذان والتحةرر مةن       هذه التدابري  إذا مت اامع بينها  حيوية لكفالة أوة حقوق اإلنسان

 .ااوع

 

 جلنة الغاباتاإلجواء املقرتح اختاذه من قبل - زاي 

 

تؤدي اللجان الفنية دورًا حامسًا لتحديد معامل التحديات الرئيسية واألهداف االسةرتاتيجية للمسةتقبل وتقةديم    - 002

 .لرتة إعطان توجيهات عن األولويات الفنية لعمل املنظمةمساهمات لصياغة لطط العمل والربامج ااديدة من 

 

 :مدعوة إىل انة الياباتوعليه  فإّن - 002
 

إسدان املنورة حوة مدى اتساق التحديات الرئيسية واألهداف االسرتاتيجية املقرتحة يف هذه الوثيقة مع  (أ)

ويف سةياق رييةة الفةاو وأهةدافها واالجتاهةات العامليةة        انةة اليابةات  األولويات الفنيةة يف إطةار واليةة    

 الرئيسية 

ن اخلصائص الفنية ال  ينبيي إدراجها يف كل من التحةديات الرئيسةية املنةار إليهةا     أواالقرتاحات بن (ب)

واألهداف االسرتاتيجية املقرتحة وال  ينبيي مراعاتها لدى إعداد لطط العمل والربامج يف سياق اإلطار 

 .االسرتاتيجي املراجع
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 2113-2112-الوئاسية  األجهزةاجتماعات  لوثائق التخطيط الوئيسية، والبنوي املدرجة على جداول أعمال اإلشارةةخارطة الطوةق : امللحق

 الوثيقة الوئاسية ألجهزةاجتماع ا التارةخ

2112 

 ئاهلايآلسيا واحمليط  احلايي والثالثو  اإلقليمياملؤمتو  آذار/مارس 00-06
 ذات األولوةااااة يف اإلقلاااايم يف الفاااارتة  الشماااالجماااااالت 

 2117-2114والفرتة  2112-2113

  قضايا الرتمركزية

 
 العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة االجتاهات

ن ملنظمةة األغذيةة والزراعةة ألمريكةا الرتتينيةة والبحةر       ووالارتثة  اانياملؤمتر اإلقليمي ال آذار/مارس 06-22

 الكارييب

 ألوروبا الاامن والعنرون املؤمتر اإلقليمي نيسان/أبريل 02-02

 ألفريقيا السابع والعنرون ملؤمتر اإلقليميا نيسان/أبريل 02-02

 املؤمتر اإلقليمي احلادي والارتثون للنرق األدنى  ُيحدد يف ما بعد

ربنامج  والةدورة الاالاةة واألربعةني    لللجنة ااالجتماع املنرتك للدورة العايرة بعد املائة  أيار /مايو 2

 بعد املائة للجنة املالية 

 

ة لعام طة العمل الفوريالسنوي خلتقرير ال -لطة العمل الفورية 

 0200لعام  والتوجه 0200

 الدورة الاالاة واألربعون بعد املائة للجنة املالية أيار /مايو 2-00

 للجنة الزراعةالدورة الاالاة والعنرون  أيار /مايو 00-02
 العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة االجتاهات

 الدورة التاسعة والستون للجنة منكرتت السلع األساسية أيار/مايو 08-22
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 الوثيقة الوئاسية ألجهزةاجتماع ا التارةخ

 أيةةةةةةةةةةةار/مةةةةةةةةةةةايو 20

 حزيران /يونيو 0

 اخلامسةة االجتماع املنرتك للدورة احلادية عنرة بعد املائة للجنةة الربنةامج  والةدورة    

 واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 0200-0202 تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

 املكاتب امليدانية ووئائفها هيكل

 مزيةةد مةةةن التعةةديرتت يف برنةةةامج العمةةل وامليزانيةةةة للفةةةرتة   

0200-0202 

 اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي امُلراجع

 

 
 0200-0202 تقرير تنفيذ الربامج للفرتة ن بعد املائة للمجلسوالرابعة واألربعالدورة  حزيران /يونيو 00-02

 

ة لعام طة العمل الفوريالسنوي خلتقرير ال -لطة العمل الفورية 

  0200لعام والتوجه  0200

 املكاتب امليدانية ووئائفها هيكل

 مزيةةد مةةةن التعةةديرتت يف برنةةةامج العمةةل وامليزانيةةةة للفةةةرتة   

0200-0202 

 

 اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي امُلراجع

 لجنة مصايد األمساكالدورة الارتثون ل متوز/يوليو 2-02
 اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي امُلراجع

 العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة االجتاهات
 الياباتالدورة احلادية والعنرون للجنة  أيلوة/سبتمرب 02-08

 الدورة الاامنة والارتثون للجنة األمن اليذائي العاملي  تنرين األوة/أكتوبر 02-02
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 الوثيقة الوئاسية ألجهزةاجتماع ا التارةخ

 السادسةة االجتماع املنرتك للدورة الاانية عنرة بعةد املائةة للجنةة الربنةامج  والةدورة       تنرين األوة /أكتوبر 8-00

طةةة اخل  واالسةةرتاتيجي امُلراجةةع اخلطةةوط العريضةةة لإلطةةار     واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 0202-0202املتوسطة األجل للفرتة 
 للمجلس دورة اخلامسة واألربعون بعد املائةال تنرين الااني/نوفمرب 06-22

2113 

 السةابعة االجتماع املنرتك للدورة الاالاة عنةرة بعةد املائةة للجنةة الربنةامج  والةدورة        آذار /مارس 08-00

 واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 
 0202 -0202للفرتة  امُلراجع اإلطار االسرتاتيجي

 0202-0202طة املتوسطة األجل للفرتة اخلو

  0202-0202 برنامج العمل وامليزانيةو
 دورة اجمللس السادسة واألربعون بعد املائة نيسان /أبريل 00-06

 الاامنة والارتثوندورة املؤمتر  حزيران /يونيو 02-00

 


