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 تقديم املدير العام
 

واألمن  الغنذائي يف نيسن     شارك كلنا يف رؤية عامل خال من  اونوو وسنول التغذينةه تسنهم فينا الزراعنة        تن
ورمبا كنا . االجتماعية والبيئيةالستدامة االقتصادية ومستويات معيشة اوميعه السيما أشد الناس فقرًاه بطريقٍة نيقق ا

 . ية للمنظمة فيها دور رئيسي البد أن تقوم بابعيدي  ع  نيقيق هذه الرؤية كاملةه ولكنها رؤية قابلة للتحقيقه ورؤ
 

ه شرعت يف مبادرة واسنعة وشناملة   2212كانون الثاني / تقلدت مهام منصيب يف ينايرلكه فعندما وبنال على ذ
بالرتمجنة الفعلينة لعملننا     هاهلدف هو نيس  عملية تسنليم بنراما املنظمنة وتأثريهنا    كان و. لتحديث املنظمة ونيويلها

 .املعياري إىل تأثري على املستوى القطريه وترمجة منتجات معارفنا العاملية إىل تغيري حمسوس يف السياسات واملمارسات
 

ار االسنرتاتيجي للفنرتة   نر يف اإلطن نادة النظن ني هني إعن  نر التحويلن نة التغيين نة لعملين ندة األساسين ناألعمإن أحد 
وهلنذا الغنرب بندأت عملينة     . الذي يوضع حبسب دورة الربناما وامليزانية يف املنظمة كل أربع سننوات  ه2212-2219

التفكري االسرتاتيجيه اليت تعطي إطارًا مفاهيميًا ونيليليًا لتغيري مسار التوجنا االسنرتاتيجي للمنظمنة إلعنادة النظنر يف      
جاننب منوظفي املنظمنةه واملشنورة من  جاننب اخلنربال         وتشمل هذه العملية مشناركة واسنعة من    . إطارها االسرتاتيجي

عضال ع  طريق أجهزة احلوكمنة العديندة يف املنظمنة واملشناورات غنري      م  جانب الدول األ ومدخالت فنيةاخلارجي ه 
 .الرمسية أيضًا

 
 سنقف  املنظمنة باستئصنال اونووه برفنع     ضرورة التزامم  األعضال  العملية ما حققاوأول نتيجة رئيسية هلذه 

 . اوووه بنال على توصية م  اجمللس "استئصال"م  اووو إىل  "احلد"لمنظمة م  ف األول م  األهداف العاملية لاهلد
 

جديندة مشنرتكة بن      اسنرتاتيجية فهني نيديند جمموعنة من  أسنة أهنداف        أما النتيجة الرئيسية الثانينة 
دان األعضنال واجملتمنع   ممنا يواجنا البلن    هإحلاحنا القطاعاته وتتصل اتصااًل وثيقًا بنأهم املشنكالت اإلئائينة وأكثرهنا     

ركز على املعرفنة الفنينة واونودة    الذي ي السادسباإلضافة إىل اهلدف  هاخلمسة االسرتاتيجيةترسم األهداف و. اإلئائي
ل املنظمنة يف إسنهامها يف استئصنال اونووه ونيقينق اإلنتناد املسنتدامه واستئصنال الفقنر          واخلدماته الطريق أمام عم

 .الريفيه والتمك  م  نظم أكثر مشواًل وكفالة لألغذية والزراعةه وزيادة صمود سبل املعيشة
 

ملنظمنة  والنتيجة الرئيسية الثالثة هلذه العمليةه هي جمموعة منقحة م  سبعة وظائف أساسية كوسنيلة لعمنل ا  
ع  طريق األعمال املعيارية وصكوك لوضع املعايري والبيانات واملعلوماته واحلوار بشنأن السياسناته وتنمينة القندراته     

 .واحلصول على املعرفة والتكنولوجياه وتيسري الشراكاته واستقطاب التأييد واالتصاالت
 

 :ويتطلب تغيريات كبرية يف الطريقة اليت نعمل بها هلعمل املنظمةر االسرتاتيجي يرسم طريقة جديدة إن اإلطا
وهكذا يصنب   . أثرًا أكرب ع  طريق الشراكات ولنرتك ؛واحد مؤسسي نعمل كفريقلو ؛لكي نكون أكثر تركيزًا يف أولوياتنا

وو وسنول  رؤيتنا املشنرتكة يف عنامل متحنرر من  اون      سويا للعمل مع أعضال املنظمة لكي حنقق ًااإلطار االسرتاتيجي ميثاق
 .التغذية

 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا 

 املدير العام
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 موجز

ه كجزل م  النظام املقرر للتخطيط والربجمة 2219-2212راجعت منظمة األغذية والزراعة إطارها االسرتاتيجي للفرتة 

وقد اسرتشدت عملية املراجعة واإلعداد بعملية التفكري االسرتاتيجي اليت أدخلها املدير العام عند تقلده ملهام . وامليزانية

اإلطار  وتعرب هذه الوثيقة. للمنظمة يف املستقبل االسرتاتيجيةلتحديد األهداف  2212كانون الثاني /منصبا يف يناير

 .ه لكي يوافق عليها املؤمتراالسرتاتيجيةاالسرتاتيجي املراجعه السيما رؤية املنظمةه واألهداف العامليةه واألهداف 

فبدلًا م  رؤية املنظمة واألهداف العامليةه فإن . ويوفر اإلطار االسرتاتيجي املراجع التوجا االسرتاتيجي العام للمنظمة

: حددت ما يلي -م  خالل سلسلة م  اخلطوات التحليلية والتشاورية املتكررة  – عملية التفكري االسرتاتيجي

االقتصادية العاملية الشاملة املتوخى أن تشكل إطارًا للتنمية الزراعية يف األجل  –االجتاهات السياسية واالجتماعية  (1)

أن تواجهها البلدان األعضال واوهات  أهم التحديات الرئيسية النابعة م  هذه االجتاهاته واملتوقع( 2)املتوسط؛ 

 هأهم خصائص منظمة األغذية والزراعة( 3)العاملة يف جمال التنمية يف قطاو األغذية والزراعة يف السنوات املقبلة؛ 

 ,يف ضول التحديات الرئيسية هومزاياها النسبية هووظائفها األساسية

بيئة التعاون : رئيسيةه بإجرال نيليل تقييمي تركز على عنصري وأعيد النظر يف مفهومي املزايا النسبية والوظائف ال

ونتيجة للتحليله مت . اإلئائي املتطورة على الصعيد العامليه واخلصائص التنظيمية األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 .ة لتحقيق نتائانيديد جمموعة منقحة م  سبع وظائف رئيسيةه باعتبارها وسائل تقييم العمل الذي ستقوم با املنظم

وقد استفادت عملية مراجعة اإلطار االسرتاتيجي م  املشاورات اليت جرت مع األجهزة الرئاسية يف املنظمة أثنال عام 

وإذا كان املؤمتر قد وافق على رؤية . املؤمترات اإلقليميةه واللجان الفنيةه وونيت الربناما واملاليةه واجمللس: 2212

 "احلد"فإن اجمللس أوصى بتعديل اهلدف العاملي األول برفع سقفا م  ه 2229املنظمة وعلى األهداف العاملية يف عام 

 .اووو "استئصال"م  اووو إىل 

عامل متحرر م  اووو وسول التغذية تساهم فيا األغذية والزراعة يف نيس  مستويات املعيشة "املنظمة يف  وتتلخص رؤية

 ."للجميعه وعلى األخص أشد الناس فقراه بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا

 :واألهداف العاملية الثالثة لألعضال هي
 

استئصال اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية تدرجييًا بضمان عامل حيصل فيا اوميع يف كل  (1)

على طعام مغٍذ وكاٍف وآم  يسد احتياجاتهم التغذوية وأذواقهمه لكي يعيشوا حياة موفورة  األوقات

 النشاط والصحة؛

ماعيًاه مع زيادة إنتاد األغذيةه والنهوب الفقر واملضي قدمًا حنو تقدم اوميع اقتصاديا واجت استئصال (2)

 بالتنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة؛

 هواملناخ هواهلوال هواملياه هإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها بصورٍة مستدامةه مبا يف ذلك األراضي (3)

 . واملوارد الوراثيةه ملصلحة األجيال احلاضرة والقادمة

جديدة متثل جماالت العمل الرئيسية اليت سرتكز منظمة األغذية والزراعة  اسرتاتيجيةمت استقرال أسة أهداف 
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 .جهودها عليهاه يف سعيها لتحقيق رؤيتها ونيقيق األهداف العاملية
 

 اإلسهام يف استئصال اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية؛ -1

 واخلدمات م  الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة؛ السلعزيادة ونيس  توفري  -2

 احلد م  الفقر يف الريف؛ -3

التمك  م  وجود نظم للزراعة واألغذية أكثر مشواًل وكفالةه على كل م  الصعيد احمللي والوطين  -4

 والدولي؛

 .زيادة صمود سبل املعيشة يف مواجهة التهديدات واألزمات -2

 الشؤون اونسانيةعان مشرتكان ب  القطاعات بشأن ويتعلق باوودة الفنيةه واملعرفة واخلدمات وموضوهناك هدف 

 .االسرتاتيجيةواحلوكمةه تعترب كلها جزلًا ال يتجزأ م  نيقيق األهداف 

 22121-2214وبرناما العمل وامليزانية للفرتة  2212-2214وقد استفادت عملية صياغة خطة العمل املتوسطة األجل 

 .م  اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 التوجيهات املطلوبة من املؤمتر

  العامليةه  واألهدافرؤية املنظمةه  األخصه وعلى املراجعاالسرتاتيجي  اإلطاراملوافقة على  إىل مدعواملؤمتر

 .االسرتاتيجية واألهداف

 

  

                                                           
1
 .C 2013/3 الوثيقة  
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 عملية التفكري االسرتاتيجي- ألف

 

ه نهجنًا متجنددًا للربجمنة    2229تشري  الثاني /يف نوفمرب املنعقدةه يف دورتا السادسة والثالث  2أرسى املؤمتر- 1

منظمة األغذية والزراعة يتسق مع اإلجرالات املنبثقة م  خطة العمل الفورينة بشنأن أولوينات املنظمنة      يفووضع امليزانية 

لمنظمةه م  بينها إطار اسرتاتيجيه ُيعد ملندة تنرتاو    وقد أدخل هذا النها اوديد وثائق ختطيطية منقحة ل. وبراجمها

ه م  عشر سنوات إىل أس عشرة سنة وُيراجع كل أربع سنواته وخطة عمل متوسطة األجل تغطي فرتة أربع سنوات

 هوإضنافة إىل ذلنكه توخنت الرتتيبنات اوديندة قينام املنؤمترات اإلقليمينة        . وبرناما عمل وميزانية يغطي فرتة سننت  

وونيت الربناما واملالية بإسدال املشورة إىل اجمللس بشأن األمور املتعلقة بالرباما وامليزانيةه مبا يف ذلك  هواللجان الفنية

 .جماالت العمل ذات األولوية للمنظمة

 

تيجي لتحديند التوجنا االسنرتا    2212كانون الثناني  /وقد أطلق املدير العام عملية التفكري االسرتاتيجي يف يناير- 2

وينطوي طابع هنذه العملينة الواسنع النطنال والتشناوري علنى مشناركة املنوظف ه         . ملنظمة األغذية والزراعة يف املستقبل

ه والتشناور منع املنظمنات الشنريكةه وإجنرال      3باالسرتاتيجيةوالتشاور معهمه ومدخالت م  فريق خربال خارجي معين 

 .وحوار بكثرة مع الدول األعضال مشاورات

 

كمنا   ه2219-2212مراجعة اإلطنار االسنرتاتيجي احلنالي للفنرتة      يفعملية التفكري االسرتاتيجي ستفاد م  يو- 3

اتساقًا مع الننها اوديند يف التخطنيط النذي أدخلنا       2212-2214إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة يف بها  يستفاد

ووافنق علينا    4لنذي وافقنت علينا ونتنا الربنناما واملالينة      املؤمتره ومتاشيًا مع السيال واإلطار الزمين الرفيع املسنتوى ا 

 .وصف عملية التفكري االسرتاتيجيه خبطواتها ومكوناتها املختلفة 1الشكل ويرد يف . 2211يف نهاية عام  5اجمللس
  

  

                                                           
 .CR 10/2009 الوثيقة 2
3 Prof Alain de Janvry, Dr Shenggen Fan, Prof Louise O Fresco, Mr Gustavo Gordillo De Anda, 

Prof Richard Mkandawire, Prof Inder Sud, Dr David Goodman. 

 .2 الفقرةه CL 143/13 الوثيقة 4

 (.د)13 الفقرةه CL 143/REP الوثيقة 5
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 عملية التفكري االسرتاتيجي: 1الشكل 

 

   
   

  رؤية منظمة األغذية والزراعة وأهدافها 

 العاملية الرئيسية االجتاهات    

       اخلصوصيات اإلقليمية

       
       

    التحديات العاملية الرئيسية 

       األولويات اإلقليمية

       

املتحدة  األهداف اإلئائية لأللفيةه وواليات األمم

  واالتفاقيات الدولية األخرى
      

       

 الفرص اوديدة    اخلصائص والوظائف الرئيسية

     

    األهداف االسرتاتيجية للمنظمة 

 املزايا النسبية    القدرات املوجودة حاليا

     

     القدرات الالزم إجيادها

     
     
     

  خطط العمل 

     
     
     
     

  اخلطة متوسطة األجل 

 

 

وقد بدأت العملية بتحديد االجتاهات العاملية الرئيسية باعتبارها قوى حمركنة للتغيرنره والتحنديات الرئيسنية     - 4

وكخطوة أوىل يف احلوار الرمسي منع  . اليت تشري إىل جماالت العمل اليت ميك  أن تكون ذات أولوية للمنظمة يف املستقبل

. يف االجتاهات العاملينة النيت حنددتها العملينة     2212 ُعقدت يف عام األجهزة الرئاسيةه نظرت املؤمترات اإلقليمية اليت

 .6ووفرت املؤمترات اإلقليمية توجيهات بشأن األولويات اإلقليمية واخلصوصيات اإلقليمية للتحديات العاملية الرئيسية

 

                                                           
6
 .CL 144/4, CL 144/5, CL 144/6, CL 144/7, CL 144/8, CL 144/LIM/4 الوثائق  
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وتال ذلك نيليل للوظائف الرئيسية واملزايا النسبية ملنظمة األغذية والزراعة اليت ُحددت بالنسبة إىل املنظمنات  - 2

. م  اخلربالمدخالت  باالسرتاتيجيةوقدم فريق اخلربال املعين . األخرى املكلفة مبهام يف جمالي الزراعة والتنمية الريفية

لتوجينا خطنة العمنل العامنة      اسنرتاتيجية تدالل على مسودة أسنة أهنداف   ونتيجة هلذا احلوار والتحليله جرى االس

املقرتحة كي تنظنر فيهنا ونتنا الربنناما واملالينة وُقندمت إىل دورة        االسرتاتيجيةوُقدمت األهداف . للمنظمة يف املستقبل

 7.اجمللس الرابعة واألربع  بعد املائة

 

وهذه البلورة تأخنذ يف  . االسرتاتيجيةه جرت زيادة صقل األهداف واستنادًا إىل التوجيهات املقدمة م  اجمللس- 6

سنيما بشنأن   ه ال8ومدخالت م  اللجان الفنية باالسرتاتيجيةاالعتبار جولة أخرى م  التعليقات م  فريق اخلربال املعين 

الزراعني واملنوارد الوراثينة    اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بالزراعنة ومصنايد األمسناك والغابنات والنرتا       

 .وسالمة األغذيةه ضم  سيال تغيرر املناخ العاملي

 

يف اإلطنار   22129كنانون األول  /يف ديسنمرب  عقدتنظر اجمللس أثنال دورتا اخلامسة واألربع  بعد املائة اليت - 2

أهداف املنظمنة العاملينة وأهندافها     سعيًا منا إىل نيقيق املزيد م  االتسال ب  –وأوصى اجمللس  .االسرتاتيجي املَراجع

كما أقنر أسنة    .اووو "استئصال"م  اووو إىل  "احلد"قفا م  اهلدف العاملي األول ورفع سبتعديل  – االسرتاتيجية

كأساس إلعداد خطنة العمنل املتوسنطة األجنل     ( اوودة الفنية واملعرفة واخلدمات ع )وهدفًا سادسًا  اسرتاتيجيةأهداف 

 .221210-2214وبرناما العمل وامليزانية للفرتة  2214-2212

 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة واألهداف العاملية- باء

 

عامل متحرر من   " على رؤية املنظمةه باعتبارها 2229عام منظمة األغذية والزراعة  يفوافقت األجهزة الرئاسية - 8

لجميعه وخصوصًا الفئنات األشند فقنرًاه    املعيشة لاووو وسول التغذية تساهم فيا األغذية والزراعة يف نيس  مستويات 

 ."بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة

 

 :هي لألعضاله بعد تعديل اهلدف األول بنال على توصية اجمللسه واألهداف العاملية الثالثة- 9
 
ه والعمل تدرجييا على ضمان وجود عامل يتمتنع  استئصال اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية )1( 

فيا الناس كافة يف مجيع األوقات بأغذية كافية وسليمة ومغذينة تلنيب حاجناتهم التغذوينة وتناسنب      

 أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة؛
 

                                                           
 . CL 144/14الوثيقة 7

8
 .C 2013/21, C 2013/22, C2013/23, C 2013/24, C 2013/25 الوثائق  

9
 .CL 145/4. الوثيقة  

10
 .12-14 الفقراته  CL 145/REP الوثيقة  
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ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميعه بزيادة إنتاد األغذيةه ونيس  التنمينة  استئصال الفقر  )2( 

 الريفيةه وتوفري سبل معيشة مستدامة؛
 
ه مبنا يف ذلنك األراضني وامليناه واهلنوال واملنناخ       واسنتخدامها بصنورة مسنتدامة    ملوارد الطبيعيةا إدارة )3( 

 .قادمةوالاألجيال احلاضرة  ملصلحةواملوارد الوراثيةه 

 

م منظمة األغذية والزراعة عملها لكي تساعد الدول األعضال على نيقيق هذه األهداف فردينًا  وم  الالزم أن تنظ- 12

 .على الصعيد الوطينه ومجاعيًا على الصعيدي  اإلقليمي والعاملي

 

 العاملية الرئيسية  والتحديات االجتاهات- جيم

 

جيب أن تركز منظمة األغذية والزراعة جهودها فيها من  أجنل اإلسنهام    لتحديد واختيار جماالت العمل اليت - 11

فئنت  من    ل 2212يف أوائنل عنام    يف نيقيق األهداف العاملية واألولويات النيت ختتارهنا الندول األعضناله ُأعند نيلينل      

هنات العاملينة   بعن  االجتا ( ب)سيال االقتصاد الكلي والسيال االجتمناعي والسياسني؛   ( أ: )االجتاهات اخلارجية هما

أن نيد  فيهنا   واليت ينتظرالرئيسية اليت ستشكل الظروف اليت م  املتوقع أن يتطور فيها العامل يف املستقبل القريبه 

 .وهذه االجتاهات العاملية هلا تأثري مباشر على اجملاالت العامة ملهمة منظمة األغذية والزراعة. التنمية الزراعية

 

 االجتماعية والسياسية يف االقتصاد العاماالجتاهات    -1جيم 

 

 والسياسنية اليت هلنا آثارهنا االقتصنادية     العامةمت التعرف على عدد قليل م  العناصر يف الظروف واالجتاهات - 12

 ؛دينامينات السنكانه واألزمنات املالينة العاملينةه والنمنو والفقنر       : الواسعة واملنتشرةه ووصف هذه العناصر النيت تشنمل  

املتغريةه والبطالة اهليكلينةه السنيما بن  الشنبابه والطبقنة املتوسنطة الناشنئة يف         االقتصادية –نات اوغرافية والتواز

 .العامله والشفافيةه واملعلومات

 

 أهم االجتاهات العاملية اليت هلا تأثريها على جماالت اختصاصات املنظمة   -2جيم 

 

تنأثري   –ع  طريق العوملة  –فالقوى االجتماعية واالقتصادية أصب  هلا . هناك تغري سريع يف السيناريو العاملي- 13

أهنل   ادية واالجتماعية اليت يعنيش فيهنا  وهذه االجتاهات تغري البيئة االقتص. يعيش فيهاواسع وهائل على العامل الذي 

والبد م  عالجها حتى  هولك  مشكالت واحتياجات جديدة تظهر أيضًا هم  الفرص ًاالزراعة والريفه واليت تتي  عدد

ورغم أن هناك العديد م  االجتاهات العاملية اليت هلنا أهميتهناه وهنناك العديند     . ميك  نيقيق األهداف العاملية املرجوة

. عنة واحليناة الريفينة   م  الطرل املختلفة اليت ميك  وصفها وتشخيصها بهاه فإن بعضها لا أهمية خاصنة بالنسنبة للزرا  

ولقد كان نيديد االجتاهات الرئيسية اليت هلا أهمية خاصة بالنسبة للزراعةه ووصفها وتشخيصها وفهنم الطريقنة النيت    

فهذه االجتاهات العاملية مجعنت خصنائص   . تؤثر بها على الزراعة واحلياة يف الريف هي املهمة األوىل اليت مت نيديدها
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كاتب اإلقليمينةه ومت تنقيحهنا حبسنب خصنائص وأولوينات إقليمينة ذات صنلة ظهنرت من           إقليمية مهمة اقرتحتها امل

 .املداوالت اليت دارت يف املؤمترات اإلقليمية

 

يف  11"مجاعنة االجتاهنات  "إن استعراب ما كتب مؤخرًا حول هذا املوضنوو العنامه والعمنل النذي قامنت بنا       - 14

اجتاهنًا   11ه أفضنت كلنها إىل نيديند    االسرتاتيجيةتها جمموعة خربال ه واملشورة اليت قدم2212 املنظمة يف أوائل عام

ه وسنيكون هلنا تأثريهنا املباشنر علنى      وأهدافهاعامليًا رئيسيًا نيتاد إىل التحليل ألنها ترتبط بشكٍل خاص برؤية املنظمة 

جتاهات االجتماعينة والسياسنية   والكتابات الكاملة ع  االجتاهات العاملية الرئيسيةه وكذلك اال. الزراعة واحلياة الريفية

: علننى العنننوان التننالي  2212 أيننار/ نشننر يف مننايو هيف االقتصنناد العننامه متاحننة كملحننق علننى الشننبكة العنكبوتيننة  

E.pdf883/md025http://www.fao.org/docrep/meeting/. 

 

يف الطلب على األغذية يف الوقت الذي تتغري فيه أمناط استهالك األغذية باجتاه املزيد من استهالك هناك زيادة    -5

 املنتجات احليوانية والزيوت النباتية والسكر

 

لسكان والنمو االقتصادي والتوسع العمرانيه وعلنى األخنص   ذية بصورٍة متزايدة بايتأثر الطلب العاملي على األغ- 12

 من  يف املائنة   22واملتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف السنوات العشنر القادمنة ليصنل إىل زينادة بنسنبة      . ميةيف البلدان النا

ويف الوقنت نفسنا تنتغري أئناط التغذينة باجتناه املزيند من  املنتجنات          . 2222جمموو الطلب على األغذية حبلول عنام  

السنكر؛ وهنو اجتناه يتأكند بفعنل زينادة التجنانس يف         ك والزيوت النباتيةه وبدرجة أقنل احليوانيةه مبا يف ذلك األمسا

ومتثنل هنذه   . يل النذي نيدثنا تكنولوجينا االتصناالت    التسنه  العادات املعيشية ب  سكان الريف وسكان احلضر بفضل

ها واملتوقع أن يزداد نصيب. يف املائة م  جمموو استهالك األغذية يف البلدان النامية 29اجملموعات الغذائية الثال  اآلن 

عاملينةه فمازالنت هنناك تفاوتنات      تومع ذلك فإن هذه التغيريات ليس. 2232يف املائة يف عام  32مرة أخرى لتصل إىل 

كمنا أن أئناط   . م  إقليم إىل آخر وم  بلد إىل آخر يف نصيب جمموعات السلع املختلفة من  االسنتهالك الكلني لألغذينة    

جديدة أمام القيمة املضنافة واألنشنطة    ًاألغذية اجملهزة اليت تتي  فرصتنطوي أيضًا على دور كبري ل ةاالستهالك اوديد

 .املدرة للدخل

 

هائلة مم  يعانون م  سول التغذية ونقص التغذينة النذي     أعدادهناك زالت  ورغم هذه االجتاهات العامليةه فما- 16

ملينون   922ويقدر عدد م  يعانون م  نقص التغذية بنحو . يعتمدون على اإلمدادات املتزايدة م  األغذية بأسعار معقولة

 2قنرب من    على منا ي  "اووو اخلفي"بينما يؤثر سول التغذية الناجم ع  نقص العناصر الدقيقة أو ما يعرف باسم نسمة 

 .شخص مليار

 

                                                           
11

  Piero Conforti, ESA; Vincent Gitz, AGN; Alexandre Meybeck, AGD; Astrid Agostini, TCI; Jennifer Nyberg, 
DDK; Sally Bunning, NRL; Olivier Dubois, NRC; Sylvie Wabbes Candotti, TCE; David Palmer, NRC; Audun 
Lem, FIP; Ewald Rametsteiner, FOE; Salomon Salcedo, RLC; Andoniram Sanches, RLC; David Sedik, REU; 

Sumiter Broca, RAP; James Tefft, RAF; Nasredin Elamin, RNE. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md883E.pdf
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زينادة إنتناد األغذينةه     النذي تتعنرب لنا   وم  ب  األدوات املهمة ملواجهة هذا الطلب املتزايد وتقليل الضنغط  - 12

فهناك تقديرات تشري إىل أن ثلث جمموو ما ينتا م  أغذية يضنيع أو يفقند أثننال عملينات     . التقليل م  خسائر األغذية

 .التجهيز والتسويق واالستهالك

 

وهناك مسألة أخرى هلا أهميتهاه هي أنا نتيجة للتوسع العمرانيه فإن انعدام األم  الغذائي سيصنب  بصنورة   - 18

 ًاه مما سيجعلا أكثر وضوحًا وسيصب  مشنكلا هلنا حساسنيتها السياسنيةه ممنا سنيتطلب أئاطن       متزايدة مشكلة حضرية

 إجنرالات سريفع هذا م  أصوات املستهلك  وسيزيد م  خياراتهم عن  طرينق    هويف نفس الوقت. خمتلفة م  التدخالت

 .السياسيةه فيما يتعلق بسمات جودة األغذية وسالمتها واإلجرالاتالسول 

 

النوزن  وأخريًا فإن هناك مشكلة ناشئة متزايدة األهمية يف البلدان املتقدمة والناميةه أال وهي زيادة أعداد زائدي - 19

 .وقد نيول هذا املوضوو ليصب  مشكلة صحية كبرية تثري القلق. م  السمنةوم  يعانون 

 

 تزايد املنافسة وتراجع جودة وكمية املوارد الطبيعية، وفقدان خدمات النظم االيكولوجية   -2

 

إىل حدو  نقص متزايند يف األراضني الزراعينةه وامليناهه والغابناته ومصنايد        2222تشري االجتاهات يف عام - 22

يف تكثيف األنشطة البشرية وما يصاحبها  اإلسراوويرجع ذلك إىل . األمساك البحرية الطبيعيةه وموارد التنوو البيولوجي

اليكولوجينة لنألرب بطريقنة ضنارةه     األمر الذي يهدد بتغيري الوظائف ا هم  زيادة الضغط على املوارد الزراعية الطبيعية

املنافسنة علنى املنوارد الطبيعينة سنوال لألغذينة أو       ف. مة أكثر صعوبة يف الوقت نفسنا وسيجعل االستدامة االقتصادية العا

األغذية ليست جديدةه ولك  طبيعة هذه املنافسة وحدتها تغنريت كنثريًا بعندة طنرل أثننال السننوات        خبالفاملنتجات 

فاستهالك احلبوب والبنذور الزيتينة إلنتناد أننواو الوقنود احلينوي قند زاد        . هو اجتاه ينتظر أن يستمرالعشر املاضيةه و

 . بالفعله فضاًل ع  االستخدامات األخرى مثل استخدام الكتلة احليوية لتحل حمل البرتوكيماويات

 

 ًااألغذيةه وإن كاننت سنتتي  فرصن   إن هذه املنافسة قد تبعد املوارد ع  إنتاد األغذيةه لتؤثر بذلك على أسعار - 21

املنافسنة علنى األراضني    ف. الزراعة يف النشناط االقتصنادي  للقطاو الريفي للحصول على دخل إضايف مما يزيد م  مساهمة 

تتزايد م  أجل التوسع يف املدنه والبنية التحتيةه والصناعةه والتعندي ه وإنتناد األغذينةه والطاقنة احليوينةه واملنواد       

والشك أن نضوب املوارد الطبيعية سنوف ينطنوي علنى زينادة     . األغذيةه واألخشاب وغريها م  املنتجات اخلام م  غري

التكاليف البيئية واالجتماعية واالقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجيةه ويقلل م  املرونة أمام صغار املزارع  ويزيد من   

درة اجملتمعنات احمللينة والبلندان علنى ضنمان األمن        قن  اخنفناب وسوف يظهر تأثري هذه العملينة يف  . تعرضهم للخطر

 .الغذائي ونيس  معيشة سكان الريف

 

إن كل هذه املسائل ترتبط خبيارات خمتلفة ب  االستدامة واإلنتاده وبن  إنتناد منتجنات خمتلفنة تسنتخدم      - 22

ة للحوكمنة علنى املسنتويات القطرينة     والبد م  وجود آليات قوين . املوارد الطبيعيةه وب  الطرل املختلفة لإلنتاده وهكذا
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واإلقليمية والدولية لكل نيقق التوازن ب  االحتياجات املتضاربة والفنرصه وتنفينذ أطنر سنليمة حلقنول ملكينة املنوارد        

 .الطبيعية

 

 أمن الطاقة وندرتها   -2

 

إىل أن الطلب العاملي األولي على الطاقة سوف يزيد مبقدار الثلث يف الفرتة الواقعنة  تشري الوكالة الدولية للطاقة - 23

واملتوقنع أن  . ستأثر جبزل كبري م  هذه الزينادة علنى الطلنب   ه وأن الدول النامية اآلن سوف ت2232و 2228ب  عامي 

يف املائنة من  االحتياجنات     81تساهم أنواو الوقود األحفوري والفحم والنفط والغاز املرتبة حبسب أهميتها النسبية بنحو 

يف  16بنحنو   2211ها الكتلنة احليوينةه يف عنام    ساهمت الطاقة املتجددةه مبا فيوقد . يف ظل السياسات العامة احلالية

والزينادة يف الطاقنة املسنتمدة من  األخشناب      . املائة م  احتياجنات الطاقنة اإلمجالينةه واملتوقنع أن تزيند هنذه النسنبة       

الصحة وقد تتسبب يف إزالنة األشنجاره بينمنا الزينادة النيت حندثت يف        علىلالستخدامات التقليدية هلا تأثريات حادة 

وتوليد الكهربال يف بلدان منظمة التعاون االقتصنادي والتنمينة قند تسنهم يف إحندا       استخدامها يف طرل التدفئة احلديثة 

 .ضغوط جديدة على األراضي م  أجل إقامة مزارو جديدة

 

على الطاقة واحلصول عليهنا هني فجنوة كنبريةه يف الوقنت النذي ينتظنر فينا أن يزيند           إن الفجوة ب  الطلب- 24

ه وحاجة التجارة العاملية يف املنتجنات الزراعينة إىل   يف البلدان النامية لفردا دخلسرعة مع زيادة السكان وزيادة الطلب ب

واملتوقنع أن  . التقديرات إىل أن ما يقرب م  أنس سنكان العنامل يفتقنرون إىل الكهربنال      وتشري. النقل عملياتاملزيد م  

وسنيكون   . تزيد تكاليف إنتاد النفط والغازه مبا يسهم يف إحندا  ضنغط تصناعدي علنى سنعرهما بالنسنبة للمسنتهلك       

 .ول العاملالرتفاو أسعار الطاقة تأثريه السليب على تكاليف اإلنتاد الزراعي واألم  الغذائي ح

 

فاسنتخدام أننواو   . عرب الزم لك  طبيعة هذه العالقة وقوتها تغريت وهناك عالقة وثيقة ب  الزراعة والطاقةه و- 22

وكاننت  . واألمسدة وطرل التجهيز والنقنل احملسننة   هالوقود األحفوري يف الزراعة ساهم يف إطعام العامل ع  طريق امليكنة

عنززت الزينادة األخنرية يف اسنتخدام أننواو الوقنود       و. أسعار الطاقة وأسنعار األغذينة   النتيجة أن قامت عالقة قوية ب 

إلطعنام  يف املائة اإلضافية الالزمة م  إنتاد األغذية  22والبد أن يأتي اوزل األكرب م  نسبة الن. احليوي م  هذه العالقة

الطاقنة واالعتمناد الكنبري علنى الوقنود       والشنك أن زينادة االحتياجنات من      .ينف الزراعنة  من  تكث  2222العامل يف عام 

تغري لن األحفوري يف إنتاد األغذية هما سببان للقلق بالنسنبة لالسنتدامةه ونيقينق األمن  الغنذائيه والتنأثريات السنلبية        

وبشنكٍل  . االهتمنام الواجنب بالطريقنة النيت سنتتطور بهنا الزراعنة يف املسنتقبل         إعطالوالنتيجة هي أنا م  املهم . املناخ

حتنى ميكن  تسنليم     فصل تدرجييًا ع  االعتماد على الوقود األحفنوري نفإن سلسلة األغذية الزراعية ينبغي أن ت خاصه

العاملية لتخفينف   االسرتاتيجيةم   امهم ًاوبهذه الطريقةه ستصب  الزراعة جزل. املزيد م  األغذية بطاقة أرخص وأنظف

ه وأن تكنون مصندرًا   االسنرتاتيجية وبإمكان الطاقة احليوية أن تكون جزلًا مهمًا م  هنذه  . آثار تغري املناخ والتكيف معها

 .إضافيًا يف الوقت نفسا للنشاط االقتصادي واحلصول على دخل يف املناطق الريفية
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 ارتفاع أسعار األغذية وتقلباتها بشكٍل كبري   -4

 

قلقنًا يف  ( تقلبهنا )األغذية يف السنوات األخرية وتفاوتهنا الكنبري علنى فنرتات قصنرية       الزيادة يف أسعار تأحدث- 26

بالالمباالة الذي جنم عن  سننوات    اإلحساسهزت مجيع أحنال العامل م  التهديدات اليت يتعرب هلا األم  الغذائيه و

كانت تكلفة سلة األغذينة العاملينة قند اخنفضنت مبنا يكناد       ه 2226فحتى عام . م  تراجع أسعار السلع األولية عديدة

واخنفناب األسنعار احلقيقينة للزراعنة     . يقرب م  النصف على امتداد السنوات الثالث  السابقةه بعد حسناب التضنخم  

ت ومن  املمكن  تفسنري الزينادا    . على املدى الطويل جال نتيجة التطورات التكنولوجية وئو الطلب بصنورٍة بطيئنة نسنبياً   

األخرية يف األسعار وتقلباتها الشديدةه بعدة أسنبابه مثنل صندمات العنربه واخنفناب املخزونناته وارتفناو أسنعار         

وتشنري التقنديرات إىل   . الطاقةه والقيود التجارية اليت طبقتها بع  البلدان ردًا على أزمة األغذية وزيادة الطلب العناملي 

وأن األرج  أن تظنل األسنعار علنى ارتفاعهنا مقارننة بالسننوات العشنر         هأن هذه الظروف ل  تتغري يف املستقبل القريب

أما على املدى الطويله فإن العالقة ب  العرب والطلبه ستظل غنري  . السابقةه كما ستستمر التقلبات الشديدة امللحوظة

أثر تنأثرًا شنديدًا بنالنمو    فم  ناحيةه هناك تطور الطلب العاملي الذي سيت. مؤكدة وستعتمد أساسًا على عمليت  واسعت 

ومن  ناحينة   . االقتصادي وبزيادة دخل الفرد يف البلدان الناميةه واحتمال زيادة إنتاد منتجات زراعية غري غذائية بديلة

ورغم أن التوقعنات األساسنية للمنظمنة تشنري إىل     . العرب م  األغذية ليسد هذا الطلب الكيفية اليت سيزيد بهاأخرىه 

سنيكون من     –الغالت ومعندالت التوسنع يف اسنتخدام األراضني وامليناه      رتاضات املتفائلة ع  نيس  يف ظل االف –أنا 

املمك  تلبية الطلب على األغذيةه فإن هذا الطريق حمفوف بشكوك هائلةه السيما بسبب الصعوبات اإلضافية اآلتية من   

وابتكنارات تكنولوجينة وسياسنات لندعم التنمينة       فاألمر حيتاد إىل جهود ملموسة يف جمال االستثماره. الشواغل البيئية

وباإلضنافة إىل ذلنكه فنإن تطنور العنرب والطلنب سنيكون        . الزراعية املستدامة حتى ميك  نيقيق هذا اإلنتناد املطلنوب  

 .أن التجارة سوف تزيد على األرج ب يوحيللغاية م  إقليم إىل آخره وهو ما  ًامتفاوت

 

ا األسعار آثارها السلبية يف أغلب األحينانه حينث أن املشنارك  يف األسنوال واجهنو     كان للتقلبات الشديدة يف - 22

فأسعار السلع األساسية املرتفعة لفرتات طويلنة  . لتكيف مع إشارات األسوال املتأرجحةصعوبات يف التخطيط املسبق ويف ا

رهنا السنليب علنى املسنتهلك  يف العنامله      قد تفيد املنتج  حول العامل والبلدان املصدرة الصنافية لألغذينة ولكن  هلنا أث    

األم  الغذائي بالنسبة للمستهلك  الفقراله وتؤثر سنلبًا علنى وضنع االقتصناد العنام يف       انعدامباإلضافة إىل أنها تزيد م  

د عنام  د أسفرت هذه التأثريات السلبية واإلجيابية ع  قيام الكثري من  البلندان النامينة بعن    قو. البلدان املستوردة الصافية

 .أو تنظيم األسعار الداخلية/ بتنفيذ سياسات لتقييد التجارة و 2228

 

 تغيري اهليكل الزراعي، والتصنيع الزراعي، وعوملة إنتاج األغذية   -1

 

ومصنايد األمسناك   اتسم تطور نظم إنتناد األغذينة يف عشنرات السنن  األخنرية بزينادة التكامنل بن  الزراعنة          - 28

فظهور سالسل معقدة ومتنوعة إلنتاد التصنيع الزراعي انطوى على تغيريات . م  األنشطة االقتصادية والغابات مع غريه

. كمية وكيفية يف الطلب على املنتجات األوليةه فضاًل ع  توزيع الندخول علنى قطاعنات وجمموعنات سنكانية خمتلفنة      

ادة وجود منتج  أولي  على نطال واسنع منع   بزيوكانت النتيجة أن حدثت تغريات يف توزيع املصادر اإلنتاجيةه بدلا 



C 2013/7 14 

ومت تسجيل زيادة يف عدد الشركات الزراعية الكبرية احلجمه وهي شركات كثيفة رأس املال وتقوم على . عمليات صغرية

ترتيبات تعاقدية للحصول على األيدي العاملة واخلدمات الزراعية يف املناطق اليت توجد بها أراضني شاسنعة السنيما يف    

با الشرقيةه وآسيا الوسطىه وجنوب شرل آسياه ثم منؤخرًا يف بعن  أجنزال من  أفريقينا جننوب       وكا الالتينية وأورأمري

وينبع هذا االجتاه م  وفورات احلجم الكبريه وإن كان يأتي أيضًا ردًا على فشل األسنوال يف عملينات   . الصحرال الكربى

 .سلسلة اإلنتاد والتأم  وملواجهة قوة األسوال على امتداد االئتمان

 

مبنا   هوتشبا هذه التغيريات ما حد  يف قطاو التصنيع الزراعي عندما ركزت شركات األعمال الزراعية الكبرية- 29

ي املنتجنات  لتصننيع والتوزينع وجتنارة التجزئنة علن     جزلًا متزايدًا م  عمليات ا هفيها الصناعات القائمة على األخشاب

سالسل قيمة عاملية ضنخمة ومعقندةه    وضعويأتي هذا التكامل الرأسي على املستوي  القطري والعاملي يف إطار . ةالغذائي

اآلثنار احملتملنة لتنمينة التصننيع     ف. جانب شركات متعنددة اونسنيات   ويضم يف كثري م  احلاالت مشاركة متزايدة م 

جديندة للنشناط    ًافهني متثنل من  ناحينة فرصن     . ون عديندة الزراعي وزيادة الوجود األجننيب يف البلندان النامينة قند تكن     

ع  إزاحة الشركات احمللية وإجياد صنعوبات   –يف ظل ظروف معينة  –وم  ناحية أخرى قد تسفر . االقتصادي والنمو

 .لصغار املنتج  األولي  الذي  قد يواجهوا صعوبات يف تلبية االحتياجات الكميةه ويف تلبينة معنايري اونودة الصنارمة    

فنإن هنذه العملينات     هوباإلضنافة إىل ذلنك  . بسلسلة اإلنتناد يف االقتصناد العنام    اخلاصاوزل  تفتيتوقد يؤدي ذلك إىل 

بن  خمتلنف املشنارك  يف سلسنلة القيمنة علنى        توزينع الرينع  واخلاصة بالتحوالت اهليكلية تعدل م  وظيفة األسنوال  

بد لنظم األغذية أن تستجيب للطلبات واالحتياجات املختلفنة للغاينة    وباإلضافة إىل ذلكه ال. املستوي  القطري والعاملي

بالنسنبة   نينديات جديندة ومهمنة    ومتثل كل هذه الظروف احملتملة غري املرغوب فيها. للقطاعات املختلفة م  اجملتمع

سنوال من  أجنل    للسياسات واملنافع العامة واحلوكمة اويدة الضرورية لتحس  فرص الدخول إىل األسنواله وشنفافية األ  

تطوير املزارو الصغرية ونيسينهاه والفرص اوديدة لتنويع املنتجاته وأنشنطة القيمنة املضنافةه مبنا يف ذلنك االمتثنال       

النجا  يف تنفيذ السياسات املطلوبةه والنيت نيتناد إىل حوكمنة قوينةه سنوف حيندد النتيجنة        ف. واعد سالمة األغذيةلق

 .ان الناميةالنهائية للتصنيع الزراعي يف البلد

 

 األمناط املتغرية للتجارة الزراعية وتطور السياسات التجارية   -6

 

 :رئيسية ميزت التجارة الزراعية وجتارة األمساك يف السنوات العشر املاضية هناك ثالثة اجتاهات- 32

 

سياسنة  زيادة ملموسة يف حجم التبادله الذي كان كبريًاه وإن كان أقل مما لو حد  يف عندم وجنود    )أ(  

يف  أمريكني   دوالر ملينار   3.2فباألسعار الثابتةه زاد جمموو الصادرات الزراعينة من    . شديدة محائية

وتعكس  .أن يستمر يتوقعه وهو اجتاه 2229يف  أمريكي  دوالر  اتمليار 112إىل حنو  1961-1963

وقند سناهمت البلندان    . ن متباعدة أيضًاايف التجارة فيما ب  األقاليم وفيما ب  بلد ًاهذه الزيادة ارتفاع

 .النامية بصورٍة إجيابية يف هذا التوسع التجاري
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حدثت تغريات جوهرية يف منشأ التندفقات التجارينة لنبع  السنلع الزراعينة األولينة الرئيسنية ويف         )ب( 

إىل  –فقد نيولت البلدان النامية الفقريةه السيما جمموعة أشد البلندان فقنرًا   . وجهتها األخرية أيضًا

با الشرقية وآسيا لتصب  وكبريه بينما تقدمت اقتصادات ناشئة يف أمريكا الالتينية وأور مستورد صاف

  الدور الذي كانت تقنوم  مصدرًا صافيًا كبريًاه وعلى األخص للحبوب والبذور الزيتيةه لتقلل بذلك م

 ؛با بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةه وهو اجتاه ينتظر أن يستمر هو اآلخر
 
يف  والتفاضنلية واجتهت السياسات حنو مزيد م  االنفتا ه مع تشجيع حزمة م  االتفاقات اإلقليمية  )د( 

(. م  التنسيق املتعندد األطنراف   ارًاانتشواليت أصبحت يف السنوات القليلة األخرية أكثر ) ذاتاالوقت 

التفاقيات التجارية املتعددة األطراف كمحصنلة وولنة   لورغم أنا م  الصعب التنبؤ بالتطور احملتمل 

قنام   – 2228كمحصلة ألزمة األغذينة عنام    –ثم أنا . مفاوضات الدوحةه فإن احلالة ال تبدو واعدة

بتنفيذ تندابري محائينة    –با الشرقية وآسيا ووعلى األخص يف أمريكا الالتينية وأور –عدد م  البلدان 

 .للتحكم يف أسعار األغذية يف الداخله وزادت م  دور احلوكمة ع  طريق سياسات جتارية

 

ه املتعلقنة بالتجنارة  املسنائل   من   ًاأو تعزز عدد/أن تستمر هذه االجتاهات يف املستقبل وأن تستجلب و واألرج - 31

مبسائل السنالمة عن  املزيند من  اسنتخدام املعنايريه مبنا فيهنا          والشواغل املتعلقةزيادة تنويع اإلنتاد  أن تسفر( ا):مثل

تصنب  بعن  املوضنوعات    أن ( ب)خلاص الذي سيتغري بالتأكيند؛  املعايري اخلاصةه والدور النسيب للحكومات والقطاو ا

 أن تنؤثر ( د)للمنتجات أكثر أهميةه وبالتالي فاألرج  أن ترتجم املسائل البيئية إىل قواعد جتارينة؛  مثل بصمة الكربون 

احلجم املتزايد للشنركات النيت   أن خيلق ( د)التجارة على األم  الغذائي وأهمية السياسات التجارية يف البلدان النامية؛ 

إجنرالات   اختناذ تعمل يف قطاو األغذية الزراعية والتعقيد املتزايد لسلسة اإلنتاد شواغل بشنأن قنوة السنول والندعوة إىل     

أو التصندير من  السنوله     االسنترياد عدد كبري م  البلدان الزراعية الناشئةه سوال على جانب  أن يظهر( هن)لتنظيمها؛ 

 .هيكل األسوال العاملية وظيفتها كما حد  مؤخرا وغريمتزايد  حضورًا عامليًا

 

ذلنك علنى أن    وينطنوي . معقندة ينبغني للبلندان أن تتعامنل معهنا      سياساتية ًاوأغلب هذه املسائل تتضم  أمور- 32

ىل منا هنو   جمال السياسات بشأن املسائل املتعلقة بالتجارة سوف تغطي جمااًل واسعًا وسنوف متتند إ  البحو  واملشورة يف 

بد أن تعند البلندان النامينة نفسنها      وال. واإلعاناتأكثر م  جمرد املسائل التقليدية والسائدة املتعلقة باحلماية اومركية 

 .ملواجهة هذه التحديات اوديدة

 

 سيكون لتغري املناخ تأثري متزايد على الزراعة   -7

 

ري النيت قند تتخنذ    يزيد يف السنوات العشر القادمةه رغم التنداب اآلن واضحًاه وم  املتوقع أن  أصب  تغري املناخ- 33

فلهذا التغيري تأثريه اآلن بالفعل على الزراعة والغابات ومصنايد األمسناك يف احمليطناته واملتوقنع     . للتخفيف م  حدتا

ومي الدولي املعين بنتغري  ويشري تقرير الفريق احلك. التفاوت ب  القطاعات الفرعية واألقاليم بقدر م أن يزيد هذا التأثري 
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درجنة مئوينة كنل     2.2إىل أن ارتفاو حرارة النظام املناخي ال مفر مناه وأن ارتفاو هذه احلرارة بنحو  2222املناخ لعام 

 .غازات الدفيئة انبعاثاتم  تصورات  ةعشر سنوات أصب  متوقعًا حبسب جمموع

 

م  املنرج  للغاينة تزايند تنواتر     : إن ارتفاو درجة حرارة العامل سوف يؤثر على الزراعة بعدد م  الطرله مثل- 34

م  ( د)األرج  أن تزيد شدة األعاصري االستوائية؛ ( ب)درجات احلرارة احلادةه واملوجات احلارةه واألمطار الغزيرة؛ 

 .دون االستوائية األرضية مع ترجي  نقصانها يف أغلب املناطق الشاهقةاملرج  للغاية أن تزيد األمطار يف املرتفعات 

 

الدولي املعين بنتغري املنناخ    احلكوميتقرير اخلاص للفريق ومع ذلك فإن ال. نوقش تأثري األحدا  احلادة كثريًا- 32

كنانون األول  / الذي صدر يف ديسنمرب  "إدارة خماطر األحدا  والكوار  احلادة للتكيف مسبقًا مع تغريات املناخ"املعنون 

بع  هذه األحدا  قد تغريت نتيجة تأثريات بشريةه مثل زيادة تركيز غازات الدفيئنة   ه يعطي شواهد على أن2211

 .يف اجملال اووي

 

وف يتضرر بشكل خاص أفراد اجملتمعنات املعرضنة للخطنر وهنؤالل النذي  يعيشنون يف بيئنات هشنة مثنل          وس- 36

كما ستؤثر اآلثار الضارة لتغري املناخ على األم  الغذائيه خاصة وأن بعن   . واملناطق اوبلية والساحلية األراضي اوافة

وسوف تتفاوت هنذه التنأثريات   . األم  الغذائي انعدامالبلدان املعرضة للخطر أكثر م  غريها هي بالفعل بلدان تعاني م  

وقد أصبحت اسنرتاتيجيات التخفينف من  تنأثري تغنريات املنناخ علنى        . م  إقليم إىل آخر وم  بلد إىل آخر ًاكبري ًاتفاوت

 ةقوين  ةالزراعةه والتكيف مع تغريات املناخه وإجياد قدر أكرب م  املرونةه شواغل متزايدةه والبد م  إجنرالات مجاعين  

 .على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية يف هذا الشأن

 

صـب  تـدرايًا منفعـة خاصـة     الزراعيـة، وزيـادة اإلنتـاج، لت    رئيسي لإلنتاجيةالعلم والتكنولوجيا، كمصدر    -8

 يسيطر القطاع اخلاص على عملياتها

 

وقند لعبنت   . الزيادة يف اإلنتاد الزراعي واإلنتاجية الزراعية تقوم على زيادة الغلة م  اهلكتار الواحد إن أغلب- 32

يف املائة  3.2اخنفضت م   املتضاعفةومع ذلكه فإن معدالت الغلة . مليةاحلبوب والبذور الزيتية دورًا رئيسيًا يف هذه الع

 هوباإلضافة إىل ذلكه فإن اجتاهات الغلة متفاوتة وغري متجانسة بشندة . 2222يف املائة يف عام  1.2إىل  1962سنويًا يف 

على األصناف احلديثة ومنا ينرتبط بهنا     ًامتفاوت ًاسوال فيما ب  األقاليم أو فيما ب  احلبوب املختلفةه لتظهر بذلك تأثري

فمراقبة مصادر اإلنتاجية الزراعية احملسنة توحي بأن الزيادة يف الغالت مستقباًل سوف تعتمد . م  ابتكارات تكنولوجية

فظهنور التكنولوجينا احليوينة    . اعتمادًا شديدًا على استنباط أصناف متأقلمة وحمسنة وعلنى حسن  نشنرها واسنتخدامها    

 .باجتاه القطاو اخلاص "التكنولوجية املسافة" أزا يف جمال الزراعةه  لالبتكارسي كمصدر رئي

 

دوالر ملينار   16ورغم أن االستثمارات العامة يف البحو  والتطنوير يف جمنال الزراعنة قند زادت يف العنامل من        - 38

ه فإن استثمارات القطاو اخلاص زادت بأسرو م  2222يف عام  أمريكي  دوالر مليار  23إىل  1981تقريبًا يف عام  أمريكي 
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وتركنزت االسنتثمارات   . يف املائنة من  اجملمنوو    42أي بنسنبة   ه2222يف عنام   أمريكني  دوالر ملينار   16ذلك لتصل إىل 

يف املائنة من  االسنتثمارات العامنة      22فنحنو  . اإلمجالية يف البحو  والتطوير يف جمال الزراعة يف عدد قليل م  البلندان 

يف  93الواليات املتحدة األمريكيةه واليابانه والص ه واهلنده والربازينله ونيقنق   : ثت يف أسة بلدان فقطه هيحد

إن الفنرص النيت تتيحهنا منتجنات التكنولوجينا احليوينة املناسنبةه        . املائة م  االستثمارات اخلاصة يف البلدان املتقدمة

رات الضخمة من  جاننب القطناو اخلناصه النيت تركنزت يف       ستثماحجم وسهولة الدخول إىل األسواله يفسران هذه االو

كوك احلماية الفكرية لتصب  مسنألة معيارينةه زاد حجنم    ومع نيول ص. حنو األسوال شروط اإلنتاد املوجااحلبوب ويف 

تعنزز هنذه   تأن واألرجن   . االستثمارات املطلوبةه كما أن التعقيب الذي تتسم با العلوم يتطلب قدرات عالية من  اإلدارة 

وكنل هنذه جمناالت    . أصبحت أكثنر أهمينة ووضنوحاً    هفتنظيم العلوم والعالقة البينية ب  السياسات والعلم. االجتاهات

. ميك  تطويرها بشراكة وثيقة مع اوماعة االستشارية للبحو  الزراعينة الدولينة  و همهمة لعمل منظمة األغذية والزراعة

تعزيز مؤسسات البحو  الوطنيةه ووضع سياسات عامة فيمنا يتصنل بنالعلم     وبشكٍل خاصه فإن األمر سوف حيتاد إىل

واالبتكاره وزيادة االستثمارات العامةه والشراكة مع القطاو اخلاصه م  أجل املزيد م  االسنتخدام العناملي إلمكانينات    

 .بهدف زيادة إنتاد األغذية واحلد م  الفقر يف العامل النامي االبتكار

 

 زيادة اإلقرار مبركزية احلوكمة وااللتزام بالعمليات اإلمنائية اليت تقودها البلدان: بيئة التنميةتطورات    -9

 

وعلى الصنعيدي  النوطين والندولي     –فم  ناحية . تغريت بيئة التنمية بطرل عديدة يف السنوات العشر املاضية- 39

أصنحاب املصنا ه مبن  فنيمهم القطناو اخلناص       أصب  هناك اعرتاف متزايد بالصوت املشنروو جملموعنة كنبرية من       –

وأصب  هناك آليات جديندة إلشنراك ممثلنيهم يف    . واجملتمع املدني واملنظمات واملؤسسات غري احلكومية يف أي مداوالت

بأننا لكني تتحقنق     ًاكمنا أن هنناك اعرتافن   . عمليات صنع القراره فضاًل ع  القيام بتنفيذ أنشطة وضعت بصورة مشنرتكة 

فإن مشاركة عناصنر   –نيقيق األم  الغذائي واحلد م  الفقر ليس أقلها  –ئائية العاملية واإلقليمية والقطرية األهداف اإل

ضنروريًاه لتكنون هنناك مسناحة أكنرب جملموعنة أصنحاب املصنا ه واآلرال          ًاتتجاوز القطاو الزراعي أصبحت أمرفاعلة 

. من  التعقيند   ًاالشاملةه مثل الشؤون اونسانية والبيئة يضيف مزيد ن زيادة الرتكيز على املسائلإثم . واملصا  املتنافسة

للمسناللة وتنبين    ةوهذا التعقيد املتزايد يتطلب حوكمة أفضل وأقوى ويتطلب بنال مؤسسات فعالة تتسنم بالكفنالة وعرضن   

 .كة والشفافية واملعلومات القائمة على أدلةه وصناعة القراراتاملشار

 

م هو االعرتاف العام بنأن عملينات التنمينة الناجحنة ينبغني أن تكنون مدفوعنة ومملوكنة         وهناك تغيري ثان مه- 42

وقد أفص  ع  هذه األفكار بوضو  يف سلسلة م  . للبلدان نفسهاه وأن ذلك يتطلب اسرتاتيجيات وبراما قطرية متماسكة

فرت بيئة التنمية اوديدة هذه وقد أس(. 2211ه وبوسان 2228ه وأكرا 2222ه وباريس 2222روما )املنتديات الدولية 

جديندة للعمنل علنى املسنتويات      ًاع  احتياجات جديدة يف جمال السياسات واملؤسساته وخلقت يف الوقت نفسا فرصن 

وعلنى منظمنة األغذينة     هالقطرية واإلقليمية والعاملية كان هلا تأثريها املهم على املنظمات املتعنددة األطنراف بشنكٍل عنام    

 .والزراعة بشكٍل خاص

 



C 2013/7 18 

 زيادة التعرض للخطر بسبب الكوارث واألزمات الطبيعية وتلك اليت من صنع اإلنسان   -51

 

بن    الواضنحة السنلبية واملرتاكمنةه واالرتباطنات     الألم  الغذائي والتغذويه وتأثرياتهإن التهديدات املتعددة - 41

الصندمات واونووه تفصنن  كلنها عنن  هشاشنة النننظم احلالينة إلنتناد األغذيننة وتعرضنها ألخطننار الكنوار  واألزمننات         

الكوار  حبياة املالي  وسبل معيشتهم يف السنوات املاضيةه مع آثار ضارة بشنكٍل خناص علنى     أضرتفقد . والنزاعات

/ مثنل زلنزال هناييت يف ينناير     هؤملة اليت نيد  على نطال واسنع فتأثري الكوار  الضخمة امل. الفقرال واملهمش  سياسيًا

. توض  الصلة الوثيقة ب  خماطر الكنوار  وبن  الفقنر    2212متوز / وفيضانات باكستان يف يوليو ه2212كانون الثاني 

يؤكند العالقنة الوثيقنة بن  الكنوار  الطبيعينة وحناالت         2211كما أن اوفاف الذي ضرب منطقة القرن األفريقي عام 

ه نيوزيلنندا وزلنزال يف   هم  فيضنانات يف اسنرتاليا   2211كما أن ما حد  عام . النزاعاته اليت تزيد م  تأثري اوفاف

ة معرضنة هني   باليابانه كلها رسائل مباشرة بان البلدان املتقدم دماراواملوجات التسونامية والكارثة النووية اليت أحلقت 

 .األخرى للكوار  واألزمات بشكٍل كبري

 

 ًاودمار ًا  الصغرية املرتبطة بتقلبات املناخ ال ينتبا العامل إليهاه ولكنها سببت خسائروهناك املئات م  الكوار- 42

ريات سلبية املناطق احمللية اليت أبلغت ع  تأثم  وقد شهدت السنوات العشرون املاضية زيادة مضاعفة يف عدد . هائل 

وتكشف هذه األحدا  ع  كيفية حندو  الكنوار  باسنتمرار عن  طرينق جمموعنة من         . على املوارد البشرية والطبيعية

ابنناته والغروف يف األراضني الرطبنة وأشنجار املنغن     مثنل تندهور الننظم االيكولوجينة ملكافحنة املخناطر      )عوامنل اخلطنر   

والنيت تتضناعف بسنبب    ( فقر النسيبه والتنمية احلضرية واإلقليمية النيت تندار بطريقنٍة سنيئة    واملستويات املرتفعة م  ال

جديدة للتعرب لألخطار ترتبط بتعقيد وتشابك النظم التكنولوجية  ًاناشئة وفرص ًاوفول ذلكه فإن هناك أخطار. النزاعات

آفنات نباتينة    وانتشنار طار مرتبطة بزيادة ظهنور  كما تربز ع  بعد أخ. والنظم اإليكولوجية اليت تعتمد عليها اجملتمعات

 .وأمراب حيوانية يف مناطق جغرافية جديدة عابرة للحدود

 

مثنل ارتفناو   )نتيجنة للعوملنة    ًاإن تعرب السكان جملموعة كبرية م  املخاطر الناشئة اليت تنزداد حندة وتنواتر   - 43

قد جيعل األئاط اوديدة للتعنرب للخطنر   ( ي وفرص العمالةاالستقرار املال مالسلع األولية وتقلبهاه وعد/ أسعار األغذية

ومع غيناب أي رد فعنل مناسنب من       .خمتلفةه مما قد يضاعف م  التأثريات السلبية بدرجاتتدفع بشدة هلدم النظام 

ومن  بن  مجينع املخناطر     . جانب السياساته تصب  املخاطر هيكلية وترتفع تكاليفهنا علنى مسنتوى الفنرد واجملتمنع     

واليت تعاني م  ( السيما تلك اليت تتعرب حلاالت طوارئ معقدة أو إىل أزمات ممتدة)سيةه فإن البلدان األكثر فقرًا الرئي

وإىل خسائر اقتصادية نسبية مقارنة بالبلدان األكثر ثرال النيت   ةضعف احلوكمةه متيل إىل التعرب ملعدالت وفيات مرتفع

 .بها حوكمة قوية

 

قطاعية لألغذية والزراعة ملساعدة البلندان علنى االمتثنال إلطنار عمنل       اسرتاتيجيةوحيتاد األمر إىل توجيهات - 44

األم  الغذائي والتغذوي  انعدامهيوغوه وإىل التقليل م  األخطار املتعددة واملخاطر املختلفة اليت تزيد م  التعرب ملخاطر 

لبنال ومننع   –على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية  –األمر  وحيتاد(. فئات فقرًاالسيما بالنسبة ألشد ال)
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ات املعرضة واستعادة سبل املعيشة املرنة للمزارع  والرعاة وصيادي األمساك والعامل  يف الغاباته وغريهم م  اجملموع

 ("زرواو رندخن ا"ملطبنوو املنظمنة    طبقناً أصحاب احليازات الصنغرية  مليار شخص م   2.2قدر عددهم بأكثر م  )للخطر 

والشك أن احلد م  خماطر الكنوار  وإدارتهنا لتحقينق األمن  الغنذائي والتغنذويه       . بسبب تهديدات وصدمات خمتلفة

 ."احلق يف احلصول على أغذية كافية والتحرر م  اووو": مسألة حيوية بضمان واحد م  أهم حقول اإلنسان األساسية

 

 تطوره واملشكالت الناشئة :الفقر يف الريف   -55

 

ه 2212ففي عام . املاضية العقوديف الريف يف بع  أجزال م  العامل النامي يف  ملموس يف الفقر اخنفابحد  - 42

يف املائة م  جمموو سكان الريف يف البلدان النامية باعتبارهم يعانون من  الفقنر املندقعه بعند أن      32صنف ما يقرب م  

منا يقنرب    2222يف عنام  ومع ذلكه وغم هذا التقدمه كان ال يزال هنناك  . 1988ائة تقريبًا عام يف امل 24كانت نسبتهم 

 (.وهو حد الفقر املدقع)يف اليوم  أمريكي  دوالر 1.22مليار نسمة يعيشون على أقل م   1.4م  

 

يف املائة يف الفنرتة من     1.1م  )ملموس يف ئو املعدالت السنوية لسكان العامل  اخنفابورغم ما هو متوقع م  - 46

باألرقام املطلقة ستظل كنبرية يف كنثري من  أقنل     فإن الزيادة  ه( 2222-2242يف املائة يف الفرتة  2.4إىل  2212-2212

ا خمتلفة من   م  إقليم إىل آخر وم  بلد إىل آخره لتخلق أئاط ًاكبريتفاوتًا الزيادة السكانية تفاوت توسوف . البلدان ئوًا

 .والتحديات أمام التنمية الريفية الريفيالفقر 

 

يف مجينع   –أي نيول السكان حبسب أعمارهم باجتناه األعمنار الكنبرية     –وسوف تتسارو شيخوخة السكان - 42

وهو ما يبدأ يف أغلب األحيان مبكنرًا ويتسنارو يف املنناطق الريفينة عننا يف املنناطق احلضنريةه والسنبب          . األقاليم النامية

ا لا تأثرياتا الكنبرية علنى أسنوال العمنله واإلنتناد الزراعنيه       ممذلك هو هجرة الشباب البالغ  إىل املدنه الرئيسي يف 

 .واألم  الغذائي

 

فأسوال العمل الريفي تتسنم مبعندالت مرتفعنة من      . ويرتبط الفقر الريفي يف أغلب األحيان بوضع ضار بالعمالة- 48

كمنا أن  . الفنوارل حبسنب اوننس والعمنر     وانتشنار عدم الرمسيةه والعمل يف أكثر م  مكانه وترتيبات العمل املؤقنته  

تنفذ أي تشريعات عمل إال بصنورة واهينةه باإلضنافة إىل    يف أغلب األحيانه وال ظروف العمل الريفي تكون سيئة للغاية 

ويف املناطق الريفية م  البلدان الناميةه يكون الفقر أساسًا مشكلة ضعف جودة . اجتماعية فرص احلصول على محاية قلة

عشنرة  وعلى مستوى العامله هناك حنو مثانية من  بن  كنل    . مستويات إنتاجية العامل اخنفابالعمالةه مما يؤدي إىل 

ة منظمنة العمنل الدولين   )يف املنناطق الريفينة    يقيمنون  هيف الينوم  أمريكني   دوالر  1.22ل يعيشون علنى أقنل من     عمال فقرا

ويعاني الشباب والنسال يف الرينف  . أو يساهمون يف عمل األسرة هكمزارعي كفاف يف مزارعهم وهم يعملون عادة(. 2212

 .بشكٍل خاص م  احلرمان م  احلصول على فرصة عمل الئقة
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وعلنى مسنتوى   . يف املائة م  األيدي العاملة يف الزراعة يف األقاليم األقل ئوًا 43 –يف املتوسط  –وتشكل املرأة - 49

لزراعة على امتداد الثالث  سننة األخنريةه باسنتثنال إقلنيم     التأنيث الطفيف لأليدي العاملة يف ا العامله هناك شواهد م 

بنأجره   العملواألرج  أن تكون املرأة أقل م  الرجل يف . حيث يتض  هذا االجتاه جبالل هالشرل األدنى ومشال أفريقيا

أو يف أعمنال زهيندة األجنر يف االقتصناد غنري      /ةه ومومسي أعمالولكنها عندما تفعل ذلك فهي تعمل لبع  الوقت أو يف 

 . أقل مقابل نفس األعمال واملستويات القابلة للمقارنة م  التعليم واخلربة ًاتقاضى أجرتالرمسيه و

 

وإن كانت األرقنام   ؛مليون شخص م  املناطق الريفية إىل املدن 822 انتقلوخالل السنوات اخلمس  املاضيةه - 22

والدافع ورال اهلجرة يف أغلب األحيان (. 2222املنظمة )م  الريف إىل الريف رمبا كانت أكثر م  ذلك تظهر أن اهلجرة 

فرص العمل بأجره وزيادة املنافسة على موارد األراضي وامليناه   وانعداماألم  الغذائيه وعدم املساواةه  وانعدامهو الفقره 

 هفإن اهلجنرة قند تسناهم يف حنل التنوترات يف املنناطق الطناردة        الناحية األخرىهوم  . "الطاردة"الشحيحة يف املناطق 

بتخفيف الضغط السكاني فيهاه مبا يف ذلك الطلب على األراضي واملياهه ولكنها قد نيرم يف الوقت نفسنا هنذه املنناطق    

 .م  األيدي العاملة واملوارد البشرية الثمينة

 

 أهم التحديات العاملية   -2جيم 

 

االجتاهات ونيدِّد املشاكل التنموية الرئيسنية النيت سنتواجهها البلندان األعضنال ومنظمنة األغذينة        هذه  تعّرف- 21

وفيما يلني بعن  أوضن  وأهنم االسنتنتاجات النيت تنبثنق من          . والزراعة واألوساط اإلئائية الدولية يف املستقبل القريب

 :نيليل االجتاهات

 

. جة للنمو السكاني وئو الندخل يف االقتصنادات الصناعدة   سيزيد الطلب على الغذال مبرور الوقت نتي (أ) 

وإضافة إىل ذلكه ستؤدي النتغريات يف أئناط الطلنب حننو تفضنيل املنتجنات احليوانينة إىل جاننب         

استخدام املنوارد الطبيعينة إلنتناد منتجنات غنري غذائينة إىل زينادة الضنغوط علنى املنوارد الطبيعينة            

 .رتفاو أسعار األغذية وزيادة تقلبهاوم  األرج  أن تؤدي إىل ا .الشحيحة
 
والزينادة املتوقعنة يف تقل نب    . مشكلة عاملية رئيسيةك باقيا زال تناقص انعدام األم  الغذائيه ولكنا ما (ب) 

 .أسعار األغذية قد تتولد عنها مشاكل جديدة وقد تؤدي إىل تفاقم املشاكل القائمة
 
فعدد ناقصي التغذية النذي  تظهنر علنيهم دالئنل نقنص املغنذيات       . ميثل سول التغذية شاغاًل متناميًا (د) 

وم  الناحية األخرىه تتزايد البدانة وغريها م  املشاكل املتعلقة بالصحة يف كثري من  األقناليم   . كبري

 .والبلدان
 
والزراعنة هني مصندر    . مشنكلة رئيسنية  ك باقينا اخنف  الفقر الريفي يف بع  األقاليمه ولكننا منازال    (د) 

توليند مصنادر دخنل أخنرى      -فول ذلك  – ي للدخل يف الريفه ولك  احلد م  الفقر سيقتضيرئيس

 .وبدائل للعمالة املرحبة تتجاوز نطال الزراعة
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يف املائنة من  القيمنة الكلينة لإلنتناد الغنذائي        82فأكثر من   . يتزايد تعقُّد نظم الزراعة وُنظم األغذية (هن) 

وُنظم األغذية هذه أكثر تركزًا واندماجًا أيضنا يف سالسنل القيمنة     .ترجع إىل قطاعي الصناعة والتجارة

العاملية اليت تتي  فرصًا جديدة لصغار املزارع  وتطر  نيديات جديدة م  زاوية احلفاظ على وجنود  

 .أسوال عادلة وشفافة

القواعند  ه وتنتغري التندفقات التجارينةه وأصنبحت     بسنرعة ال يسنتهان بهنا    تتزايد التجارة الزراعينة  (و) 

ومن  النالزم بالنسنبة    . املتعددة األطراف أكثر تعقيدًاه وتتزايد أهمية االتفاقنات اإلقليمينة والتفاضنلية   

 .للبلدان النامية على وجا اخلصوص أن تتكيف مع هذه األوضاو اوديدة
 
الريفية عرضة على  فاجملتمعات. سيؤثِّر تغيرر املناخ تأثريًا سلبيا على الزراعة وُسبل املعيشة يف الريف (ز) 

ومتثل إدارة القابلينة  . وللتأثر أيضا بعدد م  اهلزات االقتصادية بهذه الظواهرهوجا اخلصوص للتأثر 

 .جديدًا للتأثر باهلزات الطبيعية واالقتصادية شاغاًل جديًا
 
للتعامل مع تتغري بيئة التنمية ويلزم نيس  احلوكمة على كل م  الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري  ( ) 

تزايد التعقد االجتماعي والسياسي لألنشنطة التنموينة يف جمناالت الزراعنة واألغذينة وسنبل املعيشنة        

 .الريفية

 

والية املنظمة الواسعةه مت نيديند سنبعة نينديات أمنام     وبنال على هذه االستنتاجاته ومع األخذ يف االعتبار - 22

والعناصنر األخنرى الفاعلنة يف     أهمية كبرية لعمنل املنظمنة والبلندان األعضنال    ا يبدو التنمية واختيارها باعتبار أن هلا فيم

 .جمال التنمية

 

 اكــــيد األمســات ومصاــة والغابــاج الزارعــزيادة إنت  -5التحدي 

 والتنمية، مع التكفل باإلدارة املستدامة  يف النمو االقتصادي اوإسهامه 

 التأقلم مع تغري املناخ واحلد من أثارهللنظام اإليكولوجي واسرتاتيجيات 

 

املوارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية هما األساس لكل نظم األغذينة والزراعنةه ومحايتهمنا هني      قاعدة- 23

إىل اقتصناد أكثنر خضنرهه والتكفنل      واالنتقنال فمواجهنة التحنديات البيئينةه    . الذي يسرتشد بنا يف اسنتخدامهما   املبدأ

ة لنظم اإلنتاد هي السياقات الرئيسية لتحقيق زيادة يف اإلنتناد الزراعني لألغذينة وغنري     يالجتماعية والسياسباالستدامة ا

ويف إطار العثور على توازن مناسب ب  زيادة اإلنتناد واسنتخدام الطاقنة واملنوارد الطبيعينةه فنإن اهلندف هنو         . األغذية

الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف التنمينة االقتصناديةه    اماتإسهاالستفادة م  إمكانيات االقتصاد احليوي يف زيادة 

وعلنى نظنم   . عيشية لألسر الريفيةه ولسكان املناطق الريفينة بشنكٍل عنام   املفرص العمل وإتاحة الدخل وفرص المع توليد 

اإلنتاد أن تواجا هذا التحدي م  خالل ابتكارات تزيد م  إنتاجينة الزراعنة وكفالتهناه يف سنيال االسنتخدام املسنتدام       

ملنناخ والتكينف معهناه    للموارد الطبيعيةه واحلد م  التلو ه واستخدام طاقة نظيفةه وزيادة احلند من  تنأثريات تغنري ا    
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وهذه التوازنات . وسوف يتطلب ذلك مراعاة البدائل املوجودة واختيار التوازنات املناسبة .بيئيةفضاًل ع  تقديم خدمات 

 . مبعرفة البلدان نفسها تتحققه والبد أن ةخاصة بكل بلد على حد

 

 األمن الغذائي، ونقص العناصر املغذية انعدامالقضاء على   -2التحدي 

 وعدم سالمة األغذية يف مواجهة ارتفاع أسعار األغذية وتقلباتها الشديدة 

 

مظاهر قلق جديدة م  انعدام األم  الغذائي  إن احلق يف غذال كاف أصب  قيمة يتزايد االعرتاف بهاه وأدت إىل- 24

. سيما لندى النسنال واألطفنال   وإىل االلتزام باستئصال اوووه فضاًل ع  نقص التغذية على املستوي  القطري والدوليه ال

بد م  تنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات وبراما مناسنبة لتحسن  األمن  الغنذائي والتغنذوي لندى سنكان         وهلذا الغرب ال

بند هلنذه    وال. الريف واحلضره على األصعدة القطرية واإلقليمية بهندف واضن  هنو االستئصنال يف فنرتة زمنينة معقولنة       

كما ينبغني أن تنوازن بن  مصنا      . ياجات قصرية األجل وطويلة األجل وب  الصعوباتالسياسات أن توازن ب  االحت

كمنا  . زارع  واملنتج  الفقراله ومصنا  واحتياجنات املسنتهلك  الفقنرال    وعلى األخص صغار امل –  املنتج  الزراعي

الزراعية احملليةه وتربية األحيال املائيةه واملنتجات احلرجية م  غري األخشنابه واإلنتناد    اإلمداداتينبغي أن تشمل 

احليوانيه وعلى األخص ضم  األنشطة اليت تديرها األسره حتنى ميكن  نيسن  فنرص احلصنول عليهناه وسياسنات        

.  فرص احلصول علنى األغذينة  جتارية جتمع وتوازن ب  اإلنتاد احمللي والوارداته وبراما اجتماعية تسهم يف نيس 

النيت تتخنذ يف األجنل القصنري      اإلجنرالات تضنر  وم  املبادئ اليت ينبغي االسرتشاد بها يف هذه السياسات هو كينف ال  

والبند   .ملوارد الطبيعينة ستدامة لعالد ما تتعرب لا األغذية م  أخطار باألهداف طويلة األجل املتعلقة بإنتاد األغذية وبا

كمنا أن احلند من  خسنائر      .الدقيقنة واملغنذيات  أم  التغذية وجودتهاه مبا يشملا ذلك م  الربوتيننات   م  التكامل ب 

سنهم بصنورة كنبرية يف نيقينق     رة يف العملية الشاملةه ميكن  أن ي األغذية الكثرية اليت نيد  يف مراحل التصنيع والتجا

 .والعاملياألم  الغذائي على الصعيدي  القطري 

 

 حتسني جودة استهالك األغذية والتغذية وتوازنه  -2التحدي 

 

غري املالئمة وما يتصل بنذلك   تناول الطعامعادات  وانتشارإن ئو الطلب العاملي وتأثريه على البيئة واألسعاره - 22

تغنيريات جسنيمة إلجيناد طنرل صنحية       إحندا  إىل  واملشكالت الصحيةه كل ذلنك يندعو   م  عدم التوازن يف التغذيةه

. وتنطوي مواجهة هذا التحدي على تعديل أئاط وعادات االستهالكه مثل احلد من  فاقند األغذينة   . امة للتغذيةومستد

أو ثقافينةه ورد االعتبنار للقيمنة احلقيقينة لألغذينة      /تشمل تغنيريات سنلوكية و   اإلجرالاتوسيتطلب ذلك جمموعة م  

 .ي يف كل السياسات املوجهة حنو نظم األغذيةوإدراد التغذية كاهتمام جوهر( تغذويًا ورمزيًا واقتصاديًا)

 

إن التوعية واملعلومات املتعلقة مبراعاة املنظور اونساني حباجنة إىل تعزيزهنا وإىل أن تظهنر االرتباطنات بن       - 26

ياسنات  بصنورة أفضنل يف الس   االنندماد كما أن مفهوم التغذية حباجنة هنو اآلخنر إىل    . الوجبات والتغذية والصحةإعداد 

كما أن نقاط االرتكاز يف سالسل العنرب حباجنة إىل   . ها تلك املتعلقة باستدامة املوارد الطبيعيةوالرباما الزراعيةه مبا في
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نيديدها حتى ميك  التأثري يف خيارات املستهلك  وخيارات العناصر الفاعلة الرئيسية يف سلسلة األغذينة الكاملنةه مبنا    

أيضًا م  إيضا  العالقة البينينة بن  التعلنيم والصنحة والزراعنةه وإدخاهلنا ضنم          بد وال. يف ذلك سلطات القطاو العام

 .السياسات والرباما

 

 حتسني معيشة سكان املناطق الريفية، مبن فيهم صغار املزارعني،  -4التحدي 

 يف الغابات ومصايد األمساك، وعلى األخص النساء، والعاملني 

 يف سياق التوسع العمراني واهلياكل الزراعية املتغرية 

 

يًا وعمرينًاه  انمعيشنة أمنام اجملموعنات املختلفنة اجتماعينًا وجنسن      إجياد فرص للنمو االقتصنادي ولل  بد م  ال- 22

والسياسنات  بد م  تصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات  وال. وتشجيع هذه الفرص يف سيال الروابط الوثيقة ب  الريف واحلضر

للحصنول علنى    احتى ميك  إجياد فرص عمل الئقة وغري ذلك م  الفرص يف الرينف وخارجن   هواألطر والرباما املعيارية

إىل تصميم نظم فعالة للحماية االجتماعينة والتشنجيعه تقنوم    وباملثل فإن هناك حاجة . الدخل أمام سكان املناطق الريفية

ففي كثري م  البلدانه ينطنوي ذلنك علنى نيقينق     . م  آليات الدعم الزراعي على أساس شبكات األمان احلالية وغريها

وهلذا السبب فنإن األمنر حباجنة إىل آلينات جديندة وقوينة       . توازن جديد يف السياسات اليت كانت متحيزة ضد الزراعة

 .للحوكمة على الصعيدي  احمللي والقطري

 

التفاوت يف الدخل ب  األقاليم وب  اجملموعات االجتماعية يف كل بلنده وعلنى األخنص القضنال      احلد م إن - 28

ونيس  فرص حصول املرأة علنى املنوارد اإلنتاجينةه يشنكالن أهنم األهنداف والعناصنر يف         هفوارل ب  اونس على ال

ومحاية احلق يف األراضني وغريهنا من     . باب يف سول العمل هو هدف هاموباملثله فإن إدماد الش. مواجهة هذا التحدي

والتننوو حننو أنشنطة إنتاجينة      االنتقنال املوارد الطبيعيةه وتقديم املشورة واخلدمات املاليةه أمور هلا أهميتها يف نيقيق 

وباإلضافة إىل ذلك فإن السياسات احملددة لدعم صنغار املنزارع  واألسنر الزراعينةه والتعاونينات وانينادات       . وتنافسية

زارع ه السيما م  أجل إدماجها بصورة أفضل يف األسوال ويف سالسل اإلنتاده البند أن تنفنذه فضناًل عن  سياسنات      امل

أهمينة نسنبية   وسنوف يكنون هلنذه السياسنات     . ومستدامة يف الريف واحلضر ةللخرود م  الزراعة إىل سبل معيشة بديل

 .لبلدانخمتلفةه وأئاط خمتلفة م  التدخالت يف خمتلف األقاليم وا

 

 ضمان نظم أكثر مشواًل لألغذية والزراعة، على األصعدة احمللية والقطرية والدولية  -1التحدي 

 

ينبغي لتنظيم سالسنل القيمنة علنى األصنعدة القطرينة واإلقليمينة والعاملينة والرتتيبنات التنظيمينةه أن تلتنزم           - 29

فتشجيع ئاذد األعمال الشاملةه وضنمان   .مغزاهبالشفافية والكفالة مبا يسم  وميع العناصر املشاركة أن تلعب دورًا لا 

يز ومتك  روابط املنتج  والتعاونياته ونيسن  معلومنات   وتعز معايري إنتاد تستجيب الحتياجات األسوال احلقيقيةه

كما أن إدمناد صنغار املننتج  ضنم  سالسنل قيمنة اإلنتناد يف الزراعنة والغابنات ومصنايد           . السوله كلها عناصر هامة

وسياسنات حينازات األراضني النيت نيمني صنغار املنزارع  واجملتمعنات الريفينة من            . األمساك حباجة إىل تشجيعها
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وعلنى  . يف أغلب األقاليمه والبد م  أخذ عالقتها باستدامة املوارد الطبيعية يف االعتبنار  مطلوبةعمليات جتميع األراضي 

فنة لكني تسنتفيد من      املصدرة واملستوردة حباجة إىل اسرتاتيجيات وسياسات خاصة وخمتلفإن البلدان  املستوى الدوليه

. أخنرى ق أهدافها اخلاصة يف جمال األم  الغذائيه مع مراعاة احتياجنات األمن  الغنذائي يف جمناالت     التجارةه ولتحق

وكنذلك مسناعدة البلندان     هوهلذه األهدافه فإن إجياد أسوال إقليمية واالستفادة منهاه هو هدف هام يف أغلنب األقناليم  

على األخص فيما يتعلق بسالمة األغذية واألمراب النباتية واملنتج  على االمتثال للمعايري الدولية الصارمة واملتزايدةه و

 .واحليوانية

 

 زيادة مرونة سبل املعيشة يف مواجهة التهديدات والصدمات  -6التحدي 

 اليت تتعرض هلا الزراعة واألمن الغذائي 

 

والنيت أصنبحت    اإلنسنان ألسنباب طبيعينة أو من  صننع     يؤثر التعرب ملخاطر التهديدات والصدمات املختلفة - 62

فالصندمات  . سكان الريف بزيادة تواترها وحندتهاه وخاصنة منع زينادة الكثافنة السنكانية      نيد  بصورة متزايدةه على 

 وانعندام ة باالستقرار املاليه وفرص العمالةه والتقلبات الشديدة يف األسعاره ترتبط كلها بفقدان الدخل االقتصادية املتعلق

الفنرد واجملتمنع    أمنري  هيكلني  يكلفنان   يف غياب ردود مناسبة م  جانب السياسناته    يصبحان ياألم  الغذائي اللذ

والبلندان  . الزمة إلدارة شبكات املخاطر واألمان للحد م  تأثري هذه الصدماته هلنا أهميتهنا  فالصكوك ال. تكاليف باهظة

بنده عنند وضنع     الو. وكمنة اليت متر بأزمات ممتدة معرضة بشنكٍل خناص للخطنر نظنرًا هلشاشنة املؤسسنات ونظنم احل       

سياسات واسرتاتيجيات وبراما إنسانيةه م  مراعاة احلد م  املخاطر العديدة واملرتابطة اليت تؤثر بصورة متزايندة علنى   

 البطنيل ظهورهنا  منع  سبل معيشة الناس وإدارتها بصورٍة أفضل حتى ميك  مساعدة هؤالل النناس علنى التكينف معهنا و    

املروننة يف   واكتسناب والشك أن وضع اسرتاتيجيات للتأقلم . كل ذلك بصورٍة أفضل وإدارةوتهديداتها وصدماتها املفاجئة 

مواجهة تغري املناخ وبنال القدرات على االستجابة لألمراب النباتية واحليوانية وبشكٍل خاص األمراب العابرة للحدوده 

 .كلها عناصر مهمة يف مواجهة هذا التحدي

 

 تعزيز آليات احلوكمة لنظم األغذية والزراعة والغابات  -7التحدي 

 ومصايد األمساك على األصعدة القطرية واإلقليمية والعاملية 

 

إن معاوة نيديات التنمية مسألة معقدةه ألنها تشمل عدة قطاعاته وجمموعة عريضة م  أصحاب املصا ه - 61

التخصصاته واألبعاد العابرة للحدود مثل إدارة مصادر املياه وجتمعات امليناه ومنوارد   بد أن تأخذ يف اعتبارها جتاوز  وال

وفضاًل ع  ذلكه فإن العوملة تتطلب معاوة أوجا اخللل احلاليةه مثل انعدام األم  الغذائي . االقتصاد األزرل يف البحار

شرتكةه مبا يف ذلنك ميناه النريه ومسنتجمعات امليناه      والعوامل البيئية اخلارجيةه واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية امل

فم  الضروري توفري قندر   هوباإلضافة إىل ذلك. العابرة للحدود وموارد احمليطاته بإجرالات منسقة تكون منصفة وفعالة

واألطنر   كاف م  املنافع العامة مثل اخلدمات واملعلومات واملعرفة واالبتكارات واملشورة القائمة على شنواهد للسياسناته  

التنظيميةه ومدونات السلوكه واتفاقيات العمل املشرتك وما شابا ذلكه على األصعدة احمللية والقطرينة والعاملينةه من     
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وهلذه األسبابه البد م  وجود آليات وعمليات للحوكمة تكون أكثر قوة وفعالينة علنى األصنعدة احمللينة     . أجل التنمية

بالشفافية وتكفل املساللة والعدالةه وتزيد م  مشاركة مجيع أصحاب الشنأن بطريقنة    والقطرية واإلقليمية والعاملية وتتسم

اسنيه وتفضني إىل   أو السي/االجتمناعي و  التمثينل هلا مغزاهاه السيما هؤالل الذي  يكونون أضعف م  غريهم من  حينث   

بن  القطناو العنام واخلناص     والشنك أن إقامنة تعناون فعنال     . رباما وتنفينذها الن سياسنات و اللتصميم  تهيئة بيئة مواتية

 .واجملتمع املدني على مجيع األصعدة يف نظم األغذية والزارعة هو عنصر مهم يف هذا التحدي

   

 خصائص منظمة األغذية والزراعة ووظائفها الرئيسية ومزاياها النسبية- دال

 

فكالهما . يف منظمة األغذية والزراعة لقد اسُتخدم مفهوما املزايا النسبية والوظائف الرئيسية استخدامًا مستفيضًا- 62

واخلطة املتوسنطة األجنل    ه2212 – 2222مذكوران يف عدد م  الوثائق املؤسسيةه م  قبيل اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

: وقد ُبحث مرة أخرى استخدام هذي  املصطلح  مع إدخال عنصنري  نيليلني  رئيسني  همنا    . 2213-2212للفرتة 

ونتيجنة للتحلينله اقُترحنت    . التنموي املتطورة؛ واخلصائص التنظيمية األساسية ملنظمة األغذينة والزراعنة  بيئة التعاون 

  12 .مزايا نسبية م  حيث التحديات الرئيسية املختارة السبعةموعة منقحة م  الوظائف الرئيسيةه فضاًل ع  نيديد جم

 

 األغذية والزراعةمنظمة على بيئة التعاون التنموي املتغرية وانعكاساتها 

 

ه من   2222لقد شهدت بيئة التعاون التنموي اليت تعمل فيها منظمة األغذية والزراعة تغريات كبرية منذ عام - 63

قبيل مبادئ الربجمة اوديدة اخلمسة اليت وضعتها جمموعة األمم املتحدة اإلئائية م  أجل الربجمنة القطرينة الفعالنة    

النها املستند إىل حقول اإلنسان؛ واملساواة ب  اونس ؛ واالستدامة البيئية؛ وتنمية : وهي هاملدعومة م  األمم املتحدة

وينطبق كل مبندأ من  هنذه املبنادئ علنى تعامنل منظمنة األغذينة والزراعنة منع           . القدرات؛ واإلدارة القائمة على النتائا

وقند  . دها يف جمنال تنوفري املننافع العامنة العاملينة     العمليات واألطر التنموية الوطنية ودعمها هلاه فضال ع  دعمها وهو

تشنري  الثناني   /يف مبادئ روما لألم  الغذائي العاملي املستدام اليت اعُتمدت يف نوفمرب بصورة كاملةانعكست هذه املبادئ 

2229. 

 

( الفقنر واونوو  )لأللفينة   1وبالنظر إىل تزايد عدد البلدان ذات الدخل املتوسطه مل يعد نطال اهلدف اإلئنائي  - 64

ه ومن  النالزم أن تتوصنل    2212ُيعترب مثاليًا للدعوة إىل احلد م  اووو يف سيال جدول األعمال اإلئنائي ملنا بعند عنام     

منظمة األغذية والزراعة ويتوصل شنركاؤها إىل منتنديات جديندة ومالئمنة للرتوينا لألمن  الغنذائي والتغنذوي وللزراعنة          

الزم أن تضع منظمة األغذية والزراعة إطارا لعملنها يف سنيال النُنها املسنتندة إىل حقنول      ونتيجة لذلكه م  ال. املستدامة

ويف الوقت نفساه يتع  على منظمنة األغذينة والزراعنة أن    . يف البلدان واألقاليم وعلى الصعيد العاملي "العدالة"اإلنسان و

                                                           
 :خصائص املنظمة ووظائفها األساسية وميزاتها النسبية فيما يتعلق بالتحديات العاملية"هناك نيليل تفصيلي واستنتاجات يف الوثيقة  12

.pdf01E881/md025http://www.fao.org/docrep/meeting/  أعدتا مجاعة العمل يف املنظمةه املكونة م: 

 A. Agostini, B. Benbelhassen, R. Grainger, D. Gustafson, K. Gallaher, V. Gitz, E. Hibi, S. Rudgard. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881E01.pdf
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الرئيسنيةه من  قبينل تغيرنر املنناخه واالسنتدامة        تزيد م  تعزيز الصالت ب  جدول األعمال اإلئائي اوديند والعوامنل  

والبيئةه والصمود وإدارة خماطر الكوار ؛ واجملاالت املواضيعية اليت متلك فيها منظمة األغذية والزراعنة قندرات فنينة    

 .وقاعدة معرفية متينة

 

اإلئنائيه تطنورت أيضنا    وإضافة إىل التغريات العاملية اليت أثرت علنى األمنم املتحندة وعلنى ئنوذد التعناون       - 62

تتخنذان من    ظمتان األخريان اللتان فاملن. منظمات أخرى مكلفة مبهام ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبهام منظمة األغذية والزراعة

ه وهما الصندول الدولي للتنمية الزراعية وبرناما األغذية العامليه اللتنان أنشنئتا بهندف  متكنامل ه قند      روما مقرا هلما

وعنالوة علنى ذلنكه     .ط  قوتهماه وأصب  عملهما متشابكًا بصورة تدرجيية مع عمل منظمنة األغذينة والزراعنة   غّيرتا موا

حد  ئو كبري يف أعداد وقوة منظمات تعمل يف جماالت إعداد البحو  وإنشال التكنولوجيا ونشرهاه م  قبيل اوماعنة  

( NEPAD)( نيبناد )والشنراكة اوديندة من  أجنل التنمينة يف أفريقينا       ( CGIAR) االستشارية للبحو  الزراعية الدولينة 

ويف ظنل هنذه   . ه ومنظمات اجملتمنع املندنيه والقطناو اخلناص     (IICA)معهد البلدان األمريكية للتعاون بشأن الزراعة و

ذا أهمينة كنبرية يف    البيئة األكثر تعقدًا وتنافسًاه يصب  نيديد اخلصائص اليت تنفرد بها منظمة األغذينة والزراعنة أمنراً   

 .عملية التخطيط

 

 اخلصائص التنظيمية األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 

إن أهم اخلصائص ومواط  القوة األساسية ألي منظمة هي تلك املتأصلة فيها والنيت تنفنرد بهناه والنيت نيندد      - 66

األغذية والزراعة ومتثل معًا شيئا تنفرد با ومثة خصائص أساسية متعددة متأصلة يف منظمة . مساتها التنظيمية األساسية

 :املنظمة
 
فهي وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال األغذينة والزراعنةه املكلفنة مبهمنة شناملة من  البلندان         )أ( 

مبنا يف ذلنك إدارة   )األعضال فيها تتمثل يف العمل عامليًا فيما يتعلق جبميع جوانب األغذينة والزراعنة   

 -ه واألم  الغذائي والتغذية يف متوالية املساعدة اإلنسانية (الغابات واملوارد الطبيعيةمصايد األمساك و

 التنمية كلها؛
 
وتتسم بوضعها احلكومي الدولي وحبيادها ومبا لديها م  سلطة توفري منتدى حمايد ميك  فيا للندول   )ب( 

 أن تدعو كل منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة؛
 
 سلطة أن تطلب م  أي دولة م  الدول األعضال تقديم معلومات ذات صلة بغرب املنظمة؛ولديها  )د( 
 
وميزانيتها العادية مستمدة م  االشرتاكات املقررة اليت توفر كمينة منوارد مضنمونة متثنل حندًا أدننى        )د( 

سنيةه  ميك  ختصيصها لألنشطة ذات األولوية النيت تتفنق عليهنا البلندان األعضنال يف األجهنزة الرئا      

وتكملها مساهمات طوعية كبريةه تتزايد تعبئتها دعمنًا للنتنائا التنظيمينة ملنظمنة األغذينة والزراعنة       

 عملها؛ نطاللتعزيز معارف املنظمة وزيادة 
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وإن كنانوا منتشنري     -ولديها موظفون ميلكون طائفة واسعة م  اخلربة يف خمتلف جمناالت مهمتهنا    )هن( 

 قة متعددة التخصصات؛يعملون بطري -على نطال ضيق 
 
ولديها وجود على املستوى القطري يف معظنم البلندان ذات الندخل املننخف ه تدعمنا أفرقنة خنربال         (و) 

 .إقليمية وعامليةه لالستجابة للطلبات اليت تعرب عنها البلدان واألقاليم

 

 الوظائف الرئيسية

 

ُسنبل العمنل البالغنة    "بأنها  2213-2212ُتعرَّف الوظائف الرئيسية للمنظمة يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة - 62

وبنال على ذلكه فهي متثل أنواو التدخالت  "األهمية اليت جيب أن تستخدمها منظمة األغذية والزراعة لتحقيق النتائا

تطنورت الوظنائف الرئيسنية مبنرور السنن  ويف وثنائق التخطنيط         وقند . اليت ستعطي هلا املنظمة األولوية يف خطة عملها

 .املختلفة

 

ومع مراعاة البيئة التنموية املتطورة وتوصيف واض  للخصائص التنظيمية األساسية ملنظمنة األغذينة والزراعنةه    - 68

نظمة األغذينة والزراعنةه   ومتاشيًا مع التقييم اخلارجي املستقل مل. يتم التوصل إىل جمموعة منقحة م  الوظائف الرئيسية

ولنذا تنربر وضنع منظمنة      "اليت ال ميك  ألي منظمة أخرى أن توفرها على حننو مالئنم  "فإن هذه هي الوظائف الرئيسية 

وهي تقابل جماالت عمل منظمة األغذية والزراعة النيت حنددها التقينيم    . األغذية والزراعة الذي يؤهلها للعمل يف امليدان

. "منظمة األغذينة والزراعنة من  الوجنود غنداً      حد  أن اختفتإذا " يلزم تغيريها تغيريًا جذريًا اخلارجي املستقل واليت

وإضافة إىل ذلكه مثة جماالت أيضًا ُينتظر فيها م  منظمة األغذية والزراعة أن تلعب دورًا قياديًاه ولكنا ليس بالضرورة 

األغذية والزراعة مع الشركال وينبغني أن تضناعف جهودهنا    ويف هذه احلاالته م  الالزم أن تعمل منظمة . دورًا حصريًا

خلصنائص األساسنية احملنددة أعناله إىل التوصنل إىل الوظنائف       وقند أدى تقينيم ا  . اسنرتاتيجية إلقامة وتفعيل شراكات 

 :الرئيسية التالية
 

تيسري، ودعم البلـدان يف، إعـداد وتنفيـذ صـكوك معياريـة وصـكوك حتـدد املواصـفات مـن قبيـل            (أ( 

وهذا العمل سيجري القيام با علنى  . االتفاقات الدولية ومدونات السلوك واملواصفات الفنية وغريها

كل م  الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين م  خالل آلينات للحوكمنة العاملينةه وإجنرال حنوار بشنأن       

ت املؤسسنية  السياساته وتقديم الدعم واملشورة املقرون  بوضع السياسنات الضنرورية وتنمينة القندرا    

 .الالزمة لتنفيذها على الصعيد القطري
 

مجع بيانات ومعلومات يف اجملاالت ذات الصلة مبهمة منظمة األغذية والزراعـة، وحتليـل تلـك     (ب( 

وهذا يشنمل اسنتحدا  اجتاهنات    . البيانات واملعلومات ورصدها وحتسني إمكانية احلصول عليها

احلكومنات وغريهنا من  اوهنات      يرتبط بذلك م  استجابةليمية وما ومنظورات وإسقاطات عاملية وإق
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؛ والقيام أيضا بتوجيا الندعم املقندم للبلندان يف    (م  قبيل السياسات والتشريعات واإلجرالات)املعنية 

 .جمال تنمية القدرات املؤسسية لالستجابة للتحديات احملددة واخليارات املمكنة
 

مـن الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والقطـري والرتويـ  لـه        تيسري احلوار بشأن السياسـات علـى كـل     (د( 

ومنظمة األغذية والزراعنةه باعتبارهنا منظمنة حكومينة دولينةه مهينأة جيندًا بوجنا خناص           .ودعمه

 ه تكنون ملساعدة البلدان على الصعيدي  الوطين والدولي على تنظيم أنشطة للحنوار بشنأن السياسنات   

 .أو البلدان/امة اتفاقات ب  اوهات املعنية وموجهة إىل نيس  فهم القضايا اهلامة وإق
 

إسداء املشورة وتقديم الدعم لتنمية القدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي من أجـل اسـتحداث    (د( 

وهنذا يشنمل إسندال     .سياسات واستثمارات وبرام  مستندة إىل أدلة وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا   

ة إىل التعزيز املؤسسني وتنمينة املنوارد البشنرية وإسندال املشنورة       املشورة وتقديم الدعم لألنشطة املوجه

 .املباشرة لتنفيذ الرباما
 

إسداء املشورة وتقديم الدعم لألنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيـات واملمارسـات اجليـدة يف     (هن( 

لنالزم أن  ومن  ا . مهمة منظمة األغذية والزراعة وتنشرها وحتسِّن استيعابهاتدخل ضمن جماالت 

تكون منظمة األغذية والزراعةه باعتبارها منظمة معرفيةه يف صندارة املعرفنة والتكنولوجينا يف مجينع     

وأن تكنون مصندرًا وأداة تنظيمينة لندعم البلندان يف جمنال االسنتفادة من  املعرفنة           هجماالت مهمتهنا 

 .والتكنولوجيات املتاحة نيقيقًا لألغراب التنموية
 

اهلادفة إىل حتقيق األمـن الغـذائي والتغـذوي والزراعـة والتنميـة الريفيـة بـني        تيسري الشراكات  (و) 

ومنظمة األغذية والزراعنة لنديها   . احلكومات والشركاء يف التنمية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص

بيد . مهمة واسعة النطال تشمل مشاكل تنموية رئيسية م  الالزم استهدافها م  منظور عري  وشامل

ة األغذية والزراعة سرتكز عملها على اجملاالت اليت لديها فيهنا اختصناص خناص وسنتقيم     أن منظم

 .شراكات قوية مع منظمات أخرى لتغطية اإلجرالات التكاملية األخرى الالزمة
 

الرتوي  واإلبالغ على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي يف جماالت مهمة منظمـة األغذيـة    (ز( 

نظمة األغذية والزراعة مسؤولية رئيسية يف تقديم خدمات االتصال واملعلومات يف مجينع  ومل .والزراعة

جماالت مهمتها إىل البلدان واوهات العاملة يف جمال التنميةه والرتويا بقنوة ملواقنف املنظمنة فيمنا     

 .يتعلق بالقضايا التنموية اهلامة والعاجلة

 

هندف املنظمنة   ": واألهم م  ذلك أن هذه الوظائف الرئيسية تتسق مع رؤية التقييم اخلارجي املسنتقل وهني أن  - 69

هو أن تكفل يف إطار جماالت مهمتها إمكانية حصول البلدانه أيا كانت مستويات تنميتهاه السيما أشند البلندان فقنرًاه    

وهذا اهلدف املعل  يقتضي من  منظمنة األغذينة والزراعنة أن     . "على املعرفة واملنافع واخلدمات العامة اليت نيتاد إليها

 .عامليالصعيد العلى  "فاعلة"لك تكون واضعة للسياسات وميّسرة وشريكة ومنسقةه وكذ
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وألدال هذه املهامه ومتاشيًا مع التوصيات اليت وضعها املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكنا الشنماليةه ينبغني    - 22

يدة املتاحة علنى الصنعيد   أن تركز على خربتها الفنية ومعرفتهاه وأن ترود للممارسات او( أ: )والزراعةملنظمة األغذية 

أن تستفيد من  قندرتها علنى التواصنل     ( د)ا تكون األنشطة مرتبطة مبهمتها؛ أن تؤدي دورًا قياديًا عندم( ب)القطري؛ 

ت سيكون م  الالزم أن تعزز منظمة األغذية والزراعة في بع  احلاالفوعالوة على ذلكه . الشبكي وعلى إقامة شراكات

السنبع أدال  كناماًله    قدراتهاه التنظيمية وأيضا املتعلقة باملوارد البشرينننةه لكي تكون قادرة على أدال الوظائف الرئيسية

العامة وإسدال املشورة بشأن  سيما إلعادة تأكيد مكانتها باعتبارها اوهة الفاعلة العاملية الرئيسية يف جمال توفري املنافعال

 .السياسات يف جماالت األغذية والزراعة ومصايد األمساك والغابات

 

ومع أن الوظائف الرئيسية املختارة هي أهم األدوات اليت ستنظم منظمة األغذية والزراعة وتطور عملها اسنتنادًا  - 21

أدناه املشاكل التنموية اليت سرتكز منظمنة األغذينة    اخلمسة املوصوفة االسرتاتيجيةإليهاه جيّسد كل هدف م  األهداف 

 االسنرتاتيجية وبنال على ذلكه ميك  تصور تنظيم وحمور تركيز عمل املنظمنة كمصنفوفة لألهنداف    . والزراعة عملها فيها

والوظائف الرئيسية حبيث جيري تنفيذ العمل املنصوص عليا نيت كل هدف اسرتاتيجي من  خنالل تطبينق الوظنائف     

 .ية السبعالرئيس

 

ويف القسم التاليه جيري تناول مسنألة املزاينا النسنبية ملنظمنة األغذينة والزراعنة فيمنا يتعلنق بكنل نينٍد من             - 22

 .التحديات التنموية املختارة

 

 املزايا النسبية فيما يتعلق بالتحديات املختارة
 

 :امليزة النسبية هي مفهوم نسيب م  حيث ثالثة أبعاد- 23
 
واملينزة النسنبية ال تكنون مينزة إال إذا     . أواله هي قدرة خاصة بالنسبة إىل الرسالة النهائينة املنشنودة   (أ) 

( أي األهنداف ) "منا يلنزم نيقيقنا   "الذي يلزم التصدي لا وبالنسنبة إىل   هامة بالنسبة للتحديكانت 

 .للتصدي هلذا التحدي
 
اليت ميك  ملنظمة األغذية والزراعة أن تسعى إليها  جمموعة األنشطة واألدواتثانياه هي تعتمد على  (ب) 

 :وهذا يسلك طريق . وتنفذها لتحقيق األهداف املختارة
 

فاألنشطة النيت تقنوم بهنا املنظمنة مبنرور الوقنت        :م  األنشطة إىل املزايا والقدرات النسبية (1)  

 ميك  أن تفضي إىل إجياد قدرات ومزايا نسبية؛
 

ويف هذه احلالنة يكنون علنى املنظمنة أن      :بية والقدرات اخلاصة إىل األنشطةم  املزايا النس (2)  

 .تسعى إىل القيام بأنشطة يف جماالت لديها فيها ميزة نسبية أو قدرة خاصة على العمل
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ثالثاه أن يكون املفهوم هامًا بالنسبة ألدوار اوهات الفاعلة األخرى وأدائها يف جمال التصدي لننفس   (3) 

 .قيق األهداف احملددةه بنفس جمموعة األدوات أو مبجموعة خمتلفةالتحدي وني

 

والتحليل الذي حيدد املزايا النسبية احلالية ملنظمة األغذية والزراعة فيما يتعلق بكل نيٍد معروب للِعلم يف الوثيقة - 24

 ه"FAO’s attributes, core functions and comparative advantages in relation to the Global Challenges"املعنونننة 

ويصور اوندول النوارد يف    ./pdf01E881/md025http://www.fao.org/docrep/meeting.املوجودة على اإلنرتنت يف املوقع 

املزايا النسنبية ملنظمنة    (د)ام يف مواجهة التحدي؛ لإلسه "نيقيقاما يلزم "( ب)التحديات؛ ( أ: )قة أربعة عناصرالوثي

جماالت الرتكيز املمكنة لعمل منظمة األغذية والزراعة من  حينث األنشنطة    ( د) والزراعة أو قدرتها على العمل؛ األغذية

 .والصكوك واألدوات

 

 ملنظمة األغذية والزراعة االسرتاتيجيةاألهداف    - هاء

 

ه املشاكل التنموية الرئيسية اليت سنتواجهها البلندان   جيممتثل التحديات السبعة احملددة واملوصوفة يف اوزل - 22

وهني االعتبنار   . األعضال واوهات العاملة يف جمال التنميةه مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعنةه يف املسنتقبل القرينب   

إىل جانب أسة عناصر اهتدت بها العملية التحليلية النيت أفضنت   ه االسرتاتيجيةاألساسي الذي انبثقت منا األهداف 

 :إىل هذا االختيار
 
 ؛(بالاوزل )مهمة منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها وأهدافها  (أ) 
 
األهداف اإلئائية لأللفية ذات الصلةه واملهام األخرى الواسعة النطال النيت وافقنت عليهنا األجهنزة      (ب) 

تحدة وتشكل خطوطًا توجيهية هامة ملنظمة األغذينة والزراعنة فيمنا يتعلنق بتحديند      الرئاسية لألمم امل

 هوتتسنم بأهمينة خاصنة يف هنذا الصندد     . أولويات مسؤولياتها الرئيسية يف إطار منظومة األمم املتحدة

منا  املسؤوليات واملهام احملددة اليت أنيطت مبنظمة األغذية والزراعة يف إطار منظومة األمم املتحندة في 

 يتعلق بقضايا األم  الغذائي والزراعة املستدامة؛
 
 االتفاقات الدولية ذات الصلة بعمل منظمة األغذية والزراعة؛ (د) 
 
منهجية إدارة النتائا اليت اعتمدتها منظمة األغذينة والزراعنة ومنظومنة األمنم املتحندةه والتوصنيات        (د) 

ذات الصلة النيت وضنعها التقينيم اخلنارجي املسنتقل ووضنعتها األجهنزة الرئاسنية ملنظمنة األغذينة           

ة علنى  القائمن  االسنرتاتيجية والزراعة وتدعو إىل تنظيم عمل املنظمة حنول عندد صنغري من  األهنداف      

 النتائا واملقابلة للمشاكل التنموية الرئيسيةه وتهيئة بيئة متكينية متثلها األهداف الوظيفية؛

اخلصائص التنظيمية الرئيسية ملنظمنة األغذينة والزراعنة والوظنائف الرئيسنية النابعنة منهنا واملزاينا          (هن) 

اونزل  )منظمات الدولينة األخنرى   النسبية احملددة فيما يتعلق بكل نيٍد مع مراعاة املهام احملددة لل

 (.دال

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881E01.pdf
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اخلمسة التالية جماالت العمل الرئيسية النيت سنرتكز منظمنة األغذينة والزراعنة       االسرتاتيجيةومتثل األهداف - 26

 :جهودها فيها لتحقيق النتائا التنظيمية اليت تسهم يف األهداف الرئيسية الثالثة للمنظمة
 

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاستئصال اجلوع اإلسهام يف  (5) 
 

 زيادة وحتسني توفري املنافع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة (2) 
 

 احلد من الفقر يف الريف (2) 
 

التمكني من وجود ُنظم للزراعة واألغذية أكثر مشواًل وكفاءة على كل من الصعيد احمللي والـوطين   (4) 

 ليوالدو
 

 زيادة صمود ُسبل املعيشة يف مواجهة التهديدات واألزمات (1) 

 

/ يف اخلطة املتوسطة األجنل موضوعان شامالن  ُأعدوإضافة إىل جماالت العمل احملددة لكل هدف اسرتاتيجيه - 22

 :ملبرناما العيف  كاماًل إدماجًا  م  أجل كفالة إدماد منظور كل منهما (C 2013/3الوثيقة )برناما العمل وامليزانية 

 

ستسعى منظمة األغذية والزراعة إىل إدماد القضايا اونسانية يف مجيع جواننب   - الشؤون اونسانية (أ) 

عملهاه حبيث تكفل أن يصب  االهتمام باملساواة ب  اونسن  مسنة منتظمنة من  مسنات عملنها يف       

 بند  وال. إلقليمية الفرعية والقطريةجمال وضع املواصفات وم  مسات براجمها ومشاريعها اإلقليمية وا

أن يغطي الدعم املقدم للبلدان مزجيًا م  املشورة بشأن السياساته وإدارة املعرفةه والندعم املؤسسنيه   

ولذاه سيجري تناول القضايا املتعلقة بالشؤون اونسانية . االسرتاتيجيةوتنمية القدراته والشراكات 

وسيجري رصد التقدم احملرز يف هنذا الصندد    هبطريقة منهجية االسرتاتيجيةيف إطار مجيع األهداف 

 .رصدًا وثيقًا
 
تشمل األهمية واملساهمات املتنوعة للحوكمة اويدة يف األمور املتعلقة باألغذية والزراعة  - 13احلوكمة (ب) 

فبنندون إدخننال نيسننينات علننى . اخلمسننة االسننرتاتيجيةالنتننائا الننيت صننيغت يف إطننار األهننداف 

ه سيكون م  املسنتحيل نيقينق النتنائا املتوقعنة علنى كنل من  الصنعيد احمللني والنوطين           احلوكمة

وسننرتكز منظمننة األغذيننة والزراعننة علننى التنندخالت الننيت نيّسنن  . أو الصننعيد العنناملي/واإلقليمنني و

لتهيئة بيئة تفضي بدرجنة أكنرب    مثاًل التفاعالت ب  جهات فاعلة متعددةه بتيسري التعزيز املؤسسي

 .تعاونإىل ال

                                                           
الرمسيةه وباملنظمات والعمليات اليت تعرب العناصر الفاعلة اخلاصة والعامة ع  مصاحلهاه وتتخذ تتعلق احلوكمة بالقواعد الرمسية وغري  13

 .القرارات وتنفذها
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وعالوة على ذلكه ومتاشيًا مع منهجية اإلدارة م  أجل نيقيق النتائاه سيغطي هدف سنادس تنوفري اونودة    - 28

وستهيئ األهداف الوظيفية البيئة التمكينية . العمل املعياري األساسي يشملواخلدمات لعمل املنظمةه مبا الفنية واملعرفة 

يف كمنا جنال   . ه واإلشنراف والتوجينا؛ واإلدارة  املنظمنة  حوكمنة ملعلومنات؛ و ق أثر؛ وتكنولوجينا ا الالزمة م  أجل نيقي

 (.C 2013/3الوثيقة )برناما العمل وامليزانية / اخلطة املتوسطة األجل

 

برنناما العمنل    /وتصف خطط العمل لكنل هندف اسنرتاتيجيه املنصنوص عليهنا يف اخلطنة املتوسنطة األجنل        - 29

العامة اليت ستسنتخدمها منظمنة األغذينة والزراعنة للعمنل بشنأن القضنايا         االسرتاتيجيةه (C 2013/3الوثيقة )وامليزانية 

وهي نيدد القضنايا الرئيسنية املختنارةه والطريقنة النيت سنيجري بهنا تنفينذ الوظنائف          . واملشاكل احملددة يف كل منها

النتائا التنظيمية النيت اخنتريت   ونيدد خطط العمل أيضًا وتصف . الرئيسيةه واجملاالت اليت تلزم فيها إقامة شراكات

وجتري صياغة مؤشرات وأهداف لقياس نيقيق النتنائا التنظيمينة واملسناهمات يف النتيجنة التنموينة      . والنواتا اإلشارية

 .املرتبطة بكل هدف اسرتاتيجي

 

رفيعننة املسنتوى للعوامننل السننياقية وجنوهر العمننل املخطنط لكننل هندف منن  األهننداف      ملخصنات وتنرد أدننناه  - 82

 .االسرتاتيجية

 

 استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاإلسهام يف : 5اهلدف االسرتاتيجي 

 

ستساهم منظمة األغذية والزراعة يف استئصال اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية بتحقيق ثنال  نتنائا   - 81

 :تنظيمية
 
بالتزامات سياسية صرحية وختصيصنها منوارد الستئصنال     تعهد البلدان األعضال وشركائها يف التنمية (أ) 

 اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية؛
 
آليات للحوكمنة شناملة ومسنتندة إىل أدلنة من        وتطبيقها اعتماد البلدان األعضال وشركائها يف التنمية (ب) 

 أجل استئصال اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية؛
 
الستئصال  وتشريعات البلدان األعضال وشركائها يف التنمية بصياغة سياسات وبراما واستثماراتقيام  (د) 

 .انعدام األم  الغذائي وسول التغذيةه وتنفيذها ورصدها وتقييمها
 

والشرطان الضروريان الستئصال ما هو مستمر م  جوو وانعدام أم  غذائي وسول تغذيةه رغم التقندم احملنرز يف   - 82

تعزيز اإلرادة السياسنية وااللتنزام السياسنيه املندعوم       (1): التنمية بوجا عام ويف إنتاد األغذية واحلد م  الفقره هما

الات هادفة بدرجة أكنرب يف اجملناالت النيت تنطنوي علنى أكنرب أثنر        اختاذ إجر (2)بآليات مالئمة للحوكمة واملساللة؛ 

 .حمتمل على نيس  حالة األم  الغذائي للناس وتغذيتهم
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إىل تهيئة الظروف الضرورية على مجيع مستويات صنع القنراره يف شنراكة منع     1ويرمي اهلدف االسرتاتيجي - 83

الرتويا للحد من  اونووه املندعوم مبعلومنات     : مزيا مالئم م وسيتوقف النجا  على وجود . اوهات املعنية الرئيسية

 .ونيليل كافي ؛ وإسدال املشورة بشأن السياسات وتنسيقها بطريقة حمّسنة ومستندة إىل أدلة؛ وتنمية القدرات

 

سياسناتي ومؤسسني وللمحاسنبة     بأن يكفل وجود إطارأن يضيف قيمة  1وم  املتوقع م  اهلدف االسرتاتيجي - 84

ق وشامل حبيث يكون هناك تنسيق جيد ملختلف اإلجرالات الرامية إىل التصدي لألسباب املباشرة والكامننة للجنوو   متس

 .وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية وحبيث تفضي تلك اإلجرالات إىل نتائا ملموسة

 

ملصنلحة نيقيقنًا ألكنرب أثنر     وبالسعي إىل نيقيق هذه املوالمة املعقدة ب  مجيع القطاعات ومجاعات أصنحاب ا - 82

 14ممك  على استئصال اووو وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية على كنل من  الصنعيد القطنري واإلقليمني والعنامليه      

من  أجنل استئصنال اونوو      التزامنات سياسنية صنرحية   توليد وترويا   (1): سيتناول العمل أساسا ثالثة جماالت هي

 مناسبة على كل م  الصعيد العاملي واإلقليمي والقطنري؛  وجود آليات حوكمة (2)وانعدام األم  الغذائي وسول التغذية؛ 

سيما فيما يتعلق بصنياغة سياسنات وبنراما واسنتثمارات علنى نطنال       ه الاملساللة والرصدتعزيز القدرات يف جمالي (  3)

 .القطاعات وتنفيذها وتقييمهاقطاعي ومشرتكة ب  

 

 ة وحتسني توفري املنافع واخلدماتزياد  :2اهلدف االسرتاتيجي 

 الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة من 

 

ستساهم منظمة األغذية والزراعة يف زيادة ونيسن  تنوفري املننافع واخلندمات من  الزراعنة والغابنات ومصنايد         - 86

 :مستدامة بتحقيق أربع نتائا تنظيميةاألمساك بطريقة 
 
اعتماد املنتج  ومديري املوارد الطبيعية ممارسات تؤدي إىل زيادة ونيس  توفري املنافع واخلندمات   (أ) 

 بطريقة مستدامة؛ نظم إنتاد القطاو الزراعييف 
 
القنوان    أطنر  ينز يف البلندان األعضنال بتعزينز احلوكمنةه أي تعز     واملؤسسنات  أصحاب املصنلحة قيام  (ب) 

يف عملينة التحنول إىل الننظم     ومنديري املنوارد   الالزمة لدعم املننتج  والسياسات واملؤسسات واإلدارة 

 الزراعية املستدامة؛
 
وتنفيذ آليات احلوكمة الدولية الالزمنة لتحسن  وزينادة تنوفري املننافع       بوضع أصحاب املصلحةقيام  (د) 

 ومصايد األمساك بطريقة مستدامة؛ واخلدمات يف قطاعات الزراعة والغابات
 

                                                           
التصا  مع "واردة كلها يف الوثيقة اليت نيمل عنوان " األم  الغذائي والتغذوي"و" التغذية"و" األم  الغذائي"و" اووو"معاني املصطلحات  14

 .(CFS 2012/39/4) "املصطلحات
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قرارات مستندة إىل أدلة يف جمالي ختطيط وإدارة الزراعنة واملنوارد الطبيعينة     أصحاب املصلحةاختاذ  (د) 

 .وذلك ع  طريق الرصد واإلحصالات والتقييم والتحليالت هلدعم التحول إىل الزراعة املستدامة
 

ثنال  منرات تقريبنًا خنالل السننوات      مرت  ونصف املنرة و  ب مبا يرتاو  زاد اإلنتاد العاملي يف قطاو الزراعة - 82

لوقود األحفوري وغريه م  املدخالت؛ والنري؛  االستخدام الكثيف ل: يرجع بصفة رئيسية إىل وهو ما. اخلمس  األخرية

ئو غالت احملاصنيل أخنذت تتباطنأ مننذ عندة       بيد أن معدالت. األراضي الزراعية زيادةوكذلكه بدرجة حمدودةه إىل 

ففني أمناك    . ومستويات اإلنتاد احلالية تفرب بالفعل ضغوطًا هائلة على معظم نظم اإلنتناد الزراعني يف العنامل   . سنوات

ُربنع  ويقّدر أن . كثريةه كانت الزيادات يف اإلنتاد الغذائي مرتبطة بتدهور نظم األراضي واملياه اليت يتوقف عليها اإلنتاد

. بصنورة أقنل  يف املائنة قند تندهورت     8موارد كوكبنا م  األراضي قد تدهورت تدهورًا شديدًاه وأن نسنبة أخنرى قندرها    

واملمارسات الزراعية غري القابلة لالستدامةه والتغريات يف استخدام األراضيه هما أهم سنبب  لتندهور األراضنيه فضناًل     

 .إلنتاد الغذائيجي اللذي  يتسمان بأهمية جوهرية يف او البيولوع  فقدان خدمات النظم اإليكولوجية والتنو

 

 هوالغابات مصدر مباشر لألخشاب املستديرة الصناعية وخلشنب الوقنود وللمنتجنات احلرجينة غنري اخلشنبية      - 88

لرتبنة وامليناه   ومع أن الغابات أساسية حلماينة ا . وتوفر غذال  ودخاًل نقديًا ملا يقرب م  مليار شخص م  أفقر فقرال العامل

 .زالت إزالة الغابات وتدهورها مشكلت  رئيست  فماوللتخفيف م  تغيرر املناخ احملتمله 

 

ملينون طن  من  األمسناك ودعمنت       142ه وف رت املصايد الطبيعية وتربية األحيال املائيةه معًاه 2228ويف عام - 89

يف املائة م  مصنايد األمسناك مسنتنفدةه     32ويف الوقت نفساه ُتعترب نسبة قدرها . مليون شخص 242ُسبل معيشة حنو 

ارتفاعناه ويتسنبب   ( يف املائنة  22اليت متثل حاليًا نسبة قدرها )ويواصل عدد األرصدة السمكية املستغلة استغالاًل مفرطًا 

 .مفهومة فهمًا جيدًا تغيرر املناخ يف حدو  نيوالت يف األرصدة السمكية ما زالت غري

 

وسنيتع    هه سيزيد الطلب العاملي على الغنذال والعلنف واألليناف زينادة كنبرية     املتشائموعلى ضول هذا التقييم - 92

وإضافة إىل ذلنكه سنيكون   . سيما يف البلدان الناميةايد األمساك تلبية هذا الطلبه العلى قطاعات الزراعة والغابات ومص

كبريًا حمتماًل للمخاطر يف أحنال كثرية م  العامله ألنا م  املتوقنع أن يغيرنر أئناط درجنات احلنرارة       تغيرر املناخ مضاِعفًا

واهلطول وتدفقات األنهار اليت تعتمد عليها نظم اإلنتاد يف العامله وأن يؤدي إىل ظواهر مناخية أكثنر تطرفنًا تنرتك أثنرًا     

 .الطبيعيةه وُسبل معيشة السكان سلبيا شديدا على مستويات اإلنتاده وتوافر املوارد

 

وليس أمام قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك أي خيارات أخرى سوى أن تتحول إىل نظنم اسنتهالك   - 91

وإنتاد أكثر استدامةه أي السبيل الوحيد لالستجابة للطلب املتزايده مع صون خدمات النظم اإليكولوجينة النيت تعتمند    

ه جيب أن تكون الزيادات يف اإلنتاد متناسبة مع االحتياجنات اإلقليمينة املتبايننةه واإلمكاننات     ويف الوقت ذاتا. عليها

ومتثل مواجهة التحديات البيئينةه والتحنرك صنوب اقتصناد أكثنر اخضنرارًاه وكفالنة العدالنة يف التوزينعه          . واملعوقات

 .2والصمود االقتصاديه واستدامة نظم اإلنتاد أساس اهلدف االسرتاتيجي 
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: إىل اتباو نها كلي يف مجيع القطاعات بالرتويا بوجا خاص ملا يلي 2وسيسعى تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي - 92

 آليات أكثر جدوى على الصعيد الدولي؛( 3)ترتيبات حوكمة أكثر فعالية؛ ( 2)ممارسات أكثر استدامة؛ ( 1)

أي احملاصيل والثروة )الُنها القطاعية الشديدة الصرامة أو املنفصلة  خبالف اذ القرارات استنادًا إىل أدلةاخت( 4)

 (.احليوانية ومصايد األمساك والغابات

 

النثال  املتمثلنة    "الركائز"إدماد العمل املتعلق بن ( 1: )مبتكر يف تشديده على 2وتصميم اهلدف االسرتاتيجي - 93

طرل توليد التحول الواسع النطال الالزم العتمناد ممارسنات أكثنر    ( 2)؛ (يئية واالقتصادية واالجتماعيةالب)يف االستدامة 

ه وينبغي أن 22+ وهذا النطال يعكس أيضًا نتائا مؤمتر ريو . استدامة م  ِقَبل أعداد كبرية م  املنتج  ومديري املوارد

األمسناك يف مفهنوم اإلنتناد    يفّسر تفسريًا أفضل املساهمات املتعنددة النيت تقندمها قطاعنات الزراعنة والغابنات ومصنايد        

 .واالستهالك املستدام 

 

 احلد من الفقر يف الريف   :2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 :ستساهم منظمة األغذية والزراعة يف احلد م  الفقر يف الريف بتحقيق ثال  نتائا تنظيمية- 94
 
عادلنة يف احلصنول علنى    لكي يصب  لفقنرال الرينف صنوتا وفرصنا     نيس  البيئة التمكينية تهيئة أو  • 

 يفلتوا م  براث  الفقر؛ املوارد واخلدمات واملؤسسات وعمليات السياسات لكي
 
فرص العمالة الريفينة الالئقنة يف    زيادةنيس  البيئة التمكينية يف البلدان األعضال م  أجل تهيئة أو  • 

 ؛أمام فقرال الريفاملزرعة وخارجها 
 
نية م  أجل محاية اجتماعية فعالة للنهوب باألم  الغذائي والتغذوي تهيئة أو نيس  البيئة التمكي • 

 .واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية ملصلحة فقرال الريف

 

سنيما يف  اله علنى الندوام  ولك  مستويات الفقر املرتفعنة  . وقد أخذ الفقر يف الريف يتناقص يف معظم أقاليم العامل- 92

ويف منناطق  . الريفه ما زالت نيول دون تنفيذ األهداف العاملية ملنظمة األغذية والزراعةأوساط شرائ  حمددة م  سكان 

ومل يول ند   هكثريةه أدى اإلهمال الطويل األمد للقطاو الزراعي إىل احلد م  قدرتا على أن يكون حمّركًا للنمنو االقتصنادي  

 .فرص عمالة وإدرار دخل كاف

 

الئمة أمر جوهري لألم  الغنذائي وللرفناهه فنإن سنبل املعيشنة يف سنيال ريفني        ومع أن ُسبل املعيشة الريفية امل- 96

بيند أن اإلنتاجينة املنخفضنة وسنول     . متطور تنبع يف معظمها م  اإلنتاد املباشره وأيضًا م  العمالة يف املزرعنة وخارجهنا  

 .دائرة الفقرت  نيوالن دون خرود أعداد كبرية م  األشخاص م  يظروف العمالة يشكالن عقبت  رئيس
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نب احلد م  الفقر يف الريفه وم  الالزم أن تكفل احلكومات استمرار احتالل الزراعة والتنمية الريفيةه إىل جا- 92

اإلنتاجينة يف أوسناط صنغار     أن تساعد هذه السياسنات علنى زينادة   وم  الالزم . هاسياسات متقدمًا يف جداول أعمال مكانا

وف وفنرص العمنل الالئقنة    مع الرتكيز بوجا خاص على النسال والشبابه وأن ترّود لظر املزارع  واملزارع  األسري ه

وتشنمل العناصنر األساسنية األخنرى للسياسنات      . وخارجهاه وأن تعزز الرتتيبات املؤسسية يف املناطق الريفينة  يف املزارو

يم دعنم هنادف للمنزارو الصنغرية     تيسري احلصنول علنى التكنولوجينا واملندخالته وتقند     : الالزمة للتصدي للفقر ما يلي

سيما بهدف نيس  االندماد يف األسوال وسالسل اإلنتاده وتوفري احلماينة  لتعاونيات ورابطات املزارع ه الواألسرية وا

االجتماعية وشبكات سالمة اإلنتاد م  أجل سكان الريفه وتوفري اسرتاتيجيات خرود فعالة يف نهاية املطاف م  قطاو 

 .بل معيشة ريفية وحضرية بديلة ومستدامةالزراعة إىل ُس

 

يف االعتبار الضرورات املذكورة أعالهه مع التشديد على تهيئنة بيئنات مسناِعدة     3ويأخذ اهلدف االسرتاتيجي - 98

فعالة لتمك  مجاعات فقرال الريف واحملروم  فيا م  اإلفالت م  براث  الفقر الذي حياصرهم حاليًاه وصياغة وتنفينذ  

نيسن  توجينا السياسناته واألطنر السياسناتية والقانونينة لنإلدارة        ( 1: )وسريكز العمل على. حمّسنة كثريًاسياسات 

املشرتكة للموارد الطبيعيةه ونيس  إدارة األراضنيه وزينادة اإلنتاجينة زينادة مسنتدامةه ونيسن  تقنديم اخلندماته         

الئقة يف املزرعة وخارجها للرجنال والنسنال والشنباب؛    إتاحة فرص عمالة ريفية ( 2)ووجود منظمات شاملة للمنتج ؛ 

 .تعظيم أوجا التآزر ب  تدابري احلماية االجتماعية وبراما التنمية الريفية( 3)

 

املسناواة بن  اونسن     : ويف الوقت ذاتاه ستتطلب مواضيع متعددة شاملة ملختلف القطاعات اهتمامنًاه وهني  - 99

والسنكان  من  قبينل الشنباب وكبنار السن       )ني؛ وتقنديم الندعم للجماعنات احملرومنة     والُنها املراعية للمنظنور اونسنا  

الثقافينة واالقتصنادية والسياسنية املتنوعنة؛ وتنوفري       -اإليكولوجينة واالجتماعينة    -؛ وإدراد األبعاد الزراعية (األصل 

ابقة؛ ونيقيق أم  التغذية ع  طريق معلومات مستندة إىل أدلةه مبا يف ذلك الدروس املستفادة ونيليل أثر السياسات الس

سياسات وبراما واستثمارات مراعية للتغذية يف خمتلنف القطاعنات؛ ووجنود ُنظنم للحوكمنة علنى مجينع املسنتوياته         

 .حبيث يتسنى أن تكون اوهود الرامية إىل احلد م  الفقر مستدامة وفعالة

 

 من وجود ُنُظم للزراعة واألغذية التمكني: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 على كل من الصعيد احمللي والوطين والدولي أكثر مشواًل وكفاءة 

 

ستساهم منظمة األغذية والزراعة يف وجود نظم للزراعنة واألغذينة أكثنر مشنواًل وكفنالة علنى كنل من  الصنعيد          - 122

 :احمللي والوطين والدولي بتحقيق ثال  نتائا تنظيمية
 
 ؛والغابات نظم األغذية والزراعة ية وكفالةسياسات وأطر تنظيمية ومنافع عامة تعزز مشولوجود  (أ) 
 
نيس  التعاون ب  القطاع  العام واخلاص يف التصدي للتحديات واملخاطر النيت يواجههنا الصنغار     (ب) 

 واحملرومون مم  يشاركون يف نظم األغذية والزراعة؛
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  15 .ترّود لألسوال الشاملة واملتسمة بالكفالةوجود اتفاقات وآليات دولية  (د) 

 

تشهد نظم األغذية والزراعنة يف العنامل تغنريات هائلنةه وتتزايند عوملتهنا ويتزايند تركيزهنا وتصننيعها وكثافنة           - 121

ىل وهذه التغريات تيّسر عمومًا النمو العام وُتزيد من  الكفنالةه ولكنهنا قند تنؤدي يف الوقنت نفسنا إ       . استخدام العلم فيها

ولذا فإنها قد تنؤدي إىل   هوجود حواجز تنافسية أمام املنتج  واملصنع  الذي  يعملون على نطال صغري أو نطال متوسط

وهذه التغيررات البعيدة املدى تعين ضنمنًا ضنرورة   . حدو  تدهور كبري يف أساليب احلياة وفرص العمل يف املناطق الريفية

أن يتبنى واضعو السياسات وغريهم م  اوهات املعنية منظورًا متكاماًل لنظم األغذينة وسالسنل اإلمنداد باألغذينةه من       

مع األهداف العامة املتمثلة يف نيقيق األم  الغذائي واحلد من  الفقنر    هإىل أقصى حد ممك  همة تطورهاأجل نيقيق موال

 .يف الريف واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية

 

ويف الوقت ذاتاه يوجد ضغط متزايد على املوارد الرئيسية إلنتاد األغذية والزراعةه بينما جيب تلبينة مطالنب   - 122

على جعل النظم الزراعينة احلالينة النيت تتطنور بسنرعة تعمنل        ايدة واملتنوعةه مما يضفي إحلاحًا كبريًااملستهلك  املتز

وم  الضروري أخالقيًا وسياسيًا أيضًا جعل ُنظنم األغذينة والزراعنة أكثنر مشنواًله حبينث تضنم        . بطريقة آمنة ومستدامة

 .متكينهم مع كفالةمجيع املشارك  

 

م  قاعدة األدلة الكنبرية املوجنودة لندى املنظمنة      4نبغي أن يستفيد العمل على نيقيق اهلدف االسرتاتيجي وي- 123

يوجند   وتشمل املزاينا األخنرى منا   . وم  خربتها بالعوامل الرئيسية اليت تؤثر على مشول نظم األغذية والزراعة وكفالتها

ينل االجتاهنات ووضنع إسنقاطات هلنا؛ وإسندال املشنورة بشنأن         لدى املنظمة م  خربة فنية بالغة القوة فيما يتعلنق بتحل 

وجينب أن  . السياسات املتعلقة باالستجابات املالئمة على الصعيد القطريه مبا يشمل الوصنول إىل األسنوال؛ واحلوكمنة   

علنى   إىل تهيئة بيئات متكينية أكثر فعالية 4ترمي إصالحات السياسات وتنمية القدرات يف سيال اهلدف االسرتاتيجي 

وجينب أيضنًا   . وكفالنة عدالنة األسنوال الدولينة وكفالتهنا      16الصعيد الوطين؛ وإشراك القطاو اخلاص على حنو مالئنم؛ 

 .معاوة الشواغل املتعلقة بالتطوير املؤسسي وبشمول وكفالة أنشطة ما بعد اإلنتاد

 

وجود نظم لألغذية والزراعنة أكثنر   ه سيتوقف إىل حد كبري 4ويف سيال النتائا التنظيمية للهدف االسرتاتيجي - 124

املواصفات؛ واخلدمات التنظيمينة؛ والتكنولوجينات؛ وأدال األسنوال؛    : مشواًل وكفالة على اختاذ إجرالات هادفة تتناول

ومؤسسات القطاع  العنام واخلناص والعالقنات بينهمنا وجهودهمنا االسنتثمارية املشنرتكة؛ واألدوات النيت تنؤثر علنى           

 .التجارة

 

                                                           
 .إىل أطر العمله واخلطوط التوجيهيةه واملدونات اليت ترود للعدل يف األسوال ومشوليتها وكفالتها "االتفاقيات الدولية:يشري املصطل   15

اخلاصنة والتعاونينات   وهو يشنمل الشنراكات   . القطاو اخلاص هو ذلك اوزل م  االقتصاد الذي ال تديره الدولةه ويديره أفراد وشركال بهدف الرب  16

 .ومنظمات املنتج 
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 زيادة صمود ُسبل املعيشة يف مواجهة التهديدات واألزمات   :1السرتاتيجي اهلدف ا

 

ستساهم منظمة األغذية والزراعة يف زيادة صمود ُسبل املعيشة يف مواجهة التهديدات واألزمات ع  طريق أربنع  - 122

 :نتائا تنظيمية

مؤسسنية إلدارة خمناطر   سياسناتية و أن يكون لندى البلندان واألقناليم نظنم وأطنر تنظيمينة قانونينة و        (أ) 

 ؛واألغذية والتغذية الزراعة ملصلحةالكوار  واألزمات 
 
التهديندات   يف حينهناه يف مواجهنة   إجنرالات أن تعطي البلدان واألقاليم معلومنات بانتظنام وتتخنذ     (ب) 

 ؛تجدة لألغذية والتغذية والزراعةاملعروفة واملس
 
 ؛والتغذيةاألغذية والزراعة  واحلد م  أثرها علىلوقاية م  األزمات لأن تطبق البلدان تدابري  (د) 

 

أن تكون البلدان املتضررة م  الكوار  واألزمات اليت تؤثر على الزراعة والتغذيةه مستعدة للرد  (د) 

 . ه وإدارة هذه الكوار  واألزماتبصورة فعالة

 

الكوار  واألزماته فضاًل على التكه  بهنا وامتصاصنها    م الوقاية عمومًا على أنا القدرة على  "الصمود" يفهم- 126

وهذا يشمل محاية ُنظم ُسبل املعيشة يف . واستيعابها أو التعايف منها يف الوقت املناسب وبطريقة تتسم بالكفالة واالستدامة

ه (عامنة املتصنلة بهنا   والصنحة ال )مواجهة التهديدات اليت تتعرب هلا الزراعة والتغذية واألم  الغذائي وسالمة األغذية 

 .وإعادة تلك النظم ونيسينها

 

فالصنمود يعكنس القندرات علنى إدارة األزمنات؛ والقابلينة       . والصمود والقابلية للتأثر هما وجهان لعملة واحندة - 122

ويتسم صمود اجملتمعات احمللية بأهميتنا البالغنة عنندما تتعنرب املؤسسنات      . للتأثر هي درجة القابلية للتأثر باهلزات

 .ه على سبيل املثاللتحدياته يف األزمات املمتدة والنزاعات العنيفة والتحوالت الالحقة لألزمات

 

وُنظم ُسبل املعيشة الصامدة ميك  أن تصمد يف مواجهة التهديدات أو تتكينف منع مسنارات جديندة يف أوقنات      - 128

احلينازات الصنغرية    ألصنحاب بالنسنبة   -والوحيند يف بعن  األحينان     -وهذا الصمود هو خنط الندفاو األول   . األزمات

من  قبينل األعاصنري وحناالت اوفناف      )طبيعينة   أزماته مثاًل عندما تفول أخطارإىل التهديدات  تتحولالضعفال عندما 

فأولئك الذي  تكنون قندرتهم علنى محاينة     . قدرات جمتمع على التأقلمه حبيث يتحول التهديد إىل كارثة( وغزو اوراد

أنفسهم م  آثار أزمة هي قدرة حمدودة خياطرون بالتعرب لعواقب تدوم مدى الُعمر وتنتقل ب  األجياله عنندما ينزلنق   

 .أم  غذائي هش إىل سول التغذية وعندما يسقط الفقرال يف دائرة العوزب عونيتمتم  

 

. والقدرات على استيعاب اهلزات وإدارتهنا كنثريًا منا يسنتنزفها تنواتر وحجنم األزمنات وتأثرياتهنا املرتاكمنة         - 129

طبيعينة اسنتخدامًا غنري قابنل     عيشنة وإىل اسنتخدام املنوارد ال   املفاألزمات املتكررة املتعددة األوجنا أدت إىل تآكنل ُسنبل    
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وهنذا يتفناقم بفعنل قصنور     . لمالين  من  الفقنرال واملهمشن     للالستدامةه مبا يرتتب على ذلك م  نتائا ضارة بالنسنبة  

 .البيئات املؤسسية اليت ينبغي لوال ذلك أن نيمي سبل املعيشة وتصونها

 

ويا لرتتيبات التأهنب والتعنايف من  أجنل كفالنة      ضرورة احلد م  املخاطر والرت 2وجيّسد اهلدف االسرتاتيجي - 112

وجود أوجا تآزر قصوى فيما ب  اوهود اإلنسانية والتنموية واالستثماريةه مع القيام أيضا ببنال القندرات للتعامنل منع    

ويتمثنل جاننب أساسني يف حقيقنة     . اجملموعة الكاملة م  إجرالات إدارة املخاطر واألزمات وما يتصل بها م  نينوالت 

وينبغني أن يركنز العمنل    . مر يف االستثمار للعمل على إجياد سبل معيشة صامدة وجمتمعات سلميةه منع توليند النمنو   األ

اإلنساني يف املقام األول على إنقاذ األروا  وُسبل املعيشةه بينمنا ينبغني أن جتّسند النرباما التنموينة تندابري للحند من          

يف  تنرد أهبه واالستجابةه والتعايفه وإعادة التأهينل هني أبعناد أساسنية     والوقايةه والتخفيف م  اآلثاره والت. املخاطر

 .بطريقة كلية قدر اإلمكان 2إطار اهلدف االسرتاتيجي 

 

واألهننداف  2ومثننة أوجننا تكامننله فضنناًل عنن  حنندود واضننحة بدرجننة معقولننةه بنن  اهلنندف االسننرتاتيجي  - 111

ففي أوقات األزمات والكوار ه م  املهم أن ترتكز اإلجرالات ذات الصنلة علنى أهنداف تنموينة     . األخرى االسرتاتيجية

اهلندف  )أوسع نطاقًا وأن نيقق الصمود كجزل م  االلتزامنات مبكافحنة اونوو وانعندام األمن  الغنذائي وسنول التغذينة         

لُنظم اإليكولوجية والتخفيف من  آثنار تغيرنر املنناخ     استدامة ا: أيضا بن 2اهلدف االسرتاتيجي يرتبط و(. 1االسرتاتيجي 

اهلندف  )التخفينف مننا وشنبكات السنالمة االجتماعينة      /؛ واحلند من  الفقنر   (2اهلندف االسنرتاتيجي   )والتكينف معنا   

ويساهم اهلدفان االسنرتاتيجيان  (. 4اهلدف االسرتاتيجي )؛ وقدرة األسوال والقطاو اخلاص على البقال (3االسرتاتيجي 

يف احلد م  املخاطر األطول أجال والضغوط اليت تنجم ع  تقل ب أسعار األغذية يف العامل والطوارئ املتعلقة بسالمة  4و  1

 .على احلد م  خماطر الكوار  واألزمات 2األغذيةه بينما يركز اهلدف االسرتاتيجي 
 

 اهلدف اخلاص باجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات

 

وعملي يقوم على النتائا يف كل ما تقوم با املنظمة م  أعماله البد أن يكنون مبقندور املنظمنة     ضمانًا لنها قوي- 112

أن تضم  أن يكون لديها القدرة الداخلية على نيقيق النتائا املرجوة يف سيال تتزايد فيا الالمركزيةه وحيافظ على هوية 

لنا   ه أمنر نية الرئيسية إىل ما هو أبعد م  احلدود املؤسسيةاملنظمة الفنيةه فضاًل ع  بنال قدرتها على تعميم الوظائف الف

 .األعمال الفنية وأعمال اخلدمات ذات اوودة اليت تقوم بها املنظمةوهذا اهلدف يؤطر . أهميتا القصوى

 

للمنوظف    مؤسسني ويف إطار العمل اوديده فإن كل إدارة فنية متثل هيكل املنظمة الدائم النذي يعمنل كبينت    - 113

واملسننؤولية الرئيسنية هنننا تتمثنل يف زيننادة القندرات الفنيننة للمنظمنة وإدارة املسننائل املهنيننة     . ي  املعننني  يف املقنر الفنن 

وإن كاننت   هكمنا ستسناهم اإلدارات يف اجملناالت احملنددة    . واالحتياجات اخلاصة باملوظف  الفني  يف مجينع املواقنع  

ميكن  إدارتهنا    املواضيعية اليت تدخل ضنم  اختصاصناتها والنيت ال    للعمل املعياري يف اجملاالت والتخصصات همعدودة

 .بصورٍة فعالة مبعرفة براما املنظمة
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 :وسيسعى العمل واملوارد املخصصة هلذا اهلدف إىل نيقيق ثال  نتائا- 114
 
 جودة وتكامل العمل الفين واملعياري الذي تقوم با املنظمة؛ (أ) 
 
 تنتجها املنظمة ونيللها؛ جودة وتكامل البيانات اليت (ب) 
 

والُنها الالزمة لعمل املنظمة يف جماالت احلوكمنة واملسناواة    االسرتاتيجيةدة اخلدماته ومتاسك جو (د)

 . االسرتاتيجيةب  اونس  ومتك  املرأة يف براما األهداف 

 

 الشؤون اجلنسانية واحلوكمة  : املوضوعان الشامالن

 

املتعلقننان بالشننؤون اونسننانية واحلوكمننةه همننا جننزل ال يتجننزأ منن  نيقيننق األهننداف   املوضننوعان الشننامالن- 112

 .ه سوال داخل هذه األهداف أو فيما بينهااالسرتاتيجية

 

 الشؤون اجلنسانية

 

بد م  إعطال فرص متساوية للنسال والرجال ومتكينهم م  االستفادة على قدم املساواة من  التنمينة املسنتدامة     ال- 116

أن إعطنال االهتمنام الالئنق    شنك   وال. التدخالت اإلنسانيةه حتى ميك  نيقيق عامل متحرر م  اووو وسول التغذيةوم  

 .لمساواة ب  اونس  ومتك  املرأة الريفيةه سوف يساعدان يف نيقيق األهداف العاملية الثالثة للمنظمةل

 

ن الناميةه وم  بن  األسنباب الرئيسنية لنذلك أن النسنال      يعمل قطاو الزراعة بأقل م  قدرتا يف كثرٍي م  البلدا- 112

الثغنرة  "وهنذه  . ليس هل  نفس فرص احلصول على املوارد وعلى الفرص اليت حيتجنها ليصبح  أكثر قدرة على اإلنتناد 

وهلنا تكلفتهنا علنى القطناو الزراعنيه وعلنى       يف األصول واملدخالت واخلدمات واضحة يف العنامل بأسنره    "ب  اونس 

فاحلكومات واجملتمع الدولي حباجة إىل العمل معنًا  . االقتصاد األوسع نطاقًاه وعلى اجملتمعه بل وعلى النسال أنفسه 

وضنمان أن تكنون السياسنات     ؛وتشجيع فرص احلصول املتسناوية علنى املنوارد    ؛للقضال على هذه التفرقة حبكم القانون

وأن جتعل أصوات النسال مسموعة باعتباره  شركال على قدم  ؛س والرباما واملؤسسات الزراعية على وعي بقضايا اون

وقد أوضحت الشواهد أن أي نها للسياسات والنرباما يقنوم علنى املسناواة بن  اونسن        . املساواة يف التنمية املستدامة

ينةه ويف الفوائند   واملشاركة والنتمك  للرجنال والنسنال معنًاه بإمكاننا أن يفضني إىل مكاسنب كنبرية يف اإلنتاجينة الزراع         

 .االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقًا ملصلحة سكان الريف واجملموعات املعرضة للخطر

 

تكننون جمنناالت العمننل التاليننة هنني املسننتهدفة لتشننجيع املسنناواة بنن  اونسنن  يف مجيننع األهننداف  سننوف - 118

 :االسرتاتيجية
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ه وتقنديم املشنورة   االسنرتاتيجية ئا األهنداف  نيديد قضايا اونس  النيت هلنا عالقنة بتحقينق نتنا      (أ)  

الصدو ب  اونس ه وإرسال خطنوط توجيهينة هلنا عالقنة بقضنايا اونسن  عنندما         لرأب اهلادفة

خنص املسنوحات   ه وضمان استخدام مصادر البيانات املتاحة ونيسينهاه وعلنى األ يكون ذلك مناسبًا

 ؛نيليالت تراعي املنظور اونسانياألسرية للحصول على إحصالات حبسب اونس  وإجرال 
 
إسدال املشورة الفنية إىل املنظمة لكي تصل إىل احلدود الدنيا م  معايري وأهداف سياسات املساواة ب   (ب) 

 ؛بهاه مع وجود آليات كافية للمساللة االلتزاماملواعيد اليت سبق  يفاونس  
 

ضنمانًا لتعمنيم املنظنور     2212نيديد وتطبيق جمموعة م  احلندود الندنيا من  املعنايري حبلنول عنام        (د)

 اونساني يف مجيع أعمال املنظمة وتدخالتها اهلادفة؛
 

االسننتفادة منن  الشننبكة القائمننة لنقنناط االتصننال اخلاصننة بالشننؤون اونسننانية يف املقننر ويف املكاتننب   (د) 

 امليدانية؛
 

  .الرتكيز على وضع املعايري يف الرباما واملشروعات اإلقليمية وشبا اإلقليمية والقطريةزيادة  (هن) 

 

 ةـاحلوكم

 

القواعد واملنظمات والعمليات الرمسية وغري الرمسية اليت تعرب العناصر العامة واخلاصة م  تشري احلوكمة إىل - 119

قضنايا احلوكمنة يف عندد كنبري من  الظنروفه سنوال العامنة أو          وتنربز . خالهلا ع  اهتماماتهاه وتتخذ قراراتها وتنفذها

م  اجملتمعات احمللية واملنزارو والتعاونينات ومنظمنات األعمنال واملشنروعات الضنخمةه إىل الظنروف        ابتدال اخلاصةه 

يتسنم   ويعتين تعزيز احلوكمة أساسًا بنالتمك  من  حنل املشنكالت بشنكٍل فعنال      . احمللية واإلقليمية والقطرية والدولية

ن والذي  جرى متكينهم أو أديروا بشكٍل مباشنر من  القنرارات    ا أصحاب املصلحة املعنيوبالكفالة بطرل مشروعة كما يراه

 .ختذت داخل أي كيان أو نظام للحوكمة أو بواسطة هذا اوهاز أو النظاماواإلجرالات اليت 

 

وعًا من  اعرتافهنا بنأن عملينات الرسنالة املهمنة       جانب املنظمة على احلوكمة يأتي مندف إن الرتكيز اوديد م  - 122

دامها بصنورة مسنتدامةه تواجنا    املرتبطة بالتنمية اليت تؤثر على األم  الغذائي والتغذية وإدارة املنوارد الطبيعينة واسنتخ   

حتى ميك  نيقينق أهنداف استئصنال اونوو وسنول التغذينةه علنى         –وحيتاد األمر . متزايدة التعقيدحوكمة ات نيدي

ة ين املثاله إىل ُنها شاملة ومتكاملة للمشاركة يف سلسلة م  العناصر الفاعلة العامة واخلاصة لزيادة مشنروعية وفعال  سبيل

كما أن معاوة املسائل املتعلقة باالرتباط املتزايد ب  اجملاالت البيئية وجماالت اإلنتاد يتطلنب باملثنل   . احللول املطبقة

نظنرا لعندم النيق      ما ب  القطاعات على مجيع املستوياته األمر الذي زاد تعقينداً مستويات غري مسبوقة م  التعاون في

وم  الضروري وجود مؤسسنات وآلينات للحوكمنة    . تأثري تغري املناخ وكثرة األحدا  اووية املتطرفةاملتزايد فيما يتعلق ب

حتنى ميكن     هخمتلف أصحاب املصلحة تكون أكثر اتساعًا ومرونة واستجابة وقدرة م  أجل نيس  التعاون الفعال ب 

 .حل املشكالت بصورٍة فعالةه مع العمل يف الوقت نفسا على نيقيق األهداف املتعددة اليت قد تتعارب أحيانًا
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 :االسرتاتيجيةمجيع األهداف 
 
دفننع مشنناركة املنظمننة يف آليننات احلوكمننة العامليننة  –مسنناهمة املنظمننة يف احلوكمننة العامليننة تعزيننز  (أ) 

وفرينق العمنل رفينع املسنتوى املعنين بأزمنة األمن         الرئيسيةه السيما ونة األم  الغنذائي العنامليه   

 ؛االسرتاتيجيةداف م  أجل تعزيز حوكمة نظم األغذية واملساعدة يف نيقيق األه هالغذائي العاملي
 
املعرفة املنهجية للرسالة اهلامة بشأن قضنايا احلوكمنة علنى األصنعدة القطرينة واإلقليمينة واملتعنددة         (ب) 

ه وإعطنال  االسنرتاتيجية األطراف فيما يتصل بتنفيذ االسرتاتيجيات الفعالة لتحقينق نتنائا األهنداف    

 ؛ضايااملشورة اهلادفة بشأن التدخالت م  أجل معاوة هذه الق
 

تعزيز قدرات موظفي املنظمة على دعم نيس  احلوكمة م  ب  مجلة أمور أخرىه واستنباط وتطوير  (د)

مة األدوات واخلطوط التوجيهية القائمةه وتقديم دعم موجنا للحوكمنة كمنورد ملكاتنب املنظمنة      الومو

 ؛على املستوي  القطري واإلقليمي

 

أجل تعزيز احلوكمةه وتقدير اخلربة من  الندروس املسنتفادة من      رصد تدخالت املنظمة وتقييمها م   (د)

 .أجل بنال قدرات املنظمة يف جمال دعم احلوكمة

 

 

 

  

 




