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A 

    

 األدنى الشرق يف واملراعي الغابات هيئة

 والعشرون احلادية الدورة

 6302 الثاني كانون/يناير 03 -62 األردن، عمان،

  والزراعة األغذية ملنظمة اجلديد االسرتاتيجي اإلطار

 األمانة من مذكرة

 
مقدمة



1-للفرتةاالسرتاتيجي .املقررللتخطيطوالربجمةوامليزانيةكجزءمنالنظام 0212-0212راجعتاملنظمةإطارها

يف منصبه ملهام تقلده عند العام املدير استحدثها اليت االسرتاتيجي التفكري بعملية املراجعة عملية واسرتشدت

وتعرضهذهالوثيقةاإلطاراالسرتاتيجي.لتحديداألهدافاالسرتاتيجيةللمنظمةيفاملستقبل0210كانونالثاني/يناير

مؤمتراملنظمةيفدورتهاملرا رؤيةاملنظمة،واألهدافالعامليةواألهدافاالسرتاتيجية،اليتصدقعليها جع،السيما

(.امللحق)0212حزيران/الثامنةوالثالثنييفيونيو

 
0-للمنظمةالعاماالسرتاتيجيالتوجهاملراجعاالسرتاتيجياإلطارويوفر.باملواالسرتاتيجيباإلطارقارنةالساري

األحد0212عام حتى االسرتاتيجية وأهدافه (11) عشر ، االسرتاتيجي اإلطار حيدد ، أهدافاملراجع مخسة

وحتقيقرؤيتهالتفعيلسعيهايفعليهاجهودهااملنظمةسرتكزاليتالرئيسيةالعملجماالتمتثل،جديدةاسرتاتيجية

:األهدافالعاملية



1-األموانعداماجلوعالتغذيةاستئصالوسوءالغذائين. 

0-مستدامةبطريقةاألمساكومصايدوالغاباتالزراعةمنواخلدماتالسلعتوفريوحتسنيزيادة.

2-الريفيفالفقرمناحلد.
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4-والوطيناحملليالصعدمنكلعلى،وكفاءةمشوالأكثرواألغذيةللزراعة التمكنيمنوجودنظم

.والدولي

5-سبلصمودواألزماتزيادةالتهديداتمواجهةيفاملعيشة.



2- للفرتة األجل املتوسطة العمل خطة صياغة عملية للفرتة0212-0214واستفادت وامليزانية العمل وبرنامج

0214-0215املراجعاالسرتاتيجياإلطارمن.



4-الوثيقةهذهعلىاالطالعباالقرتانويتعنيبالوثيقةFO:NEFRC/2013/8:التقييممنظمةلدوراالسرتاتيجي

الغابات جمال يف وعملها والزراعة األغذية اإلدارةاستجابة: والوثيقة هي تقوم اليت ،FO:NEFRC/2013/16:

،بتوفرياألساسمدخالتمقدمةإىلجلنةالغاباتواملؤمتراتاإلقليمية:يفحوكمةمنظمةاألغذيةوالزراعةإسهامات

.قديمأرائهابشأنأولوياتاملستقبلفيمايتعلقبربنامجالغاباتيفمنظمةاألغذيةوالزراعةالذيتستندإليهاهليئةيفت



5-ضوءويف آرائهابإبداءتتكرمأناهليئةمنيرجى،ومشوالتكامالوأكثرجديداسرتاتيجيإطارإىلاالنتقال

 .خلمسةاجلديدةاملقرتحةبشأناألولويات،حيثماأمكن،يفمايتعلقباألهدافاالسرتاتيجيةا



للنظر فيها مطروحةنقاط 



6-الصددهذايفأرائهاوتقديماخلمسةاجلديدةاالسرتاتيجيةباألهدافاإلحاطةإىلمدعوةاهليئة.ترغبوقد

:اهليئةيفأنتركز،علىوجهاخلصوصعندتقديمتوجيهاتهاعلىمايلي



•اهليئترىاليتالشاملةالعملجماالتفيهدابالغابداتاملتعلدقالبعددإدماجتعززأنللمنظمةينبغيأنهة

الفقر؛منواحلدالغذائياألمنأهدافيفمساهمتهالتحسني

•باألهددافاملتعلقةالعملخططبلورةمواصلةتعزيزفيهايتعنياليتاألخرىاألولويةذاتالعملجماالت

االسرتاتيجيةاجلديدةاخلمسةاملقرتحة؛

•اإلقليمدديالنطدداقنيعلددىوالزراعددةاألغذيددةمنظمددةيفالغابدداتلربنددامجاألولويددةذاتالناشددئةاملسددائل

والعاملي؛

•االساإلطارضوءيفالغاباتاسرتاتيجيةمراجعةللمنظمةضرورةاملتطوراجلديدرتاتيجي. 
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A 



 املؤمتر

 والثالثون الثامنة الدورة

 2013 حزيران/يونيو 22-15 روما،

 اإلطار االسرتاتيجي املراجع
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تقديماملديرالعام


حتسدنييفالغدذائيواألمدنالزراعدةفيدهتسدهم،التغذيدةوسدوءاجلدوعمدنخالعاملرؤيةيفكلنانتشارك
اورمباكن.مستوياتمعيشةاجلميع،السيماأشدالناسفقرًا،بطريقٍةحتققاالستدامةاالقتصاديةواالجتماعيةوالبيئية

.بعيدينعنحتقيقهذهالرؤيةكاملة،ولكنهارؤيةقابلةللتحقيق،ورؤيةللمنظمةفيهادوررئيسيالبدأنتقومبه


،شرعتيفمبدادرةواسدعةوشداملة0210كانونالثاني/وبناءعلىذلك،فعندماتقلدتمهاممنصيبيفيناير
ةتسدليمبدرامجاملنظمدةوتأثريهدا،بالرتلدةالفعليدةلعملنداوكاناهلدفهوحتسنيعملي.لتحديثاملنظمةوحتويلها

.املعياريإىلتأثريعلىاملستوىالقطري،وترلةمنتجاتمعارفناالعامليةإىلتغيريحمسوسيفالسياساتواملمارسات


-0212يجيللفرتةاراالسرتاتدريفاإلطدادةالنظديهيإعدرالتحويلدةالتغييدةلعمليددةاألساسيدإنأحداألعم

0212،سدنواتأربعكلاملنظمةيفوامليزانيةالربنامجدورةحبسبيوضعالذي.الدتفكريعمليدةبددأتالغدرضوهلدذا
إطارهدايفالنظدرإلعدادةللمنظمدةاالسدرتاتيجيالتوجدهمسارلتغيريوحتليليًامفاهيميًاإطارًاتعطياليت،االسرتاتيجي

عمليةمشاركةواسعةمنجانبموظفياملنظمة،واملشورةمنجاندباخلدرباءاخلدارجيني،وتشملهذهال.االسرتاتيجي
.ومدخالتفنيةمنجانبالدولاألعضاءعنطريقأجهزةاحلوكمةالعديدةيفاملنظمةواملشاوراتغريالرمسيةأيضًا


املنظمدةالتزامضرورةمناألعضاءحققهماالعمليةهلذهرئيسيةنتيجةوأولسدقفبرفدع،اجلدوعباستئصدال

منللمنظمةالعامليةاألهدافمناألولاحلد"اهلدف"إىلاجلوعاستئصال"من"اجمللسمنتوصيةعلىبناء،اجلوع.


بدنيمشدرتكةجديددةاسدرتاتيجيةأهددافمخسدةمدنجمموعدةحتديددفهديالثانيدةالرئيسيةالنتيجةأما
بدأهموثيقًااتصااًلوتتصل،القطاعاتواجملتمدعاألعضداءالبلددانيواجدهودا،إحلاحداوأكثرهدااإلاائيدةاملشدكالت

الذييركزعلىاملعرفدةالفنيدةواجلدودةالسادسوترسماألهدافاالسرتاتيجيةاخلمسة،باإلضافةإىلاهلدف.اإلاائي
اإلنتداجوحتقيدق،اجلدوعاستئصداليفإسدهامهايفاملنظمدةعملأمامالطريق،واخلدماتالفقدرواستئصدال،املسدتدام
.الريفي،والتمكنيمننظمأكثرمشواًلوكفاءةلألغذيةوالزراعة،وزيادةصمودسبلاملعيشة


املنظمدةلعمدلكوسديلةأساسيةوظائفسبعةمنمنقحةجمموعةهي،العمليةهلذهالثالثةالرئيسيةوالنتيجة

املعايريلوضعوصكوكاملعياريةاألعمالطريقعن،القددراتوتنميدة،السياسداتبشدأنواحلوار،واملعلوماتوالبيانات
.واحلصولعلىاملعرفةوالتكنولوجيا،وتيسريالشراكات،واستقطابالتأييدواالتصاالت


:إناإلطاراالسرتاتيجييرسمطريقةجديدةلعملاملنظمة،ويتطلبتغيرياتكبريةيفالطريقةاليتنعملبها

أكثرنكونأولوياتنالكييف؛تركيزًاكفريقولنعملمؤسسي؛واحدالشراكاتطريقعنأكربأثرًاولنرتك. يصدبوهكذا
رؤيتنااملشدرتكةيفعداملمتحدررمدناجلدوعوسدوءسوياللعملمعأعضاءاملنظمةلكيحنققًااإلطاراالسرتاتيجيميثاق

.التغذية


 جوزيه غرازيانو دا سيلفا 

 املدير العام
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موجز

للفرتةاالسرتاتيجيإطارهاوالزراعةاألغذيةمنظمة0212-0212راجعتوالربجمةللتخطيطاملقررالنظاممنكجزء،

املديرالعامعندتقلده.وامليزانية وقداسرتشدتعمليةاملراجعةواإلعدادبعمليةالتفكرياالسرتاتيجياليتأدخلها

وتعرضهذهالوثيقة.لتحديداألهدافاالسرتاتيجيةللمنظمةيفاملستقبل0210كانونالثاني/ملهاممنصبهيفيناير

عليهايوافقلكي،االسرتاتيجيةواألهداف،العامليةواألهداف،املنظمةرؤية اإلطاراالسرتاتيجياملراجع،السيما

.املؤمتر

منرؤيةاملنظمةواألهدافالعاملية،فإنفبدءًا.ويوفراإلطاراالسرتاتيجياملراجعالتوجهاالسرتاتيجيالعامللمنظمة

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

(1)  واالجتماعية يف–االجتاهاتالسياسية الزراعية للتنمية املتوخىأنتشكلإطارًا الشاملة العاملية االقتصادية

امل األجل 0)توسط؛ )األعضاء البلدان تواجهها أن واملتوقع االجتاهات، هذه من النابعة الرئيسية التحديات أهم

املقبلة؛السنواتيفوالزراعةاألغذيةقطاعيفالتنميةجماليفالعاملةواجلهات(2)األغذيةمنظمةخصائصأهم

,حدياتالرئيسيةيفضوءالت،ومزاياهاالنسبية،ووظائفهااألساسية،والزراعة

بيئةالتعاون:وأعيدالنظريفمفهومياملزاياالنسبيةوالوظائفالرئيسية،بإجراءحتليلتقييميتركزعلىعنصرين

ونتيجةللتحليل،مت.اإلاائياملتطورةعلىالصعيدالعاملي،واخلصائصالتنظيميةاألساسيةملنظمةاألغذيةوالزراعة

 من منقحة جمموعة لتحقيقحتديد املنظمة به ستقوم الذي العمل تقييم وسائل باعتبارها رئيسية، وظائف سبع

.نتائج

عامأثناءاملنظمةيفالرئاسيةاألجهزةمعجرتاليتاملشاوراتمناالسرتاتيجياإلطارمراجعةعمليةاستفادتوقد

0210:واملاليالربنامجوجلنيت،الفنية ة،واجمللساملؤمتراتاإلقليمية،واللجان .علىوافق قد املؤمتر كان وإذا

عاميفالعامليةاألهدافوعلىاملنظمة0222رؤية،منسقفهبرفعاألولالعاملياهلدفبتعديلأوصىاجمللسفإن

.اجلوع"استئصال"مناجلوعإىل"احلد"

يفاملنظمةرؤيةاألغذي"وتتلخصفيهتساهمالتغذية ةوالزراعةيفحتسنيمستوياتعاملمتحررمناجلوعوسوء

."املعيشةللجميع،وعلىاألخصأشدالناسفقرا،بطريقةمستدامةاقتصاديًاواجتماعيًاوبيئيًا

 :واألهدافالعامليةالثالثةلألعضاءهي


(1)كليفاجلميعفيهحيصلعاملبضمانتدرجييًاالتغذيةوسوءالغذائياألمنوانعداماجلوعاستئصال

علىطعاممغٍذوكاٍفوآمنيسداحتياجاتهمالتغذويةوأذواقهم،لكييعيشواحياةموفورةقاتاألو

النشاطوالصحة؛

(0)استئصال،األغذية إنتاج زيادة مع واجتماعيًا، اقتصاديا اجلميع تقدم حنو قدمًا واملضي الفقر

 والنهوضبالتنميةالريفيةوسبلاملعيشةاملستدامة؛
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(2)املاألراضيإدارةذلكيفمبا،مستدامةبصورٍةواستخدامهاالطبيعيةوارد،واملياه،واهلواء،واملناخ،

.واملواردالوراثية،ملصلحةاألجيالاحلاضرةوالقادمة

والزراعة األغذية منظمة اليتسرتكز متثلجماالتالعملالرئيسية أهدافاسرتاتيجيةجديدة متاستقراءمخسة

،عليهاالعامليةجهودهااألهدافوحتقيقرؤيتهالتحقيقسعيهايف. 


1-التغذية؛وسوءالغذائياألمنوانعداماجلوعاستئصاليفاإلسهام

0-توفريوحتسنيالسلعزيادةمستدامة؛بطريقةاألمساكومصايدوالغاباتالزراعةمنواخلدمات

2-الريف؛يفالفقرمناحلد

4-للزرانظموجودمنالتمكنيوالوطيناحملليالصعيدمنكلعلى،وكفاءةمشواًلأكثرواألغذيةعة

والدولي؛

5-واألزماتالتهديداتمواجهةيفاملعيشةسبلصمودزيادة.

الشؤوناجلنسانيةعانمشرتكانبنيالقطاعاتبشأنووهناكهدفيتعلقباجلودةالفنية،واملعرفةواخلدماتوموض

.ًااليتجزأمنحتقيقاألهدافاالسرتاتيجيةواحلوكمة،تعتربكلهاجزء

األجلاملتوسطةالعملخطةصياغةعمليةاستفادت0212-0214وقدللفرتةوامليزانيةالعمل0215-0214وبرنامج
1

.مناإلطاراالسرتاتيجياملراجع

 التوجيهات املطلوبة من املؤمتر

 االسرتاتيجياإلطارعلىاملوافقةإىلمدعواملؤمتر،العامليةواألهداف،املنظمةرؤيةاألخصوعلى،املراجع

.واألهدافاالسرتاتيجية



_______________ 
1 الوثيقةC 2013/3. 
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 عملية التفكري االسرتاتيجي- ألف



1-املؤمتر2أرسىوالثالثنيالسادسةدورتهيف،املنعقدةنوفمربيف/الثداني0222تشدرينللربجمدةمتجدددًانهجدًا،

عةيتسقمعاإلجراءاتاملنبثقةمنخطةالعملالفوريدةبشدأنأولويداتاملنظمدةووضعامليزانيةيفمنظمةاألغذيةوالزرا

وقدأدخلهذاالنهجاجلديدوثائقختطيطيةمنقحةللمنظمة،منبينهاإطاراسرتاتيجي،ُيعدملددةتدرتاو .وبراجمها

،طيفرتةأربعسنواتمنعشرسنواتإىلمخسعشرةسنةوُيراجعكلأربعسنوات،وخطةعملمتوسطةاألجلتغ

سدنتنيفرتةيغطيوميزانيةعملوبرنامج.اإلقليميدةاملدؤمتراتقيداماجلديددةالرتتيبداتتوخدت،ذلدكإىلوإضدافة،

وجلنيتالربنامجواملاليةبإسداءاملشورةإىلاجمللسبشأناألموراملتعلقةبالربامجوامليزانية،مبايفذلك،واللجانالفنية

العملللمنظمةجماالتاألولويةذات.



0-يندايريفاالسرتاتيجيالتفكريعمليةالعاماملديرأطلقوقد/الثداني0210كدانوناالسدرتاتيجيالتوجدهلتحديدد

وينطويطابعهدذهالعمليدةالواسدعالنطداقوالتشداوريعلدىمشداركةاملدوظفني،.ملنظمةاألغذيةوالزراعةيفاملستقبل

ومدخالت،معهمباالسرتاتيجيةوالتشاورمعينخارجيخرباءفريق3منوإجدراء،الشدريكةاملنظمداتمدعوالتشداور،

.مشاوراتوحواربكثرةمعالدولاألعضاء



2-للفدرتةاحلدالياالسدرتاتيجياإلطدارمراجعدةيفاالسدرتاتيجيالدتفكريعمليةمن0212-0212ويستفاد،كمدا

بهايستفاديفاألجلاملتوسطةاخلطةإعداد0212-0214للفدرتةأدخلدهالدذيالتخطديطيفاجلديددالدنهجمدعاتسداقًا

واملاليدةالربندامججلنتداعليدهوافقدتالدذياملسدتوىالرفيعالزمينواإلطارالسياقمعومتاشيًا،4املؤمترعليدهووافدق

.ومكوناتهااملختلفةوصفعمليةالتفكرياالسرتاتيجي،خبطواتها1الشكلويرديف0211.يفنهايةعام5اجمللس


_______________ 
2الوثيقةCR 10/2009. 

3Prof Alain de Janvry, Dr Shenggen Fan, Prof Louise O Fresco, Mr Gustavo Gordillo De Anda, Prof Richard Mkandawire, 

Prof Inder Sud, Dr David Goodman. 

4الوثيقةCL 143/13الفقرة،2. 

5الوثيقةCL 143/REPالفقرة،12(ج.) 
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1الشكل:االسرتاتيجيالتفكريعملية



   

   

  وأهدافها والزراعة األغذية منظمة رؤية 

 الرئيسيةالعامليةاالجتاهات    

       اإلقليميةاخلصوصيات

       
       

    الرئيسيةالعامليةالتحديات 

       اإلقليميةاألولويات

       

ووالياتلأللفية،اإلاائيةاألهداف

الدوليةواالتفاقياتاملتحدة األمم

 األخرى

      

       

 اجلديدةالفرص    الرئيسيةوالوظائفاخلصائص

     

    للمنظمةاالسرتاتيجيةاألهداف 

 النسبيةاملزايا    حاليااملوجودةالقدرات

     

     إجيادهاالالزمالقدرات

     
     
     

  العملخطط 

     
     
     
     

  األجلمتوسطةاخلطة 
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4-الرئيسديةوالتحدديات،للتغي،درحمركدةقدوىباعتبارهاالرئيسيةالعامليةاالجتاهاتبتحديدالعمليةبدأتوقد

وكخطوةأوىليفاحلوارالرمسيمدع.املستقبلاليتتشريإىلجماالتالعملاليتميكنأنتكونذاتأولويةللمنظمةيف

عاميفُعقدتاليتاإلقليميةاملؤمتراتنظرت،الرئاسية0210األجهزةالعمليدةحدددتهاالديتالعامليدةاالجتاهداتيف.

.6يةووفرتاملؤمتراتاإلقليميةتوجيهاتبشأناألولوياتاإلقليميةواخلصوصياتاإلقليميةللتحدياتالعامليةالرئيس



5-املنظمداتإىلبالنسدبةُحددتاليتوالزراعةاألغذيةملنظمةالنسبيةواملزاياالرئيسيةللوظائفحتليلذلكوتال

.وقدمفريقاخلرباءاملعينباالسرتاتيجيةمدخالتمناخلرباء.األخرىاملكلفةمبهاميفجماليالزراعةوالتنميةالريفية

جرىاالستداللعلىمسودةمخسدةأهددافاسدرتاتيجيةلتوجيدهخطدةالعمدلالعامدةونتيجةهلذااحلواروالتحليل،

وُقدمتاألهدافاالسرتاتيجيةاملقرتحةكيتنظدرفيهداجلنتداالربندامجواملاليدةوُقددمتإىلدورة.للمنظمةيفاملستقبل

7.اجمللسالرابعةواألربعنيبعداملائة



6-املقدمةالتوجيهاتإىلاالسرتاتيجيةواستنادًااألهدافصقلزيادةجرت،اجمللسمن.يفتأخدذالبلدورةوهذه

،السديمابشدأن8االعتبارجولةأخرىمنالتعليقاتمنفريقاخلرباءاملعينباالسرتاتيجيةومدخالتمناللجانالفنية

ووالغابداتاألمسداكومصدايدبالزراعدةيتعلقفيماالطبيعيةللموارداملستدامةاإلدارةالوراثيدةواملدواردالزراعدي الدرتا

.وسالمةاألغذية،ضمنسياقتغي،راملناخالعاملي



2-ديسدمربيفعقددتالديتاملائةبعدواألربعنياخلامسةدورتهأثناءاجمللسنظر/األول0210كدانون
9اإلطداريف

ساقبنيأهدافاملنظمدةالعامليدةوأهددافهاسعيًامنهإىلحتقيقاملزيدمناالت–وأوصىاجمللس.االسرتاتيجياملَراجع

االسرتاتيجية–منسقفهورفعاألولالعاملياهلدفاحلد"بتعديل"إىلاجلوعاستئصال"من"اجلوع.مخسدةأقدركما

سادسًاوهدفًااسرتاتيجيةأهداف(واخلدماتواملعرفةالفنيةاجلودةعن)األجدلاملتوسدطةالعمدلخطدةإلعدادكأساس

0214-0212للفرتةوامليزانيةالعمل0215-0214وبرنامج
10.



رؤية منظمة األغذية والزراعة واألهداف العاملية- باء



8-عاموالزراعةاألغذيةمنظمةيفالرئاسيةاألجهزة0222وافقتباعتبارها،املنظمةرؤيةعلى"مدنمتحدررعدامل

سنيمستوياتاملعيشةللجميع،وخصوصًاالفئداتاألشددفقدرًا،اجلوعوسوءالتغذيةتساهمفيهاألغذيةوالزراعةيفحت

."بطريقةاقتصاديةواجتماعيةوبيئيةمستدامة



_______________ 
6 الوثائقCL 144/4, CL 144/5, CL 144/6, CL 144/7, CL 144/8, CL 144/LIM/4. 

7الوثيقةCL 144/14 . 
8 الوثائقC 2013/21, C 2013/22, C2013/23, C 2013/24, C 2013/25. 
9 الوثيقة.CL 145/4. 

10 الوثيقةCL 145/REP الفقرات،14-12. 
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2-هي،اجمللستوصيةعلىبناءاألولاهلدفتعديلبعد،لألعضاءالثالثةالعامليةواألهداف:

)1(تدرجيوالعمل،التغذيةوسوءالغذائياألمنوانعداماجلوعاستئصاليتمتدععاملوجودضمانعلىيا

وتناسدبالتغذويدةحاجداتهمتلديبومغذيدةوسليمةكافيةبأغذيةاألوقاتليعيفكافةالناسفيه

أذواقهمالغذائيةكييعيشواحياةموفورةالنشاطوالصحة؛

)0(وحتس،األغذيةإنتاجبزيادة،للجميعواالجتماعياالقتصاديالتقدمودفعالفقراستئصالالتنميدةني

الريفية،وتوفريسبلمعيشةمستدامة؛

)2(واملنداخواهلدواءوامليداهاألراضديذلدكيفمبدا،مسدتدامةبصدورةواسدتخدامهاالطبيعيةاملواردإدارة

.واملواردالوراثية،ملصلحةاألجيالاحلاضرةوالقادمة



12-تسالكيعملهاوالزراعةاألغذيةمنظمةتنظمأنالالزمومنفرديدًااألهددافهذهحتقيقعلىاألعضاءالدولعد

.علىالصعيدالوطين،ولاعيًاعلىالصعيديناإلقليميوالعاملي



 االجتاهات والتحديات العاملية الرئيسية - جيم



11-يفاإلسهامأجلمنفيهاجهودهاوالزراعةاألغذيةمنظمةتركزأنجيباليتالعملجماالتواختيارلتحديد

لفئتنيمناالجتاهدات0210قيقاألهدافالعامليةواألولوياتاليتختتارهاالدولاألعضاء،ُأعدحتليليفأوائلعامحت

بعضاالجتاهاتالعامليةالرئيسيةالديت(ب)سياقاالقتصادالكليوالسياقاالجتماعيوالسياسي؛(أ:)اخلارجيةهما

فييتطدورأناملتوقعمناليتالظروفستشكلالتنميدةفيهدا حتددأنينتظدروالديت،القريدباملسدتقبليفالعداملهدا

.وهذهاالجتاهاتالعامليةهلاتأثريمباشرعلىاجملاالتالعامةملهمةمنظمةاألغذيةوالزراعة.الزراعية



1جيم-العاماالقتصاديفوالسياسيةاالجتماعيةاالجتاهات



10-العمنقليلعددعلىالتعرفمتوالسياسديةاالقتصداديةآثارهداهلداالديتالعامةواالجتاهاتالظروفيفناصر

تشدملالديتالعناصرهذهووصف،واملنتشرةالواسعة:والفقدروالنمدو،العامليدةاملاليدةواألزمدات،السدكان؛ديناميدات

اجلغرافيةوالتوازنات–االقتصاديةالشدباببدنيالسديما،اهليكليدةوالبطالة،املتغريةيفالناشدئةاملتوسدطةوالطبقدة،

.العامل،والشفافية،واملعلومات



 أهم االجتاهات العاملية اليت هلا تأثريها على جماالت اختصاصات املنظمة   -6جيم 



12-العامليالسيناريويفسريعتغريهناك.هلا أصبواالقتصاديةاالجتماعيةفالقوى–العوملدةطريقعن–تدأثري

وهذهاالجتاهاتتغريالبيئةاالقتصاديةواالجتماعيةاليتيعديشفيهداأهدل.علىالعاملالذييعيشفيهاواسعوهائل
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ولكنمشكالتواحتياجاتجديدةتظهرأيضًا،والبدمنعالجهاحتى،الزراعةوالريف،واليتتتي عددًامنالفرص

مناالجتاهاتالعامليةاليتهلداأهميتهدا،وهنداكالعديددورغمأنهناكالعديد.ميكنحتقيقاألهدافالعامليةاملرجوة

الريفيدةواحليداةللزراعدةبالنسدبةخاصدةأهميةلهبعضهافإن،بهاوتشخيصهاوصفهاميكناليتاملختلفةالطرقمن.

الطريوفهدموتشخيصهاووصفها،للزراعةبالنسبةخاصةأهميةهلااليتالرئيسيةاالجتاهاتحتديدكانولقدالديتقدة

فهذهاالجتاهاتالعامليةلعدتخصدائص.تؤثربهاعلىالزراعةواحلياةيفالريفهياملهمةاألوىلاليتمتحتديدها

مدنظهدرتصدلةذاتإقليميدةوأولويداتخصدائصحبسدبتنقيحهداومت،اإلقليميدةاملكاتباقرتحتهامهمةإقليمية

.املداوالتاليتدارتيفاملؤمتراتاإلقليمية



14-بهقامتالذيوالعمل،العاماملوضوعهذاحولمؤخرًاكتبمااستعراضاالجتاهات"إن11"لاعةاملنظمةيف

عامأوائل0210يفحتديددإىلكلدهاأفضدت،االسدرتاتيجيةخدرباءجمموعدةقدمتهااليتواملشورة،11عامليدًااجتاهدًا

برؤيةاملنظمةوأهدافها،وسيكونهلاتأثريهااملباشدرعلدىالزراعدةرئيسيًاحتتاجإىلالتحليلألنهاترتبطبشكٍلخاص

والكتاباتالكاملةعدناالجتاهداتالعامليدةالرئيسدية،وكدذلكاالجتاهداتاالجتماعيدةوالسياسديةيف.واحلياةالريفية

العنكبوتيددةالشددبكةعلددىكملحددقمتاحددة،العدداماالقتصدداد،مددايويفنشددر/0210أيددارالعنددوانعلددىالتددالي:

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



هناك زيادة يف الطلب على األغذية يف الوقت الذي تتغري فيه أمناط استهالك األغذية باجتاه املزيد من استهالك    -0

 وت النباتية والسكراملنتجات احليوانية والزي



15-األخدصوعلدى،العمرانديوالتوسعاالقتصاديوالنموبالسكانمتزايدةبصورٍةاألغذيةعلىالعامليالطلبيتأثر

يفاملائدةمدن22واملتوقعأنيستمرهذااالجتاهيفالسنواتالعشدرالقادمدةليصدلإىلزيدادةبنسدبة.يفالبلدانالنامية

ويفالوقدتنفسدهتدتغريأاداطالتغذيدةباجتداهاملزيددمدناملنتجدات0252.غذيدةحبلدولعدامجمموعالطلبعلىاأل

يفالتجدانسزيدادةبفعدليتأكدداجتداهوهدوالسدكر؛أقدلوبدرجة،النباتيةوالزيوتاألمساكذلكيفمبا،احليوانية

تكحتدثدهالدذيالتسدهيلبفضلاحلضروسكانالريفسكانبنياملعيشيةالعاداتاالتصداالتنولوجيدا.هدذهومتثدل

اآلن الثالالغذائية02اجملموعاتالناميةالبلدانيفاألغذيةاستهالكجمموعمناملائةيف.نصديبهايزدادأنواملتوقع

إىللتصلأخرى25مرةعاميفاملائة0222يف.ليسالتغيرياتهذهفإنذلكتومعمدنتفاوتاتهناكفمازالت،عاملية

إقليملألغذيدةالكلدياالسدتهالكمدناملختلفدةالسدلعجمموعداتنصديبيفآخرإىلبلدومنآخرإىل.أاداطأنكمدا

واألنشدطةاملضدافةالقيمةأمامجديدةفرصًا تتياليتاجملهزةلألغذيةكبريدورعلىأيضًاتنطوياجلديدةاالستهالك

.املدرةللدخل



_______________ 
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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16-فم،العامليةاالجتاهاتهذهاورغمالدذينالتغذيدةونقدصالتغذيةسوءمنيعانونونهائلةأعدادهناكزالت

مليدون205ويقدرعددمنيعانونمننقصالتغذيةبنحدو.يعتمدونعلىاإلمداداتاملتزايدةمناألغذيةبأسعارمعقولة

نسمةباسميعرفماأوالدقيقةالعناصرنقصعنالناجمالتغذيةسوءيؤثراخلفياجلو"بينماع"مدنيقدربمدا0على

.شخصمليار



12-،األغذيدةإنتداجزيدادةلدهتتعدرضالدذيالضدغطوتقليدلاملتزايدالطلبهذاملواجهةاملهمةاألدواتبنيومن

فهناكتقديراتتشريإىلأنثلثجمموعماينتجمنأغذيةيضديعأويفقددأثنداءعمليدات.التقليلمنخسائراألغذية

.تسويقواالستهالكالتجهيزوال



18-بصدورة سيصدبالغدذائياألمنانعدامفإن،العمرانيللتوسعنتيجةأنههي،أهميتهاهلاأخرىمسألةوهناك

أااطدًاسديتطلبودا،السياسديةحساسديتهاهلدامشدكله وسيصبوضوحًاأكثرسيجعلهوا،حضريةمشكلةمتزايدة

فعهذامنأصواتاملستهلكنيوسيزيدمنخياراتهمعدنطريدقإجدراءاتسري،ويفنفسالوقت.خمتلفةمنالتدخالت

.السوقواإلجراءاتالسياسية،فيمايتعلقبسماتجودةاألغذيةوسالمتها



12-الدوزنزائدديأعدادزيادةوهيأال،والناميةاملتقدمةالبلدانيفاألهميةمتزايدةناشئةمشكلةهناكفإنوأخريًا

منيعانونالسمنةومن.القلقتثريكبريةصحيةمشكلة ليصباملوضوعهذاحتولوقد.
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02-عداميفاالجتاهات0252تشريومصدايد،والغابدات،وامليداه،الزراعيدةاألراضدييفمتزايددنقدص حددوإىل

ويرجعذلكإىلاإلسراعيفتكثيفاألنشطةالبشريةومايصاحبها.اكالبحريةالطبيعية،ومواردالتنوعالبيولوجياألمس

،ضدارةبطريقدةلدألرضااليكولوجيدةالوظائفبتغيرييهددالذياألمر،الطبيعيةالزراعيةاملواردعلىالضغطزيادةمن

فاملنافسدةعلدىاملدواردالطبيعيدةسدواءلألغذيدةأو.بةيفالوقتنفسدهوسيجعلاالستدامةاالقتصاديةالعامةأكثرصعو

السدنواتأثنداءطدرقبعددةكدثريًاتغدريتوحدتهااملنافسةهذهطبيعةولكن،جديدةليستاألغذيةخبالفاملنتجات

قدوداحليدويقددزادفاستهالكاحلبوبوالبدذورالزيتيدةإلنتداجأندواعالو.العشراملاضية،وهواجتاهينتظرأنيستمر

.بالفعل،فضاًلعناالستخداماتاألخرىمثلاستخدامالكتلةاحليويةلتحلحملالبرتوكيماويات



01-فرصدًا سدتتيكاندتوإن،األغذيدةأسعارعلىبذلكلتؤثر،األغذيةإنتاجعناملواردتبعدقداملنافسةهذهإن

فاملنافسدةعلدىاألراضدي.منمساهمةالزراعةيفالنشداطاالقتصداديللقطاعالريفيللحصولعلىدخلإضايفوايزيد

واملدواد،احليويدةوالطاقدة،األغذيدةوإنتداج،والتعددين،والصناعة،التحتيةوالبنية،املدنيفالتوسعأجلمنتتزايد

ينطدويعلدىزيدادةوالشكأننضوباملواردالطبيعيةسدوف.اخلاممنغرياألغذية،واألخشابوغريهامناملنتجات

مدنويزيداملزارعنيصغارأماماملرونةمنويقلل،اإليكولوجيةالنظمخلدماتواالقتصاديةواالجتماعيةالبيئيةالتكاليف
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وسوفيظهرتأثريهذهالعمليدةيفاففداضقددرةاجملتمعداتاحملليدةوالبلددانعلدىضدماناألمدن.تعرضهمللخطر

.لريفالغذائيوحتسنيمعيشةسكانا



00-تسدتخدمخمتلفدةمنتجداتإنتداجوبدني،واإلنتداجاالستدامةبنيخمتلفةخبياراتترتبطاملسائلهذهكلإن

والبدمنوجودآلياتقويدةللحوكمدةعلدىاملسدتوياتالقطريدة.املواردالطبيعية،وبنيالطرقاملختلفةلإلنتاج،وهكذا

بنيالتوازنحتققلكلوالدوليةواإلقليميةاملدواردملكيدةحلقدوقسدليمةأطدروتنفيدذ،والفدرصاملتضاربةاالحتياجات

.الطبيعية
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02-الواقعدةالفدرتةيفالثلثمبقداريزيدسوفالطاقةعلىاألوليالعامليالطلبأنإىلللطاقةالدوليةالوكالةتشري

عامي0228بني0225واآلنالناميةالدولوأن،الطلدبعلدىالزيدادةهدذهمدنكدبريجبزءتستأثرسوف.أنواملتوقدع

بنحدوالنسبيةأهميتهاحبسباملرتبةوالغازوالنفطوالفحماألحفوريالوقودأنواع81تساهماالحتياجداتمدناملائدةيف

يف16بنحدو0211اموقدساهمتالطاقةاملتجددة،مبافيهداالكتلدةاحليويدة،يفعد.يفظلالسياساتالعامةاحلالية

النسدبةهدذهتزيددأنواملتوقدع،اإللاليدةالطاقدةاحتياجداتمناملائة.األخشدابمدناملسدتمدةالطاقدةيفوالزيدادة

حادةتأثرياتهلاالتقليديةعلىلالستخداماتيفحددثتالديتالزيدادةبينمدا،األشدجارإزالدةيفتتسببوقدالصحة

ديثةوتوليدالكهرباءيفبلدانمنظمةالتعاوناالقتصداديوالتنميدةقددتسدهميفإحددا استخدامهايفطرقالتدفئةاحل

.ضغوطجديدةعلىاألراضيمنأجلإقامةمزارعجديدة



04-الطلدبيزيدأنفيهينتظرالذيالوقتيف،كبريةفجوةهيعليهاواحلصولالطاقةعلىالطلببنيالفجوةإن

،وحاجةالتجارةالعامليةيفاملنتجداتالزراعيدةإىلاملزيدديفالبلدانالناميةيادةدخلالفردبسرعةمعزيادةالسكانوز

واملتوقدعأنتزيدد.وتشريالتقديراتإىلأنمايقربمنمخدسسدكانالعدامليفتقدرونإىلالكهربداء.منعملياتالنقل

علىتصاعديضغط إحدايفيسهممبا،والغازالنفطإنتاجتكاليفللمسدتهلكبالنسدبةنيسدعرهما.الرتفداعوسديكون

.أسعارالطاقةتأثريهالسليبعلىتكاليفاإلنتاجالزراعيواألمنالغذائيحولالعامل



05-الدزمنعربتغريتوقوتهاالعالقةهذهطبيعةولكن،والطاقةالزراعةبنيوثيقةعالقةوهناك.أندواعفاسدتخدام

الزراعةيفاألحفوريامليكنةالوقودطريقعنالعاملإطعاميفساهم،احملسدنةوالنقدلالتجهيزوطرقواألمسدة.وكاندت

األغذيدةوأسدعارالطاقةأسعاربنيقويةعالقةقامتأنالنتيجة.والوقدودأندواعاسدتخداميفاألخدريةالزيدادةعدززت

ملائةاإلضافيةالالزمةمنإنتاجاألغذيدةإلطعداميفا22والبدأنيأتياجلزءاألكربمننسبةالد.احليويمنهذهالعالقة

عاميف0252العاملالزراعةتكثيفمن.األحفدوريالوقودعلىالكبريواالعتمادالطاقةمناالحتياجاتزيادةأنوالشك

لتغريالسلبيةوالتأثريات،الغذائياألمنوحتقيق،لالستدامةبالنسبةللقلقسببانهمااألغذيةإنتاجاملناخيف.والنتيجة

املسدتقبليفالزراعةبهاستتطوراليتبالطريقةالواجباالهتمامإعطاءاملهممنأنههي.سلسدلةفدإن،خداصوبشدكٍل

األغذيدةمدناملزيددتسدليمميكدنحتدىاألحفوريالوقودعلىاالعتمادعنتدرجييًاتنفصلأنينبغيالزراعيةاألغذية
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ريقة،ستصب الزراعةجزءًامهمامناالسرتاتيجيةالعامليةلتخفيدفآثدارتغدرياملنداخوبهذهالط.بطاقةأرخصوأنظف

وبإمكانالطاقةاحليويةأنتكونجزءًامهمًامنهذهاالسرتاتيجية،وأنتكونمصدرًاإضدافيًايفالوقدت.والتكيفمعها

.نفسهللنشاطاالقتصاديواحلصولعلىدخليفاملناطقالريفية



 رتفاع أسعار األغذية وتقلباتها بشكٍل كبريا   -2



06-تأحدثقصريةفرتاتعلىالكبريوتفاوتهااألخريةالسنواتيفاألغذيةأسعاريفالزيادة(تقلبها)ليعيفقلقًا

عديددةسدنواتعنجنمالذيبالالمباالةاإلحساسوهزت،الغذائياألمنهلايتعرضاليتالتهديداتمنالعاملأحناء

،كانتتكلفةسلةاألغذيةالعامليةقداففضتمبدايكداديقدربمدن0226فحتىعام.منتراجعأسعارالسلعاألولية

واففاضاألسدعاراحلقيقيدةللزراعدةعلدىاملددى.النصفعلىامتدادالسنواتالثالثنيالسابقة،بعدحسابالتضخم

الطلبواوالتكنولوجيةالتطوراتنتيجةجاءالطويلًنسدبيابطيئدةبصورٍة.يفاألخدريةالزيداداتتفسدرياملمكدنومدن

والقيدود،الطاقدةأسعاروارتفاع،املخزوناتواففاض،العرضصدماتمثل،أسباببعدة،الشديدةوتقلباتهااألسعار

إىلأنهدذهالظدروفوتشريالتقديرات.التجاريةاليتطبقتهابعضالبلدانردًاعلىأزمةاألغذيةوزيادةالطلبالعاملي

وأناألرج أنتظلاألسعارعلىارتفاعهامقارنةبالسنواتالعشرالسابقة،كماستسدتمر،لنتتغرييفاملستقبلالقريب

أماعلىاملدىالطويل،فإنالعالقةبنيالعرضوالطلب،ستظلغريمؤكدةوستعتمدأساسًا.التقلباتالشديدةامللحوظة

فمنناحية،هناكتطورالطلبالعامليالذيسيتأثرتأثرًاشديدًابالنمواالقتصاديوبزيادةدخل.علىعمليتنيواسعتني

بديلدةغذائيدةغريزراعيةمنتجاتإنتاجزيادةواحتمال،الناميةالبلدانيفالفرد.الديتالكيفيدة،أخدرىناحيدةومدن

الطلدبهدذاليسدداألغذيدةمدنالعدرضبهداسيزيد.التوقعدأنورغدمأندهإىلتشدريللمنظمدةاألساسديةات–ظدليف

واملياهاألراضياستخداميفالتوسعومعدالتالغالتحتسنيعناملتفائلةاالفرتاضات–الطلبتلبيةاملمكنمنسيكون

البيئيدةالشدواغلمدناآلتيةاإلضافيةالصعوباتبسببالسيما،هائلةبشكوكحمفوفالطريقهذافإن،األغذيةعلى.

ألمرحيتاجإىلجهودملموسةيفجمالاالستثمار،وابتكاراتتكنولوجيةوسياساتلددعمالتنميدةالزراعيدةاملسدتدامةفا

وباإلضافةإىلذلك،فإنتطورالعرضوالطلبسيكونمتفاوتًاللغايدةمدنإقلديم.حتىميكنحتقيقهذااإلنتاجاملطلوب

تزيدسوفالتجارةبأنيوحيماوهو،آخراألرج إىلعلى.



02-واجهدوااألسدواقيفاملشداركنيأنحيدث،األحيدانأغلدبيفالسلبيةآثارهااألسعاريفالشديدةللتقلباتكان

فأسعارالسلعاألساسيةاملرتفعةلفرتاتطويلدة.صعوباتيفالتخطيطاملسبقويفالتكيفمعإشاراتاألسواقاملتأرجحة

بلداناملصدرةالصدافيةلألغذيدةولكدنهلداأثرهداالسدليبعلدىاملسدتهلكنييفالعدامل،قدتفيداملنتجنيحولالعاملوال

يفالعداماالقتصدادوضدععلدىسدلبًاوتؤثر،الفقراءللمستهلكنيبالنسبةالغذائياألمنانعداممنتزيدأنهاإىلباإلضافة

ابيةعنقيامالكثريمدنالبلددانالناميدةبعددعداموقدأسفرتهذهالتأثرياتالسلبيةواإلجي.البلداناملستوردةالصافية

0228والتجارةلتقييدسياساتبتنفيذ/الداخليةاألسعارتنظيمأو.
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08-ابنيالتكاملبزيادةاألخريةالسننيعشراتيفاألغذيةإنتاجنظمتطوراتسموالغاباتاألمساكومصايدلزراعة

فظهورسالسلمعقدةومتنوعةإلنتاجالتصنيعالزراعديانطدوىعلدىتغديرياتكميدة.معغريهمناألنشطةاالقتصادية

خمتلفدةسدكانيةوجمموعداتقطاعاتعلىالدخولتوزيععنفضاًل،األوليةاملنتجاتعلىالطلبيفوكيفية.وكاندت

تيفتوزيعاملصادراإلنتاجية،بدءابزيادةوجودمنتجنيأولينيعلىنطاقواسعمععمليداتالنتيجةأنحدثتتغريا

ومتتسجيلزيادةيفعددالشدركاتالزراعيدةالكدبريةاحلجدم،وهديشدركاتكثيفدةرأساملدالوتقدومعلدى.صغرية

يتتوجدبهاأراضديشاسدعةالسديمايفترتيباتتعاقديةللحصولعلىاأليديالعاملةواخلدماتالزراعيةيفاملناطقال

باالشرقية،وآسياالوسطى،وجنوبشرقآسيا،ثممدؤخرًايفبعدضأجدزاءمدنأفريقيداجندوبوأمريكاالالتينيةوأور

وينبعهذااالجتاهمنوفوراتاحلجمالكبري،وإنكانيأتيأيضًاردًاعلىفشلاألسدواقيفعمليدات.الصحراءالكربى

.لتأمنيوملواجهةقوةاألسواقعلىامتدادسلسلةاإلنتاجاالئتمانوا



02-مبدا،الكدبريةالزراعيةاألعمالشركاتركزتعندماالزراعيالتصنيعقطاعيف حدماالتغيرياتهذهوتشبه

املعلديالتجزئدةوجتدارةوالتوزيدعالتصدنيععملياتمنمتزايدًاجزءًا،األخشابعلىالقائمةالصناعاتفيهانتجدات

ويأتيهذاالتكاملالرأسيعلىاملستوينيالقطريوالعاملييفإطاروضعسالسلقيمةعامليةضدخمةومعقددة،.الغذائية

اجلنسدياتمتعدددةشركاتجانبمنمتزايدةمشاركةاحلاالتمنكثرييفويضم.التصدنيعلتنميدةاحملتملدةفاآلثدار

البلددانيفاألجدنيبالوجودوزيادةالزراعيعديددةتكدونقددالناميدة.للنشداطجديددةفرصدًاناحيدةمدنمتثدلفهدي

عنإزاحةالشركاتاحملليةوإجيادصدعوبات–يفظلظروفمعينة–ومنناحيةأخرىقدتسفر.االقتصاديوالنمو

امعدايريتلبيدةويف،الكميةاالحتياجاتتلبيةيفصعوباتيواجهواقدالذيناألولينياملنتجنيلصغارالصدارمةجلدودة.

العداماالقتصداديفاإلنتداجبسلسلةاخلاصاجلزءتفتيتإىلذلكيؤديوقد.ذلدكإىلوباإلضدافة،العمليداتهدذهفدإن

األسدواقوظيفةمنتعدلاهليكليةبالتحوالتواخلاصةعلدىالقيمدةسلسدلةيفاملشداركنيخمتلدفبدنيالريدعتوزيدع

بدلنظماألغذيةأنتستجيبللطلباتواالحتياجاتاملختلفدةللغايدةةإىلذلك،الوباإلضاف.املستوينيالقطريوالعاملي

ومتثلكلهذهالظروفاحملتملةغرياملرغوبفيهاحتددياتجديددةومهمدةبالنسدبة.للقطاعاتاملختلفةمناجملتمع

األسدوإىلالدخولفرصلتحسنيالضروريةاجليدةواحلوكمةالعامةواملنافعللسياساتأجدلمدناألسدواقوشدفافية،اق

االمتثدالذلدكيفمبدا،املضدافةالقيمدةوأنشدطة،املنتجاتلتنويعاجلديدةوالفرص،وحتسينهاالصغريةاملزارعتطوير

فالنجا يفتنفيذالسياساتاملطلوبة،والديتحتتداجإىلحوكمدةقويدة،سدوفحيدددالنتيجدة.لقواعدسالمةاألغذية

.زراعييفالبلدانالناميةالنهائيةللتصنيعال
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22-املاضيةالعشرالسنواتيفاألمساكوجتارةالزراعيةالتجارةميزترئيسيةاجتاهاتثالثةهناك:
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 )أ(لوواأقلكانوإن،كبريًاكانالذي،التبادلحجميفملموسةزيادةسياسدةوجدودعددميف حد

يفأمريكديدوالرمليدار2.5فباألسعارالثابتة،زادجمموعالصدادراتالزراعيدةمدن.محائيةشديدة

1261-1262حنو112إىلملياراتدوالرأمريكي0222يفيسدتمرأنيتوقدعاجتداهوهدو،.وتعكدس

وفيمااألقاليمبنيفيماالتجارةيفارتفاعًاالزيادةأيضًاهذهمتباعدةبلدانبني.البلددانسداهمتوقدد

.الناميةبصورٍةإجيابيةيفهذاالتوسعالتجاري

)ب(ويفالرئيسديةاألوليدةالزراعيدةالسدلعلدبعضالتجاريدةالتددفقاتمنشأيفجوهريةتغرياتحدثت

إىل–البلددانفقدرًافقدحتولتالبلدانالناميةالفقرية،السيماجمموعةأشد.وجهتهااألخريةأيضًا

باالشرقيةوآسيالتصب ومستوردصافكبري،بينماتقدمتاقتصاداتناشئةيفأمريكاالالتينيةوأور

تقدومكانتالذيالدورمنبذلكلتقلل،الزيتيةوالبذورللحبوباألخصوعلى،كبريًاصافيًامصدرًا

ينتظرأنيستمرهواآلخر؛بهبلدانمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنمية،وهواجتاه

)ج(يفوالتفاضدليةاإلقليميةاالتفاقاتمنحزمةتشجيعمع، االنفتامنمزيدحنوالسياساتواجتهت

ذاتهالوقت(األطدرافاملتعدددالتنسيقمنانتشارًاأكثراألخريةالقليلةالسنواتيفأصبحتواليت.)

احملتملبالتطورالتنبؤالصعبمنأنهلورغمجلولدةكمحصدلةاألطرافاملتعددةالتجاريةالتفاقيات

قدام0228–كمحصدلةألزمدةاألغذيدةعدام–ثمأنه.مفاوضاتالدوحة،فإناحلالةالتبدوواعدة

البلدانمنعدد–وأورالالتينيةأمريكايفاألخصووعلىوآسياالشرقيةبا–محائيدةتددابريبتنفيذ

.الداخل،وزادتمندوراحلوكمةعنطريقسياساتجتاريةللتحكميفأسعاراألغذيةيف



21-وتستجلبوأناملستقبليفاالجتاهاتهذهتستمرأن واألرج/املسدائلمدنعددًاتعززأوبالتجدارةاملتعلقدة،

،مبدافيهداأنتسفرزيادةتنويعاإلنتاجوالشواغلاملتعلقةمبسائلالسدالمةعدناملزيددمدناسدتخداماملعدايري(ا:)مثل

بالتأكيدد؛سيتغريالذياخلاصوالقطاعللحكوماتالنسيبوالدور،اخلاصةاملعايري(ب)املوضدوعاتبعدض تصدبأن

جتاريدة؛قواعدإىلالبيئيةاملسائلترتجمأن فاألرجوبالتالي،أهميةأكثرللمنتجاتالكربونبصمةمثل(ج)تدؤثرأن

وأهميةالغذائياألمنعلىالتجارةالنامية؛البلدانيفالتجاريةالسياسات(د)الديتللشدركاتاملتزايداحلجمخيلقأن

إجدراءاتاختداذإىلوالددعوةالسدوققدوةبشدأنشواغلاإلنتاجلسلسةاملتزايدوالتعقيدالزراعيةاألغذيةقطاعيفتعمل

لتنظيمها؛(هد)علىسواء،الناشئةالزراعيةالبلدانمنكبريعدديظهرأن،السدوقمدنالتصدديرأواالسدتريادجانب

.حضورًاعامليًامتزايدكماحد مؤخراوغريهيكلاألسواقالعامليةوظيفتها



20-معهداتتعامدلأنللبلددانينبغديمعقددةسياساتيةأمورًاتتضمناملسائلهذهوأغلب.أنعلدىذلدكوينطدوي

تعلقةبالتجارةسوفتغطيجمااًلواسعًاوسدوفمتتددإىلمداهدوالبحو واملشورةيفجمالالسياساتبشأناملسائلامل

اجلمركيةباحلمايةاملتعلقةوالسائدةالتقليديةاملسائلجمردمنواإلعاناتأكثر.والنفسدهاالناميدةالبلددانتعددأنبد

.ملواجهةهذهالتحدياتاجلديدة
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22-تتخدذقددالديتالتددابريرغم،القادمةالعشرالسنواتيفيزيدأناملتوقعومن،واضحًااآلناملناختغري أصب

فلهذاالتغيريتأثريهاآلنبالفعلعلىالزراعةوالغاباتومصدايداألمسداكيفاحمليطدات،واملتوقدع.للتخفيفمنحدته

ويشريتقريرالفريقاحلكوميالدولياملعينبدتغري.اعاتالفرعيةواألقاليمأنيزيدهذاالتأثريبقدرمنالتفاوتبنيالقط

لعام0222املناخبنحدواحلدرارةهذهارتفاعوأن،منهمفرالاملناخيالنظامحرارةارتفاعأن2.0إىلكدلمئويدةدرجدة

.عشرسنواتأصب متوقعًاحبسبجمموعةمنتصوراتانبعاثاتغازاتالدفيئة



24-مثلإ،الطرقمنبعددالزراعةعلىيؤثرسوفالعاملحرارةدرجةارتفاعن:تدواترتزايددللغايدة املدرجمن

الغزيرة؛واألمطار،احلارةواملوجات،احلادةاحلرارةدرجات(ب)االستوائية؛األعاصريشدةتزيدأن األرج(ج)من

الشاهقةاملرتفعاتيفاألمطارتزيدأنللغاية املناطقاملرجأغلبيفنقصانها ترجيمعاألرضيةاالستوائيةدون.



25-كثريًااحلادة األحداتأثرينوقش.املنداخبدتغرياملعينالدولياحلكوميللفريقاخلاصالتقريرفإنذلكومع

املناخ"املعنونتغرياتمعمسبقًاللتكيفاحلادة والكوار األحداخماطرإدارة"ديسديفصدرمربالذي/األولكدانون

0211الدفيئدةغدازاتتركيدززيادةمثل،بشريةتأثرياتنتيجةتغريتقد األحداهذهبعضأنعلىشواهديعطي،

.يفاجملالاجلوي



26-مثدلهشدةبيئداتيفيعيشدونالدذينوهدؤالءللخطدراملعرضدةاجملتمعداتأفرادخاصبشكليتضرروسوف

كماستؤثراآلثارالضارةلتغرياملناخعلىاألمنالغذائي،خاصةوأنبعدض.ةوالساحليةاألراضياجلافةواملناطقاجلبلي

وسوفتتفاوتهدذهالتدأثريات.البلداناملعرضةللخطرأكثرمنغريهاهيبالفعلبلدانتعانيمنانعداماألمنالغذائي

يجياتالتخفيدفمدنتدأثريتغدرياتاملنداخعلدىوقدأصبحتاسدرتات.تفاوتًاكبريًامنإقليمإىلآخرومنبلدإىلآخر

لاعيدإجدراءاتمنوالبد،متزايدةشواغل،املرونةمنأكربقدروإجياد،املناختغرياتمعوالتكيف،ةالزراعةةقويد

.علىاملستوياتالقطريةواإلقليميةوالعامليةيفهذاالشأن



راعيةة، وزيةادة اإلنتةاج، لتصةبر تةدرمياع منفعةة خاصةة        العلم والتكنولوجيا، كمصدر رئيسي لإلنتاجيةة الز    -8

 يسيطر القطاع اخلاص على عملياتها



22-الواحداهلكتارمنالغلةزيادةعلىتقومالزراعيةواإلنتاجيةالزراعياإلنتاجيفالزيادةأغلبإن.لعبدتوقدد

يفاملائدة2.0معدالتالغلةاملتضاعفةاففضتمنومعذلك،فإن.احلبوبوالبذورالزيتيةدورًارئيسيًايفهذهالعملية

يف1262سنويًا1.5إىلعاميفاملائة0222يف.،بشددةمتجانسدةوغدريمتفاوتدةالغلةاجتاهاتفإن،ذلكإىلوباإلضافة

ومدايدرتبطبهداسواءفيمابنياألقاليمأوفيمابنياحلبوباملختلفة،لتظهربذلكتأثريًامتفاوتًاعلىاألصنافاحلديثة

فمراقبةمصادراإلنتاجيةالزراعيةاحملسنةتوحيبأنالزيادةيفالغالتمستقباًلسوفتعتمد.منابتكاراتتكنولوجية
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واسدتخدامهانشدرهاحسدنوعلدىوحمسنةمتأقلمةأصنافاستنباطعلىشديدًااعتمادًا.احليويدةالتكنولوجيدافظهدور

جماليفلالبتكاررئيسيكمصدر أزا،التكنولوجية"الزراعةاملسافة"اخلاصالقطاعباجتاه.



28-مدنالعدامليفزادتقددالزراعدةجمداليفوالتطدوير البحويفالعامةاالستثماراتأن16ورغممليداردوالر

أمريكيعاميف1281تقريبًا02إىلملياردوالرأمريكيعام0222يفاخلداصالقطاعاستثماراتفإن،مدنبأسدرعزادت

إىللتصددل16ذلددكمليدداردوالرأمريكدديعددام0222يف،بنسددبةاجملمددوع 42أيمددناملائددةيف.االسددتثماراتوتركددزت

البلددانمنقليلعدديفالزراعةجماليفوالتطوير البحويفاإللالية.52فنحدوالعامدةاالسدتثماراتمدناملائدةيف

يف22الياتاملتحدةاألمريكية،واليابان،والصني،واهلندد،والربازيدل،وحتقدقالو:حدثتيفمخسةبلدانفقط،هي

إنالفدرصالديتتتيحهدامنتجداتالتكنولوجيدااحليويدةاملناسدبة،.املائةمناالستثماراتاخلاصةيفالبلداناملتقدمة

القطدجاندبمدنالضخمةاالستثماراتهذهيفسران،األسواقإىلالدخولوسهولةوحجميفتركدزتالديت،اخلداصاع

ومعحتولصكوكاحلمايةالفكريةلتصب مسدألةمعياريدة،زادحجدم.احلبوبويفشروطاإلنتاجاملوجهحنواألسواق

اإلدارةمدنعاليةقدراتيتطلبالعلومبهتتسمالذيالتعقيبأنكما،املطلوبةاالستثمارات.هدذهتتعدززأن واألرجد

وكدلهدذهجمداالت.لوموالعالقةالبينيةبنيالسياساتوالعلم،أصبحتأكثدرأهميدةووضدوحاًفتنظيمالع.االجتاهات

.وميكنتطويرهابشراكةوثيقةمعاجلماعةاالستشاريةللبحو الزراعيدةالدوليدة،مهمةلعملمنظمةاألغذيةوالزراعة

،الوطنية البحومؤسساتتعزيزإىلحيتاجسوفاألمرفإن،خاصوبشكٍلبدالعلميتصدلفيمداعامةسياساتووضع

إلمكانيداتالعداملياالسدتخداممناملزيدأجلمن،اخلاصالقطاعمعوالشراكة،العامةاالستثماراتوزيادة،واالبتكار

.االبتكاربهدفزيادةإنتاجاألغذيةواحلدمنالفقريفالعاملالنامي
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22-املاضيةالعشرالسنواتيفعديدةبطرقالتنميةبيئةتغريت.ناحيةفمن–والددوليالدوطينالصدعيدينوعلى

–اخلدالقطداعفديمهممبدن،املصدافأصدحابمدنكدبريةجملموعدةاملشدروعبالصوتمتزايداعرتافهناك أصباص

وأصب هناكآلياتجديددةإلشدراكوثلديهميف.واجملتمعاملدنيواملنظماتواملؤسساتغرياحلكوميةيفأيمداوالت

مشدرتكةبصورةوضعتأنشطةبتنفيذالقيامعنفضاًل،القرارصنععمليات.تتحقدقلكديبأندهاعرتافدًاهنداكأنكمدا

فإنمشاركةعناصدر–ليسأقلهاحتقيقاألمنالغذائيواحلدمنالفقر–ةاألهدافاإلاائيةالعامليةواإلقليميةوالقطري

واآلراء،املصدافأصدحابجملموعدةأكدربمسداحةهنداكلتكدون،ضدروريًاأمرًاأصبحتالزراعيالقطاعتتجاوزفاعلة

.يئةيضيفمزيدًامدنالتعقيددنزيادةالرتكيزعلىاملسائلالشاملة،مثلالشؤوناجلنسانيةوالبإثم.واملصافاملتنافسة

وتدبينللمسداءلةوعرضدةبالكفداءةتتسدمفعالةمؤسساتبناءويتطلبوأقوىأفضلحوكمةيتطلباملتزايدالتعقيدوهذا

.املشاركةوالشفافيةواملعلوماتالقائمةعلىأدلة،وصناعةالقرارات



42-التنعمليداتبدأنالعاماالعرتافهومهمثانتغيريوهناكوولوكدةمدفوعدةتكدونأنينبغديالناجحدةميدة

وقدأفص عنهذهاألفكاربوضو يفسلسلةمن.للبلداننفسها،وأنذلكيتطلباسرتاتيجياتوبرامجقطريةمتماسكة
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الدوليةاملنتديات(0220روماوباريس،0225وأكرا،0228وبوسان،0211.)عنهذهاجلديدةالتنميةبيئةأسفرتوقد

ياجاتجديدةيفجمالالسياساتواملؤسسات،وخلقتيفالوقتنفسهفرصًاجديدةللعملعلىاملستوياتالقطريةاحت

والزراعدةاألغذيدةمنظمدةوعلدى،عدامبشدكٍلاألطرافاملتعددةاملنظماتعلىاملهمتأثريهاهلاكانوالعامليةواإلقليمية

.بشكٍلخاص
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41-بدنيالواضدحةواالرتباطدات،واملرتاكمدةالسدلبيةوتأثرياتها،والتغذويالغذائيلألمناملتعددةالتهديداتإن

واألزمددات الكدوارألخطدداروتعرضدهااألغذيددةإلنتداجاحلاليدةالددنظمهشاشدةعددنكلدها تفصدد،واجلدوعالصددمات

فقدأضرتالكوار حبياةاملالينيوسبلمعيشتهميفالسنواتاملاضية،معآثارضارةبشدكٍلخداصعلدى.اعاتوالنز

/مثدلزلدزالهداييتيفينداير،فتأثريالكوار الضخمةاملؤملةاليتحتد علىنطاقواسدع.الفقراءواملهمشنيسياسيًا

الثاني0212كانون،يوليويفباكستانوفيضانات/متوز0212الفقروبني الكوارخماطربنيالوثيقةالصلة توض.كما

عداماألفريقديالقدرنمنطقدةضدربالدذياجلفاف0211أنوحداالتالطبيعيدة الكدواربدنيالوثيقدةالعالقدةيؤكدد

لنددا،وزلدزاليفنيوزي،مدنفيضداناتيفاسدرتاليا0211كماأنماحد عام.النزاعات،اليتتزيدمنتأثرياجلفاف

هديمعرضدةاملتقدمةالبلدانبانمباشرةرسائلكلها،بالياباندماراأحلقتاليتالنوويةوالكارثةالتسوناميةواملوجات

.األخرىللكوار واألزماتبشكٍلكبري



40-خسائرًاسببتولكنها،إليهاالعاملينتبهالاملناخبتقلباتاملرتبطةالصغرية الكوارمناملئاتوهناكودمارًا

املناطقاحملليةاليتأبلغتعنتأثرياتسلبيةمنوقدشهدتالسنواتالعشروناملاضيةزيادةمضاعفةيفعدد.هائلني

وتكشفهذهاألحدا عنكيفيةحددو الكدوار باسدتمرارعدنطريدقجمموعدةمدن.علىاملواردالبشريةوالطبيعية

اخلطدرعوامدل(االيكولوجيدةالدنظمتددهورمثدل،والغابدداتاملنغدروفوأشدجارالرطبدةاألراضدييفاملخداطرملكافحدة

سديئةبطريقدٍةتددارالديتواإلقليميةاحلضريةوالتنمية،النسيبالفقرمناملرتفعةواملستويات)بسدببتتضداعفوالديت

بكالنظمالتكنولوجيةوفوقذلك،فإنهناكأخطارًاناشئةوفرصًاجديدةللتعرضلألخطارترتبطبتعقيدوتشا.النزاعات

كماتربزعنبعدأخطارمرتبطةبزيادةظهدوروانتشدارآفداتنباتيدة.والنظماإليكولوجيةاليتتعتمدعليهااجملتمعات

.وأمراضحيوانيةيفمناطقجغرافيةجديدةعابرةللحدود



42-ًوتدواتراحددةتدزداداليتالناشئةاملخاطرمنكبريةجملموعةالسكانتعرضإنللعوملدةنتيجدة(ارتفداعمثدل

قدجيعلاألااطاجلديدةللتعدرضللخطدر)السلعاألوليةوتقلبها،وعدماالستقراراملاليوفرصالعمالة/أسعاراألغذية

ومعغيدابأيردفعدلمناسدبمدن.تدفعبشدةهلدمالنظامبدرجاتخمتلفة،واقديضاعفمنالتأثرياتالسلبية

ومدنبدنيليدعاملخداطر.ب املخاطرهيكليةوترتفعتكاليفهداعلدىمسدتوىالفدردواجملتمدعجانبالسياسات،تص

فقرًااألكثرالبلدانفإن،الرئيسية(وتدةأزماتإىلأومعقدةطوارئحلاالتتتعرضاليتتلكالسيما)منتعانيواليت
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تصاديةنسبيةمقارنةبالبلداناألكثرثراءالديتضعفاحلوكمة،متيلإىلالتعرضملعدالتوفياتمرتفعةوإىلخسائراق

.بهاحوكمةقوية



44-عمدلإلطداراالمتثدالعلدىالبلددانملساعدةوالزراعةلألغذيةقطاعيةاسرتاتيجيةتوجيهاتإىلاألمروحيتاج

ماألمنالغذائيوالتغذويهيوغو،وإىلالتقليلمناألخطاراملتعددةواملخاطراملختلفةاليتتزيدمنالتعرضملخاطرانعدا

لبناءومندع–علىاملستوياتالعامليةواإلقليميةوالقطريةواحمللية–وحيتاجاألمر(.السيمابالنسبةألشدالفئاتفقرًا)

املعرضةاجملموعاتمنوغريهم،الغاباتيفوالعاملنياألمساكوصياديوالرعاةللمزارعنياملرنةاملعيشةسبلواستعادة

("زرعاروددخدا"طبقدًاملطبدوعاملنظمدةأصحاباحليدازاتالصدغريةمليارشخصمن0.5قدرعددهمبأكثرمن)رللخط

والشكأناحلدمنخماطرالكدوار وإدارتهدالتحقيدقاألمدنالغدذائيوالتغدذوي،.بسببتهديداتوصدماتخمتلفة

."يفاحلصولعلىأغذيةكافيةوالتحررمناجلوعاحلق:"مسألةحيويةبضمانواحدمنأهمحقوقاإلنساناألساسية



 تطوره واملشكالت الناشئة: الفقر يف الريف   -00



45-يفالناميالعاملمنأجزاءبعضيفالريفيفالفقريفملموساففاض العقودحداملاضية.عدام0212ففي،

منيقربما25صنفالالبلدانيفالريفسكانجمموعمناملائةيفأنبعدد،املددقعالفقدرمدنيعانونباعتبارهمنامية

نسبتهم54كانتعامتقريبًااملائة1288يف.عاميفهناكيزالالكان،التقدمهذاوغم،ذلك0225ومعمدنيقدربما

1.4منأقلعلىيعيشوننسمة1.05ملياردوالرأمريكياليوميف(املدقعالفقرحدوهو.)



46-مهوماورغمالعامللسكانالسنويةاملعدالتاويفملموساففاضمنتوقع(1.1منمدنالفدرتةيفاملائدةيف

0212-02152.4إىلالفرتةيفاملائة0252-0245يف)،البلددانأقلمنكثرييفكبريةستظلاملطلقةباألرقامالزيادةفإن

إقليمإىلآخرومنبلدإىلآخر،لتخلقأااطداخمتلفدةمدنالفقدرتفاوتالزيادةالسكانيةتفاوتًاكبريًامنتوسوف.اوًا

.الريفيوالتحدياتأمامالتنميةالريفية



42-السكانشيخوخةتتسارعوسوف–الكدبريةاألعمدارباجتداهأعمارهمحبسبالسكانحتولأي–ليدعيف

املنداطقالريفيدةعندهيفاملنداطقاحلضدرية،والسدببوهومايبدأيفأغلباألحيانمبكدرًاويتسدارعيف.األقاليمالنامية

،الزراعديواإلنتداج،العمدلأسدواقعلدىالكدبريةتأثرياتهلهوا،املدنإىلالبالغنيالشبابهجرةهوذلكيفالرئيسي

.واألمنالغذائي



48-بالعمالةضاربوضعاألحيانأغلبيفالريفيالفقرويرتبط.تالريفيالعملفأسواقمدنمرتفعدةمبعددالتتسدم

والعمدراجلدنسحبسدبالفدوارقوانتشدار،املؤقدتالعملوترتيبات،مكانمنأكثريفوالعمل،الرمسيةعدم.أنكمدا

إىلباإلضدافة،واهيدةبصدورةإالعملتشريعاتأيتنفذوال،األحيانأغلبيفللغايةسيئةتكونالريفيالعملظروف

ويفاملناطقالريفيةمنالبلدانالنامية،يكونالفقرأساسًامشكلةضعفجودة.جتماعيةقلةفرصاحلصولعلىمحايةا
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وعلىمستوىالعامل،هناكحنومثانيةمدنبدنيكدلعشدرة.العمالة،وايؤديإىلاففاضمستوياتإنتاجيةالعامل

منأقلعلىيعيشونفقراء1.05عمالدوالرأمريكياليوميف،امليفيقيمونالريفيةناطق(الدوليدةالعمل0210منظمة.)

ويعدانيالشدبابوالنسداءيفالريدفبشدكٍل.أويساهمونيفعملاألسرة،وهميعملونعادةكمزارعيكفافيفمزارعهم

.خاصمناحلرمانمناحلصولعلىفرصةعملالئقة



42-املرأةوتشكل–املتوسطيف–42يفالعاملةاأليديمناملائةيفًادوااألقلاألقاليميفالزراعة.مسدتوىوعلدى

إقلديمباسدتثناء،األخدريةسدنةالثالثنيامتدادعلىالزراعةيفالعاملةلأليديالطفيفالتأنيثمنشواهدهناك،العامل

بدأجر،لالعمواألرج أنتكوناملرأةأقلمنالرجليف.حيثيتض هذااالجتاهجبالء،الشرقاألدنىومشالأفريقيا

يفأوالوقتلبعضتعملفهيذلكتفعلعندماأعمالولكنهاو،مومسية/غدرياالقتصداديفاألجدرزهيددةأعمداليفأو

.الرمسي،وتتقاضىأجرًاأقلمقابلنفساألعمالواملستوياتالقابلةللمقارنةمنالتعليمواخلربة



52-انتقل،املاضيةاخلمسنيالسنوات822وخاللمليوناملدنإىلالريفيةاملناطقمن؛شخصاألرقدامكاندتوإن

ذلكمنأكثركانترمباالريفإىلالريفمناهلجرةأنتظهر(0222املنظمة.)األحيدانأغلبيفاهلجرةوراءوالدافع

داألراضيوامليداههوالفقر،وانعداماألمنالغذائي،وعدماملساواة،وانعدامفرصالعملبأجر،وزيادةاملنافسةعلىموار

املناطقيفالطاردة"الشحيحة".،الطداردةاملنداطقيفالتدوتراتحدليفتسداهمقدداهلجدرةفإن،األخرىالناحيةومن

املنداطقهدذهنفسدهالوقتيفحترمقدولكنها،واملياهاألراضيعلىالطلبذلكيفمبا،فيهاالسكانيالضغطبتخفيف

واملواردالعاملةاأليديالثمينةمنالبشرية.



 أهم التحديات العاملية   -0جيم 



51-تعّرفهذهاألغذيدةومنظمدةاألعضداءالبلددانسدتواجههاالديتالرئيسديةالتنمويةاملشاكلوحتدِّداالجتاهات

مدنوفيمايلديبعدضأوضد وأهدماالسدتنتاجاتالديتتنبثدق.والزراعةواألوساطاإلاائيةالدوليةيفاملستقبلالقريب

:حتليلاالجتاهات



(أ)الصداعدةاالقتصداداتيفالددخلواوالسكانيللنمونتيجةالوقتمبرورالغذاءعلىالطلبسيزيد.

جاندبإىلاحليوانيدةاملنتجداتتفضديلحندوالطلدبأاداطيفالدتغرياتستؤدي،ذلكإىلوإضافة

زيداإىلغذائيدةغدريمنتجداتإلنتداجالطبيعيدةاملدوارداستخدامالطبيعيدةاملدواردعلدىالضدغوطدة

.ومناألرج أنتؤديإىلارتفاعأسعاراألغذيةوزيادةتقلبها.الشحيحة

(ب)ماولكنه،الغذائياألمنانعدامتناقصرئيسيةعامليةكمشكلةباقيازال.تقل دبيفاملتوقعدةوالزيدادة

.اقماملشاكلالقائمةأسعاراألغذيةقدتتولدعنهامشاكلجديدةوقدتؤديإىلتف
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(ج)متناميًاشاغاًلالتغذيةسوءميثل.املغدذياتنقدصدالئدلعلديهمتظهدرالدذينالتغذيةناقصيفعدد

ومنالناحيةاألخرى،تتزايدالبدانةوغريهامناملشاكلاملتعلقةبالصحةيفكثريمدناألقداليم.كبري

.والبلدان

(د)األبعضيفالريفيالفقراففضرئيسديةكمشدكلةباقيدامدازالولكنده،قاليم.مصددرهديوالزراعدة

سيقتضيالفقرمناحلدولكن،الريفيفللدخلرئيسي–ذلكفوق-أخدرىدخدلمصدادرتوليدد

.وبدائلللعمالةاملرحبةتتجاوزنطاقالزراعة

(هد)األغذيةوُنظمالزراعةنظمتعقُّديتزايد.من82فأكثرامناملائةيفترجعالغذائيلإلنتاجالكليةلقيمة

وُنظماألغذيةهذهأكثرتركزًاواندماجًاأيضايفسالسلالقيمدةالعامليدة.إىلقطاعيالصناعةوالتجارة

أسدواقوجدودعلىاحلفاظزاويةمنجديدةحتديات وتطراملزارعنيلصغارجديدةفرصًا تتياليت

.عادلةوشفافة

(و)الالتجارةتتزايدالقواعددوأصدبحت،التجاريدةالتددفقاتوتدتغري،بهدايسدتهانالبسدرعةزراعيدة

والتفاضدليةاإلقليميدةاالتفاقداتأهميةوتتزايد،تعقيدًاأكثراألطرافاملتعددة.بالنسدبةالدالزمومدن

.للبلدانالناميةعلىوجهاخلصوصأنتتكيفمعهذهاألوضاعاجلديدة

(ز)املناختغي،رسيؤثِّرالريفيفاملعيشةوُسبلالزراعةعلىسلبياتأثريًا.علىعرضةالريفيةفاجملتمعات

ومتثلإدارةالقابليدة.وجهاخلصوصللتأثربهذهالظواهر،وللتأثرأيضابعددمناهلزاتاالقتصادية

.للتأثرباهلزاتالطبيعيةواالقتصاديةشاغاًلجديًاجديدًا

( )ويالتنميةبيئةتتغريمعللتعاملوالقطريواإلقليميالعامليالصعيدمنكلعلىاحلوكمةحتسنيلزم

املعيشدةوسدبلواألغذيدةالزراعدةجمداالتيفالتنمويدةلألنشدطةوالسياسياالجتماعيالتعقدتزايد

.الريفية



50-حتديددمت،الواسعةاملنظمةواليةاالعتباريفاألخذومع،االستنتاجاتهذهعلىوبناءأمدامحتددياتسدبعة

يفالفاعلدةاألخدرىوالعناصدراألعضداءوالبلدداناملنظمدةلعمدلكبريةأهميةيبدوفيماهلاأنباعتبارواختيارهاالتنمية

.جمالالتنمية



 اكةةةةيد األمسةةات ومصاةةة والغابةةاج الزارعةةزيادة إنت  -0التحدي 

 كفل باإلدارة املستدامةوالتنمية، مع الت  وإسهامها يف النمو االقتصادي

 للنظام اإليكولوجي واسرتاتيجيات التأقلم مع تغري املناخ واحلد من أثاره



52-هديومحايتهمدا،والزراعدةاألغذيدةنظملكلاألساسهمااإليكولوجيةالنظموخدماتالطبيعيةاملواردقاعدة

اسدتخدامهمايفبدهيسرتشدالذياملبدأ.البيئيدةالتحددياتفمواجهدةوالتكفدل،خضدرهأكثدراقتصدادإىلواالنتقدال،
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وغدريلألغذيدةالزراعدياإلنتداجيفزيادةلتحقيقالرئيسيةالسياقاتهياإلنتاجلنظموالسياسيةاالجتماعيةباالستدامة

هدوويفإطارالعثورعلىتوازنمناسببنيزيادةاإلنتداجواسدتخدامالطاقدةواملدواردالطبيعيدة،فدإناهلددف.األغذية

،االقتصداديةالتنميدةيفاألمساكومصايدوالغاباتالزراعةإسهاماتزيادةيفاحليوياالقتصادإمكانياتمناالستفادة

توليدالمعوفرصالدخلوإتاحةالعملاملفرصعدامبشدكٍلالريفيدةاملناطقولسكان،الريفيةلألسرعيشية.نظدموعلدى

خاللمنالتحديهذاتواجهأناإلنتاجاملسدتداماالسدتخدامسدياقيف،وكفاءتهداالزراعدةإنتاجيدةمنتزيدابتكارات

،معهداوالتكيدفاملنداختغدريتدأثرياتمدناحلددوزيادة،نظيفةطاقةواستخدام، التلومنواحلد،الطبيعيةللموارد

وهذهالتوازنات.ناتاملناسبةوسوفيتطلبذلكمراعاةالبدائلاملوجودةواختيارالتواز.فضاًلعنتقديمخدماتبيئية

.خاصةبكلبلدعلىحدة،والبدأنتتحققمبعرفةالبلداننفسها



 القضاء على انعدام األمن الغذائي، ونقص العناصر املغذية  -6التحدي 

 وعدم سالمة األغذية يف مواجهة ارتفاع أسعار األغذية وتقلباتها الشديدة



54-قيم أصبكافغذاءيفاحلقإنالغذائياألمنانعداممنجديدةقلقمظاهرإىلوأدت،بهااالعرتافيتزايدة

واألطفدالالنسداءلددىالسيما،والدوليالقطرياملستوينيعلىالتغذيةنقصعنفضاًل،اجلوعباستئصالااللتزاموإىل.

لغدذائيوالتغدذويلددىسدكانبدمنتنفيذاسرتاتيجياتوسياساتوبرامجمناسدبةلتحسدنياألمدناوهلذاالغرضال

معقولدةزمنيدةفدرتةيفاالستئصدالهدو واضدبهددفواإلقليميةالقطريةاألصعدةعلى،واحلضرالريف.والهلدذهبدد

كماينبغديأنتدوازنبدنيمصداف.السياساتأنتوازنبنياالحتياجاتقصريةاألجلوطويلةاألجلوبنيالصعوبات

كمدا.ألخصصغاراملزارعنيواملنتجنيالفقراء،ومصدافواحتياجداتاملسدتهلكنيالفقدراءوعلىا–نياملنتجنيالزراعي

واإلنتداج،األخشدابغريمناحلرجيةواملنتجات،املائيةاألحياءوتربية،احملليةالزراعيةاإلمداداتتشملأنينبغي

حتسدنيميكدنحتدى،األسرتديرهااليتاألنشطةضمناألخصوعلى،احليوانيوسياسدات،عليهدااحلصدولفدرص

تسهماجتماعيةوبرامج،والوارداتاحمللياإلنتاجبنيوتوازنجتمعجتاريةاألغذيدةعلدىاحلصولفرصحتسنييف.

القصدرياألجدليفتتخدذالديتاإلجدراءاتتضدرالكيدفهوالسياساتهذهيفبهااالسرتشادينبغياليتاملبادئومن

والبدد.ملواردالطبيعيدةستدامةلعالجماتتعرضلهاألغذيةمنأخطارباألهدافطويلةاألجلاملتعلقةبإنتاجاألغذيةوبا

كمداأناحلددمدنخسدائر.الدقيقدةواملغدذياتاملبنيأمنالتغذيةوجودتها،مبايشملهذلكمنالربوتينداتمنالتك

حتقيدقيفكدبريةبصدورةيسدهمأنميكدن،الشاملةالعمليةيفوالتجارةالتصنيعمراحليف حتداليتالكثريةاألغذية

.األمنالغذائيعلىالصعيدينالقطريوالعاملي



 حتسني جودة استهالك األغذية والتغذية وتوازنه  -0التحدي 



55-عاداتوانتشار،واألسعارالبيئةعلىوتأثريهالعامليالطلباوالطعامإنتناولبدذلكيتصلومااملالئمةغري

صدحيةطدرقإلجيدادجسديمةتغديريات إحدداإىليددعوذلدككل،الصحيةواملشكالت،التغذيةيفالتوازنعدممن

.وتنطويمواجهةهذاالتحديعلىتعديلأااطوعاداتاالستهالك،مثلاحلدمدنفاقدداألغذيدة.تدامةللتغذيةومس
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وسدلوكيةتغديرياتتشملاإلجراءاتمنجمموعةذلكوسيتطلب/لألغذيدةاحلقيقيدةللقيمدةاالعتبدارورد،ثقافيدةأو

.هرييفكلالسياساتاملوجهةحنونظماألغذيةوإدراجالتغذيةكاهتمامجو(تغذويًاورمزيًاواقتصاديًا)



56-بدنياالرتباطداتتظهدرأنوإىلتعزيزهداإىلحباجدةاجلنسانياملنظورمبراعاةاملتعلقةواملعلوماتالتوعيةإن

كماأنمفهومالتغذيةحباجدةهدواآلخدرإىلاالنددماجبصدورةأفضدليفالسياسدات.إعدادالوجباتوالتغذيةوالصحة

كماأننقاطاالرتكازيفسالسلالعدرضحباجدةإىل.لربامجالزراعية،مبافيهاتلكاملتعلقةباستدامةاملواردالطبيعيةوا

مبدا،الكاملدةاألغذيدةسلسلةيفالرئيسيةالفاعلةالعناصروخياراتاملستهلكنيخياراتيفالتأثريميكنحتىحتديدها

يضًامنإيضا العالقةالبينيدةبدنيالتعلديموالصدحةوالزراعدة،وإدخاهلداضدمنبدأوال.يفذلكسلطاتالقطاعالعام

.السياساتوالربامج



 حتسني معيشة سكان املناطق الريفية، مبن فيهم صغار املزارعني،  -2التحدي 

 التوسع يف سياق  والعاملني يف الغابات ومصايد األمساك، وعلى األخص النساء،

 اعية املتغريةالعمراني واهلياكل الزر



52-الوجنسداجتماعيدًااملختلفدةاجملموعداتأمداموللمعيشدةاالقتصداديللنموفرصإجيادمنانبد،وعمريدًايًا

بدمنتصميموتنفيذاالسرتاتيجياتوالسياسداتوال.وتشجيعهذهالفرصيفسياقالروابطالوثيقةبنيالريفواحلضر

نإجيادفرصعملالئقةوغريذلكمنالفرصيفالريدفوخارجدهللحصدولعلدىحتىميك،واألطروالربامجاملعيارية

وباملثلفإنهناكحاجةإىلتصميمنظمفعالةللحمايةاالجتماعيدةوالتشدجيع،تقدوم.الدخلأمامسكاناملناطقالريفية

،ينطدويذلدكعلدىحتقيدقففيكثريمنالبلدان.علىأساسشبكاتاألماناحلاليةوغريهامنآلياتالدعمالزراعي

وهلذاالسببفدإناألمدرحباجدةإىلآليداتجديددةوقويدة.توازنجديديفالسياساتاليتكانتمتحيزةضدالزراعة

.للحوكمةعلىالصعيديناحملليوالقطري



58-ااألخدصوعلدى،بلددكليفاالجتماعيةاجملموعاتوبنياألقاليمبنيالدخليفالتفاوتمناحلدإنلقضداء

وحتسنيفرصحصولاملرأةعلدىاملدوارداإلنتاجيدة،يشدكالنأهدماألهددافوالعناصدريف،علىالفوارقبنياجلنسني

ومحايةاحلقيفاألراضديوغريهدامدن.وباملثل،فإنإدماجالشبابيفسوقالعملهوهدفهام.مواجهةهذاالتحدي

الية،أمورهلاأهميتهايفحتقيقاالنتقدالوالتندوعحندوأنشدطةإنتاجيدةاملواردالطبيعية،وتقديماملشورةواخلدماتامل

وباإلضافةإىلذلكفإنالسياساتاحملددةلدعمصدغاراملدزارعنيواألسدرالزراعيدة،والتعاونيداتواحتدادات.وتنافسية

أنالبدد،اإلنتاجسالسلويفاألسواقيفأفضلبصورةإدماجهاأجلمنالسيما،املزارعنيسياسداتعدنفضداًل،تنفدذ

وسدوفيكدونهلدذهالسياسداتأهميدةنسدبية.للخروجمنالزراعةإىلسبلمعيشةبديلةومستدامةيفالريفواحلضر

.خمتلفة،وأااطخمتلفةمنالتدخالتيفخمتلفاألقاليموالبلدان
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والقطرية والدوليةضمان نظم أكثر مشوالع لألغذية والزراعة، على األصعدة احمللية   -5التحدي 



52-تلتدزمأن،التنظيميدةوالرتتيبداتوالعامليدةواإلقليميدةالقطريدةاألصدعدةعلدىالقيمدةسالسدللتنظيمينبغي

فتشجيعااذجاألعمالالشاملة،وضدمان.بالشفافيةوالكفاءةمبايسم جلميعالعناصراملشاركةأنتلعبدورًالهمغزاه

ياجاتاألسواقاحلقيقية،وتعزيزومتكنيروابطاملنتجنيوالتعاونيات،وحتسدنيمعلومداتمعايريإنتاجتستجيبالحت

كماأنإدمداجصدغاراملندتجنيضدمنسالسدلقيمدةاإلنتداجيفالزراعدةوالغابداتومصدايد.السوق،كلهاعناصرهامة

واجملتمعداتالريفيدةمدنوسياسداتحيدازاتاألراضديالديتحتمديصدغاراملدزارعني.األمساكحباجةإىلتشجيعها

االعتبداريفالطبيعيةاملواردباستدامةعالقتهاأخذمنوالبد،األقاليمأغلبيفمطلوبةاألراضيجتميععمليات.وعلدى

مدنتسدتفيدلكديوخمتلفدةخاصةوسياساتاسرتاتيجياتإىلحباجةواملستوردةاملصدرةالبلدانفإن،الدولياملستوى

.دافهااخلاصةيفجمالاألمنالغذائي،معمراعاةاحتياجداتاألمدنالغدذائييفجمداالتأخدرىالتجارة،ولتحققأه

األقداليمأغلدبيفهامهدفهو،منهاواالستفادةإقليميةأسواقإجيادفإن،األهدافوهلذه،البلددانمسداعدةوكدذلك

وعلى،واملتزايدةالصارمةالدوليةللمعايرياالمتثالعلىواملنتجنيالنباتيةواألمراضاألغذيةبسالمةيتعلقفيمااألخص

.واحليوانية



 زيادة مرونة سبل املعيشة يف مواجهة التهديدات  -2التحدي 

والصدمات اليت تتعرض هلا الزراعة واألمن الغذائي



62-أوالديتاإلنسدانصدنعمدنأوطبيعيدةألسدباباملختلفةوالصدماتالتهديداتملخاطرالتعرضيؤثرصدبحت

السدكانيةالكثافدةزيدادةمدعوخاصدة،وحددتهاتواترهابزيادةالريفسكانعلى،متزايدةبصورة حتد.فالصددمات

وانعددامالدخلبفقدانكلهاترتبط،األسعاريفالشديدةوالتقلبات،العمالةوفرص،املاليباالستقراراملتعلقةاالقتصادية

الفدردواجملتمدعأمدرينهيكلدينييكلفدانردودمناسبةمنجانبالسياسدات،نيصبحانيفغيابياألمنالغذائياللذ

والبلددان.فالصكوكالالزمةإلدارةشبكاتاملخاطرواألمانللحدمنتأثريهذهالصدمات،هلداأهميتهدا.تكاليفباهظة

احلوكمدةونظدماملؤسسداتهلشاشدةنظدرًاللخطدرخداصبشدكٍلمعرضةوتدةبأزماتمتراليت.والوضدععندد،بدد

علدىمتزايددةبصورةتؤثراليتواملرتابطةالعديدةاملخاطرمناحلدمراعاةمن،إنسانيةوبرامجواسرتاتيجياتسياسات

البطديءظهورهداومدعمعهداالتكيدفعلدىالنداسهؤالءمساعدةميكنحتىأفضلبصورٍةوإدارتهاالناسمعيشةسبل

والشكأنوضعاسرتاتيجياتللتأقلمواكتسداباملروندةيف.ةكلذلكبصورٍةأفضلوتهديداتهاوصدماتهااملفاجئةوإدار

،للحدودالعابرةاألمراضخاصوبشكٍلواحليوانيةالنباتيةلألمراضاالستجابةعلىالقدراتوبناءاملناختغريمواجهة

.كلهاعناصرمهمةيفمواجهةهذاالتحدي
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 نظم األغذية والزراعة والغاباتتعزيز آليات احلوكمة ل  -7التحدي 

 ومصايد األمساك على األصعدة القطرية واإلقليمية والعاملية



61-،املصافأصحابمنعريضةوجمموعة،قطاعاتعدةتشملألنها،معقدةمسألةالتنميةحتدياتمعاجلةإن

دارةمصادراملياهوجتمعاتامليداهومدواردبدأنتأخذيفاعتبارهاجتاوزالتخصصات،واألبعادالعابرةللحدودمثلإوال

وفضاًلعنذلك،فإنالعوملةتتطلبمعاجلةأوجهاخلللاحلالية،مثلانعداماألمنالغذائي.االقتصاداألزرقيفالبحار

ومسدتجمعات،الدريميداهذلدكيفمبا،املشرتكةالطبيعيةللموارداملستدامةواإلدارة،اخلارجيةالبيئيةوالعواملامليداه

فمنالضروريتوفريقددر،وباإلضافةإىلذلك.العابرةللحدودوموارداحمليطات،بإجراءاتمنسقةتكونمنصفةوفعالة

واألطدر،للسياسداتشدواهدعلىالقائمةواملشورةواالبتكاراتواملعرفةواملعلوماتاخلدماتمثلالعامةاملنافعمنكاف

اقياتالعملاملشرتكوماشابهذلك،علىاألصعدةاحملليةوالقطريدةوالعامليدة،مدنالتنظيمية،ومدوناتالسلوك،واتف

وهلذهاألسباب،البدمنوجودآلياتوعملياتللحوكمةتكونأكثرقوةوفعاليدةعلدىاألصدعدةاحملليدة.أجلالتنمية

يدمنمشاركةليعأصحابالشدأنبطريقدةوالقطريةواإلقليميةوالعامليةوتتسمبالشفافيةوتكفلاملساءلةوالعدالة،وتز

واالجتمداعيالتمثيدلحيدثمدنغريهممنأضعفيكونونالذينهؤالءالسيما،مغزاهاهلا/إىلوتفضدي،السياسديأو

وتنفيدذهاوالدربامجالسياسداتلتصميممواتيةبيئةتهيئة.واخلداصالعدامالقطداعبدنيفعدالتعداونإقامدةأنوالشدك

.علىليعاألصعدةيفنظماألغذيةوالزارعةهوعنصرمهميفهذاالتحديواجملتمعاملدني



خصائص منظمة األغذية والزراعة ووظائفها الرئيسية ومزاياها النسبية- دال



60-والزراعةاألغذيةمنظمةيفمستفيضًااستخدامًاالرئيسيةوالوظائفالنسبيةاملزايامفهومااسُتخدملقد.فكالهمدا

واخلطدةاملتوسدطةاألجدل0222–0215،انيفعددمنالوثائقاملؤسسية،منقبيلاإلطاراالسرتاتيجيللفدرتةمذكور

0212-0212للفرتة.همارئيسينيحتليلينيعنصرينإدخالمعاملصطلحنيهذيناستخدامأخرىمرةُبحثوقد:بيئدة

األساسيةالتنظيميةواخلصائصاملتطورة؛التنمويوالزراعةالتعاوناألغذيةملنظمة.جمموعةاقُترحت،للتحليلونتيجة

12.منقحةمنالوظائفالرئيسية،فضاًلعنحتديدمزايانسبيةمنحيثالتحدياتالرئيسيةاملختارةالسبعة



بيئةالتعاونالتنموياملتغريةوانعكاساتهاعلىمنظمةاألغذيةوالزراعة



62-التنالتعاونبيئةشهدتلقدعداممندذكدبريةتغرياتوالزراعةاألغذيةمنظمةفيهاتعملاليت0220مويمدن،

الفعالدةالقطريدةالربجمدةأجلمناإلاائيةاملتحدةاألممجمموعةوضعتهااليتاخلمسةاجلديدةالربجمةمبادئقبيل

اجلنسني؛واالستدامةالبيئية؛وتنميةالنهجاملستندإىلحقوقاإلنسان؛واملساواةبني:املدعومةمناألمماملتحدة،وهي

وينطبقكلمبددأمدنهدذهاملبدادئعلدىتعامدلمنظمدةاألغذيدةوالزراعدةمدع.القدرات؛واإلدارةالقائمةعلىالنتائج

_______________ 
12 الوثيقة يف واستنتاجات تفصيلي حتليل بالتحديات"هناك يتعلق فيما النسبية وميزاتها األساسية ووظائفها املنظمة خصائص

العاملية :.pdf01E881/md025http://www.fao.org/docrep/meeting/من املكونة املنظمة، يف العمل لاعة :أعدته
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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العامليدةالعامدةاملندافعتدوفريجمداليفجلهودهادعمهاعنفضال،هلاودعمهاالوطنيةالتنمويةواألطرالعمليات.وقدد

تشدرينالثداني/كستهذهاملبادئبصورةكاملةيفمبادئرومالألمنالغذائيالعاملياملستداماليتاعُتمدتيفنوفمربانع

0222.



64-اإلادائياهلددفنطاقيعدمل،املتوسطالدخلذاتالبلدانعددتزايدإىل1وبالنظرلأللفيدة(واجلدوعالفقدر)

،ومنالالزمأنتتوصلمنظمة0215جلوعيفسياقجدولاألعمالاإلاائيملابعدعامُيعتربمثاليًاللدعوةإىلاحلدمنا

املسدتدامةوللزراعدةوالتغدذويالغدذائيلألمدنللرتويجومالئمةجديدةمنتدياتإىلشركاؤهاويتوصلوالزراعةاألغذية.

يفلعملدهاإطداراوالزراعدةاألغذيةمنظمةتضعأنالالزممن،لذلكونتيجةاإلنسدانحقدوقإىلاملسدتندةالدُنهجسدياق

ويفالوقتنفسه،يتعنيعلىمنظمةاألغذيةوالزراعةأنتزيددمدن.يفالبلدانواألقاليموعلىالصعيدالعاملي"العدالة"و

والبيواالسدتدامة،املنداختغي،درقبيدلمدن،الرئيسديةوالعوامدلاجلديداإلاائياألعمالجدولبنيالصالتتعزيز،ئدة

وقاعددةفنيدةقددراتوالزراعدةاألغذيدةمنظمةفيهامتلكاليتاملواضيعيةواجملاالتالكوار ؛خماطروإدارةوالصمود

.معرفيةمتينة



65-أيضداتطدورت،اإلادائيالتعداونادوذجوعلدىاملتحددةاألمدمعلدىأثدرتاليتالعامليةالتغرياتإىلوإضافة

تتخدذانمدنفاملنظمتاناألخرياناللتان.ارتباطًاوثيقًامبهاممنظمةاألغذيةوالزراعةمنظماتأخرىمكلفةمبهامترتبط

،وهماالصندوقالدوليللتنميةالزراعيةوبرنامجاألغذيةالعاملي،اللتدانأنشدئتابهددفنيمتكداملني،قددرومامقراهلما

معتدرجييةبصورةمتشابكًاعملهما وأصب،قوتهمامواطنغّيرتاوالزراعدةاألغذيدةمنظمدةعمل.،ذلدكعلدىوعدالوة

اجلماعدةقبيلمن،ونشرهاالتكنولوجياوإنشاء البحوإعدادجماالتيفتعملمنظماتوقوةأعداديفكبرياو حد

الدوليدةالزراعية للبحواالستشارية(CGIAR)أفريقيدايفالتنميدةأجدلمدناجلديددةوالشدراكة(نيبداد()NEPAD)

ويفظدلهدذه،.ومنظماتاجملتمدعاملددني،والقطداعاخلداص(IICA)البلداناألمريكيةللتعاونبشأنالزراعةمعهدو

يفكدبريةأهميدةذاأمدرًاوالزراعدةاألغذيدةمنظمةبهاتنفرداليتاخلصائصحتديد يصب،وتنافسًاتعقدًااألكثرالبيئة

 .عمليةالتخطيط



نظمةاألغذيةوالزراعةاخلصائصالتنظيميةاألساسيةمل



66-حتدددوالديت،بهداتنفدردوالديتفيهدااملتأصلةتلكهيمنظمةألياألساسيةالقوةومواطناخلصائصأهمإن

ومثةخصائصأساسيةمتعددةمتأصلةيفمنظمةاألغذيةوالزراعةومتثلمعًاشيئاتنفردبه.مساتهاالتنظيميةاألساسية

:املنظمة

)أ(وكالفهيالبلددانمدنشداملةمبهمدةاملكلفدة،والزراعدةاألغذيدةجماليفاملتخصصةاملتحدةاألممة

والزراعدةاألغذيدةجوانبجبميعيتعلقفيماعامليًاالعمليفتتمثلفيهااألعضاء(إدارةذلدكيفمبدا

-ساعدةاإلنسانية،واألمنالغذائيوالتغذيةيفمتواليةامل(مصايداألمساكوالغاباتواملواردالطبيعية

التنميةكلها؛
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)ب(للددولفيهميكنحمايدمنتدىتوفريسلطةمنلديهاومباوحبيادهاالدولياحلكوميبوضعهاوتتسم

أنتدعوكلمنهااألخرىللحوارولتبادلاملعرفة؛

(ج)بغرضصلةذاتمعلوماتتقديماألعضاءالدولمندولةأيمنتطلبأنسلطةاملنظمة؛ولديها

)د(أدندىحددًامتثدلمضدمونةمدواردكميدةتوفراليتاملقررةاالشرتاكاتمنمستمدةالعاديةوميزانيتها

،الرئاسديةاألجهدزةيفاألعضداءالبلددانعليهداتتفدقالديتاألولويةذاتلألنشطةختصيصهاميكن

التنظللنتدائجدعمدًاتعبئتهاتتزايد،كبريةطوعيةمساهماتوتكملهاوالزراعدةاألغذيدةملنظمدةيميدة

لتعزيزمعارفاملنظمةوزيادةنطاقعملها؛

)هد(مهمتهداجمداالتخمتلفيفاخلربةمنواسعةطائفةميلكونموظفونولديها-منتشدرينكدانواوإن

ضيقنطاقعلى-التخصصات؛متعددةبطريقةيعملون

(و)البمعظدميفالقطرياملستوىعلىوجودولديهاخدرباءأفرقدةتدعمده،املدنخفضالددخلذاتلددان

.إقليميةوعاملية،لالستجابةللطلباتاليتتعربعنهاالبلدانواألقاليم



الوظائفالرئيسية



62-للفدرتةاألجدلاملتوسطةاخلطةيفللمنظمةالرئيسيةالوظائف0212-0212ُتعرَّفبأنهدا"البالغدةالعمدلُسدبل

وبناءعلىذلك،فهيمتثلأنواعالتدخالت"تخدمهامنظمةاألغذيةوالزراعةلتحقيقالنتائجاألهميةاليتجيبأنتس

وقددتطدورتالوظدائفالرئيسديةمبدرورالسدننيويفوثدائقالتخطديط.اليتستعطيهلااملنظمةاألولويةيفخطةعملها

.املختلفة



68-للخص واضوتوصيفاملتطورةالتنمويةالبيئةمراعاةومع،والزراعدةاألغذيدةملنظمدةاألساسديةالتنظيميةائص

ومتاشيًامعالتقييماخلارجياملستقلملنظمةاألغذيدةوالزراعدة،.يتمالتوصلإىلجمموعةمنقحةمنالوظائفالرئيسية

الرئيسيةالوظائفهيهذهفإن"مالئدمحندوعلىتوفرهاأنأخرىمنظمةأليميكنالاليت"منوضدعتدربرولدذاظمدة

وهيتقابلجماالتعملمنظمةاألغذيةوالزراعةالديتحدددهاالتقيديم.األغذيةوالزراعةالذييؤهلهاللعمليفامليدان

جذريًاتغيريًاتغيريهايلزمواليتاملستقلاخلارجي"ًغدداالوجدودمدنوالزراعدةاألغذيدةمنظمةاختفتأن حدإذا".

نتظرفيهامنمنظمةاألغذيةوالزراعةأنتلعبدورًاقياديًا،ولكنهليسبالضرورةوإضافةإىلذلك،مثةجماالتأيضًاُي

ويفهذهاحلاالت،منالالزمأنتعملمنظمةاألغذيةوالزراعةمعالشركاءوينبغديأنتضداعفجهودهدا.دورًاحصريًا

اسدرتاتيجيةشراكاتوتفعيلإلقامة.احملدددةاألساسديةاخلصدائصتقيديمأدىوقددالوظدائفإىلالتوصدلإىلأعداله

:الرئيسيةالتالية
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(أ)           تيسري، ودعم البلةدان يف، إعةداد وتنفيةذ صةكوك معياريةة وصةكوك حتةدد املواصةفات مةن قبيةل

وهذاالعملسيجريالقيامبهعلدى.االتفاقات الدولية ومدونات السلوك واملواصفات الفنية وغريها

لوطينمنخاللآليداتللحوكمدةالعامليدة،وإجدراءحدواربشدأنكلمنالصعيدالعامليواإلقليميوا

املؤسسديةالقددراتوتنميدةالضدروريةالسياسداتبوضعاملقروننيواملشورةالدعموتقديم،السياسات

.الالزمةلتنفيذهاعلىالصعيدالقطري


(ب) وحتليةل تلةك   مجع بيانات ومعلومات يف اجملاالت ذات الصلة مبهمة منظمة األغذية والزراعةة ،

وهذايشدملاسدتحدا اجتاهدات.البيانات واملعلومات ورصدها وحتسني إمكانية احلصول عليها

اجلهداتمدنوغريهدااحلكومداتاستجابةمنبذلكيرتبطوماوإقليميةعامليةوإسقاطاتومنظورات

املعنية(واإلجراءاتوالتشريعاتالسياساتقبيلمن)الددعمبتوجيهأيضاوالقيام؛يفللبلدداناملقددم

.جمالتنميةالقدراتاملؤسسيةلالستجابةللتحدياتاحملددةواخلياراتاملمكنة


(ج)           تيسري احلوار بشأن السياسةات علةى كةل مةن الصةعيد العةاملي واإلقليمةي والقطةري والرتوية  لةه

وجدهخداصومنظمةاألغذيةوالزراعدة،باعتبارهدامنظمدةحكوميدةدوليدة،مهيدأةجيددًاب.ودعمه

تكدون،السياسداتبشدأنللحدوارأنشطةتنظيمعلىوالدوليالوطينالصعيدينعلىالبلدانملساعدة

.أوالبلدان/موجهةإىلحتسنيفهمالقضايااهلامةوإقامةاتفاقاتبنياجلهاتاملعنيةو


(د) من أجةل اسةتحداث   إسداء املشورة وتقديم الدعم لتنمية القدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي

وهدذايشدملإسدداء.سياسات واستثمارات وبرام  مستندة إىل أدلة وتنفيةذها ورصةدها وتقييمهةا   

املشدورةوإسدداءالبشدريةاملدواردوتنميدةاملؤسسديالتعزيزإىلاملوجهةلألنشطةالدعموتقديماملشورة

.املباشرةلتنفيذالربامج


(هد)شطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيةات واملمارسةات اجليةدة يف    إسداء املشورة وتقديم الدعم لألن

ومدنالدالزمأن.جماالت تدخل ضمن مهمة منظمة األغذية والزراعة وتنشرها وحتسِّن استيعابها

ليدعيفوالتكنولوجيدااملعرفدةصددارةيف،معرفيةمنظمةباعتبارها،والزراعةاألغذيةمنظمةتكون

تكدونوأن،مهمتهداجماالتاملعرفدةمدناالسدتفادةجمداليفالبلددانلددعمتنظيميدةوأداةمصددرًا

.والتكنولوجياتاملتاحةحتقيقًالألغراضالتنموية


(و)        تيسري الشراكات اهلادفة إىل حتقيق األمةن الغةذائي والتغةذوي والزراعةة والتنميةة الريفيةة بةني

ومنظمةاألغذيةوالزراعدةلدديها.اخلاص احلكومات والشركاء يف التنمية واجملتمع املدني والقطاع

بيد.مهمةواسعةالنطاقتشملمشاكلتنمويةرئيسيةمنالالزماستهدافهامنمنظورعريضوشامل

وسدتقيمخداصاختصداصفيهدالديهااليتاجملاالتعلىعملهاسرتكزوالزراعةاألغذيةمنظمةأن

.لتكامليةاألخرىالالزمةشراكاتقويةمعمنظماتأخرىلتغطيةاإلجراءاتا
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(ز)   الرتوي  واإلبالغ على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي يف جماالت مهمة منظمةة األغذيةة

وملنظمةاألغذيةوالزراعةمسؤوليةرئيسيةيفتقديمخدماتاالتصالواملعلوماتيفليدع.والزراعة

جمالالتنمية،والرتويجبقدوةملواقدفاملنظمدةفيمداجماالتمهمتهاإىلالبلدانواجلهاتالعاملةيف

.يتعلقبالقضاياالتنمويةاهلامةوالعاجلة



62-أنوهياملستقلاخلارجيالتقييمرؤيةمعتتسقالرئيسيةالوظائفهذهأنذلكمنواألهم:"هواملنظمةهدف

ستوياتتنميتها،السيماأشدالبلدانفقرًا،علدىأنتكفليفإطارجماالتمهمتهاإمكانيةحصولالبلدان،أياكانتم

وهذااهلدفاملعلنيقتضيمنمنظمةاألغذيدةوالزراعدةأنتكدون."املعرفةواملنافعواخلدماتالعامةاليتحتتاجإليها

وكذلك،ومنسقةوشريكةوميّسرةللسياساتفاعلة"واضعة"العلىعامليالصعيد.



22-ومتا،املهامهذهوألداءينبغدي،الشدماليةألمريكداالرمسديغرياإلقليمياملؤمتروضعهااليتالتوصياتمعشيًا

أنتركزعلىخربتهاالفنيةومعرفتها،وأنتروجللممارساتاجليدةاملتاحةعلدىالصدعيد(أ:)ملنظمةاألغذيةوالزراعة

القطري؛(ب)مبهمتهمرتبطةاألنشطةتكونعندماقياديًادورًاتؤديأنا؛(ج)التواصدلعلدىقددرتهامدنتستفيدأن

وعالوةعلىذلك،ففيبعضاحلاالتسيكونمنالالزمأنتعززمنظمةاألغذيةوالزراعة.الشبكيوعلىإقامةشراكات

ًكدامال أداءالسدبعالرئيسيةالوظائفأداءعلىقادرةتكونلكي،البشريدددةباملوارداملتعلقةوأيضاالتنظيمية،قدراتها،

بشأناملشورةوإسداءالعامةاملنافعتوفريجماليفالرئيسيةالعامليةالفاعلةاجلهةباعتبارهامكانتهاتأكيدإلعادةالسيما

.السياساتيفجماالتاألغذيةوالزراعةومصايداألمساكوالغابات



21-األمنظمةستنظماليتاألدواتأهمهياملختارةالرئيسيةالوظائفأنومعاسدتنادًاعملدهاوتطوروالزراعةغذية

األغذيدةمنظمدةسرتكزاليتالتنمويةاملشاكلأدناهاملوصوفةاخلمسةاالسرتاتيجيةاألهدافمنهدفكلجيّسد،إليها

وبناءعلىذلك،ميكنتصورتنظيموحمورتركيزعملاملنظمدةكمصدفوفةلألهددافاالسدرتاتيجية.والزراعةعملهافيها

فالرئيسيةحبيثجيريتنفيذالعملاملنصوصعليهحتتكلهدفاسرتاتيجيمدنخداللتطبيدقالوظدائفوالوظائ

.الرئيسيةالسبع



20-مدنحتدٍدبكدليتعلدقفيمداوالزراعدةاألغذيدةملنظمدةالنسدبيةاملزايدامسدألةتنداولجيري،التاليالقسمويف

.التحدياتالتنمويةاملختارة



ايتعلقبالتحدياتاملختارةاملزاياالنسبيةفيم


22-أبعادثالثةحيثمننسيبمفهومهيالنسبيةامليزة:




C 2013/7  30 

(أ)املنشدودةالنهائيدةالرسالةإىلبالنسبةخاصةقدرةهي،أوال.إذاإالميدزةتكدونالالنسدبيةوامليدزة

للتحديكانتبالنسبةهامةإىلوبالنسدبةلهالتصدييلزمالذي"حتقيقدهيلدزممدا"(األهددافأي)

.للتصديهلذاالتحدي

(ب)علىتعتمدهي،واألدواتثانيااألنشطةجمموعةإليهاتسعىأنوالزراعةاألغذيةملنظمةميكناليت

:وهذايسلكطريقني.وتنفذهالتحقيقاألهدافاملختارة


(1)النسبيةوالقدراتاملزاياإىلاألنشطةمن:املبهداتقدومالديتفاألنشطةالوقدتمبدرورنظمدة

ميكنأنتفضيإىلإجيادقدراتومزايانسبية؛


(0)األنشطةإىلاخلاصةوالقدراتالنسبيةاملزايامن:أناملنظمدةعلدىيكدوناحلالدةهذهويف

.تسعىإىلالقيامبأنشطةيفجماالتلديهافيهاميزةنسبيةأوقدرةخاصةعلىالعمل

(2)املفهيكونأن،ثالثالدنفسالتصديجماليفوأدائهااألخرىالفاعلةاجلهاتألدواربالنسبةهامًاوم

.التحديوحتقيقاألهدافاحملددة،بنفسجمموعةاألدواتأومبجموعةخمتلفة



24-الوثيفللِعلممعروضحتٍدبكليتعلقفيماوالزراعةاألغذيةملنظمةاحلاليةالنسبيةاملزاياحيددالذيوالتحليليقدة

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

املوقعيفاإلنرتنتعلىاملوجودةpdf.01E881/md025http://www.fao.org/docrep/meeting/.يفالدوارداجلددولويصور

املزاياالنسدبيةملنظمدة (ج)لإلسهاميفمواجهةالتحدي؛"مايلزمحتقيقه"(ب)التحديات؛(أ:)الوثيقةأربعةعناصر

العمل؛علىقدرتهاأووالزراعةاألغذية(د)األنشدطةحيدثمدنوالزراعةاألغذيةمنظمةلعملاملمكنةالرتكيزجماالت

.ألدواتوالصكوكوا



 األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة  -هاء 



25-البلددانسدتواجههاالديتالرئيسيةالتنمويةاملشاكل،جيماجلزءيفواملوصوفةاحملددةالسبعةالتحدياتمتثل

ااملسدتقبليف،والزراعدةاألغذيةمنظمةذلكيفمبا،التنميةجماليفالعاملةواجلهاتاألعضاءلقريدب.االعتبداروهدي

أفضدتالديتالتحليليةالعمليةبهااهتدتعناصرمخسةجانبإىل،االسرتاتيجيةاألهدافمنهانبثقتالذياألساسي

:إىلهذااالختيار

(أ)وأهدافهاورؤيتهاوالزراعةاألغذيةمنظمةمهمة(باءاجلزء)؛

(ب)واملهام،الصلةذاتلأللفيةاإلاائيةاألهدافاألجهدزةعليهداوافقدتالديتالنطاقالواسعةاألخرى

بتحديدديتعلدقفيمداوالزراعدةاألغذيدةملنظمةهامةتوجيهيةخطوطًاوتشكلاملتحدةلألممالرئاسية

وتتسدمبأهميدةخاصدةيفهدذاالصددد،.أولوياتمسؤولياتهاالرئيسيةيفإطارمنظومةاألمماملتحدة

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881E01.pdf
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احملددةواملهاماملسؤولياتفيمدااملتحددةاألمممنظومةإطاريفوالزراعةاألغذيةمبنظمةأنيطتاليت

يتعلقبقضايااألمنالغذائيوالزراعةاملستدامة؛

(ج)والزراعة؛األغذيةمنظمةبعملالصلةذاتالدوليةاالتفاقات

(د)األمدمومنظومدةوالزراعدةاألغذيدةمنظمةاعتمدتهااليتالنتائجإدارةمنهجيةوالتوصديات،املتحددة

األغذيدةملنظمدةالرئاسديةاألجهدزةووضدعتهااملسدتقلاخلدارجيالتقيديموضدعهاالديتالصلةذات

علدىالقائمدةاالسدرتاتيجيةاألهددافمدنصدغريعدددحدولاملنظمةعملتنظيمإىلوتدعووالزراعة

متكينيةبيئةوتهيئة،الرئيسيةالتنمويةللمشاكلواملقابلةالوظيفية؛النتائجاألهدافمتثلها

(هد)واملزايدامنهداالنابعدةالرئيسديةوالوظدائفوالزراعدةاألغذيدةملنظمدةالرئيسيةالتنظيميةاخلصائص

احملدددةاملهداممراعداةمدعحتدٍدبكدليتعلدقفيمدااحملدددةالنسبيةاألخدرىالدوليدةللمنظمدات

(.دال اجلزء)



26-اخلماالسرتاتيجيةاألهدافومتثلوالزراعدةاألغذيدةمنظمدةسدرتكزالديتالرئيسديةالعملجماالتالتاليةسة

:جهودهافيهالتحقيقالنتائجالتنظيميةاليتتسهميفاألهدافالرئيسيةالثالثةللمنظمة


 اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (0) 
 

 ات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامةزيادة وحتسني توفري املنافع واخلدم (6) 
 

احلد من الفقر يف الريف (0) 
 

التمكني من وجود ُنظم للزراعة واألغذية أكثر مشوالع وكفاءة على كل من الصعيد احمللي والةوطين   (2) 

والدولي
 

زيادة صمود ُسبل املعيشة يف مواجهة التهديدات واألزمات (5) 

 

22-وإضافةاألجدلاملتوسدطةاخلطةيفشامالنموضوعانُأعد،اسرتاتيجيهدفلكلاحملددةالعملجماالتإىل/

وامليزانيةالعملبرنامج(الوثيقةC 2013/3)العملبرنامجيفكاماًلإدماجًامنهماكلمنظورإدماجكفالةأجلمن:



(أ)اجلنسانيةالشؤون-إىلوالزراعةاألغذيةمنظمةستسعىجواندبليعيفاجلنسانيةالقضاياإدماج

يفعملدهامسداتمدنمنتظمدةمسدةاجلنسدنيبنيباملساواةاالهتمام يصبأنتكفلحبيث،عملها

بددوال.جمالوضعاملواصفاتومنمساتبراجمهاومشاريعهااإلقليميةواإلقليميةالفرعيةوالقطرية

شورةبشأنالسياسات،وإدارةاملعرفة،والددعماملؤسسدي،أنيغطيالدعماملقدمللبلدانمزجيًامنامل

ولذا،سيجريتناولالقضايااملتعلقةبالشؤوناجلنسانية.وتنميةالقدرات،والشراكاتاالسرتاتيجية
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الصدددهدذايفاحملرزالتقدمرصدوسيجري،منهجيةبطريقةاالسرتاتيجيةاألهدافليعإطاريف

.رصدًاوثيقًا

(ب)13وكمةاحل -والزراعةباألغذيةاملتعلقةاألموريفاجليدةللحوكمةاملتنوعةواملساهماتاألهميةتشمل

اخلمسددةاالسددرتاتيجيةاألهدددافإطدداريفصدديغتالدديتالنتددائج.علددىحتسدديناتإدخددالفبدددون

والدوطيناحمللديالصدعيدمدنكدلعلدىاملتوقعدةالنتدائجحتقيدقاملسدتحيلمنسيكون،احلوكمة

وسددرتكزمنظمددةاألغذيددةوالزراعددةعلددىالتدددخالتالدديتحتّسددن.أوالصددعيدالعدداملي/إلقليمدديووا

أكدرببدرجدةتفضيبيئةلتهيئةمثاًلاملؤسسيالتعزيزبتيسري،متعددةفاعلةجهاتبنيالتفاعالت

.إىلالتعاون



28-،النتائجحتقيقأجلمناإلدارةمنهجيةمعومتاشيًا،ذلكعلىوعالوةاجلدودةتدوفريسدادسهددفسيغطي

األساسدياملعيداريالعمدليشدملمبدا،املنظمدةلعمدلواخلددماتواملعرفةالفنية.البيئدةالوظيفيدةاألهدداف وسدتهي

واإلدارةوالتوجيده؛واإلشدراف،املنظمدةوحوكمدةاملعلومات؛وتكنولوجياأثر؛حتقيقأجلمنالالزمةالتمكينية.كمدا

(.C 2013/3الوثيقة)برنامجالعملوامليزانية/سطةاألجلجاءيفاخلطةاملتو



22-األجدلاملتوسدطةاخلطدةيفعليهدااملنصدوص،اسدرتاتيجيهددفلكدلالعمدلخططوتصف/العمدلبرندامج

وامليزانية(الوثيقةC 2013/3)القضدايابشدأنللعمدلوالزراعدةاألغذيدةمنظمدةستسدتخدمهااليتالعامةاالسرتاتيجية،

وهيحتددالقضداياالرئيسديةاملختدارة،والطريقدةالديتسديجريبهداتنفيدذالوظدائف.ملشاكلاحملددةيفكلمنهاوا

وحتددخططالعملأيضًاوتصفالنتائجالتنظيميةالديتاخدتريت.الرئيسية،واجملاالتاليتتلزمفيهاإقامةشراكات

سحتقيقالنتدائجالتنظيميدةواملسداهماتيفالنتيجدةالتنمويدةوجتريصياغةمؤشراتوأهدافلقيا.والنواتجاإلشارية

.املرتبطةبكلهدفاسرتاتيجي



82-األهدددافمددنهدددفلكددلاملخطددطالعمددلوجددوهرالسددياقيةللعوامددلاملسددتوىرفيعددةملخصدداتأدندداهوتددرد

.االسرتاتيجية



ائي وسوء التغذيةاإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذ: 0اهلدف االسرتاتيجي 



81-نتدائج ثدالبتحقيدقالتغذيةوسوءالغذائياألمنوانعداماجلوعاستئصاليفوالزراعةاألغذيةمنظمةستساهم

:تنظيمية


_______________ 
13،مصاحلهاعنوالعامةاخلاصةالفاعلةالعناصرتعرباليتوالعملياتوباملنظمات،الرمسيةوغريالرمسيةبالقواعداحلوكمةتتعلق

 .وتتخذالقراراتوتنفذها
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(أ)الستئصدالمدواردوختصيصدهاصرحيةسياسيةبالتزاماتالتنميةيفوشركائهااألعضاءالبلدانتعهد

ءالتغذية؛اجلوعوانعداماألمنالغذائيوسو

(ب)مدنأدلدةإىلومسدتندةشداملةللحوكمدةآلياتوتطبيقهاالتنميةيفوشركائهااألعضاءالبلداناعتماد

أجلاستئصالاجلوعوانعداماألمنالغذائيوسوءالتغذية؛

(ج)الستئوتشريعاتواستثماراتوبرامجسياساتبصياغةالتنميةيفوشركائهااألعضاءالبلدانقيامصال

.انعداماألمنالغذائيوسوءالتغذية،وتنفيذهاورصدهاوتقييمها


80-يفاحملدرزالتقددمرغدم،تغذيةوسوءغذائيأمنوانعدامجوعمنمستمرهوماالستئصالالضروريانوالشرطان

تدزامالسياسدي،املددعومنيتعزيزاإلرادةالسياسديةواالل:(1)التنميةبوجهعامويفإنتاجاألغذيةواحلدمنالفقر،هما

واملساءلة؛للحوكمةمالئمة(0)بآلياتأثدرأكدربعلدىتنطدويالديتاجملداالتيفأكدرببدرجةهادفةإجراءاتاختاذ

.حمتملعلىحتسنيحالةاألمنالغذائيللناسوتغذيتهم



82-االسرتاتيجياهلدف1ويرميصدنعمستوياتليععلىالضروريةالظروفتهيئةإىلمدعشدراكةيف،القدرار

الرتويجللحدمدناجلدوع،املددعوممبعلومدات:وسيتوقفالنجا علىوجودمزيجمالئممن.اجلهاتاملعنيةالرئيسية

.وحتليلكافيني؛وإسداءاملشورةبشأنالسياساتوتنسيقهابطريقةحمّسنةومستندةإىلأدلة؛وتنميةالقدرات



84-االساهلدفمناملتوقعومن1رتاتيجيوللمحاسدبةومؤسسديسياسداتيإطداروجوديكفلبأنقيمةيضيفأن

للجدوعوالكامندةاملباشرةلألسبابالتصديإىلالراميةاإلجراءاتملختلفجيدتنسيقهناكيكونحبيثوشاملمتسق

.وانعداماألمنالغذائيوسوءالتغذيةوحبيثتفضيتلكاإلجراءاتإىلنتائجملموسة



85-وبأثدرألكدربحتقيقدًااملصدلحةأصدحابولاعداتالقطاعاتليعبنياملعقدةاملواءمةهذهحتقيقإىلالسعي

،والعدامليواإلقليمديالقطدريالصدعيدمدنكدلعلىالتغذيةوسوءالغذائياألمنوانعداماجلوعاستئصالعلى14وكن 

مدنأجدلاستئصدالاجلدوعزامداتسياسديةصدرحيةالتتوليدوتدرويج:(1)سيتناولالعملأساساثالثةجماالتهي

التغذية؛وسوءالغذائياألمن(0)وانعدامحوكمةآلياتوجودوالقطدري؛واإلقليميالعامليالصعيدمنكلعلىمناسبة

(2)جمالييفالقدراتوالرصدتعزيزاملساءلةنطداقعلدىواسدتثماراتوبدرامجسياسداتبصدياغةيتعلقفيماالسيما،

.يومشرتكةبنيالقطاعاتوتنفيذهاوتقييمهاقطاع



_______________ 
14املصطلحاتاجلوع"معاني الغذائي"و" األمن التغذية"و" الغذائيوالتغذوي"و" األمن اليتحت" يفالوثيقة كلها ملعنوانواردة

 .("CFS 2012/39/4)التصافمعاملصطلحات"
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 ة وحتسني توفري املنافع واخلدماتزياد:  6اهلدف االسرتاتيجي 

 الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة من



86-ومصدايدوالغابداتالزراعدةمدنواخلددماتاملندافعتدوفريوحتسدنيزيدادةيفوالزراعةاألغذيةمنظمةستساهم

:مساكبطريقةمستدامةبتحقيقأربعنتائجتنظيميةاأل

(أ)واخلددماتاملنافعتوفريوحتسنيزيادةإىلتؤديوارساتالطبيعيةاملواردومديرياملنتجنياعتماد

يفنظمإنتاجالقطاعالزراعيبطريقةمستدامة؛

(ب)احلوكبتعزيدزاألعضداءالبلددانيفواملؤسسداتاملصدلحةأصحابقيامالقدواننيأطدرتعزيدزأي،مدة

الدنظمإىلالتحدولعمليدةيفاملدواردومدديرياملندتجنيلدعمالالزمةواإلدارةواملؤسساتوالسياسات

الزراعيةاملستدامة؛

(ج)املندافعتدوفريوزيدادةلتحسدنيالالزمدةالدوليةاحلوكمةآلياتوتنفيذبوضعاملصلحةأصحابقيام

اعةوالغاباتومصايداألمساكبطريقةمستدامة؛واخلدماتيفقطاعاتالزر

(د)الطبيعيدةواملدواردالزراعدةوإدارةختطيطجمالييفأدلةإىلمستندةقراراتاملصلحةأصحاباختاذ

.وذلكعنطريقالرصدواإلحصاءاتوالتقييموالتحليالت،لدعمالتحولإىلالزراعةاملستدامة


82-قيفالعاملياإلنتاجزادالسدنواتخداللتقريبدًامدرات وثدالاملدرةونصدفمرتنيبني يرتاومباالزراعةطاع

االستخدامالكثيفللوقوداألحفوريوغريهمناملدخالت؛والدري؛:وهومايرجعبصفةرئيسيةإىل.اخلمسنياألخرية

اصديلأخدذتتتباطدأمندذعددةبيدأنمعدالتاوغالتاحمل.وكذلك،بدرجةحمدودة،إىلزيادةاألراضيالزراعية

ففديأمداكن.ومستوياتاإلنتاجاحلاليةتفرضبالفعلضغوطًاهائلةعلىمعظمنظماإلنتداجالزراعدييفالعدامل.سنوات

ويقّدرأنُربدع.كثرية،كانتالزياداتيفاإلنتاجالغذائيمرتبطةبتدهورنظماألراضيواملياهاليتيتوقفعليهااإلنتاج

.يفاملائدةقددتددهورتبصدورةأقدل8كبنامناألراضيقدتدهورتتدهورًاشديدًا،وأننسدبةأخدرىقددرهامواردكو

فضداًل،األراضديلتددهورسدببنيأهمهما،األراضياستخداميفوالتغريات،لالستدامةالقابلةغريالزراعيةواملمارسات

.للذينيتسمانبأهميةجوهريةيفاإلنتاجالغذائيعنفقدانخدماتالنظماإليكولوجيةوالتنوعالبيولوجيا



88-وتوفر،اخلشبيةغرياحلرجيةوللمنتجاتالوقودوخلشبالصناعيةاملستديرةلألخشابمباشرمصدروالغابات

العداملفقدراءأفقدرمدنشخصمليارمنيقربملانقديًاودخاًل غذاء.وامليداهالرتبدةحلمايدةأساسديةالغابداتأنومدع

.زالتإزالةالغاباتوتدهورهامشكلتنيرئيستنيوللتخفيفمنتغي،راملناخاحملتمل،فما



82-عام0228ويف،معًا،املائيةاألحياءوتربيةالطبيعيةاملصايدوف رت،140ُسدبلودعمتاألمساكمنطنمليون

حنو542معيشةشخصمليون.قدرهانسبةُتعترب،نفسهالوقت20ويفيفويواصل،مستنفدةاألمساكمصايدمناملائة
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مفرطًااستغالاًلاملستغلةالسمكيةاألرصدةعدد(قدرهانسبةحاليًامتثل50اليتاملائةيف)املنداختغي،رويتسبب،ارتفاعه

.يفحدو حتوالتيفاألرصدةالسمكيةمازالتغريمفهومةفهمًاجيدًا



22-املتالتقييمهذاضوءكبريةوعلىزيادةواألليافوالعلفالغذاءعلىالعامليالطلبسيزيد،شائم،علىوسيتعني

وإضافةإىلذلك،سديكونتغي،در.قطاعاتالزراعةوالغاباتومصايداألمساكتلبيةهذاالطلب،السيمايفالبلدانالنامية

نهمناملتوقعأنيغي،رأااطدرجاتاحلرارةواهلطولاملناخمضاِعفًاكبريًاحمتماًلللمخاطريفأحناءكثريةمنالعامل،أل

سدلبياأثدرًاتدرتكتطرفدًاأكثدرمناخيدةظدواهرإىليدؤديوأن،العامليفاإلنتاجنظمعليهاتعتمداليتاألنهاروتدفقات

.شديداعلىمستوياتاإلنتاج،وتوافراملواردالطبيعية،وُسبلمعيشةالسكان



21-قطاعاأماموليساسدتهالكنظدمإىلتتحدولأنسوىأخرىخياراتأياألمساكومصايدوالغاباتالزراعةت

تعتمددالديتاإليكولوجيدةالنظمخدماتصونمع،املتزايدللطلبلالستجابةالوحيدالسبيلأي،استدامةأكثروإنتاج

اجداتاإلقليميدةاملتبايندة،واإلمكانداتويفالوقتذاته،جيبأنتكونالزياداتيفاإلنتاجمتناسبةمعاالحتي.عليها

ومتثلمواجهةالتحدياتالبيئيدة،والتحدركصدوباقتصدادأكثدراخضدرارًا،وكفالدةالعدالدةيفالتوزيدع،.واملعوقات

االسرتاتيجياهلدفأساساإلنتاجنظمواستدامة،االقتصادي0والصمود.



20-االسرتاتيجياهلدفتنفيذ0وسيسعىنهاتباعيليإىلملاخاصبوجهبالرتويجالقطاعاتليعيفكليج:

(1 ) استدامة؛ أكثر 0)وارسات ) فعالية؛ أكثر حوكمة 2)ترتيبات الدولي؛( الصعيد على جدوى أكثر آليات

(4 ) املنفصلة أو الصرامة الشديدة القطاعية الُنهج خبالف أدلة إىل استنادًا القرارات والثروة)اختاذ احملاصيل أي

(.يوانيةومصايداألمساكوالغاباتاحل



22-االسرتاتيجياهلدف0وتصميمعلىتشديدهيفمبتكر(:1)بداملتعلقالعملالركائز"إدماج"يفاملتمثلدة الثال

االستدامة(واالجتماعيةواالقتصاديةالبيئية)؛(0)أكثدروارسداتالعتمدادالدالزمالنطداقالواسدعالتحدولتوليدطرق

،وينبغديأن+02وهذاالنطاقيعكسأيضًانتائجمؤمترريو.مةمنِقَبلأعدادكبريةمناملنتجنيومديرياملوارداستدا

اإلنتداجمفهدوميفاألمسداكومصدايدوالغابداتالزراعدةقطاعداتتقددمهاالديتاملتعدددةاملساهماتأفضلتفسريًايفّسر

.واالستهالكاملستدامني



 احلد من الفقر يف الريف: 0اهلدف االسرتاتيجي 



24-تنظيميةنتائج ثالبتحقيقالريفيفالفقرمناحلديفوالزراعةاألغذيةمنظمةستساهم:

(أ)علدىاحلصدوليفعادلدةوفرصداصدوتاالريدفلفقدراء يصبلكيالتمكينيةالبيئةحتسنيأوتهيئة

وامنبراثنالفقر؛املواردواخلدماتواملؤسساتوعملياتالسياساتلكييفلت
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(ب)يفالالئقدةالريفيدةالعمالةفرصزيادةأجلمناألعضاءالبلدانيفالتمكينيةالبيئةحتسنيأوتهيئة

املزرعةوخارجهاأمامفقراءالريف؛

(ج)والتغذويالغذائيباألمنللنهوضفعالةاجتماعيةمحايةأجلمنالتمكينيةالبيئةحتسنيأوتهيئة

.ارةاملستدامةللمواردالطبيعيةملصلحةفقراءالريفواإلد



25-العاملأقاليممعظميفيتناقصالريفيفالفقرأخذوقد.يفالسديما،الددوامعلدىاملرتفعدةالفقدرمستوياتولكن

ويفمنداطق.أوساطشرائ حمددةمنسكانالريف،مازالتحتولدونتنفيذاألهدافالعامليةملنظمةاألغذيةوالزراعة

االقتصداديللنمدوحمّركًايكونأنعلىقدرتهمناحلدإىلالزراعيللقطاعاألمدالطويلاإلهمالأدى،كثرية،يول ددومل

.فرصعمالةوإدراردخلكاف



26-ريفديسدياقيفاملعيشدةسدبلفدإن،وللرفداهالغدذائيلألمدنجوهريأمراملالئمةالريفيةاملعيشةُسبلأنومع

بيددأناإلنتاجيدةاملنخفضدةوسدوء.ورتنبعيفمعظمهامناإلنتاجاملباشر،وأيضًامنالعمالةيفاملزرعدةوخارجهدامتط

.تنيحتوالندونخروجأعدادكبريةمناألشخاصمندائرةالفقريظروفالعمالةيشكالنعقبتنيرئيس



22-واالزراعةاحتاللاستمراراحلكوماتتكفلأنالالزمومن،الريدفيفالفقرمناحلدجانبإىل،الريفيةلتنمية

ومنالالزمأنتساعدهذهالسياسداتعلدىزيدادةاإلنتاجيدةيفأوسداطصدغار.مكانامتقدمًايفجداولأعمالسياساتها

الالالعمدلوفدرصلظروفترّوجوأن،والشبابالنساءعلىخاصبوجهالرتكيزمع،األسرينيواملزارعنياملزارعنيئقدة

الريفيدةاملناطقيفاملؤسسيةالرتتيباتتعززوأن،وخارجهااملزارعيف.للسياسداتاألخدرىاألساسديةالعناصدروتشدمل

تيسرياحلصدولعلدىالتكنولوجيداواملددخالت،وتقدديمدعدمهدادفللمدزارعالصدغرية:الالزمةللتصديللفقرمايلي

يمابهدفحتسنياالندماجيفاألسواقوسالسلاإلنتاج،وتوفرياحلمايدةواألسريةوالتعاونياتورابطاتاملزارعني،الس

قطاعمناملطافنهايةيففعالةخروجاسرتاتيجياتوتوفري،الريفسكانأجلمناإلنتاجسالمةوشبكاتاالجتماعية

.الزراعةإىلُسبلمعيشةريفيةوحضريةبديلةومستدامة



28-االسرتاتيجياهلدف2ويأخذيفمسداِعدةبيئداتتهيئدةعلدىالتشديدمع،أعالهاملذكورةالضروراتاالعتبار

وتنفيدذوصياغة،حاليًاحياصرهمالذيالفقربراثنمناإلفالتمنفيهواحملرومنيالريففقراءلاعاتلتمكنيفعالة

سداتيةوالقانونيدةلدإلدارةحتسدنيتوجيدهالسياسدات،واألطدرالسيا(:1)وسريكزالعملعلى.سياساتحمّسنةكثريًا

،اخلددماتتقدديموحتسدني،مسدتدامةزيدادةاإلنتاجيدةوزيدادة،األراضديإدارةوحتسني،الطبيعيةللموارداملشرتكة

للمنتجني؛شاملةمنظماتووجود(0)والشدباب؛والنسداءللرجدالوخارجهدااملزرعةيفالئقةريفيةعمالةفرصإتاحة

(2)بنيالتآزرأوجهالريفيةتعظيمالتنميةوبرامجاالجتماعيةاحلمايةتدابري.



22-وهدي،اهتمامدًاالقطاعداتملختلفشاملةمتعددةمواضيعستتطلب،ذاتهالوقتويف:اجلنسدنيبدنياملسداواة

احملرومدةللجماعداتالددعموتقدديماجلنسداني؛للمنظدوراملراعيةوالُنهج(والسدكانالسدنوكبدارالشدبابقبيدلمدن
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الثقافيدةواالقتصداديةوالسياسديةاملتنوعدة؛وتدوفري-اإليكولوجيدةواالجتماعيدة-؛وإدراجاألبعادالزراعية(صلنياأل

طريقعنالتغذيةأمنوحتقيقالسابقة؛السياساتأثروحتليلاملستفادةالدروسذلكيفمبا،أدلةإىلمستندةمعلومات

للتغذيةمراعيةواستثماراتوبرامجسياسات،املسدتوياتليدععلدىللحوكمدةُنظدمووجدودالقطاعدات؛خمتلدفيف

.حبيثيتسنىأنتكوناجلهودالراميةإىلاحلدمنالفقرمستدامةوفعالة



 التمكني من وجود ُنُظم للزراعة واألغذية: 2اهلدف االسرتاتيجي 

 أكثر مشوالع وكفاءة على كل من الصعيد احمللي والوطين والدولي



122-ستسااحملليالصعيدمنكلعلىوكفاءةمشواًلأكثرواألغذيةللزراعةنظموجوديفوالزراعةاألغذيةمنظمةهم

:والوطينوالدوليبتحقيقثال نتائجتنظيمية

(أ)والغابات؛والزراعةاألغذيةنظموكفاءةمشوليةتعززعامةومنافعتنظيميةوأطرسياساتوجود

(ب)بنيالتعاونحتسنيالصدغاريواجههداالديتواملخاطرللتحدياتالتصدييفواخلاصالعامالقطاعني

واحملرومونونيشاركونيفنظماألغذيةوالزراعة؛

(ج)بالكفاءةواملتسمةالشاملةلألسواقترّوجدوليةوآلياتاتفاقاتوجود.15



121-وتتز،هائلدةتغدرياتالعدامليفوالزراعدةاألغذيدةنظمتشهدوكثافدةوتصدنيعهاتركيزهداويتزايددعوملتهداايدد

وهذهالتغرياتتيّسرعمومًاالنموالعاموُتزيدمدنالكفداءة،ولكنهداقددتدؤدييفالوقدتنفسدهإىل.استخدامالعلمفيها

تدؤقدفإنهاولذا،متوسطنطاقأوصغرينطاقعلىيعملونالذينواملصنعنياملنتجنيأمامتنافسيةحواجزوجودإىلدي

وهذهالتغي،راتالبعيدةاملدىتعينضدمنًاضدرورة.حدو تدهوركبرييفأساليباحلياةوفرصالعمليفاملناطقالريفية

مدن،باألغذيدةاإلمددادوسالسدلاألغذيدةلنظممتكاماًلمنظورًااملعنيةاجلهاتمنوغريهمالسياساتواضعويتبنىأن

صىحدوكن،معاألهدافالعامةاملتمثلةيفحتقيقاألمنالغذائيواحلدمدنالفقدرأجلحتقيقمواءمةتطورها،إىلأق

.يفالريفواالستخداماملستدامللمواردالطبيعية



120-مطالدبتلبيدةجيدببينما،والزراعةاألغذيةإلنتاجالرئيسيةاملواردعلىمتزايدضغطيوجد،ذاتهالوقتويف

نوعة،وايضفيإحلاحًاكبريًاعلىجعلالنظمالزراعيدةاحلاليدةالديتتتطدوربسدرعةتعمدلاملستهلكنياملتزايدةواملت

ومنالضروريأخالقيًاوسياسيًاأيضًاجعلُنظدماألغذيدةوالزراعدةأكثدرمشدواًل،حبيدثتضدم.بطريقةآمنةومستدامة

.ليعاملشاركنيمعكفالةمتكينهم



_______________ 
15 املصطلالدولية:يشرياالتفاقيات"وكفاءتهاومشوليتهااألسواقيفللعدلتروجاليتواملدونات،التوجيهيةواخلطوط،العملأطرإىل. 
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122-حتعلىالعمليستفيدأنوينبغياالسرتاتيجياهلدف4قيقاملنظمدةلددىاملوجدودةالكدبريةاألدلدةقاعدةمن

يوجدد وتشملاملزايدااألخدرىمدا.ومنخربتهابالعواملالرئيسيةاليتتؤثرعلىمشولنظماألغذيةوالزراعةوكفاءتها

إسدقاطاتووضدعاالجتاهداتبتحليدليتعلدقفيماالقوةبالغةفنيةخربةمناملنظمةلدىبشدأناملشدورةوإسدداءهلدا؛

واحلوكمدةاألسدواق؛إىلالوصدوليشملمبا،القطريالصعيدعلىاملالئمةباالستجاباتاملتعلقةالسياسات.أنوجيدب

االسرتاتيجياهلدفسياقيفالقدراتوتنميةالسياساتإصالحات4ترميعلدىفعاليدةأكثرمتكينيةبيئاتتهيئةإىل

وجيدبأيضدًا.وكفالدةعدالدةاألسدواقالدوليدةوكفاءتهدا16القطاعاخلاصعلىحنومالئدم؛الصعيدالوطين؛وإشراك

.معاجلةالشواغلاملتعلقةبالتطويراملؤسسيوبشمولوكفاءةأنشطةمابعداإلنتاج



124-االسرتاتيجيللهدفالتنظيميةالنتائجسياق4ويفوالزراعدةلألغذيدةنظدموجودكبريحدإىلسيتوقف،أكثدر

املواصفات؛واخلدماتالتنظيميدة؛والتكنولوجيدات؛وأداءاألسدواق؛:مشواًلوكفاءةعلىاختاذإجراءاتهادفةتتناول

علدىتدؤثرالديتواألدواتاملشدرتكة؛االسدتثماريةوجهودهمدابينهمداوالعالقداتواخلداصالعدامالقطاعنيومؤسسات

.التجارة



بل املعيشة يف مواجهة التهديدات واألزماتزيادة صمود ُس: 5اهلدف االسرتاتيجي 



125-أربدعطريدقعنواألزماتالتهديداتمواجهةيفاملعيشةُسبلصمودزيادةيفوالزراعةاألغذيةمنظمةستساهم

:نتائجتنظيمية

(أ)خمداطرإلدارةومؤسسديةوسياسداتيةقانونيدةتنظيميدةوأطدرنظدمواألقداليمالبلددانلددىيكونأن

ار واألزماتملصلحةالزراعةواألغذيةوالتغذية؛الكو

(ب)التهديدداتمواجهدةيف،حينهدايفإجدراءاتوتتخدذبانتظداممعلومداتواألقاليمالبلدانتعطيأن

املعروفةواملستجدةلألغذيةوالتغذيةوالزراعة؛

(ج)األغعلىأثرهامنواحلداألزماتمنللوقايةتدابريالبلدانتطبقوالتغذية؛أنوالزراعةذية



(د)للرد مستعدة والتغذية، الزراعة على تؤثر اليت واألزمات الكوار  من املتضررة البلدان تكون أن

.بصورةفعالة،وإدارةهذهالكوار واألزمات



126-يفهم"الصمود"بهداالدتكهنعلىفضاًل،واألزمات الكوارمنالوقايةعلىالقدرةأنهعلىعمومًاوامتصاصدها

وهذايشملمحايةُنظمُسبلاملعيشةيف.واستيعابهاأوالتعايفمنهايفالوقتاملناسبوبطريقةتتسمبالكفاءةواالستدامة

_______________ 
16وشركاأفرادويديره،الدولةتديرهالالذياالقتصادمناجلزءذلكهواخلاصالقطاع الدرببهدفء.اخلاصدةالشدراكاتيشدملوهدو

.والتعاونياتومنظماتاملنتجني
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األغذيةوسالمةالغذائيواألمنوالتغذيةالزراعةهلاتتعرضاليتالتهديداتمواجهة(بهدااملتصدلةالعامدةوالصدحة)،

.نهاوإعادةتلكالنظموحتسي



122-واحدةلعملةوجهانهماللتأثروالقابليةوالصمود.للتأثروالقابليةاألزمات؛إدارةعلىالقدراتيعكسفالصمود

بداهلزاتللتدأثرالقابليدةدرجدةهي.املؤسسداتتتعدرضعنددماالبالغدةبأهميتدهاحملليدةاجملتمعداتصدمودويتسدم

.نيفةوالتحوالتالالحقةلألزمات،علىسبيلاملثاللتحديات،يفاألزماتاملمتدةوالنزاعاتالع



128-أوقداتيفجديددةمسداراتمدعتتكيدفأوالتهديدداتمواجهةيفتصمدأنميكنالصامدةاملعيشةُسبلوُنظم

احليدازاتالصدغريةألصدحاببالنسدبة-والوحيدديفبعدضاألحيدان-وهذاالصمودهوخدطالددفاعاألول.األزمات

الضعفاءطبيعيدةأخطارتفوقعندمامثاًل،أزماتإىلالتهديداتتتحولعندما(اجلفدافوحداالتاألعاصدريقبيدلمدن

فأولئكالذينتكدونقددرتهمعلدىمحايدة.قدراتجمتمععلىالتأقلم،حبيثيتحولالتهديدإىلكارثة(وغزواجلراد

لعواقببالتعرضخياطرونحمدودةقدرةهيأزمةآثارمنأنفسهمينزلدقعنددما،األجيالبنيوتنتقلالُعمرمدىتدوم

.منيتمتعونبأمنغذائيهشإىلسوءالتغذيةوعندمايسقطالفقراءيفدائرةالعوز



122-املرتاكمدةوتأثرياتهدااألزمداتوحجدمتدواتريسدتنزفهامداكدثريًاوإدارتهدااهلدزاتاستيعابعلىوالقدرات.

عيشدةوإىلاسدتخداماملدواردالطبيعيدةاسدتخدامًاغدريقابدلاملألوجدهأدتإىلتآكدلُسدبلفاألزماتاملتكررةاملتعددةا

بالنسدبةضارةنتائجمنذلكعلىيرتتبمبا،للالستدامةواملهمشدنيالفقدراءمدنلماليدني.قصدوربفعدليتفداقموهدذا

.البيئاتاملؤسسيةاليتينبغيلوالذلكأنحتميسبلاملعيشةوتصونها



112-االسرتاتيجياهلدف5وجيّسدكفالدةأجدلمدنوالتعدايفالتأهدبلرتتيبداتوالرتويجاملخاطرمناحلدضرورة

مدعللتعامدلالقددراتببناءأيضاالقياممع،واالستثماريةوالتنمويةاإلنسانيةاجلهودبنيفيماقصوىتآزرأوجهوجود

ويتمثدلجاندبأساسدييفحقيقدة.تومايتصلبهامنحتدوالتاجملموعةالكاملةمنإجراءاتإدارةاملخاطرواألزما

النمدوتوليددمدع،سلميةوجمتمعاتصامدةمعيشةسبلإجيادعلىللعملاالستثماريفاألمر.العمدليركدزأنوينبغدي

تدداالتنمويدةالدربامججتّسددأنينبغديبينمدا،املعيشةوُسبل األرواإنقاذعلىاألولاملقاميفاإلنسانيمدنللحددبري

والوقاية،والتخفيفمناآلثار،والتأهب،واالستجابة،والتعايف،وإعادةالتأهيدلهديأبعدادأساسديةتدرديف.املخاطر

االسرتاتيجياهلدف5إطاراإلمكانقدركليةبطريقة.



111-االسددرتاتيجياهلدددفبددني،معقولددةبدرجددةواضددحةحدددودعددنفضدداًل،تكامددلأوجدده5ومثددةواألهددداف

ففيأوقاتاألزماتوالكوار ،مناملهمأنترتكزاإلجراءاتذاتالصدلةعلدىأهددافتنمويدة.االسرتاتيجيةاألخرى

التغذيدةوسدوءالغدذائياألمدنوانعدداماجلدوعمبكافحدةااللتزامداتمنكجزءالصمودحتققوأننطاقًاأوسع(اهلددف

1االسرتاتيجي.)االسرتاتيجياهلدف5ويرتبطبدأيضا:املنداختغي،درآثدارمدنوالتخفيدفاإليكولوجيةالُنظماستدامة

معددهوالتكيدف(االسددرتاتيجي0اهلددف)الفقددرمدنواحلددد؛/االجتماعيددةالسدالمةوشددبكاتمنددهالتخفيدف(اهلدددف
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2االسرتاتيجي)البقاءعلىاخلاصوالقطاعاألسواقوقدرة؛(االسرتاتيجي4اهلدف.)االاهلددفانويساهمسدرتاتيجيان

14وبسدالمةاملتعلقةوالطوارئالعامليفاألغذيةأسعارتقل بعنتنجماليتوالضغوطأجالاألطولاملخاطرمناحلديف

االسرتاتيجياهلدفيركزبينما،5األغذيةواألزمات الكوارخماطرمناحلدعلى.


 اهلدف اخلاص باجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات



110-ضماناملنظمدةمبقددوريكدونأنالبد،أعمالمناملنظمةبهتقومماكليفالنتائجعلىيقوموعمليقويلنهجًا

علدى وحيداف،الالمركزيدةفيدهتتزايددسدياقيفاملرجدوةالنتائجحتقيقعلىالداخليةالقدرةلديهايكونأنتضمنأن

تعميمعلىقدرتهابناءعنفضاًل،الفنيةاملنظمةهوية،املؤسسديةاحلددودمدنأبعددهوماإىلالرئيسيةالفنيةالوظائف

.وهذااهلدفيؤطراألعمالالفنيةوأعمالاخلدماتذاتاجلودةاليتتقومبهااملنظمة.أمرلهأهميتهالقصوى



112-كبيدتيعمدلالدذيالددائماملنظمةهيكلمتثلفنيةإدارةكلفإن،اجلديدالعملإطارويفمؤسسديللمدوظفني

املقدريفاملعنددينيالفنديني.املهنيددةاملسددائلوإدارةللمنظمدةالفنيددةالقددراتزيددادةيفتتمثدلهندداالرئيسديةواملسددؤولية

املواقدعليدعيفالفنينيباملوظفنياخلاصةواالحتياجات.كاندتوإن،احملدددةاجملداالتيفاإلداراتستسداهمكمدا

توالتخصصاتاملواضيعيةاليتتدخلضدمناختصاصداتهاوالديتالميكدنإدارتهدامعدودة،للعملاملعيارييفاجملاال

.بصورٍةفعالةمبعرفةبرامجاملنظمة



114-نتائج ثالحتقيقإىلاهلدفهلذااملخصصةواملواردالعملوسيسعى:

(أ)املنظمة؛بهتقومالذيواملعياريالفينالعملوتكاملجودة

(ب)الوتكاملوحتللها؛جودةاملنظمةتنتجهااليتبيانات


جودةاخلدمات،ومتاسكاالسرتاتيجيةوالُنهجالالزمةلعملاملنظمةيفجماالتاحلوكمدةواملسداواة(ج)

.بنياجلنسنيومتكنياملرأةيفبرامجاألهدافاالسرتاتيجية



 الشؤون اجلنسانية واحلوكمة: املوضوعان الشامالن



115-الشدداملوضددوعاناألهدددافحتقيددقمددنيتجددزأالجددزءهمددا،واحلوكمددةاجلنسددانيةبالشددؤوناملتعلقددانامالن

.االسرتاتيجية،سواءداخلهذهاألهدافأوفيمابينها
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 الشؤون اجلنسانية



116-الاملسدتدامةالتنميدةمدناملسداواةقدمعلىاالستفادةمنومتكينهموالرجالللنساءمتساويةفرصإعطاءمنبد

شدكأنإعطداءاالهتمدامالالئدقوال.ومنالتدخالتاإلنسانية،حتىميكنحتقيقعاملمتحررمناجلوعوسوءالتغذية

.للمساواةبنياجلنسنيومتكنياملرأةالريفية،سوفيساعدانيفحتقيقاألهدافالعامليةالثالثةللمنظمة



112-المنكثرٍييفقدرتهمنبأقلالزراعةقطاعيعملالنسداءأنلدذلكالرئيسديةاألسدباببدنيومدن،الناميةبلدان

اإلنتداجعلىقدرةأكثرليصبحنحيتجنهااليتالفرصوعلىاملواردعلىاحلصولفرصنفسهلنليس.وهدذه"الثغدرة

لدىيفاألصولواملدخالتواخلدماتواضحةيفالعداملبأسدرهوهلداتكلفتهداعلدىالقطداعالزراعدي،وع"بنياجلنسني

فاحلكوماتواجملتمعالدوليحباجةإىلالعملمعدًا.االقتصاداألوسعنطاقًا،وعلىاجملتمع،بلوعلىالنساءأنفسهن

وضدمانأنتكدونالسياسدات؛وتشجيعفرصاحلصولاملتسداويةعلدىاملدوارد؛للقضاءعلىهذهالتفرقةحبكمالقانون

وأنجتعلأصواتالنساءمسموعةباعتبارهنشركاءعلىقدم؛جلنسنيوالربامجواملؤسساتالزراعيةعلىوعيبقضاياا

وقدأوضحتالشواهدأنأينهجللسياساتوالدربامجيقدومعلدىاملسداواةبدنياجلنسدني.املساواةيفالتنميةاملستدامة

الزاإلنتاجيدةيفكدبريةمكاسدبإىليفضديأنبإمكانده،معدًاوالنسداءللرجدالوالدتمكنيواملشاركةالفوائددويف،راعيدة

.االقتصاديةواالجتماعيةاألوسعنطاقًاملصلحةسكانالريفواجملموعاتاملعرضةللخطر



118-األهدددافليددعيفاجلنسددنيبددنياملسدداواةلتشددجيعاملسددتهدفةهدديالتاليددةالعمددلجمدداالتتكددونسددوف

:االسرتاتيجية

(أ)بتحقيدقعالقدةهلداالديتاجلنسنيقضاياحتديداملشدورةوتقدديم،االسدرتاتيجيةاألهددافنتدائج

عنددمااجلنسدنيبقضداياعالقدةهلداتوجيهيدةخطدوطوإرساء،اجلنسنيبنيالصدعلرأباهلادفة

املسدوحاتاألخدصوعلدى،وحتسينهااملتاحةالبياناتمصادراستخداموضمان،مناسبًاذلكيكون

؛ءحتليالتتراعياملنظوراجلنسانياألسريةللحصولعلىإحصاءاتحبسباجلنسنيوإجرا

(ب)بنياملساواةسياساتوأهدافمعايريمنالدنيااحلدودإىلتصللكياملنظمةإىلالفنيةاملشورةإسداء

اجلنسنييفاملواعيداليتسبقااللتزامبها،معوجودآلياتكافيةللمساءلة؛


ضدمانًالتعمديماملنظدور0215عدايريحبلدولعدامحتديدوتطبيقجمموعةمدناحلددودالددنيامدنامل(ج)

اجلنسانييفليعأعمالاملنظمةوتدخالتهااهلادفة؛


االسددتفادةمددنالشددبكةالقائمددةلنقدداطاالتصددالاخلاصددةبالشددؤوناجلنسددانيةيفاملقددرويفاملكاتددب(د)

امليدانية؛


.اإلقليميةوشبهاإلقليميةوالقطريةزيادةالرتكيزعلىوضعاملعايرييفالربامجواملشروعات(هد)
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 ةةاحلوكم


112-إىلاحلوكمةتشريمدنواخلاصةالعامةالعناصرتعرباليتالرمسيةوغريالرمسيةوالعملياتواملنظماتالقواعد

أووتدربزقضدايااحلوكمدةيفعدددكدبريمدنالظدروف،سدواءالعامدة.خالهلاعناهتماماتها،وتتخذقراراتهاوتنفذها

الظدروفإىل،الضدخمةواملشدروعاتاألعمدالومنظمداتوالتعاونيداتواملدزارعاحملليةاجملتمعاتمنابتداء،اخلاصة

ويعتينتعزيزاحلوكمةأساسًابدالتمكنيمدنحدلاملشدكالتبشدكٍلفعداليتسدم.احملليةواإلقليميةوالقطريةوالدولية

ةاملعنيونوالذينجرىمتكينهمأوأديروابشكٍلمباشدرمدنالقدراراتبالكفاءةبطرقمشروعةكمايراهاأصحاباملصلح

اليتالنظاماواإلجراءاتأواجلهازهذابواسطةأوللحوكمةنظامأوكيانأيداخلختذت.


102-املهمدةالرسدالةعمليداتبدأناعرتافهدامدنمددفوعًايدأتياحلوكمةعلىاملنظمةجانبمناجلديدالرتكيزإن

بطةبالتنميةاليتتؤثرعلىاألمنالغذائيوالتغذيةوإدارةاملدواردالطبيعيدةواسدتخدامهابصدورةمسدتدامة،تواجدهاملرت

حتىميكنحتقيدقأهددافاستئصدالاجلدوعوسدوءالتغذيدة،علدى–وحيتاجاألمر.حتدياتحوكمةمتزايدةالتعقيد

لةمنالعناصرالفاعلةالعامةواخلاصةلزيادةمشدروعيةوفعاليدةسبيلاملثال،إىلُنهجشاملةومتكاملةللمشاركةيفسلس

كماأنمعاجلةاملسائلاملتعلقةباالرتباطاملتزايدبنياجملاالتالبيئيةوجماالتاإلنتاجيتطلدبباملثدل.احللولاملطبقة

ادتعقيددًانظدرالعددمالديقنيمستوياتغريمسبوقةمنالتعاونفيمابنيالقطاعاتعلىليعاملستويات،األمرالذيز

ومنالضروريوجودمؤسسداتوآليداتللحوكمدة.املتزايدفيمايتعلقبتأثريتغرياملناخوكثرةاألحدا اجلويةاملتطرفة

ميكدنحتدى،املصلحةأصحابخمتلفبنيالفعالالتعاونحتسنيأجلمنوقدرةواستجابةومرونةاتساعًاأكثرتكون

.فعالة،معالعمليفالوقتنفسهعلىحتقيقاألهدافاملتعددةاليتقدتتعارضأحيانًاحلاملشكالتبصورٍة


101-التاليةالعملجماالتمستهدفةوستكونيفاحلوكمدةحتددياتمعاجلدةيفاجليدةاملمارساتتشجيعأجلمن

:ليعاألهدافاالسرتاتيجية

(أ)العامليدداحلوكمددةيفاملنظمددةمسدداهمةتعزيددزة–العامليددةاحلوكمددةآليدداتيفاملنظمددةمشدداركةدفددع

األمدنبأزمدةاملعديناملسدتوىرفيدعالعمدلوفريدق،العدامليالغدذائياألمنجلنةالسيما،الرئيسية

الغذائيالعاملي،منأجلتعزيزحوكمةنظماألغذيةواملساعدةيفحتقيقاألهدافاالسرتاتيجية؛

(ب)للرسالاملنهجيةاملعرفةواملتعدددةواإلقليميدةالقطريدةاألصدعدةعلدىاحلوكمدةقضدايابشأناهلامةة

وإعطداء،االسدرتاتيجيةاألهددافنتدائجلتحقيدقالفعالةاالسرتاتيجياتبتنفيذيتصلفيمااألطراف

املشورةاهلادفةبشأنالتدخالتمنأجلمعاجلةهذهالقضايا؛


سنياحلوكمةمنبنيللةأمورأخرى،واستنباطوتطويرتعزيزقدراتموظفياملنظمةعلىدعمحت(ج)

املنظمدةملكاتدبكمدوردللحوكمدةموجدهدعموتقديم،القائمةالتوجيهيةواخلطوطاألدواتومواءمة

علىاملستوينيالقطريواإلقليمي؛

ادةمدنرصدتدخالتاملنظمةوتقييمهامنأجلتعزيزاحلوكمة،وتقديراخلربةمدنالددروساملسدتف(د)

.أجلبناءقدراتاملنظمةيفجمالدعماحلوكمة


