
 35  2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م
 

 البرامج الفنية واالقتصادية: الباب الثانى

 اإلنتاج الزراعي وُنظم الدعم: 1-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم  بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 الحقيفيبموجب النمو

 الصفري

يرات  التغي
ة    البرامجي

و ب النم  بموج
 الحقيقى

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

الكيانات البرامجية المشترآة بين  2-1-0
وحدات المصالح بشأن االنتاج 

 الزراعى ونظم الدعم

5.395 )10( 5.386 778 6.164 

 18.093 706 17.387 )5( 17.392 الموارد الطبيعية 2-1-1
 30.451 2.485 27.966 221 27.745 المحاصيل 2-1-2
 19.705 944 18.761 )97( 18.859 الثروة الحيوانية 2-1-3
 16.063 400 15.663 )242( 15.905 نظم الدعم الزراعي 2-1-4
تطبيقات النظائر المشعة والتقانة  2-1-5

 الحيوية في القطاع الزراعي
5.682 0 5.682 438 6.120 

 11.949 0 11.949 0 11.949 إدارة البرنامج 219
 108.545 5.751 102.794 )132( 102.927 المجموع

     )6.926(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     95.868     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة           األول 1-2 سُيسند البرنامج    2007-2006في فترة        .177 وية لدعم عمليات وضع المعايير وتطوير سياسات مالئم
ة                  ة، والتقان ة والحيواني ة النباتي ة وإطارات سياسات وإطارات تنظيمية في مجاالت مثل الموارد الوراثي ، واألمن   الحيوي

اه             ة، وخصوصًا المي ا     .  البيولوجي، وصحة الحيوان والتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعي ه سُيس ا أن دان   آم عد البل
ة والصحية، وُتساهم في                         ة والبيئي ق االجتماعي واحي القل الج ن في اقتناء التقانات الجديدة ويعمل على ترويج أساليب تع

ل  اه والعم ة األراضي والمي ادة إنتاجي ة   .  زي طة المعياري ين األنش ة ب تمرار الصالت القوي ى اس امج إل عى البرن وسيس
ى  والميدانية، ويؤآد على تقديم المساع    دة في مجال السياسات والمشورة الفنية وبناء القدرات على المستوى القطري، إل

 .جانب الصالت في األسواق دعمًا للمزارعين ومنشآت التجهيز الزراعي أثناء فترة االنتقال إلى الزراعة التجارية

  زراعى ونظم الدعم الكيانات البرامجية المشترآة بين وحدات المصالح من أجل االنتاج ال0-1-2البرنامج 

تدامة                            .178 اليب المس ين مختلف التخصصات في األس درات المشترآة ب اء الق هناك ترآيز رئيسي على تسهيل بن
نة                    .  والمتكاملة اع الممارسات المحصولية المحّس تفادة من اتب دروس المس يم ال ع وتقي ى تجمي ام خاص إل وسيتجه اهتم

ة   .   ظروف متغيرة لدى المزارعين واألسواق  وإدارة المحاصيل، وتقاسم هذه الدروس في      وستشمل اإلنجازات المتوقع
نتين     رة الس ي تستجيب                       : أثناء فت دة الت ة الجي ة عن الممارسات الزراعي ة واقعي ة وأمثل إذاعة تجارب السياسات الوطني

ياق  ي س ذائي ف ة واألمن الغ ي سالمة األغذي اهم ف ة وُتس ة والبيئي ي لألهداف االقتصادية واالجتماعي ر السريع ف التغي
وارد                       ى صيانة الم ة إل ك الممارسات والزراعة الموجه االقتصاد الغذائي والعولمة؛ موارد المعلومات دعمًا لتطوير تل

 .في ُنظم اإلنتاج المتكاملة، وتوليد المبادئ والدروس المستفادة، وتعزيز قدرة المؤسسات الشريكة في مواقع مختارة

ة                    وسيقدم دعم محدود ل        .179 ة والريفي ة الزراعي ة وفي العمل في التنمي ة العالمي لمدخالت في الدراسات المنظوري
ع ويب الخاص          ى موق المستدامة؛ وآذلك للمطبوعات وتخطيط االتصاالت في داخل المصلحة، ولصفحة الزراعة عل

ة        سُتعقد الدورة ال   2006وفي أواخر   .  وغير ذلك من المواد الدعائية    ) 21الزراعة  (بالمنظمة   ة عشرة لهيئ عادية الحادي
وجي وأيضًا في                   وع البيول الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لتستعرض الحالة واالحتياجات في مختلف قطاعات التن
ات                               ات والحيوان ر النبات ة والزراعة من غي وجي لألغذي وع البيول ك التن ا في ذل ين عدة قطاعات، بم مسائل مشترآة ب

ام  ة بحسب النظ لوب الزراع وجيوأس تعدادات    .   اإليكول ل يتضمن االس ط األج ل متوس امج عم ة برن تعتمد الهيئ وس
ام       ة والزراعة ع ة لألغذي دورة العشرون    . 2007للمؤتمر الفني الدولي األول عن الموارد الوراثية الحيواني ُتنظم ال وس

 .2007للجنة الزراعة في عام 
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  الموارد الطبيعية: 1-1-2البرنامج 

ذا      .180 ي  بموجب ه تمر األنشطة ف ية، ستس زة الرياس ا األجه ي أعربت عنه ات الت ع األولوي ًا م امج، واتفاق البرن
اه الزراعة وصيانتها   : مجال  تخدام مي اءة اس اه     ؛ آف تكامل السياسات والتخطيط واإلدارة في مجاالت األراضي والمي

ا هو         تحسين جودة األراضي والمياه   ؛  وتغذية النباتات  ى م ه اآلن   ، مع بقاء الترآيز عل دعم للسياسات     .   علي يتقوى ال وس
اطق   ي من اه ف دود، وإلدارة األراضي والمي ابرة للح اه الع وارد المي ك م ي ذل ا ف اه، بم إدارة المي ة ب والمؤسسات المعني

ذ المخرجات ذات             .  مستجمعات المياه مع الترآيز على خدمات النظام اإليكولوجي        يتأخر تنفي ك س وعلى العكس من ذل
ة المن  الج   األولوي ي ُتع وارث من           : خفضة الت ة؛ تخفيف الك ة في أراضي الزراعة المطري ى الرطوب اظ عل ات الحف تقني

ديات الرئيسية                  ة للمنت ذلك والمدخالت المقدم .  خالل مكافحة التغدق والملوحة واحياء األراضي؛ والدراسات المتصلة ب
اءة          وأما األولويات اإلقليمية، وخصوصًا تلك التي ُترّآز على بناء القد          رات، إلى جانب سياسة إدارة المياه، وتحسين آف

تتكامل                      ات المؤسسات، فس ام خاص بترتيب ة، مع اهتم استخدام المياه، وحصد المياه، وتدهور األراضي وخصب الترب
امج     امج                  .  آلها في البرن ي والبرن اون الفن امج التع ة من خالل برن ة والميداني ا ستواصل األنشطة المعياري وفي أفريقي

ا           الخا ص لألمن الغذائي تقديم الدعم لصياغة مشروعات وتنفيذها في سياق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقي
 .)نيباد(الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ضمن 

  المحاصيل: 2-1-2البرنامج 

ة،           على اإلنتاج البستا   2-1-2 سيزيد ترآيز البرنامج     2007-2006في فترة        .181 دخل والتغذي د ال ني من أجل تولي
دة من األعضاء  ات المتزاي تجابة للطلب وارد لالس ة لصيانة الم اج المتكامل للمحاصيل والزراعة الموجه ى اإلنت .  وعل

امج                      ة والزراعة برن ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم دة الدولي وسيعتمد االجتماع األول للجهاز الرياسي للمعاه
د  ه وبع امج عمل يقدم البرن ك س ن األنشطة الموضوعية  2-1-2ذل ب م امج قري ذا البرن دة، ألن ه ة المعاه ه ألمان  دعم

ى وجه                          .  للمعاهدة ذآر، وعل الفة ال دة س ة والمعاه ذ خطة العمل العالمي ة تنفي وعلى ذلك، فسيكون من مجاالت األولوي
تدام بفض تخدامها المس ة واس ة النباتي وارد الوراثي ة الخصوص صيانة الم ات، والتقان ة النبات ةل تربي  والسالمة الحيوي

ام والخاص              .   واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في الزراعة       الحيوية ين القطاعين الع امج التكامل ب ُيعزز البرن وس
طالق  في شبكات البذور الوطنية، وتحسين وتنسيق اإلطارات التنظيمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وإ    

 .البذور واألصناف والمساهمة في االستعداد للكوارث واإلغاثة بالبذور واالحياء

ات                               .182 دابير صحة النبات ة لتنسيق ت ة عالي ند أولوي ات فسيس ة النبات ة لوقاي أما العمل في االتفاقية الدولي
يترآز  .  ة الوطنية من أضرار اآلفاتبهدف تقليل الحواجز التجارية وفي الوقت نفسه حماية الموارد الوراثية النباتي         وس

ا       (عنصر آفات النباتات في نظام إمبريس أساسًا في المنطقة الغربية            ى    ) أفريقيا الغربية وشمال غرب أفريقي د عل ويؤآ
المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي من خالل دعم ُنظم اإلنذار المبكر والعمل المبكر والبحوث التطبيقية، وخصوصًا             

 .ل المبيدات الكيميائية التقليدية وما يتصل بذلك من قضايا في صحة اإلنسان والبيئةفي بدائ

ي       .183 ة ف ازات المتوقع مل اإلنج ي2007-2006وتش ا يل وارد  ) 1: ( م تخدام الم ى اس دان عل درات البل ز ق تعزي
ذور   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وذلك بتحسين الوصول إلى تلك الموارد واستخدام         ة بالب ها وإلى التقانات المتعلق

ة ومشروعات                 ) 2(وسياسات دعم األمن الغذائي؛      وارد الوراثي تدام للم ة عن االستخدام المس تحليل المسوحات القطري
ة  ات والتقان ة النبات ة تربي ةتقوي ة؛ الحيوي دان النامي ي البل ن خالل وضع  ) 3( ف ة م دابير الصحة النباتي ادة تنسيق ت زي

ا؛       مواصفات جديد  ة؛             ) 4(ة أو تنقيح الموجود منه ادل معلومات الصحة النباتي ة      ) 5(نظام نشيط لتب ة لتقوي مساعدة فني
وائح                   ) 6(ُنظم الصحة النباتية الوطنية؛      ات، ول ة لآلف دات بفضل اإلدارة المتكامل ل أخطار المبي النصح للبلدان عن تقلي

دة ف      ات المتزاي ل لاللتزام ورة أفض تجيب بص ي تس دات الت حية    المبي ات الص ة واالهتمام ة والدولي ارة المحلي ي التج
ة؛                        دات المتقادم ات المبي تخلص من مخزون ردام وال ة روت ق اتفاقي ك تطبي ة مع      ) 7(والبيئية، بما في ذل نشرات منتظم

ة إلدارة الجراد؛                ة الفرعي ة واإلقليمي ذارات عن الجراد الصحراوي واإلطارات اإلقليمي مشروعات  ) 8(تحديثات وإن
ة            مجتمعي اج الخضر والفاآه رويج إنت ة لت ة رائدة مستندة إلدخال اإلطار المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمي

ُنظم ) 9. (واستهالآها في البلدان النامية ومساعدة فنية في مجال تحسين اإلنتاج البستاني وغيره من المحاصيل الغذائية    
اج                /إنتاج وطنية متكاملة، تشمل تكثيف ُنظم المحاصيل       زارعين التشارآية لإلنت اليب الم ة من خالل أس روة الحيواني الث

  .2006للهيئة الدولية لألرز في بيرو عام السابعة عشرة عقد الدورة ) 10(المتكامل واإلدارة المتكاملة لآلفات؛ 

  الثروة الحيوانية: 3-1-2البرنامج 

امج      .184 ّهل 3-1-2يوضح البرن ل والمعل ( ويس الل التحلي ن خ اتم ي) وم ا يل ي  )1: (م واني ف اع الحي دور القط
ر؛  تخلص من الفق ق لل تح طري ذائي وف تقات ) 2(تحسين األمن الغ ى المش د بسرعة عل ة الطلب المتزاي ان مواجه إمك

ى            اج عل تج عن تكثيف اإلنت ي تن لبية الت الحيوانية وذلك من خالل اإلنتاج والتجهيز والتجارة، مع تخفيف التأثيرات الس
 .الحفاظ على البيئة وتقليل األخطار على الصحة العامةالفقراء، و
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رة      .185 ي فت ة    2007-2006وف ند األولوي ا وُيس راض وإدارته ن األم ة م ة للوقاي ُنظم الوطني امج ال يقوي البرن  س
ات          ريس ومن خالل مرآز عملي لألمراض الحيوانية العابرة للحدود، بما في ذلك أنفلونزا الطيور، وذلك من خالل إمب

آما أنه سيعمل على ضمان عقد اتفاقات بين البلدان لوقف التحصين ضد   .  طوارئ األمراض الحيوانية العابرة للحدود    
ة   . 2010الطاعون البقري واالنضمام إلى عملية إعالن خلو العالم من هذا المرض عام           وستتقوى أنشطة الصحة العام

ة العالمية لصحة الحيوان إلى جانب فحص العوامل البيئية وراء          البيطرية باالشتراك مع هيئة الدستور الغذائي والمنظم      
وسيواصل البرنامج تحليل الحواجز أمام الوصول إلى األسواق بالنسبة لصغار         .  ظهور األمراض الحيوانية وانتشارها   

ة باس  ي السياسات والمؤسسات مدعوم ارات ف ى ابتك تنادًا إل ا، اس م الفرص للتغلب عليه وان ويرس تخدام منتجي الحي
دة ة الجي ات الزراعي ع    .  الممارس الم م ي الع ة ف ة الحيواني وارد الوراثي ر عن الم داد أول تقري ي إع ل ف ينتهي العم وس

ذه                         ة وصيانتها ومعالجة ه ة المحلي ة الحيواني وارد الوراثي ة لتحسين إدارة الم التعرف على مجاالت العمل ذات األولوي
ة    وارد الوراثي ن الم ي ع ؤتمر فن ي م ائل ف ةالمس اع   .   الحيواني ن إدارة القط يلية ع ادات تفص امج إرش وسيضع البرن

ة                   .  الحيواني في حاالت الطوارئ    ات الحيواني ار إدارة النفاي دأ اختب اد تفصيلي في السياسات ويب وسيقَدم البرنامج إرش
واني و         .  في ُنظم اإلنتاج عالية الكثافة وعالية االآتظاظ       اج الحي المي لإلنت وافرًا      وسيكون األطلس الع وان مت صحة الحي

ة            .  بصورة تفاعلية بجميع عناصره المقصودة     ى البيئ ة  (آما أن البرنامج سيتناول تأثيرات القطاع الحيواني عل ديناميكي
 ).األمراض وإيكولوجيا األمراض، التنوع البيولوجي والصحة البيئية

  نظم الدعم الزراعي: 4-1-2البرنامج 

ز               يهدف هذا البرنامج إلى          .186 زارعين ولمنشآت التجهي ًا للم تحسين بناء القدرات وتقوية الروابط مع السوق دعم
روابط         .  الزراعي التي في سبيلها إلى التحول إلى الزراعة التجارية         ة وال ع األغذي آما أنه سيعزز العمل في ُنظم توزي

عية متوسطة الحجم وما يتصل بها من  بين المناطق الريفية والحضرية، استجابة لتزايد االهتمام بدعم الصناعات الزرا     
يتجه  .  وستوضع مواد نوعية لألقاليم لتقوية مهارات المزارعين على اإلدارة والتسويق     .  منشآت الزراعة التجارية   وس

ة                      ة القيم التأآيد إلى اإلعالم عن الفرص الجيدة لتحقيق الدخل الزراعي وعن تقانات ما بعد الحصاد في المنتجات عالي
ر التقل ةوغي ز        .  يدي آت التجهي زارعين ومنش غار الم م ص ى دع درات عل اء الق ي بن رى ه ة أخ اك أولوي تكون هن وس

 . الزراعي والتمويل الريفي

ـ ى العمل فى مجال دعم السياس         ـوحرصا على ضمان االتساق ف          .187 يتم دمج الكي         ـ دعم المؤسسى، س ـ ات وال ان ـ
ان     سات لتوفير الخدمات الزراعية المستدامة    التوجيه فى مجال السياسات والمؤس     :214B1البرامجى : 214B4، مع الكي

وعلى المستوى القطاعي سيعمل      .  دعم السياسات والدعم المؤسسى لتشجيع الصناعات الزراعية القادرة على التنافس         
ديم الخدمات الزراعي           ى تق ى التنافسية وعل م  البرنامج على التعرف على قيود السياسات والمؤسسات التي تؤثر عل ة، ث

ى خدمات                     .  إدخالها في االستراتيجيات المناسبة     ى السياسات من أجل تحسين الوصول إل اد إل واد لإلرش تتوافر م وس
ة  ي والميكن ل الريف ويق والتموي ودة    .  التس ين ج ل تحس ن أج اليب م تراتيجيات واألس ى االس د عل اك تأآي يكون هن وس

اءة     ية والكف ادة التنافس ذلك زي المتها، وآ ات وس ناعي     المنتج يم الص واق والتنظ ن األس رية ع اهيم عص تخدام مف باس
ات من أجل تحسين                         .  والسلسلة الغذائية  ة في مجال السياسات والتقان ال ذات األولوي ى األعم امج عل وسيتعرف البرن

ار ال              .  الجودة والسالمة في السلسلة الغذائية     ة وابتك ة إلدارة السلسلة الغذائي اليب الفعال منتجات  وستوضع تقييمات لألس
 .من أجل زيادة تنافسية التجارة

  تطبيقات النظائر المشعة والتقانة الحيوية في قطاع الزراعة: 5-1-2البرنامج 

ة من أجل تكثيف                   5-1-2ُيساعد البرنامج        .188 ة الحيوي  البلدان األعضاء على تطبيق تقانة النظائر المشعة والتقان
ي الوقت نفسه الم اج الزراعي وف ة وسالمتهاُنظم اإلنت ة وضمان جودة األغذي وارد الطبيعي ى الم دى .  حافظة عل ول

واد   ي ثبتت صحتها، والم ات الت ًا من المنهجي امج مزيج دم البرن ة، ُيق ات وسالمة األغذي معالجة المحاصيل والحيوان
 .اإلعالمية، ودعم التدريب وبناء القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي

ة            ومن شأن الخط       .189 درات الوطني وط التوجيهية التفصيلية والبروتوآوالت إلى جانب المشورة الفنية أن تقوي الق
يل         ي المحاص ية ف مات رئيس ات ذات س ال جين اء وإدخ عة النتق ائر المش وم والنظ ات والجين اليب الجزيئي ق أس لتطبي

اد    والمساهمة في جعل الُنظم المحصولية أآثر إنتاجية واستدامة، وخصوصًا في األرا           .  ضي الهامشية والمعرضة لإلجه
ي                  ى الممارسات الت ة للتعرف عل اه الترب اس مي وسيقدم البرنامج المهارات والمعارف في استخدام النظائر المشعة وقي

ل  .  ُتحّسن إنتاجية المحاصيل والمياه وُتعزز خصب التربة وتقلل تدهور األراضي، وتطبيق تلك التقنيات         ومن أجل تقلي
ات        الغريبة  تاج المحاصيل وعلى البيئة بسبب الحشرات       األخطار على إن   أو الغازية سيساعد البرنامج على استخدام تقني

ة  اليب المكافح ن أس ا م ة وغيره ةالحشرات العقيم ة األصناف الحيوي ية لتربي غيل القياس وفير إجراءات التش ك بت  وذل
 .المستهدفة وتعقيمها
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ة إعالن خ     .190 ي عملي امج ف اهم البرن ة أمراض  وسيس ة لبقي ة التدريجي ري والمكافح ن الطاعون البق الم م و الع ل
ة                         ات تحليلي ذه األمراض وبيان الحيوان التي يغطيها نظام إمبريس وذلك بتوفير أساليب الكشف المبكر الحساس عن ه

يم مدخالت إلى  آما أنه سيقوي اإلطار التنظيمي الدولي بتقد      .  مؤآدة الجودة من المسوحات الوطنية المصلية والجزيئية      
امج، من      .  المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن معايير اعتماد التشخيص واعتماد المختبرات البيطرية           وسيساهم البرن

ي                   ا الت وم أفريقي خالل برنامج مكافحة التريبونوزوما األفريقية، في حملة اسئتصال التسي تسي والتريبونوزوما في عم
ك بت  ي، وذل اد األفريق ات   وضعها االتح ن وضع األولوي ة ع ورة الفني ات والمش ي السياس ورة ف د األعضاء بالمش زوي

ة من التسي تسي                         اطق خالي ة إلنشاء من ات الحشرات العقيم ي تشمل تقني دخل الت ا سيتحسن وصول      .  لعمليات الت آم
دنا    البلدان إلى األدوات الجزيئية من أجل تحسين توصيف الموارد الوراثية الحيوانية الوطنية والتعرف           ى سالسل ال عل

ذ     ي أخ ية ف ة للطرق القياس والت دولي دنا ووضع بروتوآ مات ال وفير واس ك بفضل ت دة وذل مات الجي ر الس ي ُتظه الت
 .العينات والتحليل

وبفضل تقديم المواد الدراسية والتدريب بأسلوب التعّلم عن ُبعد ومشروعات التعاون الفني، سيساعد البرنامج                   .191
ة               البلدان على تنس   ذائي عن األغذي ة الدستور الغ ي وضعتها هيئ ة الت ى المواصفات العام تنادًا إل ة اس يق اللوائح الوطني

المعالجة باإلشعاع، والمواصفة الدولية التي وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن اإلشعاع في معالجة أمراض         
ات ل األخطار أ.  النب ى تقلي دان عل امج البل اعد البرن ة أو وسيس ة نووي ذائي من أي حادث ة واألمن الغ اج األغذي ام إنت م

ة    ذه الخط ار ه وارئ، واختب تعداد للط ة إدارة لالس ن وضع خط اء م ك باالنته عاعية وذل وط .  إش وبفضل وضع خط
م إدارة     ال ُنظ ى إدخ اعدة عل ديم المس دربين، وتق دريب الم ة بت د مدعوم تعلم عن ُبع واد لل والت وم ة وبروتوآ توجيهي

و                      مستوى   دمها موظف ي يق ة الخدمات الت ى تحسين نوعي المختبرات بما يتفق مع المعايير الدولية، سيساعد البرنامج عل
ة                  ا ُيعزز الممارسات الزراعي ة، مم اقير البيطري دات والعق ة وتنظيم المبي ى األغذي ة عل المختبرات العاملون في الرقاب

 .مستهلكين والبيئةويساعد على حماية ال" من المزرعة إلى المائدة"الجيدة 

 تصور النمو الحقيقي

تعجيل تقييم الدروس التي ُتدعم وضع ُنظم اإلنتاج        ) 1: (، سُتستخدم الموارد المتزايدة في    0-1-2في البرنامج        .192
دروس؛    ذه ال م ه تدامة، وتقاس ات       ) 2(المس ادرات الممارس اعدة لمب ديم المس ا تق ن فيه ي يمك ع الت دد المواق ادة ع زي

ة دةالزراعي ل   .   الجي ة للعم االت األولوي ل بموجب مج ر للعم يطي أآب م تنش ديم دع ي سيسمح بتق و الحقيق ا أن النم آم
 .210S5 –المتعدد التخصصات 

امج         .193 ي البرن ي ف و الحقيق وارد النم يانتها،    1-1-2وستخصص م طة ص اه وأنش تخدام المي اءة اس ز آف  لتعزي
ى تحديث     دعم تقانات ضبط المياه     : وخصوصًا ما يلي   وارد؛ المساعدة عل على مستوى المزرعة واإلدارة المتكاملة للم

ذيات                وارد المغ اه وم ا أن   .  شبكات الري وإدارتها وتوقيتاتها؛ التخطيط المتكامل واإلدارة المتكاملة لألراضي والمي آم
ل بموجب النمو الحقيقي الصفري للعمل المت                    ات صيانة      موارد النمو الحقيقي ستسمح بتصحيح نقص التموي ق بتقان عل

ي؛    اء األراض ة واحي دق والملوح ة التغ ل مكافح وارث بفض ار الك ف آث ة؛ وتخفي ي المطري ي األراض ة ف الرطوب
 .والمساهمات في الدراسات وتقديم المدخالت للمنتديات الرئيسية

ات        2-1-2وفي البرنامج        .194 امج تنسيق          سُتستخدم األموال اإلضافية لالتفاقية الدولية لوقاية النبات ل برن  في تعجي
وضع المواصفات وفي المساعدة الفنية، وخصوصًا لالشتراك في ُنظم وضع المواصفات القياسية وتطبيق ُنظم الحجر                

وجي               .  الزراعي على المستوى الوطني    وع البيول ة التن وستستفيد االتفاقية أيضًا بصفة خاصة من تقوية عملها مع اتفاقي
ة في سياق األنواع     ة  ا الغريب ابرة للحدود                       .  لغازي ة ع ات وأمراض نباتي دء العمل في آف ى ب ريس إل وسيسعى نظام إمب

 .أخرى إلى جانب الترآيز الحالي على الجراد الصحراوي، وذلك بموارد تكميلية من خارج الميزانية

ي ي        .195 ة ف ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي اذ المعاه دء نف رًا لب وونظ ران /وني  2004حزي
ى أداء النشاطات         ة عل ة واإلقليمي ة الفرعي سُتستخدم الموارد اإلضافية لتمكين المنظمة من بناء القدرة الوطنية واإلقليمي

وفيما يتعلق بصون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام   .  التي سيقرر الجهاز الرياسي للمعاهدة أن لها أولوية       
ات                 ستستطيع المنظ  ة النبات مة بفضل الموارد المتزايدة تقوية المساعدة للبلدان على التقييم وبناء القدرات في برامج تربي

ذ بروتوآول السالمة                 دعم لتنفي ة ال ة وتقوي ة الوطني ة والتقانة الحيوي ات          .  الحيوي ن، استجابة للطلب وسيصبح من الممك
ى  المتزايدة من البلدان، ترويج وضع مؤشرات معيارية ولوا    ئح دولية للتنوع البيولوجي الزراعي من أجل الحصول عل

ة                           .  البذور وارد الوراثي ة للم دة الدولي ي جاءت في المعاه ة الت ذ خطة العمل العالمي وسيستمر تطوير آلية التيسير لتنفي
 .النباتية لألغذية والزراعة

ا          .196 ة لإلنت تاني واإلدارة المتكامل اج البس افي لإلنت م إض يقدم دع ة     وس اج متنوع م إنت تنباط ُنظ ة واس ج والوقاي
 .ومستدامة في مختلف المناطق الزراعية اإليكولوجية
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امج             .197 ي    3-1-2وسُتستخدم الموارد المتزايدة في البرن ا ل يم وإدارة األمراض           )1: ( فيم ى تقي درات عل ة الق تقوي
ة  ة البيئي ابة  (والوقاي ة اإلص ور عالي ونزا الطي ي إنفل ثًال ف ن    ت) 2(؛ )م ر ع ذار المبك المي لإلن ام الع داد النظ ل إع عجي

األمراض الحيوانية العابرة للحدود المتفق عليه مع المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية في سياق                 
دود؛   ابرة للح وان الع راض الحي ن أم ة م ة التدريجي المي للوقاي ار الع روة) 3(اإلط ة للث ز وضع سياسات إنمائي  لتعزي

اليم؛                دان واألق اج     ) 4(الحيوانية من أجل مصلحة الفقراء والتفاوض عليها في مختلف البل ة ألخصائي إنت إضافة وظيف
 .حيواني إقليمي في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

امج                .198 دعم في السياسات والمؤسسات            ) 1: (4-1-2وسُتستخدم موارد النمو الحقيقي في البرن ديم ال ل تق لتعجي
ز النمو                      للتسو ة من أجل تعزي ار في الصناعة الزراعي يق بواسطة القطاع الخاص ولتطوير األعمال الزراعية واالبتك

ة               ) 2(والتنافسية التجارية؛    ة والتجاري ارات الفني ا من أجل تحسين المه ا إقليمي زيادة توزيع مواد بناء القدرات وتكييفه
 .ا على الخدمات الضرورية وتقانات ما بعد الحصادلدى صغار المزارعين ومنشآت التجهيز الزراعي وحصوله

ي    5-1-2وسُتستخدم األموال اإلضافية في البرنامج           .199 ا يل دولي من أجل االستمرار            ) 1: ( فيم اون ال ة التع تقوي
ة؛   ة الحيواني وارد الوراثي ي للم يف الجزيئ ل التوص دنا لعم مات ال ق واس وير وتطبي ي تط ع ) 2(ف راع بوض اإلس

ات              بروتوآوال  ات الشرح لقاعدة بيان دي وبيان وفير سالسل الحامض النوي ل وت ات والتحلي ة ألخذ العين ت قياسية دولي
ة؛    ات المستأنس ي الحيوان وراثي ف وع ال ات التن ام معلوم لة بنظ اج  )  3(متص ة بإدم الالت المحلي دة الس يم فائ تعظ
ة المعلومات الجزيئية والظاهرية من خالل شبكة دولية وما يتصل بها من   ة أخرى     .   حلقات عملي اك أولوي وستكون هن

هي تقوية العمل في الصحة العامة البيطرية بالترآيز على استنباط أدوات جزيئية واعتمادها ونقلها من أجل التشخيص         
 .والرقابة ودراسة األوبئة

 تأثير النمو االسمي الصفري

درات وإذاع   :  بعدة طرق 0-1-2سيتأثر البرنامج        .200 اء الق ة      فبن ة الممارسات الزراعي ة تجارب السياسات وأمثل
ى      .  الجيدة لن يمكن تنفيذها إال في عدد محدود من البلدان          ز إل ل الترآي وارد يجب نق وفي الزراعة الموجهة لصيانة الم

ذه التجارب       رويج ه ام التجارب في نُ      .  تقييم التجارب القطرية الماضية والحالية بدًال من ت درات واقتس اء الق ا بن ظم  أم
دة               .  اإلنتاج المتكاملة فسيقتصر على واحد أو اثنين من هذه النظم          دًا في م ويعني النمو االسمي الصفري تخفيضًا جدي

ا االستشاري                        ر من دوره ل بكثي ا ُيقل ا مم ود جدول أعماله ة الزراعة وفي عدد بن وسيصبح من الواجب    .  انعقاد لجن
نظورية العالمية وفي المسائل المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية إحداث تخفيض آبير في المساهمات في الدراسات الم   

ذ   .  آما يجب تخفيض االجتماعات االستشارية مع موظفي المكاتب اإلقليمية  . المستدامة وسيتباطأ العمل في إعداد وتنفي
 .برنامج العمل متعدد السنوات لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

امج وسيضطر ا     .201 ة    1-1-2لبرن االت ذات أولوي ا مج ى أنه ارف عل ات وإدارة المع م المعلوم ة ُنظ ى معالج  إل
دهور األراضي     .  منخفضة ة بت ك المتعلق ل تل ة باألراضي مث طة المتعلق ن األنش ر م تقلل بكثي ا أن التخفيضات س آم

دان أفريقي                     ى بل أثير عل ـه ت ا سيكون ل ذيات مم ة وإدارة المغ أثرت         وصيانتها، وبخصب الترب ي ت ة الت ا الالتيني ا وأمريك
دهور األراضي        ة في قضايا األراضي                    .  بدرجة آبيرة من ت ديات الدولي ة للمنت دمها المنظم ي تق وستقل المدخالت الت

 .والمياه آما سيتناقص بدون أي شك تسليم الخدمات الفنية للبرنامج الميداني

امج       .202 ق بالبرن ا يتعل دع 2-1-2وفيم تبعاد ال ب اس ة     يج ة النباتي وارد الوراثي ات الم ة لمجموع بكة الدولي م للش
.  ، وسيكون لهذا تأثير سلبي على تعزيز إنتاجية المحاصيل وإنتاجها في مختلف البلدان         خارج الموقع لألغذية والزراعة   

ة   وسيقل اشتراك البلدان النامية في وضع المواصفات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات آما ستقل أنشط            ذه االتفاقي ة ه
إلدارة             .  في الوصول إلى المنتفعين بواسطة ُنظم المعلومات والمساعدة الفنية         دعم ل وال بد من إحداث تخفيضات في ال

 .، وآذلك إلنتاج المحاصيلالحيويةالمتكاملة لآلفات وإلدارة المبيدات وتحسين المحاصيل والتقانة 

يز المقصود لألطلس العالمي التفاعلي لإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان         ، فإن التعز  3-1-2وبالنسبة للبرنامج        .203
آما أن تنفيذ عدة أنشطة  .  سيتأخر من حيث التغطية الجغرافية ومن حيث اإلدماج المقصود مع أنظمة معلومات أخرى 

روة الحيوا                 -للوصول إلى الخارج     ى سياسات الث اوض عل ة للتف ة وإقليمي يتأخر أو     وخصوصًا إنشاء منابر وطني ة س ني
دابير                     .  يقل دعم ت ذائي وب رًا بالدستور الغ وأما العمل في مجال الصحة العامة البيطرية الذي ليس مرتبطًا ارتباطًا مباش

ة         ة باألغذي ل األمراض المنقول الصحة والصحة النباتية فيجب تخفيضه، ومن أمثلة ذلك تصميم الممارسات الجيدة لتقلي
دة لم    ة الجدي دابير الوقاي وان  وت ر فسيجب       .  كافحة أمراض الحي ة في تخفيف حدة الفق روة الحيواني ا بشأن دور الث وأم

بل العيش   ة وُس روة الحيواني ى الث أثيرات حاالت الطوارئ عل دز وت ار مرض اإلي ق بتخفيف آث ا يتعل تخفيضه، إال م
ا ة به امج م  .  المرتبط م برن ك دع ي ذل ا ف راض المفصليات، بم ي إدارة أم ل ف ينخفض العم ا وس ة التريبونوزوم كافح

ة           ة والبيئ روة الحيواني ين الث .  الحيوانية، وآذلك العمل في الموارد الطبيعية والجوانب المتصلة بالسياسات في التفاعل ب
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ر       ى ال تتعرض للخط ا حت دود دني نخفض إال بح ن ي ة فل ة الحيواني الموارد الوراثي توري الخاص ب امج الدس ا البرن أم

وفي نظام إمبريس سيحتاج العمل في تصميم وتطبيق نظام مبكر واستراتيجية لمكافحة            .  لالتعهدات التي صدرت بالفع   
 .األمراض إلى تمويل من خارج الميزانية حتى يستطيع أن يستمر

ة في المزرعة        4-1-2وسيضطر البرنامج        .204  إلى استبعاد الدعم الفني وُنظم المعلومات المتعلقة بالقوى المحرآ
ة ك   آم.  وبالميكن ي ذل ا ف واق، بم زارعين واألس ين الم ز الصالت ب درات لتعزي اء الق ي بن ر ف يض آبي يحدث تخف ا س

زارعين  ات الم دى منظم ة ل درات التجاري ين الق اعدة لتحس تبعاد المس ات .  اس ي السياس ح ف ديم الُنص يكون تق وس
ة،        دادات والزراعة التجاري دعم   .   عرضة للتخفيض  والمؤسسات لدوائر األعمال الزراعية، وإدارة سلسلة اإلم ا ال وأم

ر الرئيسي             ه من موظفي المق ا الوسطى والشرقية فيجب تقديم المتعلق بإدارة المزرعة واألعمال الزراعية في أوروب
فقط آما سُتستبعد وظيفة أخصائي في الصناعات الزراعية في آسيا، وإن آان الدعم سيزيد بصفة عامة لتحسين الكفاءة      

 .عة المحاصيل الغذائيةوالتنافسية في ُنظم زرا

امج      .205 وارد سيضطر البرن اقص الم ع تن ي5-1-2وم اة ف ن المخرجات المتوخ اء م ى االنته ذيات :  إل إدارة مغ
ة                             ليم المخرجات الخاصة بتقان ة باإلشعاع، في حين أن تس لية، ومعالجة األغذي اءة التناس وان والكف التربة، تغذية الحي

ة              الحشرات العقيمة ضد ذبابة فاآ     هة البحر المتوسط والتوصيف الجزيئي للموارد الوراثية الحيوانية وفي الصحة العام
 .البيطرية سينقص بدرجة آبيرة

 السياسات والتنمية في قطاعي األغذية والزراعة: 2-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغييرات البرامجية

  بمرجب النمو الحقيقى

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

الكيانات البرامجية المشترآة بين  2-2-0
وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى 

 قطاعى األغذية والزراعة

6.603 1.242 7.845 500 8.345 

 21.825 1.308 20.517 )109( 20.626 التغذية وجودة األغذية وسالمتها 2-2-1
 35.319 1.500 33.819 )98( 33.917 المعلومات عن األغذية والزراعة 2-2-2
رصد األغذية والزراعة وتقييماتها  2-2-3

 وتوقعاتها
15.119 )467( 14.652 300 14.952 

سات الزراعة واألمن الغذائي سيا 2-2-4
 والتجارة

13.024 )922( 12.102 1.214 13.316 

 11.793 0 11.793 534 11.258 إدارة البرنامج 2-2-9
 105.549 4.822 100.727 180 100.547 المجموع

     )6.836(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     93.891     المجموع

 

  النمو الحقيقي الصفريالتوجهات الموضوعية بموجب

ؤتمرات أو              2-2ُيشارك البرنامج الرئيسي         .206 ي وضعتها الم  مشارآة آبيرة في األولويات العالمية واإلقليمية الت
ة   المي لألغذي ة الع ؤتمر القم ك م ي ذل ا ف ية، بم ة الرئيس ات الدولي اد : اإلعالن د االنعق نوات بع ؤتمرات خمس س ، والم

ة،       الوزارية التي تعقدها من  ديات منظمي سالمة األغذي ه، ومنت ظمة التجارة العالمية ومؤتمر تمويل التنمية في مونتيري
دم في مكافحة               . وإعالن األلفية الثالثة، والقمة العالمية لمجتمع المعلومات       ة التق وتشمل المتابعة تحليل أسباب عدم آفاي

ا             ي يمكن اتخاذه ال الت راح ودعم األعم ة، واقت دولي، من أجل تحسين        الفقر وسوء التغذي وطني وال عن المستويين ال
ة   ة االجتماعي ي التنمي ة ف ة والريفي ة الزراعي اهمات التنمي ف مس ى مختل ه عل ت نفس ي الوق د ف ع التأآي ع م الوض

املة ات األخرى. واالقتصادية الش ارة  : ومن التوجه ام للتج ي صياغة نظ ة ف دان النامي ارآة البل ن مش د م ضمان مزي
ى        الزراعية والغذائي  دة عل ة قائم على القواعد، تحسين جودة األغذية وسالمتها للمستهلكين، مساعدة االقتصادات المعتم

تراتيجيات                  ة الوشيكة، اس ذار المبكر عن األزمات الغذائي السلع األساسية باستراتيجيات لتطويرها وتنويعها، تقديم اإلن
ة    أثيرات العولم ر، ت دة الفق ف ح ة لتخفي وارد الطبيعي ورة    إدارة الم ة ث ذائي، معالج اد الغ ى االقتص دن عل ع الم  وتوس

ذلك يمكن                   الم، وب ارف في الع المعلومات التي تفصل الفقراء والجياع في المناطق الريفية عن موارد المعلومات والمع
 . الريفية" الفجوة الرقمية"تخطي 
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ة       .207 ام إحصاءات المنظم ل بنظ يبدأ العم ديث، وصيغته القطرFAOSTATوس ة  الح د CountryStatي ، بع
وبالمثل سيستمر العمل في تحسين الوصول       . مراجعة منهجيته ومجاالته وبارامترات نماذجه وأدوات إذاعة معلوماته       

ة               ة والتناسق في المعلومات الزراعي . إلى مصادر معلومات المنظمة بموجب إطار النظام العالمي للمعلومات الزراعي
ذويًا               وسيكون من بين إنجازات هذا البرن      اٍف تغ امج الرئيسي استمرار العمل الهادف إلى تحسين الحصول على غذاء آ

ة                    ة الوطني ذاء، وخصوصًا بفضل التثقيف التغذوي والسياسات اإلنمائي ذا الغ ا أن األنشطة     . ومأمون واستهالك ه آكم
اون                   ة التع ة بفضل تقوي ى جانب البحوث التجريبي ة، إل ة والنظري ين مختلف المؤسسات    التكميلية في األطر المنهجي  ب

 .ومختلف أصحاب المصلحة، ستدعم أيضًا تحليل السياسات وإقامة الحوار

امج  ة    : 0-2-2البرن اعي األغذي ي قط ة ف ل السياسات والتنمي ن أج ين المصالح م ترآة ب ة المش ات البرنامجي الكيان
  والزراعة

بما ضمن فى الخطة       وأجريت عمليات نقل الموارد من برامج أخرى لتمويل الكيانات             .208 دة، حس ة الجدي  التحليلي
ة . 2011-2006المتوسطة األجل  ل المتابع د الخاص بعم ان البرامجى الجدي ى إطار الكي وارد ف ذلك ستخصص م آ

 .بشأن الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم األعمال المطرد للحق فى غذاء آاف فى سياق األمن الغذائى القطرى

ذائي                      - سيغطي هذا البرنامج      .209 دام األمن الغ إلى جانب استمرار نشاطه الرئيسي وهو نظم المعلومات عن انع
لة    رائط ذات الص م الخ ة ورس نقص األغذي رض ل لع     - والتع ة للس يم الدولي ل الق ي سالس ة ف رات الهيكلي ل التغي  تحلي

 تعتمد على التجارة الدولية بالسلع  آما أنه سيتعقب تأثيرات هذه التغييرات على البلدان النامية التي         .  الزراعية األساسية 
ة            ك السلع أو مستوردة لألغذي دان مصدرة لتل ذه البل ين     . األساسية سواء آانت ه الين مهم ام خاص لمج . وسيوجه اهتم

اه                ا وصادراتها، وخصوصًا في االتج ع إنتاجه ى تصدير السلع األساسية لتنوي األول، المجال أمام البلدان المعتمدة عل
ي نحو منت احاُألفق ة للنج تراتيجيات المطلوب ة مضافة، واالس ئة عن . جات ذات قيم أثيرات الخاصة الناش اني، الت والث

نخفض                دخل الم ذائي ذات ال دان العجز الغ ام بل امج    . التغيرات الهيكلية في أسواق األغذية العالمية أم ا سيسعى البرن آم
رات         إلى التعرف على المشكالت المقبلة المرتبطة بالتطورات طويلة األ         الم بسبب تغي ة في الع ة والتغذي جل في األغذي

 .الترآيب السكاني ومواقع وجود السكان

رة            .210 ين أصحاب المصلحة وتشغيل             2007-2006آما أن األنشطة في فت  ستحلل تشكيل شبكات المعلومات ب
زارعين                     ى صغار الم أثيرات الرئيسية عل ى القضايا الرئيسية والت ى االتجاهات    تلك الشبكات، وتتعرف عل تنادًا إل اس

ة   رات في                            . السابقة والحالي ق التغي ل وتوثي ل، لتحلي ى األق ة عل وسيوضع إطار نظري، من خالل ثالث دراسات حال
رص      ن ف رات م ك التغي ن تل أ ع ا ينش وبرمارآت، وم ريع لمحالت الس ار الس ك االنتش ي ذل ا ف ذائي، بم االقتصاد الغ

دا       ة  وتهديدات أمام صغار المزارعين في البل المي؛ بحيث                  . ن النامي ذائي الع ة األمن الغ ين للجن د دورت رر عق ومن المق
 . على استعراض خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية في منتصف المدة2006تترآز دورة 

  التغذية وجودة األغذية وسالمتها: 1-2-2البرنامج 

ى     بفضل تسهيل الحصول على أغذية وافية تغذويا ومأمونة واست             .211 تنادًا إل ع اس هالك تلك األغذية بواسطة الجمي
لوب  ذاء"أس ي الغ امج    "الحق ف إن البرن المتها، ف ة وس ودة األغذي ة لضمان ج ة عالي ناد أولوي ع إس دم 1-2-2، وم  يق

ى الدستور              . مساهمة مباشرة إلنجاز العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة         ز األساسي عل تبقي الترآي ه سيس ا أن آم
ذائي               ال غذائي والقضايا المتصلة به من حيث سالمة األغذية وجودتها، ومعلومات التغذية والتثقيف التغذوي، واألمن الغ

ة         ات اإلنمائي ي السياس ب ف و الواج ى النح ة عل ارات التغذوي ور االعتب ب ظه ى جان ة إل دخالت التغذوي ري والت األس
 .الوطنية

  معلومات األغذية والزراعة: 2-2-2البرنامج 

ؤوالن بصورة          .212 ا المس ق وهم ة والتوثي م المكتب م اإلحصاءات وقس طة قس امج بواس ذا البرن ذ ه تمر تنفي سيس
ة   ات الزراعي المي للمعلوم ام الع ار النظ ب إط ة بموج ي المنظم ية ف ات األساس م المعلوم ن ُنظ ترآة ع ل (مش مث

FAOSTATومرآز الوثائق اإللكترونية في المنظمة .( 

ات ومجاالت                    FAOSTATع أن يبدأ نظام     والمتوق     .213 ة، بمنهجي ة المقبل رة المالي ه في الفت د تحديث  في العمل بع
ة،       CountryStatنظام    آما أن من المتوقع ل    . وبارامترات نماذج وأدوات توزيع منقحة     وهي  ( أي اإلحصاءات القطري

ن  ة م ون ) FAOSTATالصيغة القطري ة وأن تك اح المراحل التجريبي از بنج لأن تجت غيل الكام اهزة للتش ن .  ج وم
وسيكون نظام تقدير الجودة الجديد     . المخطط توفيق التصنيفات اإلحصائية في المنظمة توفيقًا آامًال مع المعايير الدولية          

أدوات         FAOSTATوسيسمح نظام . جزءًا من النظام اإلحصائي  ات والعمل ب ع البيان نقح لتجمي ة نظام م د بإقام  الجدي
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وسيصل برنامج التعداد الزراعي العالمي    . االستبيانات، نقاط االتصال، المتابعة النشيطة والتحرير     إذاعة معززة تشمل    
 . بأسلوب جديد في عمل التعدادات الزراعية2006 إلى مرحلة التشغيل الكامل عام 2010

ا       .214 ار النظ ة بموجب إط ي المنظم ات ف وارد المعلوم ى م ين الوصول إل ى تحس تمر السعي إل المي وسيس م الع
ة         ات النموذجي للمعلومات الزراعية، مع التأآيد الواجب على مزيد من التناسق في المعلومات الزراعية وتوسيع المكون

ة تويات الوطني ى المس امج إل ذا البرن ي ه ة ف ي المنظم يتحقق التناسق، . ف وروس ة أم ين جمل ، من خالل خطوط من ب
ة، وتحسين أوصاف المصادر باستعمال       توجيهية للنشر اإللكتروني تستند إلى أفضل ال  ايير الدولي ممارسات وإلى المع

أنتولوجيا  وبيانات شرحية متعددة اللغات، ووضع معايير لغوية خاصة باألمن الغذائي والتنمية الريفية ومعايير لوضع        
ة للعمل متع               دد التخصصات  معلومات المنظمة في صورة رقمية متعددة اللغات، والتنسيق من خالل مجاالت األولوي

ا                     ة وأدوات إدارة محتوياته دى المنظم ُنظم الموجودة ل ى الجودة في ال وسيتواصل الحوار مع      . المنطبقة بما يحافظ عل
يم احتياجات األعضاء                 ى نحو أفضل، وتقي ا عل ا وتبادله ارف والوصول اليه أعضاء المنظمة لحشد المعلومات والمع

ة         وستكون أدوات . ورصد وتقييم تأثير المعلومات     التنفيذ المفضلة هى مشاورات الخبراء الفنية لمناقشة األطر المعياري
دولى؛      ع ال اء والمجتم ين األعض ا ب ات فيم ادل المعلوم ة لتب ات االلكتروني ديات واالجتماع ا؛ المنت اق عليه واالتف

 .واجتماعات األجهزة الرياسية للمنظمة لمناقشة قضايا السياسات واقرارها

رنامج سد الفجوة الرقمية الريفية سيجري نقل خبرة إدارة المعلومات إلى البلدان األعضاء من  وضمن إطار ب       .215
ارف                 ,AGORA, AGLINET(خالل تطبيق نماذج التعلم عن ُبعد، وتسهيل الوصول إلى شبكات المعلومات والمع

AGRIS (             ديم ة عن إدارة المعلومات وتق ة فني ات عملي ة وحلق ة    وعقد مشاورات خبراء إقليمي  خدمات استشارية وفني
داني امج المي ا بفضل   . بموجب البرن ذي سيصبح ممكن ة، ال وبين التذآاري د ل ة ديفي ي مكتب ادي ف د الم يؤدي التجدي وس

ة                      ة مرآزي ى أن تصبح الخدمات والمرافق من آخر طراز، سواء آمكتب مساهمة طوعية آبيرة من البلد المضيف، إل
ي ذل  ا ف ة، بم ي المنظم ة ف ة أو رقمي ة مادي وارد الرقمي ر للم ين والبحث، ومختب تفيدين، والتلق اآن الطالع المس . ك أم

اع أسلوب الكونسورسيوم                 يتعزز بفضل اتب ا س ة آم ة اإللكتروني ل  (وسيتقوى المدى الكامل للمكتبة وخدمات المكتب مث
 .وتعزيز أدوات المكتبة) آونسورسيوم مكتبة األمم المتحدة

  راعة وتقييماتهما وتوقعاتهمارصد األغذية والز: 3-2-2البرنامج 

يالت، وتطوير قواعد               وقعات سيوجه هذا البرنامج التأآيد إلى العمل في ت             .216 ى التحل ة عل  السلع األساسية القائم
ذائي    ) األسعار، الكميات، السياسات، وما الى ذلك    (البيانات األساسية    وتوفير المعلومات واإلنذار المبكر عن األمن الغ

ة        على المستوي  ة والمحلي ة والوطني ة واإلقليمي ي أمكن        ). األسرة (ات العالمي لعية عن القضايا الت وستوضع دراسات س
واردات من                     التعرف على أهميتها، بما في ذلك استراتيجيات إدارة األخطار الدولية والوطنية في مجال الصادرات وال

ة في األسوا              ع وإضافة القيم ة وأسواق التصدير      السلع األساسية، واستراتيجيات التنوي وسيستمر العمل في      . ق المحلي
ة في السياسات                           ل اإلصالحات المطلوب الم، مع تحلي ة في الع يبدأ  . وضع نموذج ألسواق السلع األساسية الزراعي وس

 آما ستصدر مطبوعات عن مسائل        "2050الزراعة عام   "العمل التحضيري في إعداد دراسة منظورية طويلة األجل         
 .ة دوليةمواضيعية ذات أهمي

  سياسات الزراعة واألمن الغذائي والتجارة: 4-2-2البرنامج 

ذائي                 4-2-2ُيغطي البرنامج        .217 األمن الغ ا وصالتها ب  الجوانب الرئيسية في سياسات السلع واستراتيجية تنميته
ا تتضمن         . على المستويين الوطني واألسري    ديم     وفيما يتعلق بسياسة التجارة الزراعية الدولية، فإنه يالت وتق  عمل تحل

ات               ق االتفاق ة وتطبي ة الدولي ة في المفاوضات التجاري المساعدة الفنية للبلدان وبناء القدرات على دعم المشارآة الفعال
لعية                    . التجارية المتعددة األطراف   رة التعرض للصدمات الس تراتيجيات التعامل مع آث يالت تتصل باس وستوضع تحل

ذائي               على المستويين االقتصادي الك     ى األمن الغ واردات عل رة ال ي واألسري والنعكاسات طف ق بتطوير      . ل ا يتعل وفيم
 . السلع سُتوضع تحليالت وتقدم المساعدة الفنية للبلدان عن السياسات والبرامج لزيادة حصيلة الصادرات وللتنويع

رة       .218 ي فت ر ف ي اآلخ اه الرئيس أثيرات التنمي 2007-2006واالتج م ت ز فه و تعزي ة  ه ة والريفي ة الزراعي
وسيتحقق ذلك . والسياسات البيئية على الفقر واألمن الغذائي وذلك بفضل وضع منهجية وإجراء دراسات حالة تجريبية         

دور األنشطة غير الزراعية في     : بمزيد من العمل التحليلي وبحوث السياسات في عدد من القضايا ذات الصلة، وتشمل            
ة                التنمية الريفية وصلتها بالزرا    ة الهجرة في التنمي عة؛ تجارية الزراعة وتأثيراتها على رفاهية صغار الحائزين؛ أهمي

داد                               أثيرات شبكات اإلم ر؛ ت ة من أجل تخفيف حدة الفق ل الخدمات البيئي ع مقاب ة دف الريفية وتخفيف حدة الفقر؛ إمكاني
وع الزراعي          ى التن ة المحصولية وعل ة األسرة   بالبذور على الحصول على الموارد الوراثي ى رفاهي ى   . وعل ُيضاف إل

دان لتسهيل إدخال                          ين المؤسسات في عدد من البل اون ب ة التع ي وتقوي ى إجراء عمل تحليل يتجه إل ز س ذلك أن الترآي
ة عن                        ة الطوعي اج الخطوط التوجيهي ر وإدم تراتيجية تخفيف حدة الفق ات اس ذائي في ورق األمن الغ ام ب نواحي االهتم

 .ادات في مجال السياساتالحق في الغذاء ضمن اإلرش
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 تصور النمو الحقيقي

ة وتقييمات                 0-2-2سيزيد العمل بموجب البرنامج          .219 ى عمل مسوحات عن التغذي  في بناء القدرات الوطنية عل
ة ة بفضل   . للتغذي ات الضعيفة ودراسات حال ح المجموع ات وضع مالم ق منهجي د عن تطبي ل جدي ُيجرى عم ا س آم

ع ش   مها م ا وتقاس رينتجميعه م       . رآاء آخ ميم ُنظ ن تص ة ع ة منهجي وط توجيهي ع خط ي وض ًا ف ل أيض ُينفذ عم وس
الج بوجه خاص                        ي تع ة ورسم الخرائط ذات الصلة الت نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ المعلومات عن انع

 .قضايا السياسات

امج       .220 ي البرن ة هي     1-2-2وف درة أمان ة ق ى تقوي ي إل و الحقيق يؤدي النم ع     س ى توزي ذائي عل تور الغ ة الدس ئ
ق المتقاسمة                          ك مرافق التوثي ا في ذل دة، بم المعلومات واالتصاالت بشأن وضع المواصفات وبشأن النصوص المعتم
ة           ديات الدولي ة في المنت ادة حضور موظفي األمان على اإلنترنت، والترجمة والنشر في الوقت المقصود إلى جانب زي

رح      وهناك ثالث وظائ  . واإلقليمية دة ستساعد في العمل المقت د       . ف جدي ة الطلب المتزاي وارد لمواجه ا سُتستخدم الم آم
ك  ذائي، ويشمل ذل تور الغ ة بالدس ي األنشطة المتعلق درات ف اء الق ى بن ذائي ) 1: (عل تور الغ ة للدس ان وطني اء لج إنش

تحسين  ) 2(ع المواصفات الغذائية؛    وتقويتها وإقامة نقاط اتصال لتحسين مشارآة البلدان النامية في العمل الدولي لوض           
وارد النمو      . أدوات لبناء القدرات في مجال سالمة األغذية      ) 3(فاعلية الُنظم الوطنية للرقابة على األغذية؛        وستساعد م

ة الم                  يم سالمة األغذي ة ب  الحقيقي أيضًا على تعزيز المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي وللبلدان بشأن تقي ة  عامل التقان
يمكن إضافة وظيفتين فنيتين، منهما     ( ومصادر الخطر الميكروبيولوجية في األغذية والملوثات الغذائية الجديدة          الحيوية

 ).واحدة ألخصائي في األغذية المحورة وراثيًا

دان أخرى بواسطة         FAOSTAT سُتستخدم موارد النمو الحقيقي لتوسيع نظام        2-2-2وفي البرنامج        .221 ى بل  إل
وارد             . CountryStatنظام   وهناك مجال ثاٍن هو فتح أبواب جديدة في قاعدة البيانات اإلحصائية، وهي إحصاءات الم

ة                    . الزراعية واألسعار والدخل   ة لتحسين التناسق وتغطي وهناك مجال ثالث هو أنشطة التنسيق اإلحصائي في المنظم
د            ى البل ات        مختلف قواعد البيانات، وتحسين جودتها وتقليل العبء عل ع البيان ق بالنظام      . ان في أنشطة تجمي ا يتعل وفيم

تعزيز أدوات الوصول إلى : العالمي للمعلومات الزراعية وما يتصل به من مجاالت سُتستخدم موارد النمو الحقيقي في            
ز    ي مرآ ي ف وى الرقم ادة المحت ام؛ وزي ذا النظ ي ه ات ف اف المعلوم ل آّش دان األعضاء، مث ام بواسطة البل ذا النظ ه

ة             الو ثائق اإللكترونية في المنظمة دعمًا للمكتبة اإللكترونية مما يتيح للبلدان األعضاء الوصول إلى معلومات عن التنمي
ة إضافية     االت زراعي ي لتغطي مج ر اإللكترون ة عن النش ات؛ خطوط توجيهي دة لغ هولة وبع ة بس ة والريفي الزراعي

ة؛ تح     اص بالمنظم ب الخ ع وي ي موق ث ف ة البح ين عملي ات     ولتحس ددة اللغ د المتع ن ُبع تعّلم ع اذج ال ت نم ين توقي س
توى         ى المس ذآور إل المي الم ام الع ات النظ ل منهجي افية لنق ة إض ة إقليمي ات عملي ات؛ حلق إدارة المعلوم ة ب والخاص

 .الوطني

ة              3-2-2وسيحاول البرنامج        .222 دادات الغذائي نة لعمل تقييمات المحاصيل واإلم تُ .  إيجاد منهجيات محّس عمل وس
ة          ة المتوقع ذائي والطوارئ الغذائي . التحليالت وُتقدَّم المساعدة الفنية للبلدان عن استراتيجيات معالجة حاالت النقص الغ

 .آما سيوضع تقييم لتأثيرات المعونة الغذائية على أسواق السلع واألسر المتأثرة

ر         : في 4-2-2وسُتستخدم الموارد الزائدة بموجب البرنامج        -17     .223 اليف االقتصادية للفق  منهجية لقياس التك
ر في الريف                          ة وفي تخفيف حدة الفق ر الزراعي في التنمي دخل غي يم دور ال ارة؛ تقي ودراسات تجريبية في بلدان مخت
ة                      ار الخارجي يم اآلث اهج تقي ذلك اجتماعات عن من وصلته بالزراعة؛ دعم تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، وآ

ة  ي      .  البيئي يالت ف ات، وعمل تحل ى المعلوم دة عل ات المتزاي ة الطلب ه سيصبح من الممكن مواجه ك أن ى ذل ُيضاف إل
 .الوقت المطلوب وبناء القدرات على التعامل مع مناخ تجاري دولي متزايد التعقيد

 تأثير النمو االسمي الصفري

امج      .224 ي البرن ن ال0-2-2ف ة األم واتر دورات لجن ر ت ن يتغي ادة  ، ل ى إع ة إل دعو الحاج ن ت المي ولك ذائي الع غ
ائق         ة الوث ارير اإلضافية       . تكييف هيكل هذه االجتماعات ومدتها، إلى جانب تقليص آمي ة التق ى تغطي اج األمر إل ويحت

ام  دى الخاص ع ا المنت ينظر فيه ي س ة2006الت ارج الميزاني أموال من خ ك ب دني وذل ع الم ارآة من المجتم . ، والمش
 .آبيرة مساهمة المنظمة في رصد األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثةوستقل بدرجة 

ة                           .225 نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ آذلك سيحدث تأثير سلبي على أهداف نظام المعلومات عن انع
ي ا يل ثًال آم ك م رائط ذات الصلة، وذل م الخ ل ال: ورس ا، وتقلي ات اإلحصائية وتحليله ع البيان ل جم ة تقلي اعدة الفني مس

للبلدان من أجل إنتاج واستخدام المعلومات اإلحصائية المتعلقة باألمن الغذائي؛ إنقاص ضروري في الدعم للتعاون بين       
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وهناك مجال آخر سيتأثر هو تقييم      ". حالة انعدام األمن الغذائي في العالم     "مختلف الوآاالت؛ صعوبات في إنتاج ونشر       
 .ج المالمح التغذوية القطريةالتغذية وتأثيراتها على إنتا

ك                      .226 رة، وهي تل ي آانت مخططة، أو تخفيضها بدرجة آبي وسيكون من الضروري استبعاد عدد من البنود الت
ر؛  إدارة التغذية في اقتصاد غذائي: التي ُتعالج ما يلي    ى األسواق          متغي ا عل يم السلع الرئيسية وتأثيره تطّور سالسل ق

ذا    ديموغرافي والتحّضر   ؛ ئيوالتجارة واألمن الغ ر ال اط االستهالك    : التغي ى أنم ا عل درة    تأثيرهم ل ق ذا تقلي ى ه ؛ ومعن
 .المنظمة على التأثير في صنع القرارات عند مواجهة سياقات خارجية سريعة التغير

ق بترآ              1-2-2وفي البرنامج        .227 يب   سيكون معنى النمو االسمي الصفري إحداث تخفيض آبير في العمل المتعل
دريب          درات وأنشطة الت اء الق اري         . األغذية، والمطبوعات، وبن ة في العمل المعي ة مساهمة المنظم ن يمكن مواجه ول

ذيات        ن المغ ات م أن االحتياج رى بش دة األخ م المتح االت األم ع وآ ترك م اء    . المش اء أو إرج ر إلغ يتطلب األم وس
ولن يستفيد العمل  . كاربوهيدرات في التغذية البشريةمشاورتين للخبراء إحداهما عن الدهون والزيوت واألخرى عن ال  

ب    ن الكت ا وال م رر إنتاجه دريب المق ة الت ن أدل وطني م توى ال ى المس رة عل ة األس ذائي األسري وتغذي ن الغ ي األم ف
ات       يم لالحتياج ل تقي ب الخاصة بعم ن الكت ذوي، وال م ف التغ ن التثقي ة ع ات العملي ن الحلق ة، وال م واد التعليمي والم

تجابة ألوضاع الطوارئوا ى سالمة . الس ة عن إدارة األخطار عل ة إقليمي ة تدريبي ة عملي اء حلق ر إلغ يتطلب األم وس
ي عن مصادر الخطر                     اع فن ة واجتم ة في األغذي يم مصادر الخطر الميكروبيولجي راء عن تقي األغذية، ومشاورة خب

تبعاد ست دورات من لجان               وفيما يتعلق بالدستور الغذائي، فإن ميزانية النمو         . الكيميائية االسمي الصفري ستعني اس
 .التنسيق اإلقليمية المشترآة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية

امج       .228 ي إحصاءات      2-2-2وفي البرن ة وف اء العمل في اإلحصاءات البيئي و االسمي الصفري إلغ ي النم ، يعن
حد من القدرة على رصد إنفاق الحكومة على الزراعة؛ تأخير        ال: ويمكن أن يؤدي نفس التصور إلى     . الدخل واالستثمار 

دد   ل ع ا؛ تقلي ع اإلحصاءات ونشرها وإذاعته أخير تجمي ذائي؛ ت ن الغ اس األم ي وضع مؤشرات إضافية لقي العمل ف
دان         . CountryStatالبلدان التي ستستفيد من نظام       ا عن ُنظم    . وسيستدعي األمر الحد من المساعدة المباشرة للبل وأم

ومن شأن تصور النمو االسمى       .  بعد تحديثه لن يمكن تحقيقها     FAOSTATالمعلومات فإن التوقعات العالية من نظام       
المي للمعلومات          الصفري واحتمال خسارة بعض الوظائف إحداث تأثير سلبي على المضي في تطوير إطار النظام الع

ة،             ة الريفي امج سد الفجوة الرقمي ة      الزراعية داخل المنظمة وبرن ات اإلقليمي ذا التصور      .  ومعالجة األولوي وسيتطلب ه
دمات   ن الخ ا م ارس والمصنفات وغيره ل الفه ل عم ي   . تقلي تراك ف ة لالش ي المنظم دودة ف وارد المح اض الم وبانخف

 .مكتبات سيستدعي األمر استكمال ذلك بواسطة المنتفعين، استنادا إلى حجم الطلب

امج      .229 ي البرن يعتمد ا3-2-2وف اج ، س ي إنت ل ف ة"لعم ة والزراع ة األغذي ب  " حال ن جان ل م دخالت أق ى م عل
رة                  شأنالخبراء الخارجيين وأصحاب ال    ه ستقل بدرجة آبي وع وإذاعت ، في حين أن المصروفات على ترويج هذا المطب

اقي الد  . أيضًا ى جانب ب يقل إل ة فس تهالك األغذي اط اس ي أنم ة ف ي عن التطورات المتوقع ل التحليل ا العم راسات وأم
ة  رى (التحليلي رامج أخ ي ب ى مساعدة   ). ف ؤثر عل و واضح أن ي ا ه ذا آم أن ه ن ش ة  وم ة الغذائي ات المنظوري الدراس

 .والزراعية العالمية

اليف                       4-2-2وفي البرنامج        .230 اس التك ة لقي ل العمل في منهجي ى تأجي ، يؤدي تصور النمو االسمى الصفري إل
وع ادية للج تؤجل ا. االقتص ل س ار    وبالمث يم اآلث اهج تقي أن من ات بش ة واالجتماع ات البيئي ذ االتفاق ًا لتنفي ارير دعم لتق

اف والتصحر               م المتحدة لمكافحة الجف ة األم ع     . الخارجية البيئية، وخصوصًا ما يتعلق باتفاقي ق بأنشطة تنوي ا يتعل وفيم
ن إع    رًا م زءًا آبي مل ج ذي يش ل ال و العم يتها، وه ة وتنافس ية الزراعي لع األساس ى الس راف عل روعات واإلش داد مش

ة،                        ة الدولي ى مختلف الجماعات الحكومي دان إل مشروعات الصندوق المشترك للسلع األساسية التي ُتقّدم من جانب البل
اد       . فلن يمكن تجهيز إال عدد قليل من المشروعات وتقديمها إلى لجنة الصندوق المذآور             ادة االعتم إن زي ك، ف ى ذل وعل

ذا النشاط          على األموال من خارج ال       ة سيكون ضروريًا لالستمرار في ه ى       .  ميزاني دم إل ي تق ائق الت وسيقل عدد الوث
 .الجماعات الحكومية الدولية أو يجب تقصيرها
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  مصايد األسماك: 3-2البرنامج 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغييرات

ب  ة بموج   البرامجي

  النمو الحقيقى

 لصفرىا

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات   التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

  برنامج عمل

2006-2007  

ى  و الحقيق ب النم بموج

 7.873 300 7.573 0 7.573 معلومات مصايد األسماك 2-3-1
الموارد السمكية وتربية  2-3-2

 األحياء المائية
12.358 41 12.399 500 12.899 

استغالل الموارد السمكية  2-3-3
 واستخدامها

9.882 )131( 9.751 760 10.511 

 11.164 500 10.664 )742( 11.406 سياسات مصايد األسماك 2-3-4
 6.006 0 6.006 3 6.003 إدارة البرنامج 2-3-9

 48.454 2.060 46.394 )829( 47.223 المجموع
     )3.110(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     43.284     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة      3-2سيواصل البرنامج الرئيسي         .231 ا لجن ي أقرته ة الت  معالجة تنفيذ مدونة الصيد الرشيد، وخطة العمل العالمي
وفر اإل                 ي ت ة الت ائر األدوات الدولي ذ س س، وتنفي ة        مصايد األسماك والمجل ة للسير في تنمي طار لوضع سياسات وطني

 .مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بطريقة مسؤولة ومستدامة

ة            .232 ة وإعالن األلفي المي لألغذي ة الع ؤتمر القم وغ هدف م ي بل امج الرئيسي بصورة نشيطة ف وسيساهم البرن
ام     ول ع دار النصف بحل اع بمق دد الجي ل ع ة أي تقلي ماك    . 2015الثالث ايد األس طة مص ون أنش دد، تك ذا الص ي ه وف

تهالك     ة ولالس ة والداخلي واق المحلي مكية لألس تقات الس ماك والمش وفير األس تهداف لت ة موضع اس الصغيرة والحرفي
وعلى ذلك، فسيتجه التأآيد إلى األنشطة التي تهدف إلى زيادة مساهمة مصايد األسماك الصغيرة في األمن                     .  المباشر

 .فيف حدة الفقرالغذائي وتخ

ندتها لمصايد األسماك صكوك                             .233 ي أس ة الت يد في األولوي وقد ظهر التأآيد الكبير على تنفيذ مدونة الصيد الرش
ام            وسيستمر العمل في تطوير     . 2002دولية ذات صلة بالموضوع مثل خطة التنفيذ التي اعتمدتها قمة جوهانسبرغ ع

ة                 منهج النظام اإليكولوجي في مصايد األ        ة وتربي ز مساهمات المصايد الداخلي ة مع تعزي اء المائي ة األحي سماك وتربي
ة  . وسيجري تكييف ُنظم المعلومات الحالية مع االحتياجات الجديدة.  األحياء المائية في األمن الغذائي  وستساعد المنظم

رة أفضل، بما في ذلك الرصد  على استبعاد الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم من خالل تطبيق ممارسات إدا   
 .والمراقبة واإلشراف

املة هي       . وسوف يتم تحديد التدابير الالزمة للتقليل من اآلثار السلبية للصيد على البيئة                .234 ة الش وستكون األولوي
ا                  ة المصايد الصغيرة، وفي مجال تجارة األسماك وجودته بناء قدرات البشر والمؤسسات، وخصوصًا من أجل تنمي

المتهاو دعم             . س ة ل ة المتفوق ز الُقطري ة والمراآ ايد اإلقليمي زة المص ع أجه راآات م اق الش يع نط تم توس وف ي وس
ة             امج   . االستراتيجية التي اعُتمدت أخيرًا لتحسين المعلومات عن أوضاع واتجاهات المصايد الطبيعي وسيواصل البرن

ة،       الرئيسي تخصيص جزء آبير من موارده لدعم البرنامج الميداني           والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك التابعة للمنظم
 .واالستجابة لطلبات البلدان األعضاء

  معلومات مصايد األسماك: 1-3-2البرنامج 

ن          .235 املة ع ات وإحصاءات ش ة بمعلوم دولي بصفة عام ع ال د األعضاء والمجتم ي تزوي امج ف تمر البرن سيس
ة   اء المائي ة األحي ماك وتربي ايد األس ي وضع    مص اعدة ف ات، والمس ة الحاضرة واالتجاه ل الحال ًا لرصد وتحلي دعم

اع   يط للقط ات والتخط ات        .  السياس ادل المعلوم ع وتب فات لجم د ومواص ع قواع ى وض عي إل ل الس ه سيواص ا أن آم
 واإلحصاءات عن مصايد األسماك
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ه،              .236 زة الرياسية        وتنص استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة الصيد الطبيعي واتجاهات دتها األجه ي اعتم  الت
ى         2003في  المنظمة والجمعية العامة لألمم المتحدة عام      ا عل ا وتبادله ات وتحليله ام لتحسين جمع البيان  على إطار ع

 .وسيستفيد تنفيذ هذه االستراتيجية من مشروع مخصص لها. المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

امج      .237 ل البرن وف يعم ة      وس ز الُقطري ة والمراآ ماك اإلقليمي ايد األس زة مص ع أجه راآات م يع الش ى توس  عل
المي للمعلومات عن                           وارد السمكية ضمن النظام الع المتفوقة من أجل المساهمة بمعلومات في نموذج نظام رصد الم

إحصاءات  وحتى في ظروف النمو الحقيقي الصفرى ربما يكون من الضروري تخفيض العمل في                  . مصايد األسماك 
ة لصيانة وإدارة                           دعم خطة العمل الدولي ذه اإلحصاءات، خصوصًا ل ل ه ى مث تفاصيل الصيد، رغم تزايد الطلبات عل

 .أسماك القرش بشأن إدارة طاقة الصيد واتفاق االمتثال الذي أبرمته المنظمة

   الموارد السمكية وتربية األحياء المائية2-3-2البرنامج 

ة وتصنيفها                 سيواصل البرنامج      .238 ة التجاري واع ذات األهمي  تغطية مجاالت عمله الرئيسية في التعرف على األن
ات    اليب وتقني وارد السمكية، ووضع أس يم ورصد الم ي المحيطات، وتقي وارد السمكية ف ى الم ا، وعل ورسم خرائطه

ة ووضع مؤشرات(للبحوث واإلدارة واستخدامها  ة فني ك إصدار خطوط توجيهي ي ذل ا ف د) بم تدامة به ف ضمان اس
ل          .  الموارد السمكية المستغلة   دة مث امج أيضًا معالجة قضايا ناشئة جدي وفرة سيحاول البرن واعتمادًا على الموارد المت

يم                          اخ؛ تقي ر المن ة لتغي أثيرات الممكن ا ورصدها، الت ا وتقييمه ة ورسم خرائطه ة البحري التعرف على الُنظم اإليكولوجي
ة لرصد     ) فيما يتعلق باالتفاقية الخاصة بهذا الموضوع     (وإعادة تكوينها   األنواع المهددة باالنقراض     ُنظم الحالي وتقوية ال

ا الغ عنه مكية واإلب وارد الس رات   .   الم ع مؤش ات ووض د بيان ة قواع االت إقام ذه المج ي ه ل ف يتطلب العم وس
ات الجغراف    ام المعلوم ك نظ ي ذل ا ف الغ، بم اليب اإلب ين أس ة وتحس والت تحليلي وع  وبروتوآ ل التن ب مث ي جوان ة ف ي

 .البيولوجي، المناطق الحرجة أو مناطق اللجوء، التفاعالت بين مختلف األنواع

ة                  .239 ة والتابع اء المائي ة األحي ة بتربي ة المعني ة الفرعي ة للجن وباإلضافة إلى ذلك، ومتابعة لتوصيات الدورة الثاني
ة        للجنة مصايد األسماك، سيعمل البرنامج على تحليل ات  يًا عن تنمي ًا رئيس ًا عالمي يًال منظوري جاهات التنمية وينهي تحل

ة                           اليم مختلف ة أق ُتعقد في ثماني ي س ة الت ات العملي ى الحلق ة وإل .  تربية األحياء المائية استنادا إلى االستعراضات اإلقليمي
ة،      المناسبة في مصاي      ألرصدة وستجرى استعراضات فنية وتًُعد خطوط توجيهية عن خطط تكوين ا          د األسماك الداخلي

ذلك                    ة، وآ اء المائي ة األحي والمزارع البحرية، واالستزراع في المناطق البحرية والزريعة واستخدام األعالف في تربي
ا            ري في أفريقي ة وال اء المائي ة األحي ات المتخصصة        . عن التكامل بين تربي ُتعالج قواعد البيان اك أنشطة أخرى س وهن

ة،              وُنظم المعلومات عن مصايد ا     ألسماك الداخلية وتربية األحياء المائية بما في ذلك استخدام نظام المعلومات الجغرافي
وجي     وع البيول واع، وعن التن ال األن ماك،  وعن إدخ ى األس ر عل ة والحج ات البحري راض الحيوان ببات أم وعن مس

 الوطني، وصحائف وقائع عن  البحري، وعن استخدام األعالف والمغذيات، واستعراضات قطاع تربية األحياء المائية       
دعيم                        ة ونظام معلومات ت اء المائي ة األحي التشريع الوطني لتربية األحياء المائية وصحائف وقائع عن األنواع في تربي

 .تربية األحياء المائية في البحر المتوسط

  استغالل الموارد السمكية واستخدامها: 3-3-2البرنامج 

ة لألمن                     سيقدم البرنامج المساعدة         .240 ة تتفق مع األهداف الوطني للبلدان في استغالل األسماك وتسويقها بطريق
ة مصايد األسماك الصغيرة                        . الغذائي درات البشرية من أجل تنمي اء الق ى بن د عل اك تأآي اك    . وسيكون هن وستكون هن

ى   ا عل ة وتطبيقه ارة العالمي ة التج ات منظم ق باتفاق ا يتعل درات فيم اء الق ة أيضًا لبن ماك وسالمتها أولوي صناعة األس
ة               ة المعني ة الفرعي ال اللجن وإدارة جودتها، مع زيادة الترآيز على تربية األحياء المائية، واألنشطة التي ستنشأ من أعم

ذائي                 ة الدستور الغ وينبغي أن يكون     . بتجارة األسماك والتابعة للجنة مصايد األسماك والتي بها صلة بأعمال لجان هيئ
ى األسواق قطاع المصايد ال اذ إل ع فرص النف ى التجاوب م ادرًا عل ز (صغيرة ق ي التجهي بة ف ات المناس رويج التقان ت

 ).والحفظ والنقل والتخزين، وآلها ُتساعد على زيادة القيمة المضافة، وتقليل التالف والمفقود من األسماك

انوني دون إ                     .241 ر الق ة لمكافحة الصيد غي ند أولوي أثير الصيد        آما أن البرنامج سيس يم ت الغ ودون تنظيم، ولتقي ب
ى نطاق صغير ومجتمعات الصيد                                  ى مجتمعات الصيد عل اره عل يم آث ى جانب تقي أثير إل ذا الت ة وتخفيف ه على البيئ

وبوجه خاص، سيعمل البرنامج على ترويج التعاون الدولي في ُنظم رصد السفن ويقدم اإلرشاد عن استخدام                  . الحرفي
اليف     أصول وتقانات الرصد     ائي      . واإلشراف والرقابة بطريقة تحقق فاعلية التك أثير الفيزي وستستمر الدراسات عن الت

دات          ود بالمع ر المقص يد غي ة والص اض البحري ي لألنق أثير البيئ ة والت ل البحري ى الموائ يد عل دات الص ف مع لمختل
ي تحقق        وستعمل الخطوط التوجيهية والمواد اإلرشادية على تعزيز اللجوء إل        .  المفقودة تدامة الت ى عمليات الصيد المس

  .فاعلية التكاليف والسالمة
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  سياسات مصايد األسماك : 4-3-2البرنامج 

ا في                     .242 سيستمر البرنامج في ترويج األسلوب المستدام في تربية األحياء المائية ومصايد األسماك الساحلية، بم
ى  ى الوصول إل ة عل ة الفعال م الرقاب ك بواسطة دع ةاألذل ، وتحسين وصول صغار الصيادين رصدة السمكية الطليق

ارآية ة تش وارد بطريق ة، وإدارة الم احلية والداخلي اه الس ي المي ع الصيد ف وارد ولمواق امج القضايا . للم يعالج البرن وس
ا   .الرئيسية التي تؤثر في أحوال المخزونات، وخصوصًا طاقات الصيد المفرطة وجوانبها االجتماعية واالقتصادية               آم
ديثًا                    ي ُأنشئت ح زة الت ام خاص لألجه ة  (سيقدم الدعم ألجهزة مصايد األسماك اإلقليمية وترتيباتها مع توجيه اهتم الهيئ

دي               وب غرب المحيط الهن ة مصايد جن وارد من خارج              ). اإلقليمية لمصايد األسماك وهيئ ى م اد عل ومن شأن االعتم
ة وخطط العمل             الميزانية، وخصوصًا تلك التي ستتوافر بموجب برن       ة سلوك الصيد، أن ُيسهل إذاعة المدون امج مدون

 .الدولية الملحقة بها وذلك من خالل حلقات عملية على المستويين الوطني واإلقليمي

ماك      .243 ايد األس ات مص ي سياس دان ف ر للبل دعم المباش ن ال ر م ر آبي ى عنص امج عل وي البرن رًا يحت وأخي
ل من                        وترتيباتها، استجابة لطلبات ا    ى تموي ان الحصول عل ى إمك رًا عل ادًا آبي د اعتم ذا العنصر يعتم ألعضاء ولكن ه

 .خارج الميزانية

 تصور النمو الحقيقي

ي          .244 و الحقيق إن النم ا ف ة واتجاهاته ماك الطبيعي ايد األس ة مص ن حال ات ع ين المعلوم تراتيجية تحس ًا الس دعم
ادل ال        : سيسهل ما يلي   دة لتب ات جدي رام اتفاق دة ومحسنة لجمع               إب ة جدي يم األدوات واالجراءات؛ منهجي معلومات وتعم

درات        اء الق ل بن ن أج دان م ة للبل اعدة فني ة؛ مس وط التوجيهي د والخط ات والقواع ي   . البيان ل ف ل بالكام ُيعاد العم وس
لذي أبرمته  إحصاءات أساطيل الصيد مما يسمح للمنظمة بتوزيع معلومات عن الترخيص للسفن دعمًا التفاق االمتثال ا              

 .المنظمة

ومن شأن التمويل اإلضافي أن يسمح للمنظمة بتوسيع العمل، إما بصورة مباشرة أو بواسطة شراآات، في                     .245
ة   ا ورصدها، ودراس ا وتقييمه م خرائطه ماك، ورس ة المتصلة بمصايد األس ة البحري ُنظم اإليكولوجي ى ال التعرف عل

االنقراض               التأثيرات الممكنة التي تنتج عن تغير        ددة ب يم واسترجاع األصناف المه ى مصايد األسماك، وتقي اخ عل المن
ة                      ( ات البري وان والنبات االنقراض من مجموعات الحي ددة ب واع المه ) فيما يتعلق باالتفاقية بشأن التجارة الدولية فى األن

ا           الغ عنه ة لرصد مصايد األسماك واإلب ق    وستخصص  . مما يقوي من األنشطة العالمية الجاري دة لتطبي وارد الزائ الم
وستنشئ . 2001أسلوب النظام البيئي على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، بعد توصيات مؤتمر ريكيافيك عام    

 . لمسؤول تربية األحياء المائية في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي4-وظيفة بدرجة ف

ى معلومات األسواق      إضافة إلى ذلك، فإن القدرات اإلقليمية            .246 في تقانة األسماك وتحليل األخطار والوصول إل
تعزز ة المصايد الصغيرة . س ن أجل تنمي درات م اء الق زة إدارة مصايد . وسيتوسع بن د ألجه دور المتزاي اة ال وبمراع

زة            ك األجه ا  وخصوصًا في أ  –األسماك اإلقليمية وترتيباتها سيمكن بذل مزيد من األنشطة لزيادة فعالية تل ا  .  فريقي آم
ادية          ب االقتص ى الجوان ز عل ع الترآي اد م ة االقتص ماك وبقي ايد األس ين مص د ب ل المتزاي يم التفاع ين تقي ن تحس يمك

 .واالجتماعية

 تأثير النمو االسمي الصفري

تجابة      .247 ا واالس ى توقيته ات وعل ى جودة البيان لبية عل و االسمى الصفرى بصورة س ؤثر النم ر من أن ي ال مف
ذ       . 1-3-2لبات المعلومات بموجب البرنامج  لط ى تنفي ا سيؤثر عل ويجب إلغاء العمل في إحصاءات أساطيل الصيد مم

ة أن تواجه     . عمليات رصد طاقة الصيد بموجب خطة العمل الدولية لصيانة وإدارة أسماك القرش      ن تستطيع المنظم ول
 .سة من اتفاق االمتثالالتزاماتها في تبادل المعلومات عن السفن بموجب المادة الساد

امج       .248 ي البرن ي بعض       2-3-2وف ل ف ف العم يض أو وق ى تخف ة عل ار المنظم ى إجب ات إل تؤدي التخفيض  س
ات       ائر المنظم ن س بية ع ا نس ا مزاي ا فيه ت أن له ي أثبت االت الت ة    (المج ماك التجاري واع األس ى أن رف عل ل التع مث

ي   ة ف مكية البحري وارد الس يم الم نيفها وتقي ة   وتص وط التوجيهي ا والخط رات وتكييفه الم ورصدها، ووضع المؤش  الع
رة، بسبب              ). والمنهجيات لتقييم الموارد السمكية وإدارة مصايد األسماك          اك مجاالت ينبغي تخفيضها بدرجة آبي وهن

ة بتر                  ة المعني ة الفرعي اء   استبعاد احدى الوظائف الفنية، مما يؤدي إلى تأخير في تنفيذ توصية آخر دورة للجن ة األحي بي
 .المائية والتابعة للجنة مصايد األسماك
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لبيًا              4-3-2 و -3-3-2وفي البرنامجين        .249 أثيرًا س ؤثر ت  سينخفض عدد الحلقات العملية الوطنية واإلقليمية، مما ي
رامج ذ الب ى تنفي تدامة، وال. عل ة المس اء المائي ة األحي رويج تربي ة لت ات عملي د حلق ن ُيصبح من الممكن عق قاط ول  إس

ام       دان ع ب البل المي بحس مكي الع تهالك الس ذلك       2020االس ها وآ ب تخفيض ة يج ات الفني ين أن االجتماع ي ح ، ف
 .وهناك نتيجة أخرى ال مفر منها هي تقليل الدعم ألجهزة مصايد األسماك اإلقليمية. المطبوعات

 الغابات: 4-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

  برنامج عمل رنامجالب  

2004-2005  

يرات  التغي
ة    البرامجي

و ب النم  بموج
  الحقيقى

 الصفرى

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 9.584 455 9.129 )2( 9.131 الموارد الحرجية 2-4-1
المنتجات الحرجية  2-4-2

 واقتصادياتها
9.193 0 9.193 600 9.793 

السياسات  2-4-3
 والمؤسسات الحرجية

5.788 0 5.788 400 6.188 

المعلومات الحرجية  2-4-4
 واالتصال

5.457 0 5.457 0 5.457 

 5.803 0 5.803 )2( 5.805 إدارة البرنامج 2-4-9
 36.825 1.455 35.370 )3( 35.374 المجموع

     )2.316(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     33.054     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة           .250 ا الثالث ة   : يهدف هذا البرنامج الرئيسي إلى إدارة الغابات بأبعاده ة بصورة   – االقتصادية   –البيئي  االجتماعي
ي      2007-2006رة المالية   وسينصب الترآيز، خالل الفت   . مستدامة ا يل ى م ات في         : ، عل تدامة للغاب تشجيع اإلدارة المس

ام             ك، في المق ات وذل دولي بشأن الغاب ال ال ة في جدول األعم ادي للمنظم دور القي ة؛ ال ة لأللفي سياق األهداف اإلنمائي
درات         اء الق ة لبن ات من خالل      األول، من خالل الشراآة التعاونية بشأن الغابات؛ دعم البرامج القطري وفي مجال الغاب

ات وعن                           ل ونشر المعلومات عن الغاب ات؛ مواصلة تحلي ة للغاب رامج القطري البرنامج الميداني، بما في ذلك مرفق الب
ديم                          ة، تق ة والعالمي ة القطري وارد الحرجي ديرات الم ك من خالل اإلحصاءات، وتق ا في ذل األشجار خارج الغابات، بم

دان، االستخدام ا    دعم للبل تدامة           ال يم اإلدارة المس ا يتصل برصد وتقي ادي فيم دور القي ت، واالضطالع بال ال لإلنترن لفع
  .للغابات وإعداد التقارير عنها

  الموارد الحرجية : 1-4-2البرنامج 

ات          .251 ات احتياج ن الغاب تمدة م دمات المس افع والخ ي المن ى ضمان أن تلب ات إل تدامة للغاب دف اإلدارة المس ته
ال ا ة   األجي ي التنمي اهماتها ف ا ومس تمرار توافره ت، اس ي ذات الوق ل، ف ة، وأن تكف ذا الغرض . لحاضرة والمقبل وله

داً 20ستستمر المنظمة في تحديث التقييم العالمي للموارد الحرجية وتعزيز القدرات لعمل تقييم وطني في           وستزود  .  بل
رار من أجل إدارة ا              اذ الق ادة المساعدة          المنظمة البلدان بمعلومات لدعم اتخ وارد الشجرية وزي ات المزروعة والم لغاب

آذلك سيتم اختبار نهج إدارة جديدة في       . لصغار الحائزين فيما يتعلق بزراعة الغابات وُنظم الزراعة المختلطة بالغابات         
ا في                 رويج له ة، والت ة والجبلي ة في األراضي الجاف عدد من   مجال النظم االيكولوجية الهشة، خاصة النظم االيكولوجي

دان ات         . البل ق وآف ة الحرائ ة لمكافح ة واإلقليمي بكات القطري ة الش ير إقام ات ولتيس دى للمناقش ة منت توفر المنظم وس
ات راض الغاب ا     . وأم ة منه ك الوقاي ى ذل ا ف ات، بم ق الغاب ة حرائ ة لمواجه تراتيجيات والخطط القطري يدعم االس وس

دان في              ومن مجاال . ومكافحتها، وييسر التعاون بين البلدان     اخ ودعم البل ت األولوية األخرى دور الغابات في تغير المن
اخ     ا األسواق                      . األعمال المتعلقة بتغير المن ي تنطوي عليه افع الت ة المعلومات عن المن دان األعضاء النامي تقدم للبل وس

  .البيئية الجديدة في نطاق آليات البيئة النظيفة
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  ادياتهاالمنتجات الحرجية واقتص : 2-4-2البرنامج 

ستظل األنشطة الرئيسية هي الدراسات االستشرافية العالمية واإلقليمية للقطاع الحرجي وتحليل حالة القطاع                    .252
ل       ط والطوي ين المتوس ي األجل ه ف ئة أمام ديات الناش رص والتح ه والف ي واتجاهات ية  . الحرج ات الرئيس ن التوجه وم

تد    اديات اإلدارة المس رى اقتص ادية األخ توائية       االقتص اطق االس ى المن اص عل ه خ ز بوج ع الترآي ات، م . امة للغاب
ر            وسيواصل البرنامج تقديم البيانات والمعلومات عن اإلنتاج الحرجي واالستهالك والتجارة في المنتجات الخشبية وغي

ات    آذلك سيعمل البرنامج بنشاط من أجل زيادة م       . الخشبية، إضافة إلى أنواع الوقود الخشبي واقتصادياتها       ساهمة الغاب
ر       ) 1: (والحراجة في تخفيف وطأة الفقر، مع ضمان االستدامة البيئية من طريق           ة غي تحديد إمكانات المنتجات الحرجي

ع المستويات؛            ى أوسع نطاق في جمي ارف ذات الصلة عل ) 2(الخشبية، تحسين طرائق الحصاد واإلنتاج، ونشر المع
ى                   إعادة تقدير قيمة وإمكانات الطاقة الخشبية      ا عل وعي بأهميته اء ال ة وإذآ ة والمأمون ة النظيف ا مصدرا للطاق  باعتباره

نة؛                   ك نظم المعلومات المحس ا في ذل ى إدخال              ) 3(مستوى صنع السياسات، بم ا عل يا وأفريقي دان في آس مساعدة البل
ات، فض                   ة بشأن حصاد الغاب دونات إقليمي ى م تنادا إل نخفض اس أثير الم ال عن إعداد   ممارسات قطع األشجار ذات الت

 .مدونة خاصة بأمريكا الالتينية

  السياسات الحرجية والتخطيط : 3-4-2البرنامج 

جار          .253 وي لألش دور الحي ى ال ز عل ة، الترآي ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ور تحقي ن منظ امج، م سيواصل البرن
وعي بمساهمة قطاع الغا                ادة ال ذائي وزي دولي        والغابات في معالجة الفقر واألمن الغ ى الصعيدين القطري وال ات عل . ب

ات في إطار التخطيط القطري ووضع السياسات واستراتيجيات الحد من                          وسيكون التأآيد على زيادة االهتمام بالغاب
ر ة  . الفق ة المواتي ة البيئ ى تهيئ ة إل تهدف المنظم ات، س تدامة للغاب إلدارة المس ة ل اد االجتماعي ي إطار معالجة األبع وف

تدامة           لتحسين فرص فق   نهج التشارآية      . راء الريف في الحصول على الموارد الحرجية وسبل المعيشة المس وستكون ال
ددين ومجتمعات الممارسات أدوات             رامج عمل أصحاب الشأن المتع ة، وب في مجال تخطيط وتنفيذ السياسات الحرجي

ق         وفي ذات الوقت، ستواصل المنظمة تعزيز القدرات المؤ       .  رئيسية لدعم هذا الهدف    ذ وتطبي ى صياغة وتنفي سسية عل
ن خالل   اع الحرجي م تدامة للقط ة المس دعم التنمي ي ت ات الت نهج  : السياس جيع ال ة، تش ة القطري رامج الحرجي م الب دع

آذلك سيرآز البرنامج على أهمية الدور الذي       . القطاعية الشاملة ومعالجة القضايا الهامة مثل الخصخصة والالمرآزية       
 .بحوث واإلرشاد في التنمية الحرجية، وتقديم دعم نشط لتعزيز هذا الدوريضطلع به التعليم وال

  المعلومات الحرجية واالتصال: 4-4-2البرنامج 

ة                  .254 تمرار المنظم الل اس ن خ رى، أي م ة األخ ات الهام ع المنظم انس م مان التج ى ض داف األول ن األه م
دولي في مج     ة بشأن        االضطالع بالدور القيادي في جدول األعمال ال ات، وخاصة من خالل الشراآة التعاوني ال الغاب

ى المستويين اإلقليمي                           . الغابات ة عل ديم المعلومات القطري ة في تق دور الرئيسي للمنظم ز ال د من تعزي وسيتحقق مزي
اء  والعالمي، في شراآة مع البلدان نفسها ومع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والمساهمة، في ذات الوقت، في ب                  ن

تدامة               . القدرات القطرية  دم نحو اإلدارة المس ا، وخاصة بشأن التق ارير عنه ات وإعداد التق وستعزز أعمال رصد الغاب
ات                  ة بشأن الغاب ديم المعلومات      . للغابات، بما في ذلك من خالل تنسيق إطار معلومات الشراآة التعاوني وسيتواصل تق

ا          يلفا، والمطبوعات                    الحرجية ذات النوعية العالية من خالل المطبوع ا س الم و أون ات في الع ة الغاب ا حال ت، ومن بينه
ات في شبكة اإلنترنت                      ر عن الغاب در أآب ع شامل بق وستواصل  . الفنية والخطوط التوجيهية في مجال السياسات وموق

ق تنظيم                      ة من طري ة الهام ة عن القضايا الحرجي ة والعالمي ة    هي: المنظمة مهمتها آملتقى للمناقشات اإلقليمي ات إقليمي ئ
ة االستشارية                            ل اللجن ة الدستورية مث زة الفني ة؛ األجه راء الدولي ا؛ مشاورات الخب ة له للغابات وجماعات العمل التابع

 .المعنية بالورق والمنتجات الخشبية؛ ولجنة الغابات

 تصور النمو الحقيقي

رة الحرجية المستدامة، بما في ذلك من   سيتعزز رصد الغابات واإلبالغ عنها وخصوصًا عن التقدم نحو اإلدا          .255
ات           ة في مجال الغاب دة        . خالل إطار معلومات منسق في الشراآة التعاوني نهج الجدي امج في نشر ال ا سيتوسع البرن آم

بة   ال المناس داد أدوات االتص اه وإع تجمعات  المي رة إلدارة مس أثيرات  . والمبتك وعي بت ة لل اك رعاي تكون هن وس
ة                       بروتوآول آيوتو مع مد    ا الالتيني يا وأمريك ا وآس ى مستوى إقليمي في آل من أفريقي ى أعل ا أن   . يري الغابات عل آم

ة    ات بموجب آلي ة بالغاب ة المختلط ة صغيرة النطاق ومشروعات الزراع امج سُيسهل وضع مشروعات حرجي البرن
 .التنمية النظيفة

ات والقطاع          في إنتاج ثال   2-4-2وسُتستخدم الموارد اإلضافية للبرنامج          .256 ثة مخرجات وفى اطار الدراسة للغاب
، سوف يزيد البرنامج من اهتمامه بالتغيرات الديموغرافية، والعالقة بين التنمية االقتصادية   2030الحرجى، آفاق عام    
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ات     ال الغاب ي مج ات ف ول االتجاه راء ح اورة خب يم مش ع تنظ ات، م ور التقان ات وتط ن  . للغاب ة م ة الثاني ق الفئ وتتعل
اهج المستخدمة في                    المخ ة التحول، أي المن ي تمر بمرحل دان الت ات في البل ل االقتصادي للغاب رجات الرئيسية بالتحلي

ذه                              ل االقتصادي في ه درات في مجال التحلي اء الق ة بن ز عملي ات وتعزي تعزيز المنافع االقتصادية المستمدة من الغاب
 .ن أثناء عمليات الحصادوسيكون المجال الثالث هو تخفيض انبعاث الكربو. البلدان

ة                            .257 ق بالسياسات الُقطري ا يتعل امج فيم ا البرن وم به ي يق ال الت سوف تسمح زيادة مستوى الموارد بتعزيز األعم
وانين استغالل               . والترتيبات المؤسسية لزيادة مشارآة المجتمع المدني      ال لق امج أيضًا تحسين االمتث دعم البرن وسوف ي

 .ة في إدارة الغابات العامة على المستوى الُقطريالغابات وضمان الشفافي

 تأثير النمو االسمي الصفري

ائف          .258 ن الوظ دد م اء ع ر إلغ تدعي األم فرى سيس مى الص و االس ب النم امج  . بموج ي البرن ت 1-4-2فف  آان
ة    األنشطة في البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض تشمل إدماج برامج مكافحة التصحر في الخطط اإل                ة الوطني نمائي

دهورة                     اء األراضي المت ريفيين، في احي ولكن مع    . وضمان مشارآة جميع أصحاب المصلحة، وخصوصًا السكان ال
ة  ارج الميزاني ن خ ل م ى تموي ًا عل دان متوقف ك البل دعم لتل يكون ال وارد س اض الم ي . انخف ن الضروري ف يكون م وس

وهناك جهاز دستوري هو . ة التصحر تخفيض الدعم بدرجة آبيرة مكافحة التصحر وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافح    
 .سيلفا ميديترانيا ربما ُيلغى نهائيًا، ما لم يمكن التعرف على موارد من خارج الميزانية

ات        .259 ق الغاب ع حرائ ي من دان ف م البل ى دع درة عل ة الق دم آفاي لبية بسبب ع أثيرات س ور ت ًا ظه ع أيض والمتوق
ى   ا عل ن إدارة      ومكافحته ة ع وط توجيهي ات ووضع خط ق الغاب بكات حرائ م ش ي، ودع وطني واإلقليم تويين ال المس

 .وسيعتمد تقديم المساعدة للبلدان على إدارة حرائق الغابات على توافر تمويل من خارج الميزانية. الحرائق

وسينبغي . يث الدراسات الموجودة  ولن ُيصبح من الممكن البدء في دراسات مستقبل الغابات اإلقليمية وال تحد                .260
اج             . حذف العمل في تجارة المنتجات الحرجية والبيئة       ررا لإلنت ان مق ذي آ يم اإلقليمي الرئيسي ال ق التقي آما يجب تعلي

 .2020واالستهالك والتجارة في المنتجات الحرجية وتحديث توقعات عام 

اليب حل         سيؤدي النمو االسمي4-4-2 و 3-4-2وفي البرنامجين        .261 رويج أس ى ت درة عل ل الق ى تقلي  الصفري إل
ي     ات ف جار والغاب اهمة األش دعم مس ف أصحاب المصالح ل راك مختل ارآية وإش اليب التش رويج األس كالت، وت المش

ذائي   ن الغ ي األم تدام لألراضي وف تخدام المس ات   . االس ي مؤسس نقص ف واحي ال ة ن ة لمعالج طة المخطط ا األنش وأم
 .ة اإليدز، وخصوصًا في أفريقيا، فستتوقفالغابات نتيجة لجائح

ات                      .262 ة لترتيب اد الدولي آما سيحدث انخفاض آبير في دعم منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات وفي سائر األبع
 .الغابات حتى يمكن اإلبقاء على دعم آاٍف لهيئات الغابات اإلقليمية



 51  2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م
 

 ستدامة وتوجهات البرامج الخاصةالمساهمة في التنمية الم: 5-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو 
 الحقيفي

 الصفري

ة يرات البرامجي التغي
و ب النم  بموج

ي   الحقيق

 برنامج عمل

2006-2007  

ب و بموج  النم
ى  الحقيق

البحوث وإدارة الموارد  2-5-1
 الطبيعية ونقل التقانة

21.588 34 21.622 169 21.791 

قضايا المساواة بين  2-5-2
 الجنسين والسكان

6.058 474 6.532 750 7.282 

 9.445 750 8.695 115 8.580 التنمية الريفية 2-5-3
إنتاج األغذية لدعم  2-5-6

دان األمن الغذائي في بل
العجز الغذائي ذات 
 الدخل المنخفض

11.644 0 11.644 400 12.044 

 8.878 0 8.878 373 8.505 إدارة البرنامج 2-5-9
 59.441 2.069 57.372 995 56.376 المجموع

     )3.822(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     53.550     المجموع

 

 قي الصفريالتوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقي

امج الرئيسي           .263 ى                  5-2يعمل البرن ي تهدف إل اتها الت اليبها وممارس تدامة وأس ة المس اهيم التنمي رويج مف ى ت  عل
نهم   راء م ًا الفق ف، وخصوص كان الري ة واالقتصادية لس ة واالجتماعي ة البيئي ن الناحي يش م ين الع و يضمن . تحس وه

ة              ؤتمر القم ة م ادة في متابع ة                 للمنظمة دور القي ة للتنمي ة في المنظم تدامة، ويعمل آنقطة مرآزي ة المس ي بالتنمي المعن
ة،                         ة التنمي دز، واالتصاالت في خدم انية، وفي مكافحة مرض اإلي تدامة، وفي القضايا الجنس الزراعية والريفية المس

ة   ي، والطاق ازة األراض دريب، وحي يم، والت ةوالتعل را الحيوي ددة األط ة المتع ات البيئي وع ، واالتفاقي أن التن ف بش
اون                    . البيولوجي، وتغير المناخ والتصحر    ة ويضمن التع ة في البحوث والتقان درات الوطني ة الق آما أنه ُيساهم في تقوي

ارية     ة االستش ابع للجماع ي الت انتي المجلس العلم ن خالل أم ة م ة والدولي ة اإلقليمي م البحوث الزراعي ع ُنظ ق م الوثي
 .ى العالمي للبحوث الزراعيةللبحوث الزراعية الدولية والمنتد

ة        .264 ن مصلحة التنمي دمات م ى الخ امج الرئيسي، وهي تحصل عل ذا البرن ا ه ألف منه رامج يت ة ب اك ثالث وهن
ى    ز عل تدامة، وتترآ ة      : المس رة والمقبل ال الحاض ة لألجي ة والطبيعي وارد البيئي ارفهم  )1-5-2(الم اس، أي مع ؛ الن

يم والممارسات           )2-5-2( والعدالة والمساواة    ومواردهم وعالقاتهم االجتماعية   ايير والق ة، أي المع ؛ والمؤسسات الريفي
ذون                       ـف ينف ا، وآيـ ة إدارته وارد وآيفي ى األراضي والم والترتيبــات التنظيميــة التي تؤثر على آيفية وصول الناس إل

، 2011-2006في الخطة المتوسطة األجل        وآانت هذه البرامج قد ُشكِّلت وُنسقَّت       )  3-5-2(البرامج وتنظيم أنفسهــم    
ى  1-5-2 بنقل آيانين برنامجيين من البرنامج 2007-2006والمقترح صقل هذا الجهد في برنامج العمل والميزانية      إل

 .2-5-2البرنامج 

ع      .265 امج الراب ا البرن رامج الخاص ) 6-5-2(وأم ى صياغة الب اعد عل و يس ي، وه اون التقن ذه مصلحة التع فتنف
 .لألمن الغذائي وعلى تنسيقه ورصده

  البحوث، وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التقانة: 1-5-2البرنامج 

امج  2011-2006بفضل الكيانات التي ُأعيدت هيكلتها ووفق عليها في الخطة المتوسطة األجل           .266  سُيرآز البرن
ة،   2-5-1 ة المنظم لة بوالي ة المتص ة والبحثي ايا البيئي ى القض ل   عل ية مث ات رئيس مل أولوي ي تش ي، :  وه يم البيئ التقي

دعم     . الحيوية والسالمة   الحيويةاالستشعار عن ُبعد، االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، التقانة          امج ال ذا البرن وسيقدم ه
ة                    اج الزراعي مع الشواغل البيئي ا أن   آ. لألعضاء للتوصل إلى تحسين التخطيط وصنع القرارات بهدف تنسيق اإلنت م

ات المناسبة                  البرنامج سيقوي الُنظم الوطنية للبحوث الزراعية من أجل تحسين الوصول إلى المعلومات، وتطوير التقان
ة، من           .  تطبيقًا سليما  الحيويةواعتمادها وتطبيق التقانة     ة الدولي وسيدعم البرنامج الجماعة االستشارية للبحوث الزراعي

ك في          ذآورة                خالل أمانة المجلس العلمي، وذل ة للجماعة الم رامج المراآز التابع ات ورصد ب  مجاالت وضع األولوي
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ال البحوث               . وتقييم أعمالها وتقييم تأثيراتها    تدامة في جداول أعم ة المس اهيم التنمي وسيكون هناك ترآيز على إدماج مف
ياسات لتنسيق اإلطارات  وسيكون من بين اإلنجازات المتوقعة تحسين القدرات الوطنية على صياغة وتنفيذ س        . الوطنية

ة ديات        . التنظيمي ي المنت ة ف ة الوطني وث الزراعي بكات البح ارآة ش ي مش ث الزراع المي للبح دى الع هل المنت وسُيس
 .اإلقليمية والدولية ويشجع التفاعل بين أصحاب المصلحة في البحث الزراعي

اعدة          .267 ات والمس ورة السياس ى مش ات عل ة الطلب ى تلبي ل عل ا العم ف   أم كان الري يم س ي تعل ة ف ان (الفني الكي
251A7(       ذه ة بخصوص ه ى المنظم تدامة إل ة المس المي للتنمي ة الع ؤتمر القم ه م د ب ذي عه دور ال ع ال ق م ا يتف ، بم

امج  ى البرن ُينقل إل ادرة، فس ات  . 2-5-2المب ة والمنهجي ارات النظري ي تطوير اإلط تمرار ف ك أن االس ى ذل ُيضاف إل
ـم الـ ـواد التعليـ ة ومـ د وإذاع ن ُبع تعلم ع ا وال وير محتوياته ا وتط ة وتطبيقاته االت اإلعالمي ة االتص ـخاص بتقان

ان    (المعلومات وتقييم التأثيرات     ذي يضم الكي امج    ) 251P3ال ى البرن ينقل إل ا أن العمل في إصالح ُنظم      . 2-5-2س آم
 .3-5-2اإلرشاد الزراعي وتجديدها سُينقل إلى البرنامج 

  قضية الجنسانية والسكانيةال: 2-5-2البرنامج 

دان في                    2-5-2يقوم البرنامج        .268 ديم المساعدة في السياسات للبل درات وتق اء الق ا بن دة هم ين من األعم  على اثن
الفقر في الريف                 ا ب ه وعالقته ي تكون مرتبطة ب ره من األمراض الت مجاالت القضايا الجنسانية، ومرض اإليدز وغي

سيعمل البرنامج على بناء القدرات وتقديم األدوات والمساعدة في السياسات من أجل إنجاز                  و. وبانعدام األمن الغذائي  
دز،       ار مرض اإلي ف آث انية؛ وتخفي اواة الجنس ق بالمس ا يتعل ًا م ة، خصوص ة الثالث ة لأللفي داف اإلنمائي ن األه دد م ع

اواة      وسوف يواصل البرنامج أي. وتخفيف حدة الفقر في الريف وانعدام األمن الغذائي   ذ خطة عمل المس ضا ضمان تنفي
ة                      الفقر سواء في إطار المنظم بين الجنسين واالستراتيجية المتعلقة بمكافحة مرض اإليدز وسائر األمراض المتصلة ب

ة                   .  أو في داخل البلدان المعنية     ين الجنسين والتنمي اواة ب ة بشأن المس وسيواصل البرنامج دعم تنفيذ خطة عمل المنظم
 . الستراتيجية الخاصة بمرض اإليدز وغير ذلك من األمراض المتعلقة بالفقروا) 2002-2007(

  التنمية الريفية : 3-5-2البرنامج 

ين         -7التنمية الريفية : 3-5-2  البرنامج      .269 انين فني بموجب هذا البرنامج انضمت ثالثة مشروعات فنية في آي
ة         وسيضع البرنامج ويختبر    .  في الخطة المتوسطة األجل    ات الوطني ات للترتيب المواد المناسبة للسياسات ويضع منهجي

ازة األراضي ة . لتحسين أمن حي ة الزراعي ة العمل بالتنمي ار وإذاعة سياسات وممارسات لتقوي يدعم اختب ه س ا أن آم
ة                درات لتقوي اء الق ال المؤسسات وبن ل أعم مساهمة  والريفية المستدامة وُسبل العيش المستدامة إلى جانب مناهج لتحلي

ل تعرض سكان                          تدامة وفي تقلي ة والمس ة والريفي ة الزراعي ي في التنمي المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المحل
وسيرعى البرنامج السياسات والمؤسسات والمناهج التي تقوي ُنظم      . الريف للصدمات الطبيعية واالقتصادية والسياسية    

روابط ا         ام والخاص ومنظمات                  اإلرشاد الوطنية، بما في ذلك تنشيط ال ين القطاعين الع اد وب ين البحث واإلرش ة ب لفعال
زارعين ة       . الم ميم وإذاع م تص ي دع ذائي ف ن الغ ة واألم ة الريفي ة بالتنمي دة المعني م المتح بكة األم ام ش تمر نظ وسيس

 .سياسات وممارسات التنمية الريفية واألمن الغذائي على المستوى القطري

  غذية لدعم األمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفضإنتاج األ: 6-5-2البرنامج 

ذائي                             .270 ا لتحسين األمن الغ دان في جهوده ك البل سيستمر البرنامج الخاص لألمن الغذائي في مساعدة ودعم تل
وطني      دا                 . على المستويين األسري وال دم البل وب، حيث ُتق وب والجن ين الجن اون ب ات التع دمًا     وستظل اتفاق ر تق ن األآث

امج          ة من سمات البرن ة    . الفنيين والخبراء للعمل في المجتمعات الريفية في البلدان المتلقية، سمة مهم ؤتمر القم د م وبع
وطني آجزء أساسي من                         ذائي ال رامج األمن الغ ادة ب العالمي لألغذية أخذ عدد متزايد من البلدان في وضع خطط لزي

ّدم المساعدة                     آ. استراتيجيات تخفيف حدة الفقر    ذائي وُتق ة في األمن الغ اد اإلقليمي ى األبع ما سيتجه االعتبار الواجب إل
ذائي                 ة لألمن الغ رامج إقليمي ذ ب ة من أجل صياغة وتنفي ات     . للمنظمات االقتصادية اإلقليمي ق طلب ذه األوضاع تخل وه

امج الخاص لألمن      جديدة على المنظمة، في حين سيستمر الترآيز على مساعدة البلدان على تعبئة ال           ًا للبرن وارد دعم م
 .الغذائي

ذائي         .271 ن الغ امج الخاص لألم ي البرن ارآة ف ة المش ات اإلقليمي دان والمنظم دد البل ي ع رة ف ادة الكبي ع الزي وم
 :سُترسل عدة بعثات صياغة إلى الميدان أثناء الفترة المالية، ويشمل ذلك ما يلي

 ؛)105سيصل المجموع إلى (ة البدء في أنشطة في أربعة بلدان جديد •
 ؛)12سيصل المجموع إلى (توسيع المرحلة األولى إلى ستة بلدان  •
 بدء المرحلة الثانية في بلد واحد؛ •
 ).33سيصل المجموع إلى (إعداد اتفاقين من االتفاقات الثالثية للتعاون بين الجنوب والجنوب  •
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 تصور النمو الحقيقي

أثير مرض                 5-2سيتمكن البرنامج الرئيسي         .272  من تقوية أنشطته المعيارية ورفع مساعداته في السياسة بشأن ت
وطني     ذائي األسري وال ود        . اإليدز وغيره من األمراض على األمن الغ ر في جه تراتيجيا أآب ه سيؤدي دورًا اس ا أن آم

ه   البرمجة المشترآة في منظومة األمم المتحدة بشأن مرض اإليدز وغيره من األمراض التي غالباً              .  ما تكون مرتبطة ب
ي تستهدف األسر          الحقلية ومدى الحياة،    وهو سيدعم زيادة المدارس      زارعين، الت الحديثة نسبيًا للكبار والصغار من الم

 .ذات العائل الوحيد أو التي يرأسها الجد والتي تأثرت بمرض اإليدز، إلى جانب أيتام مرض اإليدز على التوالي

و الحقي      .273 ا أن النم ذ        آم ميم وتنفي ي تص رارات ف دى واضعي الق درات ل اء الق امج بن يع برن مح بتوس ي سيس ق
تدامة             ة المس ة والريفي ة الزراعي ة              . السياسات وأفضل الممارسات للتنمي ويسمح أيضًا بتوسيع المساهمة في عمل لجن

ترآة بين المصالح في مجال     التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك من خالل زيادة الجهود المش              
امج           . الحيويةالطاقة   وارد في البرن اق إضافي من               6-5-2وسُتستخدم الزيادة فى الم ي إضافي واتف امج وطن دعم برن  ل

 .اتفاقات التعاون بين الجنوب والجنوب

 تأثير النمو االسمي الصفري

رو     سيقل العمل في    1-5-2في البرنامج        .274 ة وت ات البيئي ة   دعم االتفاق ة المتكامل ا  . يج التخطيط واإلدارة البيئي آم
بية               زة نس ة بمي ه المنظم ع في م تتمت ات األرضية     –سيضيع جزء من الطاقة الفنية في مجال مه  ُنظم المعلومات والبيان

ة                      –الفضائية   د الالزم ات االستشعار عن ُبع ة وبيان  وخصوصًا لالحتفاظ بالتقانة المحدثة في ُنظم المعلومات الجغرافي
درات في مجالي                   . ظم اإلنذار المبكر  لُن اء الق ُيضاف إلى ذلك أنه ستحدث تأثيرات ضخمة على تقديم المساعدة الفنية لبن

ا يضمن         الحيوية والسالمة   الحيويةالتقانة   ة وأصحاب المصلحة بم زة البحوث الوطني ، ودعم الشبكات المؤلفة من أجه
بة، والمشورة في البحو     ات المناس ى التقان ي     الوصول إل ذلك ف زارعين، وآ ادة مشارآة الم ى العمل لزي ة إل ث المتجه

آما سينخفض تقديم المعلومات المتصلة بصياغة السياسات      . جهود إدراج المعارف التقليدية في إدارة الموارد الطبيعية       
 . ، وغيرها من التقانات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي الوطنيالحيويةوالقرارات بشأن التقانة 

 سيكون ضياع القدرة في االتصاالت في خدمة التنمية معوقًا لمتابعة المائدة         2-5-2 و 1-5-2وفي البرنامجين        .275
المستديرة التي عقدتها األمم المتحدة عن االتصاالت من أجل التنمية والمؤتمر العالمي المقبل عن االتصاالت من أجل        

ف، وخصوصًا  المشورة في السياسات          آما أن ذلك سيعوق متابعة التعهدات ال      . التنمية يم لسكان الري دولية بشأن التعل
ي                    . والمساعدة الفنية للبلدان   ف، الت يم لسكان الري ى التعل دعوة إل آما أن بناء القدرات واألنشطة الخاصة بالسياسات وال

ة والبنك ال                          وم اإلداري دولي للعل د ال ل اليونسكو والمعه ين مث دعم     هي مخططة بالفعل مع شرآاء دولي ذلك ال دولي، وآ
ع      . لتحسين أحوال الشباب في البلدان ستنخفض،  إن لم ُتلغ تماماً   ار وتوزي ى إعداد واختب امج عل وستنخفض قدرة البرن

يم الفرعي                    اد في اإلقل مواد في السياسات ومنهجيات لتقوية ُنظم اإلرشاد الزراعية الوطنية، مما سيؤثر في قدرة اإلرش
ادة انتشار        . ية على الوقاية من اإليدز وتخفيف آثاره      ألفريقيا الجنوبية والشرق   تقوية القدرات اإلرشادية للحيلولة دون زي

 .متالزمة نقص المناعة المكتسبة والتخفيف من حدة اإلصابة/فيروس نقص المناعة البشرية

 على األراضي    بخسارة في قدرته على دعم البلدان لتحسين حصول فقراء الريف          3-5-2وسُيصاب البرنامج        .276
ة إدارة                . وغيرها من الموارد والخدمات اإلنمائية     ة مع تقوي واد متكيف ولن يعود من الممكن اختبار وإذاعة منهجيات وم

ة                        اليم فرعي ي في عدة أق ة ومنظمات المنتجين ومنظمات المجتمع المحل ة الالمرآزي . األراضي والمؤسسات الحكومي
ى                   وأما الدعم للسياسات والممارسات الخاصة      ي عل دًا بشكل فعل تدامة فسيصبح معتم ة المس ة والريفي ة الزراعي  بالتنمي

ة                     ة الريفي ة بالتنمي توافر موارد من خارج الميزانية وسيتوقف الدعم من المقر الرئيسي لنظام شبكة األمم المتحدة المعني
 .واألمن الغذائي

 مواجهة طلبات البلدان آما يعني التزامًا بتخفيض  فيعني تقليل القدرة على6-5-2وأما التخفيض في البرنامج      .277
 .أهداف زيادة العمل بالبرنامج الخاص لألمن الغذائي ودعم اتفاقات التعاون بين الجنوب والجنوب

ة                       .278 ابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ة للمجلس العلمي الت آما سيتأثر الدعم المالي الذي تقدمه المنظم
ة           الدولية وأما  ة الدولي رامج البحوث الزراعي ات في ب نة هذا المجلس، مما ُيضعف قدرة هذا األخير على وضع األولوي

 .والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة لُنظم البحوث الزراعية الوطنية




