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 الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر
 )2021يونيو/حزيران  14-18(

 
 )C 2021/7(الوثيقة  2031-2022من جدول األعمال: اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  18البند 

 
كما دعت إليه النصوص األساسية للمنظمة، إبطار اسرتاتيجي يُعّد ،  2010يسرتشد عمل املنظمة أبكمله، منذ عام  -1

واإلطار االسرتاتيجي هو وثيقة من واثئق  1لفرتة ترتاوح بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة وجيري استعراضه كل أربع سنوات.
 سة والستني بعد املائة. على توصيات اجمللس يف دورته الساد املؤمتر يقدمها املدير العام. وينظر فيها املؤمتر بناءً 

وتتمثل رؤية منظمة األغذية والزراعة ويسرتشد اإلطار االسرتاتيجي برؤية املنظمة وابألهداف العاملية الثالثة لألعضاء.  -2
حتقيق عامل متحرر من اجلوع وســوء التغذية تســاهم فيه األغذية والزراعة يف حتســني مســتو�ت املعيشــة للجميع، وعلى يف 

ـــــد ال ـ ــــادً� واجتماعًيا وبيئًيا.األخص أشــ ـ ـ ــــتدامة اقتصــ ـ ـ أما األهداف العاملية الثالثة لألعضـــــــــــاء فهي:  ناس فقًرا، بطريقة مســ
 ) وإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام. 3) والقضاء على الفقر؛ (2استئصال اجلوع؛ ( )1(

توجًها جديًدا للمنظمة خالل العقد املقبل متجّذر يف خطة عام  2031-2022وحيدد اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي للفرتة  -3
من خالل  2030واألهداف العاملية لألعضــــاء. وتكمن يف صــــميمه الســــردية االســــرتاتيجية اليت تقضــــي بدعم خطة عام  2030

وتغذية أفضــل  إنتاج أفضــلمن أجل  2نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصــمود واســتدامةالتحول حنو 
 ، من دون ترك أي أحد خلف الركب.وبيئة أفضل وحياة أفضل

ورّحب ابلســـــــــــردية  2031-2022للفرتة  االســـــــــــرتاتيجياإلطار  2021واســـــــــــتعرض اجمللس يف شـــــــــــهر أبريل/نيســـــــــــان  -4
للفرتة  االســـــــــــرتاتيجيواألهداف العاملية الثالثة لألعضـــــــــــاء. ونّوه اجمللس بكون اإلطار  2030االســـــــــــرتاتيجية الداِعمة خلطة عام 

عمليات التحّول املنســـــــــــــــقة اجلارية ابلفعل يف املنظمة مبا يف ذلك ألجل ز�دة الكفاءة إىل يســـــــــــــــتند إىل الزخم و  2022-2031
 والتبسيط والُنهج املبتكرة. 

وغري على املستويني الداخلي واخلارجي والرمسي  -اجمللس كذلك على عملية التشاور املكثفة والشاملة والشفافة  وأثىن -5
اليت اتُبعت لدى إعداد اإلطار االســـــــــــرتاتيجي. وأشـــــــــــار إىل أّن اإلطار الناشـــــــــــئ عن هذه العملية يعكس التوجيهات  -الرمسي 

 واألولو�ت املنبثقة عن املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية. 

                                                            
 (أ) من النصوص األساسية. 1اجلزء الثاين، القسم واو، املادة   1
مبا يف ذلك فرتة زرعه وصيده وحصده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واإلجتار به وشرائه  -يغطي النظام الزراعي والغذائي مسار الغذاء من املزرعة إىل املائدة   2

ا ســــبيًال للمعيشــــة، وكل شــــخص ونشــــاط واســــتثمار وخيار له دور يف وإعداده وأكله والتخلص منه. كما يشــــمل املنتجات غري  الغذائية اليت تشــــكل هي أيضــــً
لبحرية والغاابت إيصـــــال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا. ويشـــــمل مصـــــطلح "الزراعة" ومشـــــتقاته يف دســـــتور املنظمة مصـــــايد األمساك واملنتجات ا

 واملنتجات احلرجية األولية. 



2 

، على مرحلتني 2021إىل مارس/آذار  2020من يناير/كانون الثاين  3وقد امتدت العملية الداخلية إلعداد اإلطار، -6
متيزات مبشــــــــــــــــاركــة شــــــــــــــــاملــة وكثيفــة من جــانــب العــديــد من كبــار مــديري املنظمــة. ومتحورت املرحلــة األوىل حول إعــداد اإلطــار 
ا مكثًفا للواثئق املرجعية من أجل حتديد اجملاالت الرئيســــــية وبلورهتا على حنو أكرب. أما املرحلة  االســــــرتاتيجي ومشلت اســــــتعراضــــــً

ىل إيضـــاح مضـــمون الرب�مج وحتديده (جماالت األولوية الرباجمية واملواضـــيع املشـــرتكة) من منظار فين ولبلورة الثانية، فقد ســـعت إ
 أطر النتائج وأهداف التنمية املستدامة اليت ستقوم املنظمة بدعمها. 

ل مباشــــــر يف تعتزم املنظمة املســــــامهة من خالله بشــــــك الذييف هذا اإلطار املبدأ التنظيمي  الفضــــــائل األربعوتشــــــكل  -7
(احلد من انعدام املســـــــاواة) من أهداف التنمية  10) وعلى اجلوعالتام القضـــــــاء ( 2(القضـــــــاء على الفقر) و 1حتقيق األهداف 

الرتابط القائم بني الركائز الثالث للتنمية املســـــتدامة (االقتصـــــادية واالجتماعية والبيئية) يف  الفضـــــائل األربعاملســـــتدامة. وتعكس 
 والغذائية وقد شدد اجمللس على أمهية حتقيق التوازن يف ما بينها.  النظم الزراعية

وأيّد اجمللس جماالت األولوية الرباجمية العشـــــــرين لكي تســـــــرتشـــــــد هبا املنظمة لســـــــد الثغرات احلرجة وهتيئة الظروف املناســـــــبة  -8
نمية املســتدامة وشــّجع على حتقيق مزيد من إلحداث التغيريات اليت ســتســاهم يف �اية املطاف يف حتقيق املقاصــد املرجوة ألهداف الت

فهي متثل امليزة التنافســـية للمنظمة بوصـــفها وكالة متخصـــصـــة اتبعة لألمم املتحدة  التوازن يف عدد جماالت األولوية الرباجمية وميزانياهتا.
 ، من خالل إاتحة الكم الواسع والعميق من اخلربات واملعارف الفنية اليت متلكها املنظمة. 2030تساهم يف تنفيذ خطة عام 

ا "العوامل املســـــــــــــــّرعة" األربعة املشـــــــــــــــرتكة والعابرة لعدة جماالت: ( -9 ) االبتكار؛ 2) التكنولوجيا؛ (1وأّيد اجمللس أيضـــــــــــــــً
املؤسسات) اليت ينبغي تطبيقها يف مجيع التدخالت الرباجمية ) العناصر املكّملة (احلوكمة ورأس املال البشري و 4البيا�ت؛ ( )3(

 لتسريع إحداث األثر املتوخى واحلد قدر اإلمكان من املقايضات. 

النظر بصورة حمايدة ومتوازنة وقائمة على العلم واألدّلة يف  4 ومشلت املالحظات اإلضافية الصادرة عن اجمللس ما يلي: -10
جيع العمل على النطاق املناسب لتحقيق شمجيع الُنهج والنظم واألدوات املتاحة لالستفادة من امليزات املقارنة للمنظمة ألجل ت

ئج املنشــــودة لألحداث الرئيســــية على مزيد من االســــتدامة واألثر يف األجل الطويل تلبية الحتياجات األعضــــاء؛ والنظر يف النتا
وقمــة طوكيو للتغــذيــة من أجــل النمو؛ وعرض مــا تقوم بــه املنظمــة من عمــل على نطــاق  2021غرار قمــة النظم الغــذائيــة لعــام 

املزارعني أصــحاب احليازات الصــغرية و أوســع، ضــمن واليتها، يف أســواق الســلع األســاســية وجتارهتا؛ وأمهية �ج "صــحة واحدة" 
رعني األســــريني، خاصــــة النســــاء الريفيات والشــــعوب األصــــلية واجملتمعات احمللية، فضــــًال عن اصــــطفاف املنظمة مع إعادة واملزا

 تنظيم منظومة األمم املتحدة للتنمية وأطر الربجمة القطرية يف إطار النتائج االسرتاتيجية. 

على توصـــــــية اجمللس يف دورته الســـــــادســـــــة  بناءً  2031-2022وإّن املؤمتر مدعو إىل إقرار اإلطار االســـــــرتاتيجي للفرتة  -11
 .2021والستني بعد املائة اليت انعقدت يف شهر أبريل/نيسان 

 
 ، مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردBeth Crawfordالسيدة 

                                                            
 http://www.fao.org/3/nf567ar/nf567ar.pdfملزيد من املعلومات عن العملية الداخلية، يرجى الرجوع إىل:   3
ا توجيهات اجمللس يف قر  C 2021/LIM/4ترد توجيهات اجمللس ومالحظاته الكاملة يف الوثيقة   4  C 2021/7اءة اجلداول واملالحق ابلوثيقة اليت تعكس أيضــــــــً

 . 2031-2022بعنوان اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

http://www.fao.org/3/nf567ar/nf567ar.pdf

