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سازمان
خواربار وكشاورزي ملل متحد

افزايش  بر  ميان مدت،  در  فائو  تمرکز  پايدار،  روستايی  توسعه  و  کشاورزی  برای  دولت  اولويت های  راستای  در 
سرمايه گذاری در کشاورزی، به ويژه در سطح زنجيره ارزش به منظور افزايش درآمد و فرصت های شغلی برای افراد فقير 

روستايی است. 
در ژوئن 2005 فائو در تدوين چارچوب استراتژی توسعه پايدار کشاورزی به ايران کمک نمود. همين طور در سال 
2007 استراتژی ملی و برنامه عمل برای آمادگی، مديريت و کاهش خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی به منظور 

افزايش ظرفيت دولت در مديريت بحران، تهيه گرديد.
برای کمک به تالش های دولت در جهت کشاورزی و توسعه روستايی پايدار، چارچوب برنامه ريزی کشوری )3 تا 5 

ساله( در حال نهايی شدن است. اهداف چارچوب برنامه ريزی کشوری عبارتند از:
الف( مشارکت روستاييان و کشاورزان کم درآمد در روند توسعه به منظور بهبود معيشت، امنيت غذايی و 

وضعيت تغذيه ای آنان؛
ب( استفاده از شبکه تحقيقات، مؤسسات آموزشي و تخصص باالی ايران به منظور کمک به کشورهای 

منطقه از طريق همکاری های جنوب - جنوب؛
ج( ارتقای تجاری سازي کشاورزی و کشاورزی صادرات محور. 

فائو، به سازمان شيالت ايران در تدوين برنامه ای جامع برای توسعه آبزي پروري به منظور دستيابی به توليد نهايي ساليانه 
يک و نيم ميليون تُن، طبق سند چشم انداز 1404، کمک نموده است. همکاری های فنی فائو در چارچوب توسعه پايدار 

شيالتی و با رويکردی زيست بومی، در زمينه های زير امکان پذير است: 
الف( توسعه پرورش ماهيان دريايی؛ 

ب( توسعه آبزی پروری؛ 
ج( سرمايه گذاری در چرخه ارزش برای دستيابی به بازارهاي صادرات؛ 

د( نهادينه سازی و تقويت ظرفيت و سازمانی.
در بخش بذر نيز به منظور فراهم کردن:

الف( سيستم های کارآمدتر توليد، توزيع و بازاريابی بذر، و 
ب( افزايش ظرفيت حفاظت از ارقام ژنتيکي گياهی در کشور،

ارائه گشته است. 
فائو از طريق طرح مدرسه در مزرعه رويکرد بديع مشارکتی و سازگار با محيط زيست را ارائه داده است تا بدين وسيله 
کشاورزی ارگانيک و کنترل بيولوژيکی آفات و بيماری های محصوالت گوناگون از جمله گندم، خيار، گوجه فرنگی، زيتون  
و غيره را ارتقاء دهد. پروژه ديگري جهت حفظ محصول و صنعت پسته از آلوده شدن به آفالتوکسين، در حال اجرا است.
فائو به دولت در تهيه سند پروژه مهم »احيای اراضی جنگلی و زمين های تخريب شده با توجه ويژه به خاک شور و 
مناطق در معرض فرسايش باد«، به منظور ارائه و بررسی توسط ديبر خانه GEF )تسهيالت جهانی محيط زيست( کمک 

نموده است.  
آنفوالنزای  کنترل  و  جلوگيری  برای  اقدامات  انجام  و  برفکی  تب  بيماری  با  مقابله  در  فائو  دام،  بخش سالمت  در 

پرندگان، به دولت کمک می کند.
فائو از طريق فعاليت های ارتباطی بين المللی مانند روز جهانی غذا و تله فود، نقش مهمی در افزايش سطح آگاهی 

عمومي در زمينه گرسنگی و فقر و يکپارچه سازی حمايت برای دست يابی به امنيت غذايی ايفا می کند.

• 1943: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( توسط نمايندگان 44 دولت در هات اسپرينگ ويرجينيای 
آمريکا پايه گذاری شد.

تخصصی           آژانس های  از  يکی  عنوان  به  فائو  و  شد  برگزار  کانادا  ِکِبک  در  فائو  کنفرانس  نشست  اولين   :1945  •
سازمان ملل متحد تأسيس شد.

• 1951: دفتر مرکزی فائو از واشنگتن دی سی آمريکا به ُرم در ايتاليا منتقل شد.
• 1953: اول دسامبر 1953 تاريخ عضويت ايران در فائو است.

• 1981: اولين روز جهانی غذا در 16 اکتبر برگزار شد.
• 1992: در ماه مه اين سال دفتر نمايندگی فائو در ايران بازگشايی شد.

• 1996: اجالس جهانی غذا، رم، ايتاليا؛
• 1997: فائو با برنامه تله فود مبارزه عليه گرسنگی را آغاز کرد.

• 2002: » اجالس جهانی غذا- پنج سال بعد« برگزار شد تا اهداف اين اجالس بازبينی شود.
• 2008: کنفرانس سران برای امنيت غذايی جهان، چالش هاي تغيير اقليم و زيست انرژي، رم، ايتاليا؛

• 2009: نشست جهانی امنيت غذايی، رم، ايتاليا.

چشم انداز و اهداف جهانی فائو: 
چشم انداز فائو وجود دنيايی عاري از گرسنگی و سوء تغذيه است که در آن غذا و کشاورزی1 به بهبود استانداردهاي 
زندگی همگان، بخصوص فقيرترين افراد، به شکلي پايدار از بُعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي پردازد. به منظور 
دستيابی بدين رسالت و اهداف توسعه هزاره، فائو به ارتقاء نقش مستمر غذا و کشاورزی پايدار در جهت دستيابی به سه 

هدف جهانی زير مي پردازد:
کاهِش تعداد گرسنگان جهان و حصول اطمينان کامل از دنيايی که در آن همة مردم همواره به غذای 
کافی سالم و مغذی دسترسی دارند که نيازهای غذايی آنان را برای زندگی سالم و فعال برآورده می نمايد؛ 
فقرزدايی و حرکت به سوی پيشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همگان همراه با افزايش توليد غذا، ارتقاء 
توسعه روستايی و معيشت پايدار؛ مديريت و بهره بردارِي پايدار از منابع طبيعی، شامل زمين، آب، هوا، 

اقليم و منابع ژنتيکی به نفع نسل کنونی و نسل های آتی. 

اهداف اساسی فائو: 
افزايش پايدار توليد محصوالت کشاورزی؛ افزايش پايدار توليدات دامی؛ مديريت و استفادة پايدار از ذخايرشيالتی و آبزيان؛ 
بهبود کيفيت و سالمت غذا درکلية مراحل زنجيره غذايی؛ مديريت پايدار جنگل ها و درختان؛ مديريت پايدار خاک، آب 
و منابع ژنتيکی و پاسخ بهتر به چالش های زيست محيطی جهان که غذا و کشاورزی را تحت تأثير قرار می دهند؛ فراهم 
کردن محيط براي بازارها به منظور ارتقاء معيشت و توسعه روستايی؛ بهبود امنيت غذايی و تغذيه بهتر؛ بهبود وضعيت 
آمادگی و پاسخ دهی مناسب به تهديدات غذايی و کشاورزی و شرايط اضطراري؛ برابری جنسيتی در دسترسی به منابع، 
کاالها، خدمات و تصميم گيری ها در مناطق روستايی؛ و سرمايه گذاری بيشتر و مؤثرتر دولتی و خصوصی در کشاورزی 

و توسعه روستايی. 

1  کشاورزی شامل کليه محصوالت زراعی و باغی، دام، جنگل و شيالتی می باشد.


