
 

 

 

 سازمان خواروبار و کشاورزی 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در شانزدهم اکتبر سال 

در قالب یک کارگزاری فنی و معتبر جهانی بنیان گذاشته شد.  5491
این سازمان وظیفه هدایت اقدامات بین المللی در جهت تحقق امنیت 

غذایی برای همگان از طریق ارتقاء سطح تغذیه و استانداردهای 
معیشتی مردم، اطمینان از ارتقاء میزان بهره وری در تولید و توزیع انواع 

کشاورزی،  همراه با بهبود وضعیت روستاییان را  محصوالت غذایی و
 بر عهده دارد. 

فائو به عنوان کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد، بستری بی 
طرفانه برای تمامی ملت ها به منظور گفتگو بر سر توافقات و 

سیاستگذاری الزم جهت غلبه بر گرسنگی در جهان را فراهم ساخته 
نوان منبع دانش مورد نیاز برای تقویت است. این سازمان همچنین به ع

فعالیت های کشاورزی، جنگلداری و شیالت با هدف تحقق توسعه 
 کشاورزی و روستایی به شیوه ای پایدار  نقش آفرینی می کند. 

در راستای این تالش، متخصصان فائو به تأمین راهکارهای سیاستی، 
های  رائه پشتیبانیتعریف استانداردها و چارچوب مقررات بین المللی و ا

فنی الزم در طیف وسیعی از موضوعات مربوط به کشاورزی و توسعه 
روستایی )مواردی از قبیل تولید محصوالت کشاورزی، منابع ژنتیک 

گیاهی و جانوری، حمایت از مصرف کننده، تغذیه، امنیت غذایی، توسعه 
ع باجتماعی، شیالت و آبزی پروری، جنگلداری، مدیریت منا -اقتصادی

 طبیعی، و محیط زیست و غیره( می پردازند.

فارو و  یرجزاکشور عضو می باشد که  541فائو در حال  حاضر دارای 
به عنوان اعضای وابسته و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان  توکالئو

 عضو را نیز شامل می شود.  

 اندازچشم
 غذیهت سوء و گرسنگی از عاری جهانی» تصویر نهایی پیش روی فائو 

 استانداردهای ارتقاء در را بسزایی نقش کشاورزی و غذا آن در که است
 ظرمن از پایدار روشی به جوامع فقیرترین ویژه به همگان، معیشتی

 «.کند می ایفا محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

تالش های فائو در راه ریشه کنی جهانی گرسنگی در شعار این 
 "باشد  بگذارید نان "پانیس( که به معنای سازمان به زبان التین )فیات 

 تجلی یافته است.

 

 
 

چشم انداز سازمانی فائو در جمهوری اسالمی ایران هدایت کننده 
 امنیت  تمامی فعالیت های برنامه کشوری با هدف نهادینه ساختن

غذایی در عین حفاظت از منابع طبیعی و تقویت ظرفیت های سازمانی 
کشور است که امکان ایفای نقش هدایت کننده را در بخش های 

 کشاورزی و روستایی فراهم می آورد.

 
  اقدامات در ایران

فائو در راستای تمرکز بر دستیابی به اهداف جهانی خود در خصوص 
قر،  مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع امنیت غذایی، ریشه کنی ف

طبیعی، پنج هدف راهبردی ذیل را در راستای اولویت های این سازمان 
 برای محو گرسنگی، در دستور کار خود قرار داده است:

x  کمک به ریشه کنی گرسنگی، نا امنی غذایی و سوء تغذیه

مشارکت در تسهیل سیاستگذاری ها و تعهدات سیاسی   -

ایت از امنیت غذایی و اطمینان یافتن از به روز بودن در حم

اطالعات مربوط به چالش های گرسنگی و تغذیه در کنار 

 بکارگیری راهکارهای ممکن و  قابل دسترس.
x  افزایش تولیدات کشاورزی، جنگلداری و شیالت به شیوه

ارتقاء سیاستگذاری ها و اقدامات مبتنی بر  –ای پایدار

از بخش های پربازده تولیدی  شواهد در جهت حمایت

کشاورزی )زراعت، دامپروری، جنگلداری و شیالت( در عین 

 اطمینان از عدم آسیب رسانی به منابع طبیعی. 

. کرمانشاه در انگورکاری  ای،مزرعه یمدرسه آفات، یکپارچه مدیریت یپروژه
 حیدری  حسین: عکس



 

 آموزش، سازمان کشاورزی، باغ یمن، خیابان چمران، اتوبانآدرس:
 اول طبقه کشاورزی توسعه و تحقیق

 515119111 کد پستی

 +45-95-999 4292 -94992 تلفن:
 +45-95-995 12527فکس:
 FAO-IR@fao.org ایمیل:

http://www.fao.org/iran  
 

x  حمایت از روستاییان فقیر در  –کاهش فقر روستایی

دسترسی به منابع و خدمات مورد نیاز از جمله ایجاد اشتغال 

 از فقر.   روستایی و حمایت اجتماعی برای رهایی

x  توانمندسازی جامع و کار آمد نظام های کشاورزی و غذایی

کمک به ایجاد نظام های ایمن و کارآمد غذایی در جهت  –

حمایت از کشاورزی خرد و کاهش فقر و گرسنگی در 

 مناطق روستایی.

x  کمک به کشورها  –افزایش مقاومت معیشت در برابر بالیا

در آمادگی به منظور مقابله با بالیای طبیعی و یا ناشی از 

اقدامات انسانی، از طریق کاهش ریسک و ارتقاء مقاومت  

 نظام های های کشاورزی و غذایی.  

در چارچوب اهداف راهبردی فوق، مأموریت فائو در جمهوری اسالمی 
ه از ازمان می باشد کایران ادامه پشتیبانی های فنی و  سیاستی این س

با هدف ارتقاء توسعه کشاورزی و روستایی پایدار در  5412اوایل دهه 
 این کشور بنیان گذاشته شده است. 

با توجه به  معضالت کنونی فراروی بخش های یاد شده در راستای 
اولویت هایی که فائو به صورت مشترک با دولت جمهوری اسالمی 

ایران تعریف کرده است، این سازمان به دنبال اجرایی شدن یک برنامه 
راهبردی و منسجم بر اساس چارچوبی فنی، جامع و نظام مند است که 

خگویی موثر به چالش های مذکور می سازد. کشور را قادر به پاس

ستون های اصلی این برنامه ی منسجم راهبردی بر چهار محور ذیل 
 استوار است: 

مدیریت منسجم منابع آب و خاک با در نظر گرفتن تاثیرات  ¾

 زیست محیطی تغییرات آب و هوایی؛

ایجاد مقاومت به منظور بهبود امنیت غذایی، تغذیه و  ¾

 سالمت غذا؛
رزی خرد پایدار با هدف توسعه همه جانبه ی مبتنی بر کشاو ¾

روش  ورویکرد های کشاورزی سازگار با محیط زیست 

 ؛ وهوشمند -شناسی اقلیم

بهینه و توانمند سازی منابع از طریق ایجاد ظرفیت های  ¾

 موثر.

تعهد  فائو به اجرای دقیق این برنامه راهبردی از طریق مشارکت طیف 
ان کشور شامل موسسات دولتی، جامعه مدنی و گسترده ای از ذی نفع

 تشکل های جوامع محلی تقویت خواهد شد. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


