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؛ وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 األغذية والزراعة ضمن اإلطار االسرتاتيجي ييف قطاع منظمة األغذية والزراعةعمل 

  

 موجز

األغذينة والزراعنة    ييف قطناع  (الفناو منظمنة األغذينة والزراعنة )   حملة عامة عنن إاناتات   توفر هذه الوثيقة  

 )الزراعننة والثننروة انيوانيننة وسننالمة األغذيننة والتةذيننة وإدارة املننوارد الطبيعيننة والتنميننة الريفيننة( خننال  الفنن ة   

األغذيننة  ياملسننتقبلي للفنناو يف قطنناع، والتطننوارات واالهاهننات العامليننة الننر قنند تننلثر علننى العمننل 2014-2015

والزراعة، وجماالت العمل ذات األولوية الواجب أخذها يف االعتبار يف استعراض اإلطنار االسن اتيجي النذر  نرر     

 .2021-2018كل أربع سنوات، وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للف ة 

 اللجنةبل من ِقاختاذها تقرت  اإلجراءات امل

 ُيطلب إىل اللجنة: 

 ياإلحاطة علمًا بأر تعليقات متصلة باإلااتات والتطوارات واالهاهات احملندادة يف منا يتعلنق بقطناع     )أ(

 الثاني والثالث(؛ القسماناألغذية والزراعة )

والر ينبةي أخنذها   قطاعي األغذية والزراعةتوفري التوجيهات بشأن األولويات الرئيسية لعمل الفاو يف  )ب(

 2021-2018يف االعتبار لدى استعراض اإلطار االس اتيجي وإعنداد اخلطنة املتوسنطة األجنل للفن ة      

 الرابع(. القسم)

 ميكن توجيه أر استفسارات بشأن حمتوى هذه الوثيقة إىل: 
 Ren Wangالسيد 

 مساعد املدير العام

 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 0657054523 39+ات:: اهل
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 متقدمة -أواًل

 

للناام  وامليزانينة والر ند القنائم علنى النتنائ ، جنرى         2009وفقًا ملا يلحظه النظام الذر وضعه امللمتر عنام   -1

، منع األخنذ يف االعتبنار االهاهنات     2014خال  عام  2017-2014استعراض اخلطة املتوسطة األجل للمنظمة للف ة 

والتطورات يف البيئة اخلارجية والتوجيهات الر قدامتها امللمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، وجلنان الاننام  واملالينة    

 .1)املراجعة( 2017-2014على اخلطة املتوسطة األجل للف ة  2015واجمللس. و ادق ملمتر الفاو يف يونيو/حزيران 

 

لالسنتمرار يف االهناه    2016و 2015وقد عبارت األجهزة الرئاسية للفاو عن دعم قنور ومتاسنق خنال  عنامي      -2

عنداة تطنوارات    حندث  (. وقند  1نظنر امللحنق   )ااالس اتيجي للمنظمة من أجل حتقيق األثر الكامل لإلطار االس اتيجي 

. وهنذ التطنورات هني    واسعًا لعمل الفناو يف املسنتقبل   ، األمر الذر سوف يوّفر إطارًا2016-2015عاملية هامة يف الف ة 

 :على النحو اآلتي
 

خطة التنمية املستدامة لعام إطار اعتمدت يف األمم املتحدة يف  السبعة عشر الر أهداف التنمية املستدامة أ()

 .إلطار لتعبئة وسائل التنفيذاضع الر توخطة عمل أديس أبابا  2030

خ )ملمتر األطراف ر اعتمد يف ملمتر األمم املتحدة العاملي لتةري املناذةري املناخ الاتفاق باريس بشأن تو ب()

 .تةري املناخالذر يشكله  ملواجهة التهديدالستجابة العاملية عزت االذر ي انادر والعشرون(

التةذية وإطار  ، إعالن روما بشأنالصادرتان عنه نتائ ال تاقيثوو وامللمتر الدولي الثاني املعين بالتةذية ج()

لتحسني التةذية يف مجيع متكينية لتهيئة بيئة اام  السياسات والخيارات  انضعان يذلالعمل ال

 .القطاعات

  الح النظام اإلنساني العامليإل اح جدو  أعما  واسعق الذر يملمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني و د()

 .هوهديد

 لبناء القدرة موجها حنو النتائ  و ًاتطلعي اإطارالذر يعتمد ارث وإطار سندار للحدا من خماطر الكو (نه)

 الكوارث النامجة عن خاطر اخلسائر واملاند من الصمود وعلى 

 .قمة األمم املتحدة بشأن الالجئني واملهاجرينملمتر و و()

اخلطة انضرية  (/املوئل الثالث) ملمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية انضرية املستدامةو ت()

 .اجلديدة

  

  ننرر االسننتعراض كننل أربننع سنننوات لإلطننار االسنن اتيجي للفنناو وإعننداد اخلطننة املتوسننطة األجننل للفنن ة    -3

، من خال  املنلمترات اإلقليمينة واللجنان الفنينة، ليصنادق عليهمنا اجمللنس واملنلمتر يف         2016خال  عام  2018-2021

عمل الفاو حبيث حيقق نتائ  ملموسة أكثنر،   أكا علىا األمر فر ًة لل كيز بشكل . ويوّفر هذ2017النص: األو  من عام 
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وخبا ة على الصعيد القطرر. وقد رحب جملس الفاو مبواءمة اإلطار االس اتيجي للفاو مع أهداف التنمية املسنتدامة، منع   

 .2021-2018ة األجل للف ة اإلشارة إىل أنه سوف تتوفر فر ة ملزيد من االتساق خال  إعداد اخلطة املتوسط

 

 ، يكننون منظمننًاقطنناعي األغذيننة والزراعننةويف هننذا السننياق، تننوّفر الوثيقننة حملننة عامننة عننن عمننل الفنناو يف   -4

  على النحو التالي:
 

حملة عامة موجزة عن إااتات الفاو الر تساهم يف حتقيق األهداف االس اتيجية خال  فن ة السننتني    )أ(

2014-2015. 

والر ينبةي أخنذها   قطاعي األغذية والزراعةالتطوارات واالهاهات العاملية الر تلثر على عمل الفاو يف  )ب(

 .2021-2018استعراض اإلطار االس اتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للف ة  لدىيف االعتبار 

للفناو، واالهاهنات والتطنورات    جماالت العمل املسنتقبلي ذات األولوينة يف سنياق اإلطنار االسن اتيجي       )ج(

  العاملية احملدادة.

 

 قطاعي األغذية والزراعةيف  منظمة األغذية والزراعةاإلجنازات يف عمل    -ثانيًا

 2015-2014يف الفرتة 

 

إااتات املنظمنة خنال  فن ة السننتني. وقند عملن  الفناو         2 2015-2014يوثق تقرير تنفيذ الانام  للف ة  -5

جاهدًة إلبقاء اجلوع، وانعدام األمن الةذائي وسوء التةذية يف واجهة االهتمام العناملي. ونتيجنة لنذلك، تتواجند األغذينة      

حننو واسنع منع    ، كما أن األهداف االس اتيجية للفاو تتنواءم علنى   2030والزراعة يف قلب خطة التنمية املستدامة لعام 

أهداف التنمية املستدامة. كذلك، وفرت الفاو املشورة الفنية للبلدان األعضاء لدعم مشاركتها يف مفاوضنات اتفناق بناريس    

والوفاء بالتزاماتها، مع التأكد من إقامة روابط بني تةيار املناخ، والزراعة واألمن الةنذائي. ومبوجنب إعنالن رومنا بشنأن      

لتزم قادة العامل بوضع سياسات وطنية ترمي إىل استئصا  سوء التةذية وحتويل النظم الةذائية من التةذية وإطار العمل، ا

 أجل إتاحة نظم مةذية للجميع.

 

يف املائة تقريبًا من النوات  املقرارة، األمنر النذر يعنين     90، حّقق  الفاو نسبة 2015-2014ويف ف ة السنتني  -6

 80تقدميها يف برنام  العمل وامليزانية. وقد ساعد ذلك األعضاء يف بلوغ حوالي بلتزم  أن املنظمة قدام  املساعدة الر ا

ثنارًا ملحوةنة وقابلنة للقيناح. وحينث      بيان أن عمنل الفناو وجهودهنا تن        يف املائة من أهداف النتيجة املتوقعة، ما ي

 فاو، وكيفية مواجهتها يف املستقبل.تتحقق األهداف، مت استنباط دروح قيامة بشأن الصعوبات الر تواجهها ال مل
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تقندمًا جيندًا يف اجملناالت اهلامنة املتعلقنة بتحسنني انوكمنة،        يف املائة من البلدان مثانية وثالثون وقد أحرت  -7

. ويف الوق  ذاته، 2014يف املائة فقط عام  19و ليات التنسيق والشراكات املعنية باألمن الةذائي والتةذية مقارنًة بنسبة 

 شنكل تقندم  يف ن التقدم املمتات الذر متا إحراته على الصعيدين العاملي واإلقليمي خال  ف ة السنتني ينعكس تندر يًا  فإ

على الصعيد القطرر، وخبا ة يف جما  اإلقرار بدور اجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف اآلليات الوطنية لألمن الةنذائي  

 وحوكمة التةذية.

 

بلدًا يف ما يتعلق مبمارسات اإلنتاج الزراعي املستدام عا اللجنوء إىل ُنهن     89مبادرة يف  245وقد دعم  الفاو  -8

ومتّكنن واحند   يف أفريقينا وحندها.   مبادرة  80تشاركية أفض  إىل نتائ  هاوتت األهداف بأشواط، مبا يف ذلك أكثر من 

د اندا العالي يف فجنوة غّلنة احملا نيل، وقّلن      وأربعون يف املائة من البلدان من التو ل إىل ختفيض عاٍ  أو متوسط عن

أكثر من نص: البلدان مساحة النباتات الطبيعينة والننظم اإليكولوجينة احملمينة املخصصنة للزراعنة. إضنافًة إىل ذلنك،         

بلدًا العتماد نه  متكاملة ومتعددة القطاعات على  عيد النظنام اإليكولنوجي، وحّققن      74مبادرة يف  215دعم  الفاو 

ائ  بارتة يف إدارة املوارد الطبيعية، والنُه  القائمة على النظام اإليكولوجي يف قطاع مصنايد األانا  وتربينة األحيناء     نت

إدارة خطنط معنينة بن   املائية، واألراضي املستدامة وإدارة املياه، وانفاة على التنوع البيولوجي، والتشنجيع علنى وضنع    

 . مستجمعات املياهواألراضي 

 

بلندًا يف حتديند،    18 والشنركاء يف املنوارد، دعمن  الفناو     خال  حتسني الشراكات مع األقاليم، والبلندان ومن  -9

ومن خنال   ومستدامة يف جما  التنمية الريفية واندا من الفقر.  للتكافل بني اجلنسنيمراعية وتنفيذ ور د اس اتيجيات 

النة، واملمارسنات اجليندة مثنل مندارح تندريب املنزارعني        استخدام األدوات التوجيهية التابعة للمنظمة، ودراسات ان

بلدان بصياغة وتنفيذ سياسات، واس اتيجيات وبرام  توّلد فرص عمنل الئقنة    10قام   الشباب على الزراعة وانياة،

 عمل الدولية.لبلدان فقط حظي  بدعم يف جما  توسيع نطاق تطبيق معايري ا 5يف املناطق الريفية، يف حني أن 

 

عضو مبا يف ذلنك اجملتمنع املندني،     500شبكة شراكة ضما  أكثر من  ُأقيم ويف إطار مبادرة توفري األغذية،  -10

بلدًا يف اندا منن اهلندر واخلسنارة يف     45والقطاع اخلاص، وملسسات األمم املتحدة واألوساط األكادميية، ودعم  الفاو 

بلندًا لتحسنني الشنمولية،     56نطاق  نةري يف سالسنل القيمنة يف     األغذية. كذلك، قدام  املنظمة املساعدة ألطراف على

عمنل الفناو علنى السياسنات الداعمنة، والصنكو  املالينة         حتقق بالكاملوالكفاءة واالستدامة على املستوى احمللي. كما 

يف نظم  سلولةات املواالستثمارات من حيث عدد األهداف احملققة. وتلّقى مثانية وثالثون بلدًا دعم الفاو لزيادة االستثمار

 والشاملة. الكفلةاألغذية الزراعية 

 

يف حناالت  بلدًا من دعم الفناو لوضنع معنايري، وخطنوط توجيهينة وتارسنات للتأهنب         76وقد استفاد حوالي  -11

 علنى أنشطة املنظمة على دعم التدريب على املستويات الوطنية، أو شبه الوطنية أو اإلقليمينة   . ورّكزتوالطوارئاخلطر 

اخلطوط التوجيهية واملعايري الصادرة عن الفاو بشأن حاالت الطوارىء يف تربية انيواننات واملمارسنات اجليندة يف إدارة    

حاالت الطوارىء. وساعدت الفاو أيضًا بلدان يف أفريقيا و سيا يف وضع اس اتيجيات للتأهب ألتمة إنفلونزا الطيور. وقند  
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ت الطوارىء الر أثرت بشكل كبري على قطاع الزراعة. كذلك، استفادت مجينع  اضطلع  املنظمة بدور رائد خال  حاال

من دعم تنسيق االستجابة  2و 1يف املائة من البلدان يف املستويني  88و 3من املستوى  طوارئالبلدان الر كان  يف حالة 

 الذر قدمته الفاو. الطوارئناالت 

 

 اجلنسنانية اتات لكل هدف من األهداف االس اتيجية، مبا يف ذلك ملخاصات النتائ  واإلا 2ترد يف امللحق و -12

 .http://www.fao.org/pirواإلحصاءات، وتتوفر مزيد من التفا يل على املوقع الشبكي للفاو على العنوان 

 

 التطّورات واالجتاهات العاملية وانعكاساتها على األغذية والزراعة -ثالثًا

 

واالهاهات التالية من املواضيع الر حبث  فيها الدورة اخلامسة والعشرون للجننة الزراعنة،   تنبثق التطورات  -13

والعمليات الدولية اجلارية الر تنلثر علنى الزراعنة، والثنروة انيوانينة، وسنالمة األغذينة، والتةذينة، وإدارة املنوارد          

فية عامنًة يف  يوالبنيوية املتصلة بالزراعة والتنمية الر الطبيعية، واجلوانب االجتماعية، والفنية، واالقتصادية، وامللسسية

2014سياق االهاهات املعروضة خال  الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة عام 
3. 

 

 سياق التطّور العاملي وصلته باألغذية والزراعة -ألف
 

 وأهداف التنمية املستدامة وخطة عمل أديس أبابا  2030خطة التنمية املستدامة لعام  )أ(

 

، 2016يناير/كنانون الثناني   ، الر دخل  حياز التنفيذ يف األو  من 2030خطة التنمية املستدامة لعام تشكل  -14

من ثالث وثائق مت االتفاق عليها علنى   2030يف رؤية العامل، والنه  والطموح لتحقيق التنمية. وتتأل: خطة عام  حتواًل

؛ واتفاق بناريس  اللتنمية املستدامة"؛ وخطة عمل أديس أباب 2030عاملنا: خطة عام  لحتوي"الدولي: الصعيد انكومي 

 الوق  ذاته، كمنا أنهنا تندعو    يفبشأن تةيار املناخ. وقد أعلن  الدو  األعضاء أن هذه اخلطة شاملة وغري قابلة للتجزئة 

 عتماد ُنُه  مشولية ومتكاملة لتحقيق النتائ  الثالثة معًا.إىل ا

 

التزامًا تارخييًا بالتطراق إىل الفقر واجلوع، وتعزينز االسنتخدام املسنتدام للمنوارد      2030كذلك، متثل خطة عام  -15

اإلقرار بأنه ال ميكنن   هدفًا مستدامًا للتنمية، مع 17الطبيعية ومعاجلة مسألة تةيار املناخ من خال  جمموعة م ابطة من 

معاجلة القضايا املتعلقة باألغذية، وسبل املعيشة وإدارة املوارد الطبيعية على حنو منفصل. ومثة التزام معيارر شنامل يف  

وميثل هذا املبدأ االلتزام الذر ميينز األمنم املتحندة بتحقينق االنندماج      يقضي "بعدم إهما  أحد".  2030قلب خطة عام 

منن  ثار على من خال  اآليف ذلك املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، ومحاية الضعفاء وقياح النجاح االجتماعي، مبا 

 أقل حظوًة. ويتطلب تطبيقه بذ  اجلهود ملعاجلة الالمساواة، ويفرض اختبارًا متطلبًا جلميع اق احات السياسات.هم 
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خلطنة اجلديندة واسنعة وحتوالينة: استئصنا  الفقنر،       ويف جماالت واليات الفاو، تبندو تطّلعنات السياسنة يف ا    -16

، حتويل واستهال  منتجات األغذينة والزراعنة، مبنا يف    واجلوع، وسوء التةذية؛ االنتقا  العاملي إىل إنتاج أكثر استدامة

ذلك التزام كبري حبماية التنوع البيولوجي، وضمان االستخدام املستدام لألراضي، وال بة، ومصايد األاا ، والةابات، 

ملحوةنة، الختناذ   يف األغذية؛ والتزام باملعاهدة، تسنانده منوارد    الفاقد واملهدرواجلبا ، واحمليطات واملياه، واندا من 

تندابري حسننة التوقين      العاملي دون درجتني مئويتني، مع ضمان يف الوقن  ذاتنه   تدابري من أجل انفاة على االح ار

 لتشجيع التكي: وحتسني اندا من خماطر الكوارث من أجل القدرة على الصمود يف وجه تةيار املناخ.

 

 بشأن التموينل منن أجنل التنمينة، وتعنام مجينع مصنادر        على ملمترين سابقني اوتبين خطة عمل أديس أباب -17

التمويل، وتةطي التعاون بشنأن جمموعنة منن القضنايا مبنا يف ذلنك التكنولوجينا، والعلنم، واالبتكنار، والتجنارة وبنناء            

اعدة القدرات. ويف حني تتاسم تعبئة املنوارد احمللينة بأهمينة مركزينة يف اخلطنة، ُأعيند التأكيند علنى االلتزامنات باملسن          

الراية للتنمية، وخبا ة بالنسبة إىل أقل البلدان منوًا، مبا يف ذلك التعهدات بزيادة التعاون يف ما بني بلدان اجلننوب.  

كذلك، تشري وثيقة النتيجة إىل أهمية املواءمة بني االستثمارات اخلا ة والتنمية املستدامة، إضافًة إىل السياسات العامنة  

انوافز الصحيحة. كما متا االتفاق على  لية جديدة سوف تسهال متوينل تكنولوجينات جديندة     واألطر التنظيمية لتحديد

  للبلدان النامية.
 

 بشأن تغري املناخ اتفاق باريس (ب)
 

نّفذ منن خنال  املسناهمات    ُيوأماا اتفاق باريس يف إطار االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تةيار املناخ فسوف  -18

للتخفي: من  ثار تةيار املناخ والتكي: معه النر وضنعها كنل طنرف يف االتفناق، وسنوف يندخل حيانز          4وطنيًا احملددة

. وسوف تسنتمر البلندان يف   2020كذلك، سوف ُتتاخذ تدابري يف جما  تةيار املناخ يف الف ة قبل عام . 2020التنفيذ عام 

رّكز على حنو أكا على فرص التكي: والقدرة على الصنمود  ثار، وسوف تيف عملية بشأن فرص التخفي: من اآلاملشاركة 

ملينار   100يف وجه تةيار املناخ. إضافًة إىل ذلك، سوف تعمل على حتديد خارطة طريق واضحة لزيادة متوينل املنناخ إىل   

 .2020مريكي حبلو  عام أدوالر 

 

املناخ والتخفي: من  ثاره، وسوف تلدر  تظهر النظم الةذائية والزراعية بشكل بارت يف جهود التكيا: مع تةري -19

خطط العمل الوطنية املعنية باملناخ، وخبا ة يف البلدان النامية حيث تكون حصة الزراعة من إمجالي دورًا هامًا يف تنفيذ 

القيمة املضافة كبرية. لذا، ينبةي دعم األطنراف يف سلسنلة القيمنة الةذائينة حبينث يتخطنون حنواجز االعتمناد لتنفينذ          

مارسات احملسانة ضمن هذه النظم. ومن املقرر أن ُتعقد الدورة الثانية والعشرون ملنلمتر األطنراف يف االتفاقينة اإلطارينة     امل

                                                      
وطنينًا   احملنددة احملددة وطنينًا هني املسناهمات     املعتزمة تهساهمموطنيًا= حني يكون بلد قد  ادق على اتفاق باريس، تصبح  احملددةاملساهمات   4

 احملددة وطنيًا. املعتزمةوطنيًا للحلو  حمل املساهمة  حمددةقدم  راحًة مساهمة جديدة يمل  ما

 منا يتعلنق   يف حمنددة وطنيناً   معتزمنة قدم  البلندان مسناهمات   وقد " إىل اخلطط املستقبلية. املعتزمة= يشري مصطلح " احملددة وطنيًا املعتزمةاملساهمة 

 اتفاق باريس.ب

 وطنيًا يف الوثيقة. املعتزمةاحملددة وطنيًا واملساهمات  املعتزمةاملساهمات  كل من ]احملددة[ وطنيا = حني هرر اإلشارة إىل املعتزمةاملساهمات 
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، وسوف ترّكز على أفريقيا حيث متثل الزراعة واألنشنطة  2016يف نوفما/تشرين الثاني  لألمم املتحدة بشأن تةري املناخ

 ت يف معظم البلدان.كبرية يف االقتصاديا ذات الصلة حصًة

 

 وقد أعدات الفاو اس اتيجية وخطة عمل على مستوى املنظمة لتةري املناخ، تظهنران يف الندورة انالينة للجننة     -20

للبلندان األعضناء يف مواجهنة    ، وحتدادان ما ترمي الفاو إىل حتقيقه وكي: سوف حتققنه لتنوفري الندعم األفضنل     5الزراعة

التكي: مع تةري املناخ وحاجات القندرة علنى الصنمود يف نظمهنا الةذائينة والزراعينة وسنبل املعيشنة املعتمندة عليهنا،           

 هذه النظم للتخفي: من اآلثار. قدرةوخبا ة لدى األكثر فقرًا، وحتقيق يف الوق  ذاته 
 

 العمل من أجل التغذية طاروإاملؤمتر العاملي الثاني املعين بالتغذية  (ج)
 

 ، وجندادوا 7وإطار العمنل  6خال  امللمتر الدولي الثاني املعين بالتةذية، اعتمد قادة العامل إعالن روما بشأن التةذية -21

   التزامهم بوضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل استئصا  سوء التةذية وحتويل نظم األغذية إلتاحة النظم الةذائية للجميع.

 

طرحهنا سنوء التةذينة يف وجنه التنمينة الشناملة       يويقرا إعالن رومنا بشنأن التةذينة بالتحنديات العديندة النر        -22

واملستدامة ويف وجه الصحة. وهو حيداد رؤية مش كة لإلجراءات العاملية من أجل وضع حدا لكافة أننواع سنوء التةذينة.    

تندبريًا مو نى بنه،     60شنكل  يف الطوعينة واالسن اتيجيات،   وأماا إطار العمل فيوّفر جمموعة من اخليارات السياساتية 

 لتوجيه عملية تنفيذ االلتزامات الواسعة النطاق الواردة يف إعالن روما بشأن التةذية.

 

للعمنل منن أجنل التةذينة      ، أعلن  اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد األمم املتحدة2016أبريل/نيسان  1ويف  -23

منن أجنل التةذينة باناجنة إىل     عمنل  . ويقرا هذا القرار بشأن إعنالن عقند ال  2025و 2016الذر سوف ميتد بني عامي 

شكا  سوء التةذية يف العامل، مبا يوّفر مظّلة جملموعة كنبرية منن األطنراف ليعملنوا     استئصا  اجلوع وانلو  دون كافة أ

 األغذينة والزراعنة  معًا من أجل معاجلة هذه القضايا وغريها من القضايا امللحاة املتصنلة بالتةذينة. وسنوف تتنوىل منظمنة      

اون منع وكناالت األمنم املتحندة وأ نحاب      ومنظمة الصحة العاملية قيادة عملية توجيه عقد العمل من أجل التةذية بالتعن 

 شأن  خرين. 
 

 مؤمتر التقمة العاملي للعمل اإلنساني  (د)
 

، وّقنع العديند منن    2016سنطنبو  يف مايو/أينار   إويف ملمتر القمة العاملي األو  للعمل اإلنساني الذر انعقند يف   -24

دولي واملنظمة الدولية للهجرة، وذلنك منن أجنل هناوت      ادق عليه البنك الالتزامًا بالعمل وكاالت وبرام  األمم املتحدة 

الفجوة بني العمل اإلنساني والتنمية، وختفيض الكلفة البشرية للكنوارث واألتمنات املمتندة منن خنال  دعنم الشنعوب،        

بأننه   واجملتمعات احمللية والبلدان املعراضة للخطر، أو الر تواجه أتمات، من أجل بناء القدرة على الصمود. وهذا يقرا

                                                      
 COAG/2016/7الوثيقة   5
6  ml542e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
7  mm215e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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علينا هاوت مسألة االستجابة إىل اناجنات اإلنسنانية، النر مل يعند ميكنن النظنر إليهنا مبعنز  عنن جهنود التنمينة            

 املستدامة األوسع نطاقًا والر تتطراق إىل األسباب اجلذرية للحاجات املمتدة واملتكررة.
 

  إطار سنداي للحّد من خماطر الكوارث (هـ)
 

، 2015اعتمد امللمتر العاملي الثالث بشأن اندا من خماطر الكنوارث، النذر انعقند يف سنندار يف منارح/ ذار       -25

(، 2015-2005. وهو يبين علنى هنارب إطنار هيوغنو للعمنل )     2030-2015إطار سندار للحدا من خماطر الكوارث 

ستدامة. ويتناو  اإلطنار خمناطر مجينع الكنوارث منن      ويقرا بأن اندا من خماطر الكوارث يشكل مكونًا هامًا يف التنمية امل

حيث درجتها وأبعادها الزمنية الر تسببها أخطار طبيعية وبشنرية املنشنأ إضنافًة إىل األخطنار البيئينة، والتكنولوجينة       

 والبيولوجية ذات الصلة واملخاطر املرتبطة بها. 

 

وا  إىل نهن  أوسنع نطاقنًا إلدارة املخناطر املتعنددة      وتشمل االبتكارات امللحوةة يف إطار سندار ما يلني: التحن   -26

األخطار، والذر يضما أخطارًا وكوارث عابرة للحدود، وتكنولوجية وبيولوجية، ويشداد على مشناركة متعنددة القطاعنات    

زينز  يف ختطيط وتنفيذ تدابري اندا من خماطر الكوارث، ويقرا بأهمية نظم  حية تعمل بشكل جيد. ويدعو اإلطنار إىل تع 

استخدام العلم والتكنولوجيا يف وضع السياسات، وحيداد بشكل واضح دور حوكمة خماطر الكوارث منع التشنديد بشنكل    

"إعادة البناء بشكل أفضل" خال  مرحلة التعايف، وإعادة التأهيل وإعنادة البنناء. كمنا أن عنا نر ابتكارينة يف      قور على 

وة إىل وضنع سياسنات إمنائينة مراعينة للمخناطر وأكثنر اتسناقًا يف        إطار سندار للحدا من خمناطر الكنوارث تشنمل الندع    

القطاعات األكثر ضعفًا، مبا يف ذلك الزراعنة واألمنن الةنذائي، ودور  لينات شنبكة األمنان االجتمناعي يف جمنا  األمنن          

ذلنك الثنروة   الةذائي والتةذية. وتنتما اإلشنارة بشنكل خناص إىل اناجنة إىل محاينة الزراعنة واأل نو  املنتجنة مبنا يف           

 .انيوانية، وانيوانات العاملة، واألدوات والبذور

 

ومن خال  اعتماد إطار سندار للحدا من خماطر الكوارث، تعهادت البلندان بزينادة اجلهنود الرامينة إىل تعزينز       -27

اندا من خماطر الكوارث وتقلي  اخلسائر يف األرواح، واأل و  وسبل املعيشة الر تسببها الكوارث. كما أن إقرار هنذا  

لقندرة علنى الصنمود. وتتصنل هيكلينة الاننام        تعزينز ا لعاملينة ل اإلطار اجلديد شّكل حمطة هامة يف رسم مالمح اخلطة ا

 انالي يف الفاو لتعزيز القدرة على الصمود اتصااًل وثيقًا مبجاالت األولوية األربعة يف إطار سندار.

 
 

 وتطورات عاملية أخرى متصلة باهلجرةمؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن الالجئني واملهاجرين  (و)
 

ويشنري   لتخفي: من  ثار تةنري املنناخ.  املتعلقة باملعاجلة األمناط انالية  عدةُأطلق  ملخرًا مبادرات عاملية  لقد -28

2014ديسنما/كانون األو    19الذر اعتمدته اجلمعية العامنة يف  بشأن "اهلجرة الدولية والتنمية"  69/229القرار 
إىل  8

 وتقنر خطنة عمنل عنام    تنمية بلدان املنشأ، والعبور والوجهة. يف  أهمية الدور الذر يلديه املهاجرون من خال  مساهمتهم

                                                      
8  A/RES/69/229 

https://www.iom.int/sites/default/files/UN_Documents/69th_Session/N1471371.pdf


9 COAG/2016/2 

 

، وحتداد عددًا منن األهنداف املتصنلة بناهلجرة يف أهنداف التنمينة املسنتدامة        البشرتنقل اهلجرة وب  ريحبشكل  2030

 هدفًا. 17البالغ عددها 

 

من بني أمور . وسوف تعام القمة، 2016ة األمم املتحدة لالجئني واملهاجرين يف سبتما/أيلو  وسوف ُتعقد قم -29

بشنأن الالجنئني    ، األسباب اجلذرية نركات الالجئني الكبرية، وحمفنزات اهلجنرة، والعمنل الندولي والتعناون     أخرى

رين ومعاجلة مواطن الضنع: لندى املهناجرين    واملهاجرين، والقضايا املتصلة بالتهجري. كما أن انقوق اإلنسانية للمهاج

 سوف تات أيضًا يف اخلطة.

 

وميكن أن تساهم الفاو يف حتديد نه  شنامل إتاء اهلجنرة والننزوح، بالبنناء علنى خاتهنا الفنينة الواسنعة يف          -30

والتحنوا  الزراعني   النروابط اإل ابينة بنني اهلجنرة، واألمنن الةنذائي، وتةيانر املنناخ،         ( استكشاف وتعزينز  1جما : )

( تعزينز قندرات البلندان واتسناق السياسنات ملعاجلنة اهلجنرة يف جمناالت         2والريفي، والسنالم، واالسنتقرار واألمنن؛ )   

سياساتية حمددة )مثل اندا من اجلوع، وانعدام األمن الةذائي وسوء التةذية؛ وتشجيع فرص العمالة الريفية للشنباب؛  

اة بنني اجلنسنني؛   وحتسني انصو  على انماية االجتماعينة؛ وتشنجيع املسناو   وإدارة املوارد الطبيعية بشكل أفضل؛ 

( بناء قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود يف السياقات املعراضنة  3وتعزيز املنظمات الريفية؛ وإدارة خطر الكوارث(؛ )

 العوت. لألخطار الطبيعية، والكوارث واألتمات من خال  دعم سبل العيش املستدامة وتقلي  اهلجرة من األرياف بسبب 
 

  ر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامةمؤمت -املوئل الثالث (ز)
 

ةنذائي  تطرح عملية التحضار وما يرافقها من تةيارات دميوغرافية حتديات غري مسبوقة للجوع، وانعدام األمنن ال  -31

)مبا يف ذلك التةذية الناقصة، والننق  يف املةنذيات الدقيقنة والبداننة( النر تظهنر أكثنر         وسوء التةذية جبميع أشكاهلا

فأكثر يف املناطق انضرية. وحتظى جماالت األمن الةذائي وسوء التةذية واجلوع يف املنناطق انضنرية باهتمنام متنناٍم يف     

يف التنمية لفرعي واحمللي بو فها مكوانات رئيسية العامل، وينبةي اإلقرار بها على الصعيد الدولي، والوطين، والوطين ا

 انضرية واإلقليمية املستدامة.

 

قرارت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقند املنلمتر الثالنث     (،2016و 1996و 1976)عقدين ومتاشيًا مع دورة ال -32

انضرر املسنتدام، لل كينز علنى تنفينذ     توسع إلحياء االلتزام العاملي بال 2016املعين باإلسكان يف أكتوبر/تشرين األو  

 .1996إلسكان عام ل إسطنبو خطة يدة، باالستناد إىل اخلطة انضرية اجلد

 

( التوعية على 1وميكن أن تساهم الفاو يف امللمتر الثالث املعين باإلسكان واخلطة انضرية اجلديدة من خال  ) -33

( دم  األغذية يف االس اتيجية العاملية اجلديندة بشنأن   2أساسيًا؛ ) انصو  على األغذية والتةذية املالئمة بو فها حقًا

( تعزيز الشراكة واملشاركة املتعددة األطراف، ووضع ُنه  لعملية منا بعند املنلمتر الثالنث املعنين باإلسنكان       3التحضر؛ )

   بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة.
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 واألغذيةي الزراعة اجتاهات حمّددة وحتديات يف قطاع -باء

 

، وال سنيما تةيانر    نانة  2014االهاهات احملددة يف الدورة الرابعة والعشرين للجننة الزراعنة عنام     ال تزا  -34

املناخ، وتزايد التنافس على املوارد الطبيعية، واالبتكارات يف جما  العلوم والتكنولوجيا، وتيادة تكافل الننظم الةذائينة،   

اجملاالت الريفية. وأماا االهاهات اإلضنافية احملنددة أدنناه، والنر ُتجمنع ضنمن        ر ينعكس علىذوالتحضر السريع ال

سوف تلثر على قطاعي األغذية والزراعة يف األجلني املتوسنط والطوينل، وتنلثر بالتنالي، بندرجات      فثالث فئات واسعة 

 خمتلفة، على عمل املنظمة.
 

 من جدول األعمال( 13و 11و 7و 4و 3ظر البنود ناالنطاق املتوّسع للزراعة ) )أ(
 
، ُأعيد التأكيد على الندور املركنزر للزراعنة    2030يف السنوات القليلة األخرية، وخبا ة مع اعتماد خطة عام  -35

واالجتمناعي   ه االقتصنادر )احملا يل، والثروة انيوانية، والةابات، ومصايد األاا  وتربية األحياء املائينة( يف الرفنا  

تنوفري  مبنا يتجناوت   والبيئي، ومتا اإلقرار بشكل  ريح بالطابع املش   للزراعة واألغذية. وجرى توسنيع نطناق الزراعنة    

رئيسيًا للموارد الطبيعية، وتلدر دورًا هامًا يف التةذية والصنحة والرفناه    مستخدمًاتعتا الزراعة فاألغذية وتوليد الدخل. 

شنّكل خطنوًة   التنمية املستدامة على حنو  ريح بكنل هنذا كمنا أنهنا ت     تقرار والسالم. وتقرا أهدافالعام، وتساهم يف االس

ند على برام  وسياسنات تكاملينة   هامة باهاه مواجهة حتديات األمن الةذائي واجلوع، وتدرج رؤية جديدة للتنمية تست

 لة، مبا يتيح وضع اس اتيجيات إمنائية أكثر ابتكارًا.اموش

 

تدابري متسقة يف القطاعات املختلفة لألغذينة والزراعنة، والنظنام    وضع ف يستلزم حتقيق التنمية املستدامة وسو -36

من األهمية مبكان توفري فهم مش   وحوار أفضل عا القطاعات، وحتسني  لينات  الةذائي بكامله. ويف هذا اخلصوص، 

والصحة يف الننظم الةذائينة والبياننات واملعلومنات املوثوقنة      ظم فعالة لالبتكار الزراعي، ودم  التةذية انوكمة، ووضع ُن

 الختاذ قرارات تستند على األدلة.

 

  املش كة بني القطاعات واملتعددة القطاعات من أجنل تعزينز التعناون    ُهويف هذا السياق، يتما أيضًا ال وي  للُن -37

امنة أكثنر فعالينة يف مواجهنة التحنديات. وهني       الزراعة واألغذينة، ووضنع سياسنات ع   املتصلة ببني خمتل: القطاعات 

، مبنا يوجانه تركينز الصنحة والتةذينة إىل الننظم       واحندة الصنحة  الالصحة العاملية وتشمل، من بني أمور أخرى، نهجي 

   الةذائية إضافًة إىل اآلليات التعاونية ملعاجلة الصحة واألمراض انيوانية، وتيادة تواتر وشدة الكوارث كما يرد أدناه.
 

 من جدول األعمال( 13و 11و 7و 5و 3نظر البنود اوتأثرياتها )التهديدات واألزمات املستجدة  )ب(
 
، وتيادة تبد  املناخ وتعنراض أكنا    تشمل عمليات التةيري البيئي الر تظهر بطيئًاالر -تطرح  ثار تةري املناخ -38

الت منو اإلنتاجية، وتيادة الضةوطات على نظم حتديات عديدة: أضرار وخسائر، وتراجع معد -لظواهر مناخية قصوى

 ائية وإيكولوجية هشاة أ اًل.ذغ
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بدا  توتاع اآلفات واألمراض انيوانية والنباتية، من الصنعب  أدّلة واضحة على أن تةيار املناخ يويف حني تتوفر  -39

والرطوبنة والةناتات يف اجلنو أن حتّفنز      التنبل باآلثار الكاملة لذلك. كما ميكن للتةيريات الر تشهدها درجات انرارة،

النمو، ومعدالت ةهور النباتات والفطريات وانشرات، مبا يبدا  التفناعالت بنني اآلفنات، والبيئنة الطبيعينة املعادينة       

واملضيفة هلا. وأماا التةيريات يف الةطاء األرضي، مثل إتالة األحراج أو التصحار، فيمكنها أن تزيد من هشاشنة النباتنات   

لنتةري املنناخ علنى األمنراض      انيوانات الباقية يف وجه اآلفات واألمراض. ومن املرجح أن بعض اآلثار األكثنر مأسناوية  و

القننرااد، ، والننذباب العضانناضانشننرات، مثننل البعننوض، و نواقننلانيوانيننة العننابرة للحنندود سننوف ُتعتننا مننن بننني 

ةلا التةيريات يف درجنات اننرارة ومسنتويات الرطوبنة، قند       والفريوسات الر حتملها. ويفوالااغيث، وذباب الرمل 

 توساع جمموعات انشرات نطاقها اجلةرايف، وتعراض انيوانات والبشر إىل أمراض ال ميلكون أر مناعة طبيعية ضداها.

 

عند  ومتثل األمراض وانيوانات النباتينة وانيوانينة العنابرة للحندود نسنبة مئوينة كنبرية منن اخلسنائر منا ب           -40

انصاد، وتطرح تهديدات خطرية على الصحة انيوانينة والبشنرية يف العنامل. وقند اتدادت التهديندات العاملينة علنى        

يف املائنة منن األمنراض املسنتجدة النر تنلثر علنى البشنر إىل          75الصحة خال  العقود املاضية حينث يعنزى أكثنر منن     

الزراعي البيئي، إضنافًة إىل   التداخلالعوملة، والنمو الدميوغرايف، وانيوانات )الثروة انيوانية وانياة الاية(، نتيجة 

يف إ ناد   يسناعدان الصنحة الواحندة   جمنا    يف عملاملناخ والتةيريات يف سياسات استخدام األراضي. كما أن التفكري وال

 هذه املخاطر وتشجيع سبل العيش القادرة على الصمود. سبل للحدا من

 

ملضادات انيوية وما يليها من ةهور بكترييا مقاومة لعدة أدوينة تتحنو  بشنكل متزايند إىل     وإن تنمية مقاومة ا -41

قضايا ذات اهتمام عاملي وحملي. ومثنة ضنرورة لوضنع اسن اتيجيات وسياسنات لتشنجيع االسنتخدام الرشنيد واننذر          

ملائينة، وحتسنني املمارسنات الزراعينة     يف نظم إنتاج الثروة انيوانية/تربية األحياء ا مضادات امليكروباتمقاومة لعنا ر 

 رها.اشتناللتقليل من أرجحية تنمية املقاومة املضادة للميكروبات و

 

إضافًة إىل ذلك، من شأن الفقر املستمر والتهديدات املناخية وتزايد املنافسة على املوارد الطبيعية أن يفضني إىل   -42

يف النزاعات الر ترك   ثارًا مدمارة  طبع السنتني املاضيتني تفاقٌم . وقدبسبب األوضاع املعيشية الصعبةمزيد من اهلجرة 

، فقند اتداد  واالضنطهادات قطاعي الزراعة واألغذية. وأما التهجري القسنرر، بسنبب النزاعنات    على على سبل العيش و

قلنق خناص.    بشكل ملحوة يف السنوات األخرية. وتشكل حاالت السكان املهجرين يف سنياقات األتمنات املمتندة مصندر    

لتحسني حوكمة خماطر الكوارث، ور ندها واإلننذار املبكنر،    املتةيار قدرات واستثمارات  هذا الواقعمع تكي: الويتطّلب 

 .وتدابري خلفض اهلشاشة، والتأهب واالستجابة الطارئة حني يكون وقوع األتمة حمتمًا

 

 من جدول األعمال( 13و 11و 7و 4نظر البنود اوانتتقال النظام الزراعي والغذائي )التحّول الريفي،  )ج(

 

تشكل التنمية عملية ديناميكية تفضي إىل تةيري يف مستويات خمتلفة منن اجملتمنع واالقتصناد، وتنرتبط عامنًة       -43

م ترتبط عادًة بنمو اقتصادر وتيادة اإلنتاجية، وبدخل أعلى وتقداهي بتقدام يف جمموعة كبرية من جوانب سبل العيش. و

 قنر، وتةنيريات يف األمنناط الةذائينة    اجتماعي، األمر الذر ميكنن أن ينلدر إىل اافناض يف انعندام األمنن الةنذائي والف      
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وحتسينات يف سبل العيش مبا يف ذلك حالة  نحة السنكان وتعلنيمهم. وتتنأثر هنذه العملينة بامللسسنات والسياسنات،         

 املا  البشرر. واالستثمارات والتكنولوجيا، والقدرة على االبتكار ورأح

 

ضنعفًا منهنا. ويواجنه    وختتل: عملية التنمية وتأثرياتها بشكل كبري يف اجملموعات املختلفة، وخبا ة األكثنر   -44

الضع: واخلطر حتديات أكا للهروب من الفقر وانصو  على األمن الةنذائي، مبنا يف ذلنك املواطننة     حاالت الفقراء يف 

املكاني )مثل العيش يف مناطق هامشية أو خميمات لالجئني(،  اإلجحافالقتصادر، واحملدودة، وانعدام األمن املادر وا

ونظنم   رنقدأساح . ويف هذا اخلصوص، تقرا الفاو بأن توسيع الاام  القائمة على عملالفرص سوء ووالتمييز االجتماعي 

ة خا نًة لتحسنني األمنن الةنذائي     انماية االجتماعية الواعية للمخاطر واملستجيبة للصدمات يشكل أولوينة اسن اتيجي  

 والتةذية، ومحاية أ و  األسر وتيادة دخل السكان األكثر فقرًا.

 

الصنةار النذين يشنكلون العمنود الفقنرر يف الزراعنة يف        املنزارعني كما يلثر التحوا  الزراعي وتيادة الدخل على  -45

عملنهم، وي كنون القطناع يف    دخلنهم و مصنادر  تنوينع   املراحل األوىل من التنمية. ويعمد أفنراد يف عنائالت املنزارعني إىل   

ليتحوالوا من حما يل متعنددة إىل حمصنو  واحند فيمنا تصنبح       النهاية. وأماا املزارعون الباقون فيةيارون مزي  احملا يل

ي، علنى حننو تندر     زارع،األخطار أ ةر، وتستبد  األسواق السلع الر كانوا ينتجونها سابقًا يف مزارعهم. وتصبح امَل

املزارعون قادرين على االندماج يف نظام غنذائي حنديث، وحيظنون بندخل أعلنى ويعملنون        ةدويملسسات مرحبة، كما 

 بتكنولوجيات أفضل.

 

ومن أجل حتفيز التحوا  اهليكلي الديناميكي، ينبةي حتويل اناجنات الزراعينة. فنالتحوا  الزراعني يفضني       -46

التقليدر إىل الزراعة التجارية، وحتديث تكنولوجيات اإلنتاج، ودفنع امللسسنات الزراعينة     فعادًة إىل االنتقا  من الكفا

ل القطناع  إىل القطاع الراي. كما أن حتسني الو و  إىل أسواق حملية ودولية أساسي لتسهيل انتقا  ديناميكي. فتحوين 

جاننب الفقنراء وشنديدر الفقنر،     فضل على مدخالت وتكنولوجيات حمسانة، وخبا نة منن   يتطّلب انصو  على حنو أ

، إضافًة إىل مستويات أعلنى منن رأح املنا  البشنرر، وحتسنني إدارة املخناطر واسن اتيجيات التعامنل منع الصندمات          

 وانصو  على التمويل وحتسني انصو  على املعلومات.

 

علنى الظنروف    هي خا ة بالسنياق احمللني وتعتمند بشنكل كنبري     ات التحو  الزراعي غري متجانسة، فومسار -47

والسياسات املتابعة وجنودة انوكمنة. كمنا أن التحنوالت الزراعينة الديناميكينة تعنين أيضنًا توحيند حيناتات            األولية،

ي للتنمية، ميكن التعراف إىل أربع عمليات حتوا  متمايزة نسنبيًا ومتفاعلنة ومتكافلنة    األراضي. وضمن هذا املسار النموذج

 بني بعضها:
 

 االقتصادر العام النر تشنمل انتقنا  االقتصناد إىل هيكلينات اقتصنادية حديثنة وشناملة،         عملية التحوا  (أ)

 وتنويعه وختصاصه باهاه أنشطة اقتصادية جديدة قائمة على االستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛

 عملية التحوا  القطاع الزراعي الر تشمل: )ب(
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 خننذ يف االعتبننار الزيننادة يف الةنناّلت املتوائمننة مننع التكثينن: املسننتدام يف اإلنتنناج الزراعنني، مننع األ

(، ومحاينة املنوارد   ومنا إىل ذلنك  االستخدام الكفوء للموارد )املدخالت، واألراضي، واملياه، والطاقة، 

الطبيعية وتعزيزهنا، مبنا يف ذلنك التننواع البيولنوجي، وحتسنني سنبل العنيش يف املنناطق الريفينة،           

 والتكي: مع تةيار املناخ.

 ل انصو  على نظم غذائية مةذية؛ع اإلنتاج لتسهيتنوي 

   املراحل املختلفة للنظنام الزراعني والةنذائي ضنمن جمموعنة منن       إدراج وتنمية سالسل قيمة تدم

معايري اجلودة، والكمية والسالمة، فيما تضمن حصو  الفقراء وشديدر الفقنر علنى فنرص العمنل     

 اجلديدة هذه.
 

ر ينزداد  جمموعنات الندخل والنذ    كنل حيصنل يف   التةذور، النذر  تحوا أو ال التحوا  يف النظام الةذائي )ج(

 واستهالكها. اجلاهزةخالله الطلب على اللحوم والدهون والزيوت والسكر واملنتجات اجملهزة و

التحوا  االجتماعي الذر يصن: حتنوا  أجنزاء خمتلفنة منن اجملتمنع ويشنمل التةنيريات الدميوغرافينة           )د(

 والتوسع انضرر.

 

 املستتقبلي يف األغذية والزراعة األولويات بالنسبة إىل عمل الفاو -ابعًار

 

تنبثق األولويات التالية بالنسبة إىل عمل الفاو يف األغذية والزراعة )الزراعة، وتربية انيوانات، والسنالمة الةذائينة،    -48

االجتماعيننة، والفنينة، واالقتصننادية، وامللسسنية والبنيويننة املتصنلة بالتنميننة     إدارة املنوارد الطبيعيننة، واجلواننب  والتةذينة، و 

. وهني تسناهم أيضنًا يف حتقينق األهنداف      3 الفصنل الزراعية والريفينة عامنًة( عنن االهاهنات والتطنورات النوارد و نفها يف        

والبيانننات واملعلومننات، وانننوار  وضننع املعننايري واملوا ننفات، -وتسننتخدم املنظمننة وةائفهننا الرئيسننيةاالسنن اتيجية للفنناو. 

 ملعاجلة هذه األولويات. -السياساتي، وتنمية القدرات، واملعرفة والتكنولوجيات، والشراكات، والدعوة واالتصاالت

 

، والتةذينة وانوكمنة بشنكل جيند منن خنال  عمنل        واجلنسانيةكما تنعكس قضايا مش كة مثل تةري املناخ،  -49

تعزيز عملية دم  هذه اجملاالت يف براجمها. كذلك، توّفر الفاو الدعم للبلدان يف سندا الفجنوات    الفاو، وتستمر املنظمة يف

من حيث انصو  على موارد منتجة، وخدمات وفرص اقتصادية، إلقامة عامل متحنرر منن    نسانيةاملستمرة يف جما  اجل

 اجلنسنانية مية إىل حتقيق املساواة بني الرجا  والنساء من خال  دم  ية. وتنعكس الُنُه  واألنشطة الرااجلوع وسوء التةذ

يف كنل عمنل    اجلنسنانية ضنايا  مزيدًا منن الفنرص لتعزينز ق    2030يف مجيع األهداف االس اتيجية، كما توّفر خطة عام 

ف االسن اتيجية.  و رر حاليًا دم  التةذية من خال  تراعة مراعية للتةذية، وهي تنعكس بشكل جيد يف األهدالفاو. ل

والعمل جاٍر على عكس الروابط باهلدف االس اتيجي الثالث على حنو أفضنل )منن خنال  جواننب مراعينة للتةذينة يف       

انماية االجتماعية تناوهلا اهلدف االس اتيجي األو (، واهلدف االس اتيجي الثاني )تنويع نظنم اإلنتناج الزراعني(،    

  سالسل قيمة ذات نتائ  تةذوية حمساننة مثنل الننظم الةذائينة انضنرية ومنن       واهلدف االس اتيجي الرابع )من خال

القدرة على الصمود يف جما  التةذية(.  تعزيز خال  تدعيم األغذية(، واهلدف االس اتيجي اخلامس )يف ما خي ا خطة
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من  أكنا للناام  عنا     ويف املستقبل، سوف يركز العمل على انوكمة على العمليات أكثر منه علنى اآللينات، وعلنى د   

القطاعات. وحتصل عمليات انوكمة العاملية والوطنية يف منتديات خمتلفة وينبةي ر دها بشكل منفصل، رغم ارتباطها 

 ببعضها بشكل وثيق.

 

م  البيانات، واملعلومنات واإلحصناءات يف بنرام  الفناو، ال سنيما لتحسنني قندرات البلندان علنى  نياغة           دوُت -50

لى اإلثباتات ور د  ثارها. كما أن ر د انعدام األمن الةذائي وسوء التةذينة، وتةيانر املنناخ، والزراعنة     سياسات قائمة ع

والتنمية الريفية وتقديم التقارير بشأنها فيتطّلب بيانات موثوقة وحسنة التوقي . كذلك، فنإن البياننات احملسننة علنى     

 كة وأطر إحصائية ملساعدة البلدان دان على أن توضع ملشرات مشيف البلالصعيد القطرر مفيدة يف مقارنة التقدام احملرت 

 على االّطالع على حتسيناتها مقارنًة مع بلدان أخرى.

 

حتديًا إضافيًا لتتباع التقدم احملنرت علنى  نعيد أهنداف التنمينة       2030ح خطة التنمية املستدامة لعام طروت -51

هدفًا، األمر الذر سنوف يزيند الطلنب علنى الننظم اإلحصنائية الوطنينة جلمنع وحتلينل           17املستدامة البالغ عددها 

البيانات يف جماالت جديدة. وهذا سوف يوّلد اناجة إىل مزيد من املوارد لنظم البيانات واملعلومنات منن أجنل ر ند     

ضنع ملشنرات مالئمنة ونظنم     منن خنال  و  اف التنمية املستدامة ذات الصلة، وتقييم التقدم احملرت باهاه حتقيق أهد

متينة جلمع البيانات وقدرات حتليلية متعددة التخصصات. ويف هذا اخلصوص، سيكون من اهلنام جندًا تعزينز قندرة     

اننات؛ )ب( إنتناج معلومنات جمنزاأة     وضع بروتوكوالت بيانات وإنشاء نظم جلمع وتشنار  البي  (أانكومات على: )

السكانية املختلفنة، مبنا يف ذلنك اجملتمعنات احمللينة املهماشنة؛ و)ج( وضنع        سب املناطق اجلةرافية واجملموعات ح

تية قائمة على األدلة وتقديم التقارير عن التقدم احملرت باهاه حتقيق غايات اتوقعات موثوقة وإجراء حتليالت سياس

 أهداف التنمية املستدامة.

 

والر تساهم يف أهدافها االس اتيجية اخلمسة ضمن  وميكن عرض جماالت العمل املستقبلية ذات األولوية للفاو -52

( معاجلنة قضنايا تةنري املنناخ، والتهديندات      2( تشنجيع السياسنات واإلجنراءات املتسنقة؛ )    1ثالثة مواضيع شناملة: ) 

شن كة بنني   ( دعنم حتنوا  الننظم الزراعينة والةذائينة املسنتدامة، مبنا يف ذلنك الننه  امل         3واألتمات على حنو فعنا ؛ ) 

 عات واملتعددة أ حاب الشأن.القطا

 

تعزيز السياسات واإلجراءات املتستقة لضمان حتسني األمن الغذائي والتغذية، واحلّد من الفتقر  -ألف

 (5و 4و 3و 2و 1واالستدامة )األهداف االسرتاتيجية 

 

ة ومشولينة، مبنا يتنيح    ة قائمة على برام  وسياسنات تكاملين  تدرج أهداف التنمية املستدامة رؤية جديدة للتنمي -53

وضع اس اتيجيات إمنائية أكثر ابتكارًا. وتندم  هنذه األهنداف ثالثنة أبعناد للتنمينة املسنتدامة )االقتصنادر، والبيئني          

واالجتماعي(، مع أهداف وغايات متشابكة بشكل وثيق، وتتطلب وضع ُنُه  شاملة، وقائمة على األدّلة وتشاركية نلا 

خناطر الكنوارث أو األتمنات،    مب املتعلنق  عند ُبالذلك، تشمل معظم أهداف التنمية املستدامة املشاكل ووضع السياسات. ك
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هداف اإلمنائية لأللفية، تقرا أهداف التنمية املستدامة االستدامة. ويف حتوا  ملحوة من األوالذر يشّكل عنصرًا أساسيًا يف 

ن النزاعنات حتنو  دون التنمينة املسنتدامة. يف هنذا      أبن أيضًا بالسالم كشرط أساسي حيور للتنمية، وكنتيجة إمنائية، و

 إن جماالت العمل ذات األولوية واملختارة للفاو هي التالية:فالسياق، 
 

تعزيز التدابري الر حتقق التواتن بني األبعاد املختلفنة لالسنتدامة )مبنا يف ذلنك القندرة علنى الصنمود(،         )أ(

منن   4البند  انظرانيوانية، والةابات ومصايد األاا  )والر تندرج بشكل أكا يف احملا يل، والثروة 

 جدو  األعما ( )مجيع األهداف االس اتيجية(.

حتويل مشاركة الفاو يف اناالت املتأثرة بالنزاعات إىل ُنُه  مركزة واس اتيجية وقائمنة علنى األدّلنة إتاء     )ب(

 (.5الوقاية من النزاعات وبناء السالم )اهلدف االس اتيجي 

دعم عملية وضع أطر سياساتية قطاعية ومش كة بني القطاعات لتكون متسقة مع ُنه  "الصحة الواحدة"  )ج(

على املستويات العاملية، واإلقليمية والوطنية. وأحد األمثلة على ذلك هو تعاون الفاو منع منظمنة الصنحة    

 9ت امليكروبننناتمضننناداالعاملينننة واملنظمنننة العاملينننة لصنننحة انينننوان، للتوعينننة علنننى مقاومنننة      

 (.5و 4، و2)األهداف االس اتيجية 

توسيع نطاق الاام  القائمنة علنى النقند ونظنم انماينة االجتماعينة الواعينة للمخناطر بو نفها أولوينة            )د(

 (.5و 3اس اتيجية لتعزيز القدرة على الصمود والتنمية املستدامة )اهلدفان االس اتيجيان 

عمليات انوكمة عوضًا عن  ليات التنسيق يف معاجلة القضنايا املتصنلة بناألمن    إعادة توجيه ال كيز على  )هن(

 (.5و 2، و1الةذائي والتةذية والزراعة املستدامة )األهداف االس اتيجية 

 (.4تعزيز التنسيق املتسق بني القطاعات يف وضع نظم غذائية )اهلدف االس اتيجي  )و(

 قطاعنات ال تعمنل عنادة منع بعضنها      اجلمنع بنني   يف مسناعدة لاليم" للتنمية الريفية لألقاستخدام "نه  ا )ت(

 (.5و 3ند من الفقر، مثل انماية االجتماعية والزراعة )اهلدفان االس اتيجيان بهدف ا

بين اإلمجناع حنو  املسنار    للثروة انيوانية املسنتدامة، والنذر ين    دعم العمل املتصل خبطة العمل العاملية )ح(

التةيري املتسق واجلمناعي للممارسنات منن خنال  اننوار، والتشناور والتحلينل        حيّفز باهاه االستدامة و

 (.2( )اهلدف االس اتيجي COAG/2016/9املش   )ُانظر الوثيقة 

تها على اختاذ قرارات قائمة على األدلة احتسني توّفر البيانات واملعلومات، ودعم البلدان يف حتسني قدر )ط(

 االس اتيجية(.)مجيع األهداف 
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معاجلة قضايا تغري املناخ، والتهديدات واألزمات بشكل فعال لتحسني التقدرة على الصمود  -باء

 (5و 4و 3و 2)األهداف االسرتاتيجية 

 

على تةري املناخ والظواهر القصوى، ضمن نطاق اس اتيجية الفاو بشأن تةيار املناخ،  سيتم ال كيز بصورة خا ة -54

حصل   اهتمام خاص لدم  االلتزامات الر. وسيوىل التهجريعمليات ووُنُه  الصحة الواحدة، وبناء السالم، واالستقرار 

 ناخ.يف ملمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني وتركيزه على الكوارث املتصلة بامل

 

ويرتبط تةيار املناخ بالطي: الكامل لعمل الفاو يف جما  اجلوع وسوء التةذية، واإلنتاج املستدام، والفقر، والنظم  -55

الزراعية والةذائية، والقدرة على الصمود يف مجيع القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية. ويرد تفصيل نه  الفاو والنتنائ   

 :ما. وأماا النتيجتان املتوقعتان لعمل الفاو حو  تةيار املناخ فهCOAG/2016/7املتوقعة يف الوثيقة 
 

تعزيز قدرات البلدان يف جما  تةيار املناخ من خال  قيادة املنظمنة النر تنوّفر املعرفنة واخلناة الفنينة يف        )أ(

 االت العمل اإلنساني والتنمية؛ جم

والةابات ومصايد األاا  يف انوكمنة الدولينة بشنأن    حتسني دم  اعتبارات األمن الةذائي، والزراعة، و )ب(

 تةيار املناخ من خال  تعزيز مشاركة الفاو. 

 

متا حتديد عدد من جماالت األولوية للتدخالت االس اتيجية من أجل دم   ثار تةري املناخ يف عملية اندا منن   -56

 املخاطر وإدارتها
 

الزراعة الذكية مناخيًا ودم  القدرة اإلمجالية على  - تةيار املناخالتكي: مع  - اندا من خماطر الكوارث )أ(

 الصمود يف وجه تةيار املناخ يف تصميم وتنفيذ السياسات.

وضع وتنفيذ أدوات وأساليب لتو ي: األخطار الطبيعية، وخدمات توفري املعلومات عنن املنناخ، ووضنع     )ب(

 نظم معلومات ذات الصلة.

لألضرار واخلسائر النامجة عن الظواهر القصوى والتأثريات البطيئة لتةري املناخ على ر د نظام املعلومات  )ج(

 الزراعة واألمن الةذائي والتةذية.

: منع تةنري املنناخ، وحتلينل     ر د وتقييم املمارسات اجليدة يف جما  اندا من خماطر الكنوارث والتكيان   )د(

 العائدات على االستثمار وتاليف األضرار واخلسائر.

 األتمات واملخاطر يف سلسلة األغذية، مبا يف ذلك األمناط املتبدالة لآلفات واألمراض. هن()

 نقل املخاطر، والتأمني وانماية االجتماعية للقدرة على الصمود يف وجه تةيار املناخ. )و(

 اهلجرة بسبب تةيار املناخ. )ت(
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 فهي: وأماا جماالت األولوية للتدخل يف إطار حوكمة املخاطر -57
 

 للعمل على األتمات املمتدة يف البلدان. العاملي الةذائينشر إطار األمن  )أ(

حتسني دم  إدارة خماطر الكوارث، والتكي: مع تةيانر املنناخ، والزراعنة الذكينة مناخينًا والقندرة علنى         )ب(

 الصمود ضمن قطاعات الزراعة، واألمن الةذائي والتةذية.

، إضافًة الطوارئدور التجمعات العاملية والوطنية املعنية باألمن الةذائي يف التأهب واالستجابة ناالت  )ج(

إىل مساهماتها يف عملينات إعنادة التأهينل وإدارة خمناطر الكنوارث يف األجنل الطوينل بشنأن الظنواهر          

 املناخية القصوى.

 

 وجماالت ال كيز املمكنة األخرى هي: -58
 

اإلنذار املبكر للعمل املبكر يف خطط القدرة على الصنمود يف وجنه تةيانر املنناخ وانندا منن خمناطر         ترسيخ )أ(

 الكوارث.

انوكمة العاملية ملبنادرة الصنحة الواحندة، يف سنياق الشنراكة الثالثينة بنني منظمنة األغذينة والزراعنة،            )ب(

ال وين  للصنحة الواحندة يف معاجلنة     واملنظمة العاملية لصحة انيوان ومنظمة الصحة العاملينة منن أجنل    

وضنع هنذه   باألمراض؛ وخبا ة، دعم الاام  الوطنية للصنحة الواحندة )التزمن  عندة بلندان       تهديدات

 الاام  ملعاجلة املخاطر الصحية املستجدة وانيوانية املنشأ(.

مستدامة للكش: عنن  حوكمة اخلدمات البيطرية الر تتسم بأهمية حااة لبناء نظم قادرة على الصمود و )ج(

 األمراض، والوقاية منها واالستجابة إىل األمراض ذات األثر الكبري.
 

 (5و 4و 3و 2)األهداف االسرتاتيجية  النظام الزراعي والغذائي حتّولدعم  -جيم

 

 ج(:-الثالث باء الفصليشمل عمل الفاو يف دعم حتوا  النظام الزراعي والةذائي ) -59
 

(، أر عملينة توّلند   5و 3و 2دعم عملية أكثر مشولية للتحوا  الريفي )اهلجرة( )األهنداف االسن اتيجية    )أ(

ي: قيمنة  اإلنتاج الزراعي واألنشنطة النر تضن   (، وجعل 3فرص عمل ريفية الئقة )اهلدف االس اتيجي 

 (.5و 4و 2)األهداف االس اتيجية هجرين والشباب )ملعاجلة اهلجرة( أكثر جاذبية للسكان امل
 

دعم االستدامة الزراعية، والقدرة على الصمود والتحوا  مبا يف ذلك نظم االبتكار الزراعني، واإليكولوجينا    )ب(

 2)اهلندفان االسن اتيجيان    10الزراعية والتكنولوجيا انيوية الزراعية واالّطنالع علنى خمناطر الكنوارث    

يني على نطاق  ةري على هذه التكنولوجينات  حصو  املزارعني األسرعلى يف الوق  ذاته  انرص(، و5و

 (.3)اهلدف االس اتيجي 
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مساواة  العمل على اإلنتاج املستدام واألنشطة الر تضي: القيمة مع إيالء اهتمام أكا لقضايا متصلة بالال )ج(

ه  بني اجلنسني والتةذية، مبنا يف ذلنك حوكمنة املنوارد الطبيعينة، والتننوع البيولنوجي الزراعني، والننُ         

 (.3و 2و 1)األهداف االس اتيجية واآلليات املش كة بني القطاعات 
 

دعم البلدان يف استخدام البيانات لوضع السياسات واختاذ القرارات، والتكيا: مع تةري املنناخ، والقندرة    )د(

  على الصمود يف وجه تةيار املنناخ والتخفين: منن  ثناره، واالبتكنار والتكنولوجينا ومندى مسناهمة الننه         

 (.5و 3و 2)األهداف االس اتيجية ساتية يف اندا من الفقر الريفي السيا
 

 (.4دعم عملية وضع وتنفيذ اس اتيجيات لتعزيز سالسل القيمة وحتسني التجارة )اهلدف االس اتيجي  )هن(
 

 لصحة النباتية والصحة انيوانية حتسني السالمة الةذائية، واالقدرات لتنفيذ نظم داعمة من أجل تنمية  )و(

 (.5و 4و 2)األهداف االس اتيجية 
 

 (.5و 2و 1)األهداف االس اتيجية مبا يف ذلك السياسات واملمارسات الزراعة املراعية للتةذية،  )ت(
 

ابط بنني الريفني وانضنرر )األهنداف     روالنظم الةذائية انضرية وشبه انضرية مبا يف ذلك التةذية والن  )ح(

 (.5و 4و 2و 1الس اتيجية ا
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 املكونات الرئيسية لإلطار االسرتاتيجي للفاو -1امللحق 

 رؤية الفاو

عامل متحرر من اجلوع وسوء التةذية يسهم فيه الةذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وخبا ة من هم أشد  

 .فقرًا، بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا

 لألعضاء: الثالثةاألهداف العاملية  

    استئصا  اجلوع وانعدام األمن الةذائي وسوء التةذية للعمل تدر يًا على بناء عامل حيصل فيه الناح يف مجينع

 األوقات على غذاء كاٍف و من ومةٍذ يليب احتياجاتهم التةذوية وأذواقهم ليعيشوا حياًة مللها النشاط والصحة؛

   ودفع التقدم االقتصادر واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذينة، وحتسنني التنمينة الريفينة     استئصا  الفقر

  وسبل املعيشة املستدامة؛

  اإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعينة، مبنا يف ذلنك األراضني، وامليناه، واهلنواء، واملنناخ، واملنوارد         و

 .الوراثية، لصاحل أجيا  اناضر واملستقبل

 األهداف االسرتاتيجية

 املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الةذائي وسوء التةذية -1

 تيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والةابات ومصايد األاا  بطريقة مستدامة -2

 فارياندا من الفقر يف األ -3

 وكفاءةمتكني نظم تراعية وغذائية أكثر مشواًل  -4

 التهديدات واألتمات  تيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام -5

 اهلدف اإلضايف

 اجلودة التقنية، واملعرفة واخلدمات -6

 الشاملةاملواضيع 

 املساواة بني اجلنسني

 انوكمة

 التةذية 

 تةيار املناخ

 الوظائف األساسية

ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكو  املعيارية ووضع املوا فات مثل االتفاقنات الدولينة ومندونات     تيسري -1

 السلو  واملوا فات التقنية وغري ذلك

هميننع البيانننات واملعلومننات وحتليلننها ور نندها وحتسننني فننرص انصننو  عليهننا يف اجملنناالت ذات الصننلة  -2

 باختصا ات املنظمة

 ودعم انوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيةتيسري وتعزيز  -3

إسننداء املشننورة ودعننم تنميننة القنندرات علننى املسننتويات القطريننة واإلقليميننة لتنفيننذ ور نند وتقيننيم السياسننات   -4

 واالستثمارات والاام  القائمة على األدلة
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تكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسان منن تطبيقهنا يف   أنشطة املشورة والدعم الر همع املعارف وال -5

 جماالت اختصاص املنظمة

تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الةذائي والتةذية والزراعة والتنمية الريفية، بني انكومنات وشنركاء    -6

 التنمية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص

 الدعوة واالتصا  على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة -7

 األهداف الوظيفية

 اخلدمات اإلرشادية

 تكنولوجيا املعلومات

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه

 اإلدارة الر تتسم بالكفاءة والفعالية
 

 

 2015-2014حملة عامة عن النتائج احملتقتقة يف الفرتة  -2امللحق 

 

 املساهمة يف التقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية: 1اهلدف االسرتاتيجي 
 

إن استئصا  اجلوع وانعدام األمن الةنذائي وسنوء التةذينة بشنكل مسنتدام يتطّلنب منن انكومنات واألطنراف           

إقامة  بطريقة منسقة أكثر. ويركز عمل الفاو على الصعيد العاملي واإلقليمي على الدعوة إىللعمل األخرى املعنية بالتنمية ا

وحتفيزه لزيادة االلتزام السياسي وتكوين فهم مش   حنو  القضنايا، وتسنهيل اإلمجناع حنو  السياسنات        ملاحوار ش

ية، وتنمية املهارات وتشنجيع  مباشرًة مع  انعي القرارات للتوع واملمارسات اجليدة. وعلى املستوى الوطين، تعمل الفاو

 انوار السياسي والتنسيق بني القطاعات.

 

ويف نهاية ف ة السنتني، وبدعم ناشط من الفاو، تشري البيانات النوعية إىل أن بلدان مثل بنةالديش، وبوليفيا،  

حظين  مبسناعدة العتمناد أو مراجعنة سياسنات، وبنرام        والرأح األخضر، والسلفادور، ونيبا ، والنيجنر وسنرياليون   

تصنميم  وتشريعات متصلة باألمن الةذائي والتةذية. وقد قام أربعة وأربعون يف املائة من البلدان باعتماد أو حتسني عملينة  

ينة لكنل   الةاوقد هناوتت النتنائ  النر حّققتهنا الفناو       سياسات، واس اتيجيات وبرام  استثمار تدعمها أطر قانونية.

ةهور فرص جديدة على الصعيد القطرر للعمل على حياتة األراضني، ومصنايد األانا      إىل، ويعزى ذلك جزئيا سنتني

 على نطاق  ةري وانق يف الةذاء.

 

بلدان عديدة، فنإن التنفينذ   لألمن الةذائي مالئمة يف   أن األطر السياساتية والقانونيةومن جهة أخرى، يف حني 

ال ينزا  ضنعيفًا ويشنكل أولوينة للمسنتقبل.      تيادة املوارد واالستثمارات املالية والبشرية، يرد يف ملشر على األرض، كما 

مثاًل لتتبانع النفقنات العامنة لألمنن الةنذائي والتةذينة، وحتلينل فعالينة خينارات           ،ومن الضرورر توفري مزيد من الدعم

    اتيجية أقوى لتكون فعالة حقًا.ختصي  املوارد. وهذا جما  جديد للفاو سوف يتطلب شراكات اس
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نوكمنة  تحسنني  لينات ا  ليف املائة من البلندان تقندمًا جيندًا يف اجملناالت اناانة       38وبصورة عامة، أحرت  

 مقارننة  -عالية يف ملشر النتيجة هنذا  متوسطة عالية إىل معدالت وسجال  -والشراكات لألمن الةذائي والتةذيةالتنسيق و

بلدًا يف مخسة أقناليم خنال  فن ة السننتني      70. ومتا توفري الدعم لتنمية القدرات إىل 2014يف املائة فقط عام  19بنسبة 

األمنن الةنذائي والتةذينة يف السياسنات القطاعينة وبنرام  االسنتثمار. منثاًل يف مجهورينة الكونةنو             لالرتقاء بعملية دمن 

كومات لوضع اس اتيجيات وطنينة للتةذينة. ويف الوقن  ذاتنه، فنإن      الدميقراطية، ورواندا وناميبيا، تعزاتت قدرات ان

التقدم املمتات الذر ُأحرت على الصعيدين العاملي واإلقليمي خال  ف ة السنتني ينعكس تندر يًا يف التقندم علنى الصنعيد     

  ألمن الةذائي والتةذية.يف  ليات انوكمة الوطنية لالقطرر، وخبا ة يف اإلقرار بدور اجملتمع املدني والقطاع اخلاص 

 

ي بلندان عديندة منن قندرات ضنعيفة لر ند وحتلينل        قنرارات القائمنة علنى األدّلنة، تعنان     ومن حيث اختناذ ال  

السياسات لألمن الةذائي والتةذية. وتنشأ مساهمة الفاو يف هذا اجملا  بصورة خا ة نتيجة الندعم منن خنارج امليزانينة     

م املتكامل لتصني: املراحل على الصنعيد القطنرر. ويف   ااألدوات الرئيسية للفاو مثل النظلتنمية القدرات من أجل تطبيق 

رائط وحتليل السياسات، والاام  والتشريعات ذات الصلة بناألمن الةنذائي والتةذينة، قند     اخلحني ُأحرت تقدم يف وضع 

ت النتائ  الر خلن  إليهنا حتلينل األمنن     يأتي الدعم من الصعيد القطرر، لضمان مثاًل أن يستخدم فعاًل  انعو القرارا

 الةذائي والتةذية.
 

 جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة: 2اهلدف االسرتاتيجي 
 

تكثي: اإلنتاج الزراعي وانفاة على املوارد الطبيعية، وحتى تعزيزها، إضافًة إىل جعل اجملتمعنات الزراعينة    إن 

أكثر قدرة على الصمود، يتطلب تدابري منسقة يف قطاعات خمتلفة حبيث تشمل األبعاد االجتماعية، واالقتصنادية والبيئينة   

بدءًا من الكفاءة يف استخدام املوارد واملسناواة يف انصنو    ة اإلنتاج الزراعي، لالستدامة. وتدعم الفاو البلدان األعضاء يف تياد

 عليها، و واًل إىل انفاة على املوارد الطبيعية وتعزيزها، واملساعدة يف حتقيق انوكمة املسلولة.

 

يف حنني   ارينة اعتمناد تارسنات ابتك  وبصورة عامة، يشري تقييم النتيجة إىل أن البلدان حترت تقدمًا من خنال    

بلندًا يف جمنا  املمارسنات     89مبنادرة يف   245يبيان نتائ  مشجعة من حيث اإلنتاجية الزراعية األعلى. ودعمن  الفناو   

مبنادرة يف   80ُنُه  تشاركية حيث هاوتت النتائ  الةاية، مبنا يف ذلنك أكثنر منن     املستدامة لإلنتاج الزراعي باستخدام 

حيويًا من حيث املساعدة الفنية الر تقدمها الفاو للبلدان العتماد تكنولوجيات وُنهن    ا يةطي جمااًلذأفريقيا وحدها. وه

من أجل حتسني اإلنتاج املستدام. ويف بوروندر، مت اعتماد نه  جديد لنظم إنتاج مستدامة ومتكاملة متكيفة حمليًا. وأماا 

 400ملندارح انقلينة للمنزارعني. فقند متا إنشناء      ع وناجح فيتمثل يف ااسالنه  اآلخر الذر استخدمته الفاو على حنو و

 منت ، ثلثهم تقريبًا من النساء. 10.000مدرسة حقلية للمزارعني يف مالي، استفاد منها حوالي 

 

ومتّكن واحد وأربعون يف املائة من البلدان يف التو ل إىل خفض عاٍ  أو متوسط عاٍ  يف فجوة غاّلت احملا يل،  

لزراعنة. ويف  ر ُفقندت لصناحل ا  البلدان جما  النباتات الطبيعينة والننظم البيئينة احملمينة الن     كما خّفض أكثر من نص: 

يف املائنة منن البلندان بتحسنني تارسناته يف اإلنتناج.        74تطبيق مصايد األاا  وتربية األحياء املائية املسنتدامة، قنام   
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ة يف وضنع املنناطق انرجينة ضنمن خطنط إدارة      يف املائة من البلدان مسنتويات مرتفعنة ومتوسنطة إىل مرتفعن     26ل وسجا

 .املتدني واملتوسط إىل اهلامش املتدنياإلدارة املستدامة للةابات يف البلدان يف ساءت الةابات. وعلى عكس ذلك، 

 

بلدًا العتماد ُنه  متكاملة ومتعددة القطاعات على مستوى النظام اإليكولوجي  74مبادرة يف  215ودعم  الفاو  

ترافق  بنتائ  بارتة يف إدارة املوارد الطبيعية، ونُه  قائمة على النظنام اإليكولنوجي يف قطناع مصنايد األانا  وتربينة       

ولوجي، والتشنجيع علنى وضنع خطنط إلدارة     األحياء املائية، وإدارة مستدامة لألراضي واملياه، وانفاة على التنواع البي

ي. ففني  األراضي وأحواض األنهار. وتبيان النتائ  أن هكذا ُنه ا ميسارة أساسية لإلدارة علنى مسنتوى النظنام اإليكولنوج    

بريو، ساندت الفاو اعتماد تارسات يف جما  اإلدارة املسنتدامة للمنوارد الطبيعينة ووضنع خطنط      اإلكوادور، وغواتيماال و

التشاركية ألحواض األنهار. غري أنه ما تا  من الضرورر بذ  جهود مستمرة لتعزيز املشاريع على مستوى النظام  رةلإلدا

 اإليكولوجي إلدارة املمارسات املستدامة وإعادتها ونشرها.

 

منهنا  يف املائنة   68حينث سنجل    أطر انوكمة احملسننة ن إىل وعلى حنو مشجاع، يشري عدد متزايد من البلدا 

اآللينات العامنة    أو للملسسنات يف املائة  43أو متوسطة ومرتفعة من حيث الاام  الوطنية، ومع نسبة تويات مرتفعة مس

. وتنسيق ور د برام  واس اتيجيات وطنية تعزات نظم اإلنتاج املستدامة واملتكاملنة يف القطناع الزراعني    السليمة لصياغة،

أن بلدان عديدة حسان  نظم انوكمة لديها مبا أتاح هلنا االنتقنا  إىل تراعنة    كذلك، يشري التقييم والبيانات النوعية إىل 

مستدامة بدعم ناشط من الفاو. مثاًل، يف مصر، وّفرت الفاو دعمًا فنيًا متعدد القطاعات لدعم وتارات عداة من خال  إعداد 

يجية التنمية الزراعية املسنتدامة حتنى   تقييمات اناجات واس اتيجيات إدارة املياه، وساهم  بالتالي يف وضع "اس ات

 .يف البلد" 2030عام 

 

بلدًا لتحسني معاجلة مسألة تةري املنناخ يف أطنر انوكمنة مرفقنة      17ساندت الفاو العمليات السياساتية يف ما ك 

بعمليات وطنية لدم  الزراعة يف خطط التكيا: الوطنية املنّفذة يف مالور، وأوغنندا وتوسانع  لتشنمل نيبنا ، والفلنبني،      

 وتايلند، وفي  نام، وأوروغوار، وكينيا وتامبيا بالشراكة مع برنام  األمم املتحدة اإلمنائي.

 

مجينع  نصن:   وسنداد و ليات انوكمة ذات الصنلة.   الصكو  الدولية واإلقليميةوُسجال  نتائ  جيدة يف جما   

يف املائنة منهنا فقنط دجمن       26فقط مساهماته املالية يف اآلليات الوطنية وبذلك، بيان  دعمها القنور، رغنم أن    البلدان

 الوطنية. حكمًا واحدًا على األقل من األحكام يف أطرها القانونية

 

يف املائنة منهنا    69ويف حني أن أغلبية البلدان تستخدم اإلحصاءات بشكل كبري يف وضع السياسات، حيث أن  

سجال مستويات متوسطة إىل مرتفعة ومرتفعة من التنفيذ وفقًا مللشر النتيجنة، منا تالن  توجند منواطن ضنع: كنبرية يف        

دلة يف خطط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية لننظم اإلنتناج   اختاذ قرارات قائمة على األالتقدم احملرت باهاه 

   الزراعي املستدام.
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 ريف: احلّد من الفتقر يف ال3 اهلدف االسرتاتيجي
 

الفقر سببًا رئيسيًا النعدام األمن الةذائي وسوء التةذية، ومنا تا  يشنكل حتنديًا عاملينًا أساسنيًا. وتسناعد        ميثل 

العمنل علنى حتفينز وتنوينع      عنن طرينق  حتسني سنبل املعيشنة يف األريناف    الفاو يف مكافحة الفقر يف األرياف من خال  

 االقتصاد الريفي.

 

أن البلدان تواجه حتنديات يف حتسنني انصنو  العناد  لفقنراء       2015 وأّكد التقييم الذر جرى يف نهاية عام 

منا تا    اق. ويف نهاينة فن ة السننتني، كنان الندرب     هلم إىل منظمات أو أسوواألرياف على موارد منتجة، وخدمات وو 

الرامينة إىل   جمموعنة حمساننة منن االسن اتيجيات، والسياسنات، واألنظمنة واألدوات      طوياًل أمام أغلبية البلدان لتنفينذ  

. النر حيتناجون إليهنا لتحسنني سنبل معيشنتهم      حتسني حصو  رجا  ونساء األرياف على املوارد املنتجة واخلندمات  

لنى التكنولوجينات،   بلدًا من انصو  بشنكل أفضنل ع   18 وبدعم من الفاو، متّكن املنتجون الفقراء واألسر يف األرياف يف

 بنوب اهتمام خاص للسلع بو فها مصادر رئيسنية للندخل، مبنا يف ذلنك ان     واملعارف، واملدخالت واألسواق. وقد أولي

 األساسية، والكسافا، والكينوا، وتي  النخيل، وانليب وغريها من األغذية انيوانية املنشأ. 

 

وكذلك، من حيث دور املنظمات الريفية يف حتسني قدراتها على مساعدة فقراء األرياف يف حتقيق حصو  أكثر  

يف ملشنر النتيجنة   يف املائة من البلندان إىل مسنتويات متدنينة ومتوسنطة      80لى املوارد واخلدمات، أشار أكثر من ع اًلعد

هذا. غري أن دراسات انالة القطرية تشري إىل أن الفاو ساهم  يف حتسني البيئة امللاتية، يف ألبانيا منثاًل، للعمنل علنى    

 ية يف وأوروبا و سيا الوسطى كجزء من إحدى املبادرات اإلقليمية للفاو.متكني أ حاب انياتات الصةرية واملزارع األسر

 

ويتطّلب اندا من الفقر يف األرياف بذ  اجلهود من جانب البلندان لوضنع جمموعنة حمساننة منن السياسنات،        

يف املائنة فقنط    3 الرامية إىل توليد عمالة ريفية الئقة، مبا يف ذلك للنساء والشنباب. ويف حنني أن  وامللسسات والتدخالت 

من البلدان سجال مستويات متوسطة إىل مرتفعة يف ملشر النتيجة هذه، تشري البيانات النوعينة إىل أننه يف بلندان عديندة     

حيث عمل  الفاو على بناء الدعم، كان  االستفادة كنبرية علنى الصنعيد القطنرر. ويف غواتيمناال، والسننةا  وأوغنندا،        

 طرر املتكامل لل وي  لعمالة الئقة لشباب األرياف.استخدم  الفاو بنجاح النه  الق

 

بلدًا يف حتديند،   18ومن خال  حتسني الشراكات مع األقاليم، والبلدان والشركاء يف املوارد، قام  الفاو بدعم  

واندا وتنفيذ ور د اس اتيجيات عادلة من حيث املساواة بني الرجا  والنساء، واس اتيجيات مستدامة للتنمية الريفية 

 من الفقر.

 

قنة، وخبا نة يف  نفوف    وقد وّفرت الفاو املشورة السياساتية والدعم الفين للبلدان لتعزيز العمالنة الريفينة الالئ   

يجية للحندا منن الفقنر. وباسنتخدام     ن حتسني فنرص وةنروف العمنل يف األريناف حمنورر يف أر اسن ات      الشباب. كما أ

مثنل مندارح تندريب املنزارعني الشنباب علنى الزراعنة        لة واملمارسات اجليدة ، ودراسات اناية للفاودوات التوجيهاأل
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بلدان بصياغة وتنفيذ سياسات واس اتيجيات وبرام  توّلد عمالة الئقة يف املناطق الريفينة، يف حنني    10قام   وانياة،

 فقط تلّق  الدعم يف توسيع نطاق تطبيق معايري العمل الدولية. يف املائة 5 أن

 

لديها، وهو جمنا  ميكنن للفناو أن تعمنل فينه عنن        لتعزات نظم انماية االجتماعيةمكانية كبرية للبلدان ومثة إ 

أجل تنفيذ برام  فعالة للحماية االجتماعية يف املنناطق الريفينة، إضنافًة    دان لتحسني قدراتها امللسسية من كثب مع البل

الجتماعية. وقند سناهم  املنظمنة يف تعزينز نظنم انماينة       إىل ر د وحتليل وتصميم سياسات وبرام  يف جما  انماية ا

بلدًا، حيث أولني اهتمنام خناص للتحسنينات النر تسنتهدف        17االجتماعية وإتاحتها بشكل أكا لسكان األرياف يف 

زينز  بلدًا. وبدأت املنظمة باستحداث إطارهنا املتعلنق بانماينة االجتماعينة، وتع     12يف  والنوع االجتماعيالفقراء والعمر 

قدراتها وإقامة شراكات اس اتيجية بةية تلبية االحتياجات الُقطرية مع منظمة العمل الدولية وبرننام  األغذينة العناملي    

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيس:( والبنك الدولي.

 

 املائنة منن   ويف غواتيماال، ساند برنام  مرفق الةابنات واملنزارع  نياغة قنانون جديند لضنمان توتينع واحند يف         

مليون شنخ  يف   7.5. ومن املقدار أن وطنية على املنتجني انرجيني، للسنوات الثالثني القادمةاإليرادات يف امليزانية ال

يف املائنة مننهم نسناء. وسناعدت الفناو أيضنًا يف حتسنني قندرات          30مليون عائلة سوف يسنتفيدون منن القنانون،     1.5

املنظمات الريفية يف أنةوال، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليبرييا، والنيجر، والسنةا ، والصوما ، وتامبيا، 

سنلفادور، وغواتيمناال،   يكا، والونيبا ، والفلبني، وسرر النكا، وفي  نام، وجورجيا، وقرغيزستان، وبوليفيا، وكوستار

 ندوراح، واملكسيك، ونيكاراغوا، ولبنان، والسودان وتونس للمشاركة يف عمليات انوار السياساتي.وه
 

 : النظم الغذائية4اهلدف االسرتاتيجي 
 

يتسم حتسني مشولية وكفناءة نظنم األغذينة والزراعنة بأهمينة حاانة بالنسنبة إىل األمنن الةنذائي والتةذينة،            

 منتجات  حية و منة. وفريم الرشيد للموارد الطبيعية وضمان إنتاج وتواالستخدا

 

كما تبيان أن تقييم التقدم احملرت يف البلدان على  عيد تنفيذ االتفاقيات واآلليات واملعايري الدولينة النر تنرواج     

يف النمو يف حنني أن املعلومنات   لتجارة وأسواق أكثر كفاءة يطرح حتديات، نظرًا إىل أن اإلجراءات التجارية تستمر عامة 

ذات الصلة غري متاحة بعد. غري أن مشاركة الفاو كان  ناشطة كما يف حالة املبادرة اإلقليمية لتجنارة األغذينة الزراعينة    

مولندوفا،  والتكامل يف األسواق يف أوروبا و سيا الوسطى. ومتكن  بلدان مثنل جورجينا، وكاتاخسنتان، وقريغيزسنتان، و    

نندوراح  . ففني ه إحرات تقدم على  عيد مواءمة سياساتها وأنظمتها منع االتفاقنات الدولينة   وأوكرانيا من وطاجيكستان، 

 دور املنظمنة ملعاجلة مسألة القطع غري املشروع لألخشاب ألغراض اإلهار باخلشب على اتفاق مع الفاو مثاًل، يدا  إبرام 

 . يف إحداث تةيري على املستوى القطرر

 

هود الفاو لدعم تنمية القدرات يف قطناع األغذينة الزراعينة ومشولينة هنذا القطناع يف مسنتوى        وتنعكس فعالية ج 

النسبة املئوية الذر كان أعلى من املتوقع للبلندان ذات الندخل املننخفض واملتوسنط إىل مننخفض النر شنارك  يف دورة        
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قضنية   30وقند جنرت مناقشنة منا جمموعنه      . 2015الدستور الةذائي واالتفاقية الدولية نماية النباتات يف نهاية عنام  

موا نفة جديندة يف جمنا  سنالمة األغذينة،       35مشنروع موا نفة كمنا متا اعتمناد      69جديدة؛ وُسجال تقدم على  عيد 

الدسنتور الةنذائي واالتفاقينة الدولينة      وا نل واجلودة والصحة النباتية. ومن خال  تقاسم املوةفني واخلاة والتجنارب،  

لوضع نظم إلك ونية من أجل مساعدة أعضائهما يف املشاركة مبزيند منن    العمل بشكل وثيق مع بعضهمانماية النباتات 

 الفعالية يف املفاوضات انكومية الدولية.

 

سنتخدم  ، رغم أنه ليس منن املتوقنع أن تُ  وتشري النتائ  األوالية من منوذج ملشر الفاو اجلديد للفاقد من األغذية 

بلدًا، تنا يند ا علنى حندوث تقندم يف       56يف  2013و 2011أن امللشر تراجع بني عامي  ،2016بشكل تام حتى عام 

تطبيق األعما  التجارية الزراعية وسالسل القيمة لألغذية الزراعية النر تتسنم مبزيند منن الفعالينة منن حينث تقلني          

يف ذلك اجملتمع املدني، والقطناع   عضو مبا 500كثر من األغذية، ُأقيم  شبكة شراكة مع أ الفواقد. وضمن مبادرة توفري

والفاقند يف األغذينة.   بلدًا يف تقلي  اهلندر   45اخلاص، وملسسات األمم املتحدة واألوساط األكادميية، وقد دعم  الفاو 

بلندًا علنى حتسنني الشنمولية، والفعالينة       56كذلك، سناعدت الفناو األطنراف علنى نطناق  نةري يف سلسنلة القيمنة يف         

 صعيد احمللي.واالستدامة على ال

 

 مارات الزراعية النذر جنرى احتسنابه   وما تا  ختصي  املوارد للقطاع الزراعي حتديًا. فقد أةهر معد  االستث 

يف املائة(. إضافًة إىل ذلنك، فنإن تينادة يف     90بلدًا ) 57من أ ل  51تيادة هامشية جدًا يف  2013-2012خال  الف ة 

دارة املسنتدامة  صيصنات املنوارد ملعاجلنة قضنية األمنن الةنذائي والتةذينة، واإل       االستثمارات الزراعية ال تضمن تيادة خت

 سنلولة االستثمارات امل ملبادئ 2014نة األمن الةذائي العاملي عام إقرار جلأو نتائ  استئصا  الفقر. وإن  للموارد الطبيعية

يف النظم الزراعية والةذائية يشكل خطوة هامة يف تشجيع االستثمارات املسلولة يف النظم الزراعية والةذائية النر تسناهم   

 بالتالي اإلعما  املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الةذائي الوطين.يف األمن الةذائي والتةذية، مبا يدعم 

 

ضنع سياسنات داعمنة، و نكو  مالينة واسنتثمارات منن حينث عندد          وحتقق بشكل تام عمل الفاو يف جما  و 

األهداف الر متا بلوغها. فقد كان عدد البلدان النر تلّقن  الندعم يف االسنتثمارات املسنلولة ور ند، وحتلينل وإ نالح         

ة. وقند  السياسات أعلى من املتوقع، مبا يعكس جزئيًا الشراكات الناجحة يف األجل الطويل مع ملسسات التمويل الدولي

والشناملة. كنذلك،    الكفنلة حظي مثانية وثالثون بلدًا بدعم الفاو لزيادة االستثمارات املسنلولة يف نظنم األغذينة الزراعينة     

منع البننك الندولي وملسسنات      ملينار دوالر أمريكني   1.8وضع  الفاو عمليات ابتكارية دعمًا هلذه النظم بلة  قيمتهنا  

 التمويل الدولية.
 

 : زيادة التقدرة على الصمود5 اهلدف االسرتاتيجي
 

من األهمية مبكان تيادة قدرة املزارعني، و يادر األاا  والعاملني يف الةابات علنى الصنمود لضنمان حتقينق      

األمن الةذائي، واندا من الفقر ومحاية املوارد الطبيعية لألجيا  اناضرة واملستقبلية، نظرًا إىل أن تةيار املناخ والكوارث 
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والبشرية املنشأ تلثر بشكل كبري على السكان من خال  اإلضرار باملوارد وسبل املعيشة وتندمريها، وخبا نة يف   الطبيعية 

 املناطق الريفية.

 

نظم سياساتية وملسسية للقدرات لكن التقدم اإلمجالي الذر ُأحرت من حيث نسبة البلدان الر وضع  ونّفذت  

. ويبندو أن هنذا   2015يف املائة عام  27خمياب لآلما ، سيما أنه اافض إىل  يف جما  اندا من املخاطر وإدارة األتمات

ُيعزى بصورة رئيسية إىل مستوى أدنى من االستثمارات يف هذا اجملا . غنري أن مسناهمة الفناو يف التقندم علنى مسنتوى       

ائة منن أ نحاب الشنأن يف    يف امل 70إىل  50النتيجة حظي  بتقييم إ ابي، وُ ناف  بأنها معتدلة إىل كبرية من جانب 

و، وتشاد، والنيجر منن  سالبلدان املشاركة يف املسح، حيث ُأشري إىل أمثلة إ ابية يف الدعم الذر قدمته الفاو لبوركينا فا

بلدًا خططًا للحدا من خماطر الكوارث وإدارة األتمنات   38خال  التحال: العاملي لبناء القدرة على الصمود. كذلك، وضع 

بلدًا برام  استثمار واس اتيجيات لتعبئة املنوارد يف جمنا  انندا منن خمناطر الكنوارث        18يف قطاع الزراعة، فيما  اغ 

علنى نطناق    د األانا  يصنا مبساعدة الفاو. ومتا أيضًا إدراج اندا من خماطر الكوارث يف اخلطوط التوجيهينة الطوعينة مل  

وبننةالديش وجنزر مالندي:. وُوضنع  بنرام        بدعم لتنفيذها يف  سيا اجلنوبية وسنرر النكنا واهلنند    حظي  وقد ةري 

 بلدًا. 14د األاا  أو الةابات بتوجيهات من الفاو يف ياستثمار وطنية لتمويل مرفق البيئة العاملية من أجل حتسني مصا

 

القدرات لتوفري معلومات منتظمنة،  كما أن نسبة البلدان الر تتمتع مبستويات مرتفعة ومتوسطة إىل مرتفعة من  

يف املائة، رغم أنها تراجعن  بالنسنبة    44والقيام بتدابري حسنة التوقي  مرتفعة نسبيًا إذ تبلغ وإعطاء إنذارات مبكرة، 

واطن الضنع: املسنتمرة يف مجنع وحتلينل املعلومنات بشنأن قندرة        ، بسنبب من  2014إىل ملشر النتيجة هذا مقارنة بعنام  

بلدًا وإقليمني إلجراء حتليالت للقدرة علنى   39اجملتمعات احمللية على الصمود واألخطار. وقد قدم  الفاو املساعدة إىل 

النذر وّفرتنه    حل األمن الةنذائي. كنذلك، أداى الندعم   االصمود واهلشاشة، من خال  توسيع نطاق التصني: املتكامل ملر

إىل أداء أكثنر فعالينة   قياح وحتليل ملشر الُقدرة على الصنمود  و والنيجر والصوما  واليمن من خال  ساملنظمة لبوركينا فا

 لتحليل اهلشاشة.

 

لقندرات لتطبينق تندابري التخفين: منن  ثنار تةنري املنناخ         اوقد أحرتت البلدان تقدمًا جيدًا على  عيد حتسني  

. وجرى تنفيذ تدابري فنينة للوقاينة منن املخناطر     يف املائة تبقى متدنية 17البالةة  أن النسبة اإلمجاليةرغم والوقاية منها 

 بلدًا، بفضل مستوى املساهمات الطوعية الر متا حشدها. 46والتخفي: من  ثارها يف 

 

الفنناو بقنندرات مرتفعنة إىل متوسننطة ومرتفعننة لالسننتعداد   فيهنا  تعمننل الننرويتمتنع أكثننر مننن نصن: البلنندان    

مارسات املتوجيهية والطوط اخلعايري، واملبلدًا من دعم الفاو يف جما  وضع  76واالستجابة لألتمات. وقد استفاد حوالي 

بلند. وقند    100أكثر منن   ةاية املتمثلة باستفادة، رغم عدم حتقق الوالطوارئناالت  يف جما  األخطار والتأهب للتأهب

بشأن اخلطنوط التوجيهينة   رّكزت أنشطة الفاو على دعم التدريب على املستوى الوطين، أو اإلقليمي الفرعي أو اإلقليمي 

واملوا فات اخلا ة حباالت الطوارئ انيوانية وتارسات اإلدارة اجليدة يف حاالت الطوارئ. وساعدت املنظمنة بلندانًا   

 يات التأهب املعزتة ملواجهة أتمة أنفلونزا الطيور.اس اتيجوضع يف  سيا وأفريقيا ب
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 تواضطلع  املنظمة بدور رائد خال  حاالت الطوارىء الر أثارت بشكل واسع على قطاع الزراعة. فقد استفاد 

)جننوب السنودان، ومجهورينة أفريقينا الوسنطى،       3عند املسنتوى   طوارئمجيع البلدان الر كان  تعاني من حاالت 

تنسنيق االسنتجابة إىل حناالت الطنوارىء.     من دعم الفاو ل 2و 1ند املستويني يف املائة من البلدان ع 88فلبني( وواليمن وال

مريكي لف ة السننتني منن أجنل دعنم عملنها      أمليون دوالر  795ومتّكن  الفاو من حتقيق غاية تعبئة املوارد الر بلة  

 .وارئالطعلى تعزيز القدرة على الصمود واالستجابة ناالت 
 

 اء يف عمل الفاوتعميم املساواة بني الرجال والنس
 

تتسم املساواة بني الرجا  والنساء بأهمية حااة يف والية الفاو لتحقيق األمن الةذائي من خال  رفع مستويات  

البلندان يف سندا   التةذية، وتيادة اإلنتاجية الزراعية وإدارة املوارد الطبيعية، وحتسني حياة سكان األرياف. وتندعم الفناو   

الر ما تال  قائمة من حينث انصنو  علنى منوارد منتجنة، وخندمات وفنرص         النوع االجتماعيفجوات على  عيد ال

اقتصادية، من أجل حتقيق عامل متحرار من اجلنوع وسنوء التةذينة. وجنرى إدراج النُنه  واألنشنطة الرامينة إىل حتقينق         

 يف عمل الفاو يف مجيع األهداف االس اتيجية. وع االجتماعيالناملساواة بني الرجا  والنساء من خال  دم  

 

(، حتقق  نتائ  ملحوةة يف معاجلة الشواغل املتصنلة  1وعلى  عيد املساهمة يف استئصا  اجلوع )اهلدف االس اتيجي 

ةذائي والتةذية، منن  حقيق األمن التيف األطر السياساتية والقانونية القطاعية واملش كة بني القطاعات ل بالنوع االجتماعي

خال  الدعم الذر قدامته الفاو مثاًل يف معاجلة مسألة املساواة بني الرجا  والنساء يف إعداد األطر القانونينة املتصنلة بنأمن    

 انياتة يف سرياليون؛ ويف غواتيماال، يف عملية وضع سياسة للمساواة بني اجلنسني وإطار لتنفيذها.

 

ة ومشاركة الشعوب األ لية عناوين أساسية يف العمنل املنفنذ يف أمريكنا الالتينينة     وشّكل  االعتبارات اجلنساني 

ومنطقة البحر الكارييب حيث دعم  املنظمة اجملموعة اخلا ة بناملرأة التابعنة جلماعنة دو  أمريكنا الالتينينة ومنطقنة       

بنني انكومنات    2014عنام  يف  "بقينادة السنلفادور؛ وإعنالن براتيلينا الصنادر      Adelanto Mujeres البحنر الكنارييب "  

ومنظمات اجملتمع املدني حيث جرى اإلقرار ألو  مرة بانعندام املسناواة النذر تواجهنه املنرأة الريفينة علنى املسنتويني         

 االجتماعي والسياسي إىل جانب اناجة إىل اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة. 

 

ئمنة مرتبطنة بناألمن الةنذائي والتةذينة منن أجنل إنتناج         ودعم  املنظمة تطوير واعتماد ملشرات جنسانية مال 

بيانات مقسمة حبسب اجلنس يف بلدان خمتارة، مثل اعتماد عالمة تنوع النظام الةذائي للمرأة يف الفلبني وطاجيكسنتان.  

، وتشمل أمثلة أخرى إدراج عملية عرض التقارير وفًقا للتقسنيم اجلنسناني ضنمن برننام  تسنجيل األراضني يف نيجريينا       

 واعتماد مقياح املعاناة من انعدام األمن الةذائي يف أنةوال وإثيوبيا ومالور والنيجر وكينيا وجنوب أفريقيا وكمبوديا.

 

(، ُوضع  املدارح انقلينة  2ويف إطار العمل على جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة )اهلدف االس اتيجي  

للمزارعني يف بوروندر ومالي وموريتانيا والنيجر والسنةا  مع نوادر املستمعني اجملتمعيني خصيصًا للمرأة الريفية. وهي 

ترمي، من خال  التجارب الزراعية والاام  اإلذاعية الريفية، إىل تعزيز تكيي: األساليب الزراعية املستدامة واعتمادهنا  
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بواسطة دورات تدريبية غري راية طوا  املوسم وجملموعات  نةرية. ويف الااتينل وشنيلي وكولومبينا واملكسنيك      حمليًا 

ونيكاراغوا وكوستاريكا وكوبا وبنما وباراغوار وأوروغوار، انصبا ال كيز على إشرا  املرأة يف نقل التكنولوجينا املتعلقنة   

 واملساعدة يف السياسات البيئية الزراعية وتباد  اخلاات. بالزراعة األسرية، بهدف دعم اخلدمات اإلرشادية

 

منن التكنولوجينات    100وسعيًا إىل ختفي: عبء العمل الواقع على كاهل النساء، مت حتليل ونشنر أكثنر منن     

واملمارسات املوفرة لليد العاملة من أجل حتسني األمن الةذائي والتةذية، وإنتاجية الزراعة األسرية، و ون ال بة واملياه 

والتكي: مع تةري املناخ يف شرق أفريقيا وأمريكا الالتينية. وُنشرت استنتاجات يف "ملتقى تشناطر املعنارف" يف نريوبني،    

ويف إطار عمل املبادرة  التوا ل االجتماعي التابعة للمنظمة، والشبكات الشريكة والفعاليات املتخصصة.من خال  وسائل 

اإلقليمية لندرة املياه يف الشرق األدنى ومشا  أفريقينا، ُأجنرر تقينيم متعندد التخصصنات حبنث يف اجليولوجينا املائينة         

، وساعد يف حتديد مساهمة الرجا  والنسناء  نوع االجتماعيللوانوكمة واملساواة بني اجلنسني، من خال  حتليل مفصال 

 على السواء، وألقى الضوء على التحديات والفرص لوضع نه  أكثر عداًل ومشولية وتشاركية إتاء حوكمة املياه اجلوفية.

 

 (،3اتيجي وضمن برنام  التحو  من انماية إىل اإلنتاج الذر يساهم يف اندا من الفقر يف األريناف )اهلندف االسن     

ُأدرج حتليل جنساني يف الدراسات عن  ثار التحويالت النقدية. وبالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، ُأجري  دراسة 

حالة نوعية بشأن مدى قدرة التحنويالت النقدينة االجتماعينة يف منالور علنى متكنني املنرأة منن الناحينة االقتصنادية.           

 رأة.وُعرض  النتائ  على جلنة وضع امل

 

بلدًا وتتيح بيانات وملشرات مصنفة حسب اجلنسنني   83وتشمل قاعدة بيانات اجلنسني وانقوق يف األراضي  

بشأن الزراعة، من مجلة جماالت أخرى، وإدارة األ و  وامللكية. وأعدات قاعدة بيانات اجلنسني وانقوق يف األراضني  

واهلادفنة والفعالنة يف جمنا  السياسنات وتنمينة قندرات البلندان         أداًة لتقييم التشريعات بةرض إسداء املشنورة السنريعة  

األعضاء يف املنظمنة العاملنة يف سنبيل حيناتة األراضني علنى حننو يراعني املسناواة بنني اجلنسنني. وُطبقن  أداة تقينيم              

أكثر مالءمنة  بلدان أسدت فيها املنظمة نصائح بشأن التةيريات الالتمة بةية وضع أطر قانونية  10التشريعات بنجاح يف 

 نياتة األراضي على حنو يراعي املساواة بني اجلنسني.

 

وبالشراكة مع املعهد الدولي لبحوث السياسات الةذائية وملسسة بيل وميليندا غيتس، كيف  املنظمنة وأياندت    

ة الزراعينة،  اعتماد مقياح لتمكني املرأة من أجل تشخي  اجملاالت األساسية لضع: النساء والرجا  يف مشاريع التنمي

 سعيًا إىل رسم اس اتيجيات مناسبة ملعاجلة أوجه القصور ور د خمرجات املشروع املتصلة بتمكني املرأة.

 

ومن خال  برنام  التعاون بنني بلندان اجلننوب، شنجع  املنظمنة التبناد  والنتعّلم بنني انكومنات وتثلني            

لتمكني االقتصادر للمرأة يف الرين:، ومنن ضنمنها إثيوبينا     بلدان يف معرض تقاسم املعارف بشأن ا10اجملتمع املدني من 

   .وأوغنداورواندا  وليبرييا ونيبا  ومالور والنيجر ومجهورية قريغيزستانوغواتيماال والعراق 
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 500.000ويف اهلند، قدم  املنظمنة دعمنًا تقنينًا إىل مجعينة القضناء علنى الفقنر يف الرين: بةنرض متكنني             

جمموعة من جمموعات املساعدة الذاتية للمنرأة الفقنرية يف الرين: يف جمنا  املشناركة يف األنشنطة االقتصنادية، وتعزينز         

حصوهلا على اخلدمات الصحية والتةذوينة. و ترت املنظمنة كمبودينا يف وضنع اسن اتيجيتها األوىل بشنأن منناء الطفنل         

 ساني وحظر أسوأ أشكا  عمل األطفا  يف قطاع مصايد األاا .وخطة عمل وطنية من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلن

 

للشننمولية يف النننظم الةذائيننة )اهلنندف  ًاهامنن ًابعنند يشننكل  ننراحًة بو ننفه النننوع االجتمنناعيومتا تننناو  مسننألة  

يف ( من خال  عدد من التقارير واملطبوعات الفنينة. وقند جنرى تنوفري دعنم ملحنوة لتعزينز مشناركة املنرأة          4االس اتيجي 

انا ، وإنتناج األلبنان والو نو  إىل     د األي، والبسنتنة ومصنا  والندرنات ات سالسل قيمة األغذية الزراعية املتصلة باجلنذري 

األسواق واخلدمات الزراعية يف أمريكنا الالتينينة، وأفريقينا و سنيا، منن خنال  تنوفري املندخالت والتكنولوجينات إلضنافة           

 .القيمة، والتدريب الفين وتنمية األعما 

 

وتشكل املساواة بني الرجا  والنساء ومتكني املرأة جنزءًا هامنًا منن عمنل الفناو علنى تعزينز القندرة علنى الصنمود            

(. وقد متا هميع ونشر املمارسات اجليدة الر تساهم يف القدرة على الصمود وحتقيق املسناواة بنني   5 االس اتيجي)اهلدف 

بةينة تعزينز قندرة املنرأة علنى       ني اجلنسني يف القضايا اإلقليميةاملساواة بحتسني وُأعدت خطوط توجيهية بشأن اجلنسني. 

 حياتة األراضي واملوارد الطبيعية يف سياق الكوارث واألتمات املمتدة، وُقدم دعم قطرر يف هذا اجملا  إىل الصوما  وكينيا.

 

ساواة بني اجلنسني كوسائل لزينادة  وخال  ف ة السنتني، دعم  املنظمة اجلهود الرامية إىل اند من انعدام امل 

قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود، مبا يف ذلك استحداث نظم ادخار وتسلي: للنساء يف ليبرييا وأوغنندا وغواتيمناال   

وهندوراح؛ ودعم التعاونيات النسائية واحتادات املنتجني يف باكستان والضفة الةربية وقطاع غزة واليمن وفانواتو بهدف 

انصو  على اخلدمات املالية؛ وتعزيز استخدام مواقد وتارسات مقتصدة يف اسنتهال  الوقنود لتخفين: عنبء     حتسني 

العمل الواقع على كاهل النساء وخطر العن: اجلنساني املرتبط جبمع الوقود يف السودان وجننوب السنودان؛ واحملافظنة    

تمعنات احمللينة علنى الصنمود بصنورة متسناوية       على نوادر دميي ا وتوسيع نطاقها منن أجنل تيسنري بنناء قندرة اجمل     

 وتشاركية يف النيجر وبوروندر ومجهورية الكونةو الدميقراطية، من مجلة بلدان أخرى.

 

وحتقٌّق  أيضًا نتائ  ملحوةة يف ف ة السنتني على  عيد تعزيز اآلليات امللسسية للفاو منن أجنل تعمنيم فعنا       

جهة اتصا  وخنااء   200معين بالشلون اجلنسانية، وشبكة فنية تضما أكثر من للنوع االجتماعي، مع إقامة فريق قور 

 معنيني بالنوع االجتماعي الذين يعملون يف مجيع مكاتب الفاو.

 

وُتظهر الفاو تقدمًا مّطردًا يف توليند بيئنة ملسسنية ملاتينة لتعمنيم مسنألة الننوع االجتمناعي والتندخالت النر            

معينارًا   15منن أ نل    11  سياسة الفاو بشأن املسناواة بنني اجلنسنني، حينث حتقنق      تستهدف خصيصًا املرأة من خال

 15منن أ نل    13، حينث حتّقنق   أدنى، وخطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املنرأة 

    معيارًا أو متا التفواق عليها.
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كالة رائدة تعمل لتمكني املرأة الريفية وانندا منن الالمسناواة    ويتم االع اف اليوم على الصعيد العاملي بالفاو كو 

بني الرجا  والنساء يف قطاع الزراعة، كما يبيانه االهتمام املتنامي من جانب شركاء دوليني ووطنيني للتعاون مع املنظمنة.  

ع  الفناو وحندة تدريبينًة    وضن  ندوق الدولي للتنمية الزراعينة، على سبيل املثا ، وبالتعاون الوثيق مع البنك الدولي والص

 دة وهارب املنظمة.فاالذكية مناخيًا، باالستناد إىل الدروح املست على مسألة النوع االجتماعي يف الزراعة

 

 اإلحصاءات الختاذ التقرارات، والتخطيط والرصد على حنو أكثر دقة

 

اندا منن الفقنر، وسنوء التةذينة     إن اإلحصاءات الرفيعة اجلودة أساسية لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل  

والفقر يف األرياف، وتعزيز االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وتيادة القدرة على الصمود يف وجه التهديدات واألتمات. 

األسرة الدولينة، وتنلدر دورًا حاانًا يف قيناح ور ند التقندام       ختاذ القرارات من جانب انكومات ووهي توّفر أساسًا ال

باهاه حتقيق األهداف والةايات اإلمنائية الوطنية والدولية. وتساهم الفاو يف ذلك منن خنال  املسناعدة يف توليند      احملرت

 بيئة ملاتية لوضع واستخدام منتجات إحصائية رفيعة اجلودة بو فها سلعًا عامة عاملية.

 

لندان وتينادة قابلينة مقارننة     وقد ُوضع  معايري وموا فات جديدة لتحسني جنودة اإلحصناءات النر تصندرها الب     

، كمنا  2020لاننام  التعنداد العناملي للزراعنة لعنام       البيانات بني البلدان واألقاليم. على سبيل املثا ، ُأاز املشروع األو  

خطنًا توجيهينًا وتقرينرًا. وأمانا البياننات اإلحصنائية النر مجعتهنا ونشنرتها الفناو فقند             20نشرت االس اتيجية العاملينة  

بأعداد متزايدة  -مليون تيارة مستخدم 2.5، من القاعدة اإلحصائية للمنظمة، وتلّق  ما يقارب خدم  على نطاق واسعاسُت

 من الدو  النامية.

 

كذلك، متا توفري الدعم الفنين لتحسنني القندرات اإلحصنائية الوطنينة. وُتعنزى عنا نر النجناح األساسنية إىل           

اهمات الطوعية، األمر الذر يدعم تنفيذ االس اتيجية العاملية وقاعدة البياننات  الشراكات واالستخدام االس اتيجي للمس

اإلحصائية القطرية. وُبذل  جهود حمددة لتعزيز وتنسيق مواءمة أنشطة بنناء القندرات اإلحصنائية منع مبنادرة االحتناد       

كينة للتنمينة الدولينة لبنناء القندرات، النر       األفريقي للانام  الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، ومبادرة الوكالة األمري

 تدعم مواءمة البيانات الوطنية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكاى و سيا، والتحقق منها ونشرها.

 

واألهم أن فريق اخلااء املش   بني الوكاالت املعين مبلشرات األهنداف اإلمنائينة لأللفينة وافنق علنى أربعنة        

. وكنان للمنظمنة تنأثري    2030حتهم منظمة األغذية والزراعة لر د خطة التنمية املستدامة لعام وعشرين ملشرًا عامليًا اق 

 يف تنسيق وتسهيل التوافق بني املنظمات اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة.


