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 توطئة املدير العام
 

ّ                                                                                           إّن اإلطار االسرترترترتجاتيجي املراجع الذي ي عري عليكي اليوم هو ةتيجة عملية تفكرت اسرترترترتجاتيجي تشرترترترتاورية  رترترترتارك     
   .                           ينعي باألمن الغذائي املستدام     م عالم       بناء                                                            فيها الدول األعضاء والشركاء واملوظفون لبلورة الرؤية املتمثلة يف 

 
     ملسرترترترترترترترترترترترترترتار                   ملعرفة ما إذا كان ا                     م ىل ما ةقوم به من عملم  إ            لة أمامنا و                                             وهو ينظر إىل العال من حولنا وإىل التحديات املاث 
                                                                     بل املنظمة حباجة إىل تصويب وكيف. وميكن أن ةستخلص من ذلك ثالث رسائل واضحة.            املتبع من ق  

 
ّ                                              أوالً، إّن املنظمة ماضية على املسار الصحيح. وثاةياً، إّن املنظمة متما ية مع خطة التنمية املستدامة لعام      ً                                       ّ    مع   و       0202   ً   

ّ                  ً أهداف التنمية املسرترترترترتتدامة. وثالثاً، إّن املنظمة تضرترترترترتيف قيمةً         وكي إىل                                                       للجهود العاملية املبذولة ملواجهة حتديات زمننا هذا. وإين أدع                                ً   
          ً                                                                        ً                         النظر معاً يف هذه الرسائل الثالث على اعتبار أهنا متكاملة ومجابطة مع بعضها البعض، متاماً كما أهدافنا االسجاتيجية. 

 
ّ       وإّن اإلطار                                   ً           ً            ً                      االسرترترترترترتجاتيجي املراجع للمنظمة يدد سرترترترترترتبيالً للمضرترترترترترتي قدماً ال ييد إطالقاً عن التحديات املعقدة يف     

ّ                                                             يومنا هذا. ال بل إةه، على العكس من ذلك، يقّر باحلاجة إىل اتباع هن ج  املة ملواجهة تلك التحديات على حنو أفضل.                                           
                                             املنظمة، أي التصرترترترترترترتدي للجوع ولسرترترترترترترتوء التغذية من خالل                                                      وهذا هو جوهر رؤية القضرترترترترترترتاء على ا وع الع يقوم عليها عمل 

             ً ت األكثر هتميشرترتاً      الفئا      حصرترترتول                                                                             تضرترترتافر ا هود يف سرترترتبيل بناء القدرة على الصرترترتمود وزيادة اإلةتام على حنو مسرترترتتدام وكفالة 
      ف الع   و                                                                      ً           ً              على املوارد من خالل تعزيز احلمرترتايرترتة االجتمرترتاعيرترتة وجعرترتل النظي الغرترتذائيرترتة أكثر اوالً والعمرترتل معرترتاً على خلق الظر 

ّ                                                                    متّكن من يعاةون اليوم من سوء التغذية من مواصلة املسرتة مبفردهي يف املستقبل.    
 

                                     ّ                 الع تشرترترترترترترترتدد على الطبيعة املتكاملة وغرت ادزّأة ألهداف التنمية       0202                     ً           وتتجسرترترترترترترترتد هذه الرويف أيضرترترترترترترترتاً يف خطة عام  
ّ                  مة. وعليه، فإّن املنظمة، من خالل ا                                                              املسرترترترترترترترترترترترترتتدامة وعلى احلاجة إىل التوفيق بث األبعاد الثالثة للتنمية املسرترترترترترترترترترترترترتتدا             تباع إطارها              

                  التنمية املستدامة.    طة خ                            ّ                               ّ                        االسجاتيجي املراجع، ال تزال وفيّة لرسالتها وتساهي بذلك بصورة مرّكزة وجمدية والزمة يف تنفيذ 
 

ّ  ملحّة          ومثة حاجة     مع  ف                مليون سرترترتبب لذلك.      022                                                    اليوم، أكثر من أي وق  مضرترترتى، إىل العمل. وهناا ما يقار      
ّ      أّن سرترترتنة  ّ                                                     ال تزال تلويف بعيدة يف األفق، إال أّن الزمن يواصرترترتل مسرترترترتته. وإذا أردةا بالفعل أن ةرى يف غضرترترتون       0202      ً عاماً     30                              

ّ                                                  ّ                               من اآلن عاملاً ال يهّمش فيه أحد، فمن مسرترترترترترترت وليتنا اليوم أن حنرص على حصرترترترترترترتول كلّ فرد على احلد األدىن للعيش بكرامة       ً           
                          ل جهودهي ومثابرهتي اخلاصة.                                    وبسالم وعلى امتالا الوسائل للكفايف بفض

 
   ّ                              ً      ً                                                      ويوفّر اإلطار االسرترترترترترترترترترتجاتيجي املراجع فهماً واضرترترترترترترترترترتحاً للتحديات وملوقع املنظمة يف سرترترترترترترترترترتيا  التنمية العاملية ولكيفية  

                                      مسامهتها يف حتويل رؤيتنا إىل واقع ملموس. 
 

ّ   طّد                  لصرترترترترتحيح، بل إةه يو                                                                          واإلطار االسرترترترترتجاتيجي املراجع هو أكثر من إعادة تأكيد على أةنا ماضرترترترترتون على املسرترترترترتار ا 
                              ً                                  األسس الع ستمكننا من املضي قدماً مبزيد من اإلصرار والعزمية والشجاعة. 

 
 جوزيه غرازياةو دا سيلفا
 املدير العام 
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 موجز
الذي جيري مرة كل أربع سنوات،  ،0237-0236للفجة  طارها االسجاتيجيً   ا  إلاستعراض منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أجرت

ألخرى واالجتاهات العاملية واإلقليمية وأبرز التحديات يف اداالت الواقعة ضمن والتطورات العاملية اهلامة ا 0202ضوء خطة عام  يف
ّ                                             ةطا  والية املنظمة. وتعري هذه الوثيقة اإلطار االسجاتيجي املراجع وتلخ ص األهداف االسجاتيجية واملواضيع املشجكة الع جرى                                                                

 ا املنظمة ووظائفها الرئيسية.زايحتديثها يف ضوء التطورات العاملية واالجتاهات والتحديات وم
ت األجهزة الرئاسية للمنظمة خالل سنع  عن دعمها القوي واملتواصل الستمرارية التوجه االسجاتيجي  0236و 0235      ّ                                  وقد عّب 

     ً            عددا  من التطورات 0236-0235للمنظمة من أجل حتقيق كامل األثر املتوخى من اإلطار االسجاتيجي. ومبوازاة ذلك،  هدت الفجة 
ً          هدفا ، فضال  عن دخول  37وأهداف التنمية املستدامة وعددها  0202العاملية اهلامة كان أبرزها اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام       ً   

                            ّ                             ً     ً      ّ                                             اتفا  باريس بشأن تغرت املناخ حي ز التنفيذ، وهو ما أرسى إطارا  عاما  سيتعث  على املنظمة أن تعمل ضمنه وأن تتكيف معه لتحسث 
 ثر. التنفيذ واأل

                                                                  ً                                              ويدد اإلطار االسجاتيجي املراجع التوجه االسجاتيجي العام للمنظمة، اةطالقا  من رؤية املنظمة وأهدافها العاملية، والع ل تتغرت
إطار عملية االستعراي ا ارية. وقد أفض  عملية تفكرت اسجاتيجي تشاورية للخطوات التحليلية إىل حتديد ما يلي:  يف
املية الرئيسية الع ت ثر على بيئة عمل املنظمة؛ ) ( االجتاهات العاملية الع من املتوقع أن حتدد معال التنمية التطورات الع (أ)

الزراعية يف األجل املتوسط؛ )م( االجتاهات القطاعية واإلقليمية املنبثقة عن امل مترات اإلقليمية للمنظمة وعن  اهنا الفنية؛ 
ة عن تلك التطورات واالجتاهات؛ )هرت( وتداعيات هذه التحديات بالنسبة إىل األهداف االسجاتيجية التحديات الرئيسية النا ئ )د(

 الرئيسية املتفق عليها.للمنظمة وةواجتها وخمرجاهتا يف سيا  اخلصائص األساسية للمنظمة ووظائفها 
          مع اإل ائي                        سرترترترترترترترترترترتتعاين منها البلدان وادت                    ّ                              حتديات ووصرترترترترترترترترترترتفها وهي متّثل املشرترترترترترترترترترترتاكل اإل ائية الرئيسرترترترترترترترترترترتية الع   ة                 وقد جرى حتديد عشرترترترترترترترترترترتر 

ّ                                                                                  املستقبل القريب. وقد  ّكل  األساس الستعراي اإلطار املفاهيمي وةظرية التغيرت بالنسبة إىل األهداف االسجاتيجية اخلمسة   يف                       
                 الراهنة، أال وهي:

 املسامهة يف القضاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :3
 سث توفرت السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساا بطريقة مستدامةزيادة وحت :0
 احلد من الفقر يف الريف :0
                                ً       متكث ةظي زراعية وغذائية أكثر اوال  وكفاءة :4
 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5
              نطلق، ي ستكمل ومن هذا امل. املنشودةلتحقق النتائج والتكامل ت الفنية الداخلية القدراحترص على امتالا أن  للمنظمةينبغي و 

 املناخ وإدرام اإلحصاءات واملسائل املشجكة أي تغرت الفيندف سادس من أجل ضمان القيادة على املستوى هباإلطار االسجاتيجي 
 . وتنفيذها اتيجيةاألهداف االسج يف تصميي واملساواة بث ا نسث واحلوكمة والتغذية 

 
 اإلجراءات التي يقترح على المؤتمر اتخاذها

 امل متر مدعو إىل إقرار اإلطار االسجاتيجي املراجع، ال سيما رؤية املنظمة وأهدافها العاملية وأهدافها.إن 
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 مقدمة
 
         ه يف سرترترترترتيا     وضرترترترترتع     جرى     الذي                                 ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة(                 االسرترترترترتجاتيجي املراجع    ر                هذه الوثيقة اإلطا      تعري  - 3

                                                                    ، واالجتاهات العاملية واإلقليمية والتحديات الرئيسية يف جماالت والية املنظمة.     األخرتة                  التطورات العاملية
 
عّد لفجة  ب      0232        منذ عام                           ، يسج د عمل املنظمة بكامله 1                             وكما تدعو إليه النصوص األساسية  - 0 ّ       إطار اسجاتيجي يرترترترترترترت                    

         للتحديات      ليل حت                  مجلة أمور من ضمنها                                          سنة، وجيري استعراضه كل أربع سنوات، ويشمل            إىل مخس عشرة     عشر         تجاويف بث 
                                                                                                      الع تواجه األغذية والزراعة والتنمية الريفية والسرترترترترترترترترترترترترترتكان املعتمدين عليها، مبا يف ذلك املسرترترترترترترترترترترترترترتتهلكث؛ ورؤية اسرترترترترترترترترترترترترترتجاتيجية 

                            سرترترترترترترتجاتيجية الع سرترترترترترترتيحققها األعضرترترترترترترتاء                                                              واألهداف الع ينشرترترترترترترتدها األعضرترترترترترترتاء يف جماالت والية املنظمة، وكذلك األهداف اال
    .                          ادتمع الدويل بدعي من املنظمة  و 
 

       ّ                                                                                     وقد عّّبت األجهزة الرئاسرترترترترترترتية للمنظمة عن دعمها القوي واملتواصرترترترترترترتل السرترترترترترترتتمرارية التوجه االسرترترترترترترتجاتيجي للمنظمة   - 0
                                                 من أجل حتقيق كامل األثر املتوخى من اإلطار االسجاتيجي.

 

ّ   ، الذي يتّي               اتيجي للمنظمة          إلطار االسرترترترترترترترترترتج  ا         اسرترترترترترترترترترتتعراي         وقد جرى  - 4       0237 -    0236          خالل الفجة   ،              كل أربع سرترترترترترترترترترتنوات         
                                                      والع ل تتغرت يف إطرترترترتار االسرترترترترترترترترترترترترترتتعراي ا رترترترتاري عن طريق عمليرترترترتة تفكرت          العرترترترتامليرترترترتة    هرترترترتا                     من رؤيرترترترتة املنظمرترترترتة وأهرترترترتداف     ً  اةطالقرترترترتًا 

                           سرترترترترترترترترترترترترترترترترترتلسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتلرترترترترترترتة مرترترترترتن اخلرترترترترتطرترترترترتوات الرترترترترتترترترترترتحرترترترترتلرترترترترتيرترترترترتلرترترترترتيرترترترترترترتة                    قرترترترترترترتد جرترترترترترى االعرترترترترتترترترترترتمرترترترترترترتاد عرترترترترتلرترترترترتى   و     2                 اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتجاترترترترترتيرترترترترتجرترترترترتي تشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاوريرترترترترترترتة.
  :   يلي    ما        لتحديد

 
ّ                                               التطّورات العاملية الرئيسية، الع حّددت السيا  اإلمجايل للتنمية الذي تعمل ضمنه املنظمة؛    )أ(                             ّ      

 3             ً                                أن تشكل إطاراً للتنمية الزراعية يف األجل املتوسط؛               الع من املتوقع                االجتاهات العاملية     ) (
         املناقشرترترترترتات      ة، و                                                                    االجتاهات القطاعية واإلقليمية النا رترترترترتئة عن االسرترترترترتتعراضرترترترترتات االسرترترترترتجاتيجية اإلقليمي  ( أ )

 5                       واللجان الفنية للمنظمة؛  4                                    والتوصيات النامجة عن امل مترات اإلقليمية
                                                                                      التحرتديرتات الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتيرتة النرتابعرتة من هرتذه التطورات واالجترتاهرتات، واملتوقع أن تواجههرتا البلرتدان األعضرترترترترترترترترترترترترترترتاء   ( م )

                                                                       واألطراف الفاعلة يف جمال التنمية يف قطاع األغذية والزراعة يف السنوات املقبلة؛
                                                                                تأثرتات هذه التحديات على األهداف االسرترترترترترترتجاتيجية للمنظمة، وةواجتها وخمرجاهتا يف سرترترترترترترتيا  خصرترترترترترترتائص   ( د )

  .            املوافق عليها                  ووظائفها األساسية         الرئيسية        املنظمة 
 

                                                      
  (    2002 /  10           قرار امل متر        )واو( ) 2       ، ا زء                      ملنظمة األغذية والزراعة               النصوص األساسية     1
  ، Shenggen Fan             إمسهان الوايف،    ،Alain De Janvry                        سرترترترترترترترترترترترترترترتجاتيجية وخّباء خارجيث:                                            مبا يف ذلك من خالل مشرترترترترترترترترترترترترترترتاورات بث فريق خّباء معين باال    2

Gustavo Gordillo ،  Marion Guillou ،  Mulu Ketsela ،  و  Martin Piñeiro 

 .االجتاهات والتحديات. روما –مستقبل األغذية والزراعة . 0236منظمة األغذية والزراعة   3

 C 2017/LIM/1و C 2017/18و C 2017/17و C 2017/16و C 2017/15و C 2017/14الوثائق   4

   C 2017/24و C 2017/23و C 2017/22و C 2017/21الوثائق   5
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 اإلطار االستراتيجي المراجع -     أوال  
 

 هداف العالميةاألو  المنظمةرؤية  -ألف
 
                     ً    لعاملية باعتبارها جزءاً من  ا      هداف  األ                            ؤية منظمة األغذية والزراعة و       على ر       0230                              لقد وافق  األجهزة الرئاسرترترترترتية عام   - 5

                ل متحرر من ا وع   عا "                                                                                    اإلطار االسرترترترترترتجاتيجي احلايل، ول تتغرت تلك الرؤية واألهداف أثناء هذه املراجعة. فرؤية املنظمة هي 
      ً         د فقراً، بطريقة           الفئات األ رترترت                                                                          ً وسرترترتوء التغذية تسرترترتاهي فيه األغذية والزراعة يف حتسرترترتث مسرترترتتويات معيشرترترتة ا ميع، وخصرترترتوصرترترتاً 

  . "                                 اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة
 
    هي:       لألعضاء                        واألهداف العاملية الثالثة   - 6
 

   كل                             ضرترترترترترتمان عال يصرترترترترترتل فيه ا ميع يف ل                                                     ً اسرترترترترترتتئصرترترترترترتال ا وع واةعدام األمن الغذائي وسرترترترترترتوء التغذية تدرجيياً   (1 )
                                      ذوية وأذواقهي، لكي يعيشرترترترترترترترترترترترتوا حياة موفورة                    م     م                        األوقات على طعام مغذم وكافم وآمن يسرترترترترترترترترترترترتد احتياجاهتي التغ

               النشاط والصحة؛
                        ً                                ً                                  اسرترتتئصرترتال الفقر واملضرترتي قدماً حنو تقدم ا ميع اقتصرترتاديا واجتماعياً، مع زيادة إةتام األغذية، والنهوي   و   (2 )

                                        بالتنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة؛ 
    ارد                                        ذلك األراضرترترترترترتي واملياه واهلواء واملناخ واملو                                       م              إدارة املوارد الطبيعية واسرترترترترترتتخدامها بصرترترترترترتورةم مسرترترترترترتتدامة، مبا يف  و   (3 )

  .              احلاضر واملستقبل                      الوراثية، ملصلحة أجيال 
 
ّ                                                                               ً وينبغي أن تنّظي منظمة األغذية والزراعة عملها لكي تسرترترترترترترترتاعد الدول األعضرترترترترترترترتاء على حتقيق هذه األهداف فردياً   - 7             

         لع تواجه                                 خذ يف االعتبار التحديات الرئيسرترترترترترترترتية ا                        ً                                    على الصرترترترترترترترتعيد الوطين، ومجاعياً على الصرترترترترترترترتعيدين اإلقليمي والعاملي، مع األ
                      قطاع األغذية والزراعة.

 
 السياق العالمي المتغير والتحديات الرئيسية في وجه األغذية والزراعة -باء

 
ّ                                    ّ                                                         يلّخص هذا القسي التطورات العاملية الع توفّر السيا  الدويل الذي سوف تعمل ضمنه املنظمة وتساعد البلدان   - 0   

            ً                                                                                 القريب، إضرترترترتافًة إىل االجتاهات العاملية واإلقليمية الع جرى حتديدها، والتحديات الرئيسرترترترتية النا رترترترتئة عن هذه           يف املسرترترترتتقبل 
                   التطورات واالجتاهات.

 
 سياق التطورات العالمية وصلتها بعمل المنظمة 1-باء

 
        ل سرترترترتلسرترترترتلة              ا بسرترترترترعة من خال                                                                        ّ إن االجتاهات العامة والقضرترترترتايا العاملية اهلامة عوامل دفع  ادتمع الدويل إىل التحرّ   - 9

ّ                   من املبادرات واالتفاقات إلعادة ترتيب خطط التنمية العاملية. وتشرترترترترترترترترترترترترترتّكل هذه التطّورات السرترترترترترترترترترترترترترتيا  العاملي             ّ            عمل املنظمة  ل                                                          
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                                 ، الع تتضمن االلتزامات السياساتية                       أهداف التنمية املستدامة و      0202                          خطة التنمية املستدامة لعام               ّ   املستقبل، حت  مظّلة   يف
ّ       اتفا  باريس بشرترترترترترترترترتأن تغرّت املناخ و                    خطة عمل أديس أبابا         نبثقة عن           واألهداف امل       اداالت     ّ                         وأّما التطورات األخرى اهلامة يف   .                   

                  وعقد العمل من أجل    (                               امل متر الدويل الثاين املعين بالتغذية                        إعالن روما بشرترترترترترترترترتأن التغذية )                             الع تغطيها والية املنظمة فتشرترترترترترترترترتمل 
                                                            الع تتخذها دولة امليناء وهو عنصرترترترترترترتر أسرترترترترترترتاسرترترترترترترتي من عناصرترترترترترترتر مكافحة الصرترترترترترترتيد                                وبدء ةفاذ االتفا  بشرترترترترترترتأن التدابرت  ؛        التغذية

        ؛ وإعالن     0202 -    0235                                                             بالغ ودون تنظيي؛ وإطار سرترترترترترترترترترترترترتنداي بشرترترترترترترترترترترترترتأن احلد من خماطر الكوارث يف الفجة  إ            القاةوين دون    غرت
        البرترتارزة           التطورات       (. ومن                                           م متر قمرترتة األمي املتحرترتدة بشرترترترترترترترترترترترترترترتأن الالجئث واملهرترتاجرين                                 ةيويورا من أجرترتل الالجئث واملهرترتاجرين )

         ة احلضرترترترترترترترترية             سرترترترترترترترتكان والتنمي        املعين باإل       الثالث                     ؛ وم متر األمي املتحدة                                      مداوالت م متر القمة العاملي للعمل اإلةسرترترترترترترترتاين       األخرى
                                                                                        ؛ وامل متر العاملي الرابع عشر للغابات ومنتدى األمي املتحدة بشأن اإلعالن الوزاري املعين بالغابات.        املستدامة

 
     2030       ة لعام                     خطة التنمية المستدام

 
       ً       ً    التزاماً تارخيياً من       0236                  يناير/كاةون الثاين    3          ّ             الع دخل  حّيز التنفيذ يف       0202 ّ                             متّثل خطة التنمية املسرترترتتدامة لعام   - 2 3

                                                                                  ّ                    أجل معا ة قضرترترترترترترتايا الفقر وا وع، وتعزيز االسرترترترترترترتتخدام املسرترترترترترترتتدام للموارد الطبيعية، ومواجهة تغرّت املناخ من خالل جمموعة 
 ً                                                            ّ                               اً للتنمية املسرترترترترتتدامة، مع اإلقرار بعدم إمكاةية معا ة القضرترترترترتايا املتعّلقة باألغذية وسرترترترترتبل املعيشرترترترترتة وإدارة    هدف    37          مجابطة من 

                              املوارد الطبيعية على حنو منفصل.
 
                          إىل توسرترترترتيع كبرت إلطار التبلي        0202      ً                                                     وضرترترترتماةاً للمسرترترترتاءلة املتبادلة بث مجيع أصرترترترتحا  املصرترترترتلحة، تدعو خطة عام   - 3 3

                 ّ                                                             بعة واسرترترترترتتعراي يتوىّل البلد قيادهتا، وتصرترترترترتل إىل ذروهتا يف املنتدى السرترترترترتياسرترترترترتي الرفيع املسرترترترترتتوى.                      والرصرترترترترتد، ضرترترترترتمن عملية متا
     ً      ً م  رترترترترترترترتراً فريداً      002                                                            ، وافق   نة اإلحصرترترترترترترترتاءات لألمي املتحدة على إطار عاملي للم  رترترترترترترترترات يضرترترترترترترترتي     0236          مارس/آذار    ويف

ّ                                ّ بوصرترترترتفه "ةقطة اةطال  عملية". وسرترترترتيحظى كّل م  رترترترتر عاملي بوكالة "راعية" ي توقّ                         ( تسرترترترتاهي يف بناء القدرات  3            ع منها أن: )                                  
ّ       ً                                                   ( تقّدم سرداً للتقرير املرحلي العاملي ألهداف التنمية املستدامة الذي  0                                ( جتمع البياةات من مصادر وطنية؛ ) 0           اإلحصائية؛ )     

ّ                        سرترترترترتتعّده أماةة األمي املتحدة؛ و)      كاالت   و                                         ّ                            ( تعمل على مواصرترترترترتلة التطوير املنهجي. وسرترترترترتتتوىّل الوكاالت الراعية التنسرترترترترتيق مع  4   
                                                                                                أخرى وغرتها من أصرترتحا  املصرترتلحة املهتمث باملسرترتامهة يف وضرترتع امل  رترترات. وط لب إىل منظمة األغذية والزراعة أن تكون 

      ً                       م  راً وأن تسهي يف أربعة منها.    03                  الوكالة الراعية لرت
 
ع مبوجب خطة ع  - 0 3 ّ             وي توّقع أن تضرترترتطلع الشرترترتراكات، وال سرترترتّيما الشرترترتراكات مع القطاع اخلاص، بدور موسرترترتّ   ،     0202  م  ا     ّ                          ّ                                    
قة ملعا ة الطبيعة املتكاملة واملجابطة وغرت القابلة للتجزئة    ما ّ                                            ّ                                                       ميّكن أصرترترترترترتحا  املصرترترترترترتلحة املتعددين من اماذ إجراءات منسرترترترترترتّ  

ّ                                       من الشرترتراكات أن تسرترتّهل حصرترتول البلدان على وسرترتائل التنفيذ، مبا يف            على وجه خاص                              ر   ألهداف التنمية املسرترتتدامة. وي نترظر                     
                                                                             النفاذ إىل األسرترترتوا  والتكنولوجيا، وتنمية القدرات، ودعي السرترترتياسرترترتات. وسرترترتت دعى م سرترترتسرترترتات                          ذلك التمويل واالسرترترتتثمار، و 

                                                                                                       األمي املتحدة إىل االضرترترتطالع بدور فريد: توفرت املقاييس واملعايرت املتفق عليها على املسرترترتتوى احلكومي الدويل وااللتزام هبا، 
ّ   ً       ً      ً  فها ميّسراً موثوقاً وحمايداً.                  ّ                                      ورصد االلتزامات وتعّقب النتائج، وتعزيز التنمية امل سسية بوص           
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                  طة عمل أديس أبابا خ
 
ّ                إىل م مترين سابقث بشأن التمويل من أجل التنمية. وهي تتطّر  إىل مجيع مصادر                           تستند خطة عمل أديس أبابا  - 0 3                                                     

      درات.  ق                                                                                                  التمويل، وتغطي التعاون حول جمموعة من القضرترترترترترترترترترترترترترتايا مبا يف ذلك التكنولوجيا والعلي واالبتكار والتجارة وبناء ال
                                                                                                        حث أن تعبئة املوارد احمللية أسرترترتاسرترترتية يف خطة العمل، أ عيد التأكيد على االلتزامات باملسرترترتاعدة الرمسية للتنمية، و اصرترترتة    ويف

                كذلك، تشرترترترترترترترترترترترترترترت وثيقة      .               والتعاوين الثالثي                 ً                                                       للبلدان األقل  واً، مبا يف ذلك التعهدات بزيادة التعاون يف ما بث بلدان ا نو 
                                                   ً                                     املواءمة بث االسرترترترترترتتثمارات اخلاصرترترترترترتة والتنمية املسرترترترترترتتدامة، إضرترترترترترتافًة إىل السرترترترترترتياسرترترترترترتات العامة واألطر التنظيمية                  النتيجة إىل أمهية

ّ                        لتحديد احلوافز املالئمة. وعالوًة على ذلك، مّت االتفا  على آلية جديدة من  رترترترترترترتأهنا أن تسرترترترترترترتّهل التمويل حلصرترترترترترترتول البلدان                                       ّ            ً                          
                              النامية على تكنولوجيات جديدة.

 
           ي ر المناخ                   اتفاق باريس بشأن تغ

 
ّ   يف ديسرترترترترترترترترترترترترترتمّب/كرتاةون األّول   - 4 3                                                               ، اعتمرتد م متر األطراف لألمي املتحرتدة يف دورترته احلرتاديرتة والعشرترترترترترترترترترترترترترترين )م متر       0235                

ّ          األطراف احلادي والعشرترترترترترترترترون( اتفا  باريس التارخيي لاجراءات الع سرترترترترترترترتت ترخذ على صرترترترترترترترتعيد تغرّت املناخ. وإّن أكثر من      92                                                            ر               ّ          
                    ً                                            م  مسرترترترترترترترترترترتامهات حمددة وطنياً يف إطار مفاوضرترترترترترترترترترترتات م متر األطراف احلادي والعشرترترترترترترترترترترترين،                            ّ املائة من مجيع البلدان الع قدّ   يف

ّ                                           ّ                         أدرج  الزراعة باعتبارها قطاعاً سرترترترترترترترترترترترترترتيتّي حبثه ألغراي التخفيف من وطأة اآلثار و/أو التكّيف معها. ومع توقيع اتفا       ً                             
       االتفا           وقد دخل    ً   وطنياً،                      ات مسرترترترترتامهات ملزمة حمددة                  ، أصرترترترترتبح  هذه املسرترترترترتامه    0236                      ةيويورا يف أبريل/ةيسرترترترترتان         باريس يف

  .    0236                  ةوفمّب/تشرين الثاين    4 ّ             حّيز التنفيذ يف 
 
         لى النحو  ع                                                      ّ                                 وتظهر النظي الغذائية والزراعية بشرترترترترترترترترترترترترترتكل بارز يف جهود التكّيف مع تغرت املناخ والتخفيف من آثاره  - 5 3

          عاملي بدور              وهناا اعجاف       باريس.                                 ً                       يف املائة من املسامهات احملددة وطنياً للبلدان األطراف يف اتفا     92               احملدد يف أكثر من 
                                                                           ً                        املنظمة يف دعي البلدان لكي تتمكن من حتقيق طموحاهتا املتعلقة باملسرترترترترترترترترترترترترتامهات احملددة وطنياً من خالل إجراءات معيارية 

نة        وفنية.                                                                                            ّ   لذا، ينبغي دعي األطراف يف سرترترترترترترتلسرترترترترترترتلة القيمة الغذائية حبيث تتخطى احلواجز الع تعيق تنفيذ املمارسرترترترترترترتات احملسرترترترترترترتّ
                    ّ                                                         ضرترترترترترترتمن هذه النظي. وترّكز الدورة الثاةية والعشرترترترترترترترون مل متر األطراف يف االتفاقية اإلطارية                         اإلجنازات ورفع تقارير عنها        وقياس

ّ                      على تنفيذ اتفا  باريس وأقّر باملكاةة البارزة الع   ،     0236                    يف ةوفمّب/تشرترترين الثاين          املنعقدة                            لألمي املتحدة بشرترتأن تغرت املناخ،                           
                                                                                ات الصرترترتلة يف ما يتعلق بالتطلعات اخلاصرترترتة بالعمل على صرترترتعيد تغرت املناخ، ال سرترترتيما يف البلدان                        حتتلها الزراعة واألةشرترترتطة ذ

                                                                    النامية الع تشكل فيها الزراعة الركيزة االساسية للعديد من االقتصادات. 
 
       التكيف   و                      ً     ً     ً                                                         وست دي الغابات دوراً هاماً أيضاً يف تنفيذ هذا االتفا  التارخيي، من خالل جهود التخفيف من اآلثار  - 6 3

   .                                                                              خفض االةبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها اآللية الرئيسرترترترترترترتية للتخفيف من اآلثار       ويشرترترترترترترتكل                 معها على السرترترترترترترتواء. 
ّ                                                                                               االتفا  يقّر أيضرتا بقدرة الغابات على التكيف، مبا يف ذلك الن هج املشرتجكة وأمهية املنافع غرت الكربوةية. وتذكر غالبية     ّ لكنّ             

      ً                                                    ياً تدابرت التخفيف والتكيف يف جمايل احلراجة واستخدام األراضي.                 املسامهات احملددة وطن
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                                                                                                وقرتد تبوأت خرتدمرتات تنظيي املنرتاخ واحتجرتاز الكربون الع تقرتدمهرتا احمليطرتات وامليرتاه الرتداخليرتة والنظي اإليكولوجيرتة   -  37
       الجتاهات               لح لقلب مسرترترترترتار ا           ً                                              ّ                      املائية مكاةًة بارزة يف م متر األطراف احلادي والعشرترترترترترين، وهو ما سرترترترترتّلط الضرترترترترتوء على الطابع امل

ّ                                     ّ        احلالية، واسرترترترتتعادة النظي اإليكولوجية املائية وقدرهتا اإلةتاجية. وقد مّت االعجاف للمرة األوىل بدور احمليطات يف تغرّت املناخ،                                                                
  ّ                                    ومّت  اإل ارة إليه يف ديباجة اتفا  باريس.

 
         جية وخطة                           ف يسرترترترتج رترترترتد عمل املنظمة باسرترترترتجاتي         ّ                                                 ويطريف تغرّت املناخ هتديدات متزايدة لألمن الغذائي والتغذية، وسرترترترتو   -  30

                                                       املناخ مبا يتيح دمج هذا العمل يف مجيع األهداف االسجاتيجية.                ّ العمل اخلاصة بتغرّت 
 

                                                 إعالن روما بشأن التغذية وعقد العمل من أجل التغذية
 
ية وإطار العمل ذي بشأن التغذ يف امل متر الدويل الثاين املعين بالتغذية إعالن روما قادة العال الذين  اركوااعتمد  -39

الصلة وجددوا التزامهي بوضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل القضاء على مجيع أ كال سوء التغذية وإىل حتويل النظي الغذائية 
ّ                   ً                                         للتوصل إىل أ اط غذائية مغذية ومتاحة للجميع. وأك د امل متر الدويل أيضا  على أمهية األمساا ومثار البحر كمصدر للتغذية                                               

الدقيقة األساسية،  تالصحة بالنسبة إىل العديد من ادتمعات الساحلية الع تعتمد عليها للحصول على الّبوتينات واملغذياو 
ّ                        ّ                                                             ال سيما النساء يف سن  احلمل واألطفال الصغار وسل ط الضوء على الفرصة الفريدة من ةوعها الع ميكن أن تتيحها مصايد                   

 لحصول على أ اط غذائية صحية.ة لاألمساا وتربية األحياء املائي
 
ّ                                                   وأقر  إعالن روما بشأن التغذية بالتحديات املتعددة النامجة ع -02 املستدامة سوء التغذية واملاثلة أمام التنمية الشاملة و  ن   

ّ                               وقد أرسى رؤية مشجكة للعمل على املستوى العاملي من أجل وضع حد  هنائي  ميع أ كال سوء التغذية. وأمام الصحة.                                                          
ى به، لالسج اد صمو       ً إجراء   62ضمن إطار العمل سلسلة من اخليارات السياساتية الطوعية واالسجاتيجيات، على  كل ويت

 . يةهبا عند تنفيذ االلتزامات الواسعة النطا  الع ةص عليها إعالن روما بشأن التغذ
 
األمي املتحدة للعمل من أجل التنمية ، أعلن  ا معية العامة لألمي املتحدة عن عقد 0236أبريل/ةيسان  3ويف  -03
. ويعجف القرار اخلاص هبذا العقد باحلاجة إىل القضاء على ا وع والوقاية من مجيع أ كال سوء 0205إىل  0236من 

                                         ً    ً                                         ً                  التغذية يف خمتلف أحناء العال، مبا يتيح إطارا  عاما  دموعة واسعة من األطراف الفاعلة للعمل معا  يف سبيل التصدي هلذه
ّ                                                                        املسائل ولغرتها من املواضيع التغذوية امللح ة. وستتوىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية قيادة عملية تنفيذ                                       

 املتحدة وأصحا  املصلحة اآلخرين.عقد العمل من أجل التغذية بالتعاون مع وكاالت األمي 
 

 تدابير التي تتخذها دولة الميناءاالتفاق بشأن ال
 
نظيي الصادر ملنع الصيد غرت القاةوين دون إبالغ ودون ت االتفا  بشأن التدابرت الع تتخذها دولة امليناءةفاذ  بدأ -00

ّ                                                         وأصبح احملر ا الرئيسي ملا يقوم به ادتمع الدويل من مكافحة آفة الصيد غرت  0236يف  هر يوةيو/حزيران  0229يف عام          
ا  الذي ينطوي على واجبات ملزمة، يدد املعايرت اخلاصة بتفتيش السفن القاةوين دون إبالغ ودون تنظيي. وهذا االتف
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ّ  األجنبية الع تسعى إىل دخول مواةئ دولة أخرى. وأهي  ما يف املوضوع أن  هذه التدابرت جتيز لبلد ما وقف السفن الع تشك                                             ّ                ّ                                              
قد عمدت والدولية. و  إىل األسوا  احملليةيف أهنا ضالعة يف الصيد غرت القاةوين فتمنع بالتايل دخول املصيد غرت القاةوين 

لى حتديد احتياجات البلدان النامية على صعيد تنمية قدراهتا من أجل تنفيذ االتفا  عإىل  نة مصايد األمساا يف املنظمة 
ً       ً                    حنو فع ال. وت عتّب الصكوا من قبيل هذا االتفا  عامال  أساسيا  لتحقيق مقاصد اهلدف  تدامة من أهداف التنمية املس 34    ّ                                         

 . 0202( من سائر أهداف خطة عام 0202                       ّ         الذي و ضع له إطار زمين ضي ق أكثر )
 

                                  إطار سنداي للحد  من مخاطر الكوارث
 
ّ                                                  اعتمد امل متر العاملي الثالث بشأن احلّد من خماطر الكوارث، الذي اةعقد يف سنداي يف مارس/آذار   - 0 0        ، إطار     0235                                 

ّ                        سرترترترترترتنداي للحّد من خماطر الكوارث للفجة  ّ  (، ويقّر     0235 -    0225                                     . وهو يبين على جتار  إطار هيوغو للعمل )    0202 - 5   023                
ّ                            ً     ً                                                          بأن احلّد من خماطر الكوارث يشكل مكوةاً هاماً من مكوةات التنمية املستدامة. ويتناول اإلطار خماطر الكوارث من     حيث        

                        التكنولوجية والبيولوجية                خطار البيئية و                                                                       ً       درجتها وأبعادها الزمنية الع تسرترترتببها األخطار الطبيعية والبشرترترترية املنشرترترتأ إضرترترتافًة إىل األ
ّ                   ومن خالل اعتماد إطار سرترترترترترتنداي للحّد من خماطر الكوارث، تعّهدت البلدان بتكثيف                                ذات الصرترترترترترتلة واملخاطر املرتبطة هبا.                      ّ                              

ّ                                                                        ا هود الرامية إىل تعزيز احلّد من خماطر الكوارث وتقليص اخلسرترترترترترترترترتائر الع تسرترترترترترترترترتببها الكوارث يف األروايف واألصرترترترترترترترترتول وسرترترترترترترترترتبل                           
    شة.    املعي
 
ّ                   ً                      وتشرترترترترترترترتمل االبتكارات امللحوظة يف إطار سرترترترترترترترتنداي ما يلي: التحّول إىل هنج أوسرترترترترترترترتع ةطاقاً إلدارة املخاطر املتعددة   -  04                                                  

ّ        ً                                                                                األخطار، والذي يضرترتّي أخطاراً وكوارث عابرة للحدود، وتكنولوجية وبيولوجية؛ والتشرترتديد على مشرترتاركة متعددة القطاعات                  
ّ                    يف مطيط تدابرت احلّد من خماطر الكوارث و                                                                  تنفيذها؛ واإلقرار بأمهية وجود ةظي صرترترتحية تعمل بشرترترتكل جيد. ويدعو اإلطار                

ّ                                               إىل تعزيز استخدام العلي والتكنولوجيا يف وضع السياسات، ويّدد بشكل واضح دور حوكمة خماطر الكوارث مع التشديد                                                        
           ر ابتكارية                 ناء. كما أن عناص                                                                                 بشكل قوي على "إعادة البناء بشكل أفضل" خالل مرحلة التعايف، وإعادة التأهيل وإعادة الب

ّ                                                                              ً يف إطار سرترترترترترتنداي للحّد من خماطر الكوارث تشرترترترترترتمل الدعوة إىل وضرترترترترترتع سرترترترترترتياسرترترترترترتات إ ائية مراعية للمخاطر وأكثر اتسرترترترترترتاقاً                  
                  ً                                                                             القطاعات األكثر ضرترترترترترترترتعفاً، مبا يف ذلك الزراعة واألمن الغذائي، ودور آليات  رترترترترترترترتبكة األمان االجتماعي يف جمال األمن   يف

ّ                                                                             تّي التطّر  بشرترترترترترترترترتكل خاص إىل احلاجة إىل ااية الزراعة واألصرترترترترترترترترتول املنتجة مبا يف ذلك الثروة احليواةية،                     الغذائي والتغذية. وي       ّ  
                                    واحليواةات العاملة، واألدوات والبذور.

 
                               لمتحدة بشأن الالجئين والمهاجرين                مؤتمر قمة األمم ا

 
                      . ومن خالل اعتماد إعالن     0236   ول                                                       م متر قمة األمي املتحدة بشرترترترترترترتأن الالجئث واملهاجرين يف سرترترترترترترتبتمّب/أيل       اةعقد  -  05

  ىل  إ                                                                                                  ةيويورا بشرترترترترتأن الالجئث واملهاجرين، امذت الدول األعضرترترترترتاء التزامات جريئة ال  ما يلي: حتليل العوامل الع ت دي 
  ؛     0202                                                                                               حركات اهلجرة الكبرتة أو تسرترترترترترترترترترترترترترتاهي فيها، مبا يف ذلك عن طريق اماذ تدابرت لتنفيذ خطة التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة لعام 

                                                                                        ً لمسامهات اإلجيابية للمهاجرين يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. كما أن إعالن ةيويورا يتضمن خططاً         اإلدراا ل        وتعزيز
                                                                                                        ملموسة بشأن كيفية البناء على هذه االلتزامات، مبا يف ذلك املبا رة باملفاوضات الع ت دي إىل عقد م متر دويل واعتماد 
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                                                 ؛ والسرترترترترترترتعي مبزيد من اإلةصرترترترترترترتاف إىل تشرترترترترترترتاطر العبء واملسرترترترترترترت ولية     0230             واملنتظمة عام                                   اتفا  عاملي للهجرة اآلمنة والنظامية 
                                                                                            املتأتيث عن اسرترترترترترتتضرترترترترترتافة الالجئث يف العال ومسرترترترترترتاةدهتي من خالل اعتماد اتفا  عاملي بشرترترترترترتأن الالجئث. كذلك، يشرترترترترترتكل 

     رة.                                                  ً                         االستثمار يف الزراعة املستدامة والتنمية الريفية جزءاً ال يتجزأ من احلل ملشكلة اهلج

 
                               مر القمة العالمي للعمل اإلنساني   مؤت

 
  ّ                      أقّر عدد من وكاالت وبرامج   ،     0236                                                                  يف م متر القمة العاملي للعمل اإلةسرترترترتاين الذي اةعقد يف إسرترترترتطنبول يف مايو/أيار   - 6 0

            هود التنمية  ج                                   الع ل يعد ميكن النظر إليها مبعزل عن                                       جتاوز الفجوة بث العمل اإلةسرترترترترترترترترتاين والتنمية،                      األمي املتحدة باحلاجة إىل 
                   فة البشرترترية للكوارث          مفيض الكل   إىل   و    ،                    ً        ّ                                           املسرترتتدامة األوسرترتع ةطاقاً الع تتطّر  إىل األسرترتبا  ا ذرية للحاجات املمتدة واملتكررة
                         بناء القدرة على الصمود.   و                                                             ّ          واألزمات املمتدة من خالل دعي الشعو  وادتمعات احمللية والبلدان املعّرضة للخطر 

 
                                                          مر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة   مؤت   -              الموئل الثالث 

 
ر وما يرافقها من تغرّتات دميوغرافية حتديات غرت مسرترترترترترتبوقة على صرترترترترترتعيد ا و، واةعدام األمن   -  07                 ّ                    ّ                                                        تطريف عملية التحضرترترترترترتّ

                من الغذائي وسرترترترترترتوء                                                  الع تظهر أكثر فأكثر يف املناطق احلضرترترترترترترية. وحتظى جماالت األ   ا                               الغذائي وسرترترترترترتوء التغذية شميع أ رترترترترترتكاهل
                                           م                                                              التغذية وا وع يف املناطق احلضرترترترترترترية باهتمام متنامم يف العال، وينبغي اإلقرار هبا على الصرترترترترترتعيد الدويل والوطين و رترترترترترتبه الوطين 

                 ّ                                               واحمللي بوصفها مكّوةات رئيسية يف التنمية احلضرية واإلقليمية املستدامة.
 
         مدينة                            )املوئل الثالث( الذي ع قد يف                       تنمية احلضرترترترترترترترية املسرترترترترترترتتدامة                                 م متر األمي املتحدة املعين باإلسرترترترترترترتكان وال      اعتمد   و   -  00

                                ً                    اخلطة احلضرترترترترترترترية ا ديدة الع ت كد جمدداً على االلتزام العاملي       0236                                         كيتو يف إكوادور خالل  رترترترترترترتهر أكتوبر/تشرترترترترترترترين األول 
      بصرترترترتورة       0202          دامة لعام  ت                                                                                 بالتنمية احلضرترترترترية املسرترترترتتدامة. ويسرترترترتاهي تنفيذ اخلطة احلضرترترترترية ا ديدة يف تطبيق خطة التنمية املسرترترترت

                              الذي يقضرترترتي شعل املدن واملسرترترتتوطنات     33                                                               متكاملة ويف حتقيق أهداف التنمية املسرترترتتدامة ومقاصرترترتدها، مبا يف ذلك اهلدف 
                                                  وميكن أن تسرترترترترترتاهي املنظمة من خالل تعزيز السرترترترترترتالسرترترترترترتل الغذائية                                                 البشرترترترترترترية  رترترترترترتاملة وآمنة وقادرة على الصرترترترترترتمود ومسرترترترترترتتدامة. 

ر على صرترترترتعيد التنمية الريفي    ات      الشرترترترتراك        وتوطيد          املسرترترترتتدامة،  ّ                          واملشرترترترتاركة املتعددة األطراف وتعزيز الفرص الع يتيحها التحضرترترترتّ   ة                                                     
                             رعث يف النظي الغذائية احلضرية.                وإدمام صغار املزا

 
                                   التطورات العالمية الخاصة بالقطاعات

 
                       ي اةعقد يف مدينة دوربان       ات الذ                                                    متثل  النتيجة الرئيسرترترترتية للم متر العاملي الرابع عشرترترترتر للغاب                      امل متر العاملي للغابات.   -  09

ّ                                               يف إعالن دوربان، مبا يشرترترترتّكل رؤية جديدة للتنمية املسرترترترتتدامة للغابات واحلراجة       0235                              يف جنو  أفريقيا، يف سرترترترتبتمّب/أيلول                      
ّ                                                                              وما بعده. وحتّدد الرؤية اخلطوط العريضرترترترترترترترترترتة ملسرترترترترترترترترترتامهة الغابات يف حتقيق جدول أعمال التنمية املسرترترترترترترترترترتتدامة لعام       0252     لعام              
                                                                                           هي تربط اإلجراءات املتعلقرترتة برترتالغرترتابرترتات برترتا هود املبرترتذولرترتة لتحقيق األمن الغرترتذائي، وترترتدجمهرترتا مع أ رترترترترترترترترترترترترترتكرترتال أخرى     . و     0202

                     ً                                         ً                                             الستخدام األراضي، وأيضاً مع ا هود املبذولة لتثبي  تغرت املناخ. وةظراً إىل طبيعتها الشاملة واالستشرافية، ميكن أن توفر 
                         األعمال الدويل للغابات.                 ً                        هذه الرؤية أيضاً مدخالت متينة لتشكيل جدول
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   ته                                              . اتفق منتدى األمي املتحدة املعين بالغابات يف دور                                                 القرار الصرترترترترترترترترترترترترترتادر عن منتدى األمي املتحدة املعين بالغابات  - 2 0
                       "، وعلى مشرترترترترتروع قرار حول     0235                               الغابات الع ةريدها: ملا بعد عام                          على إعالن وزاري بعنوان "      0235                 احلادية عشرترترترترترة لعام 

                                                        ". وأوصرترترترترترترترترترترترترترتى قرار الدورة احلادية عشرترترترترترترترترترترترترترترة ملنتدى األمي املتحدة املعين     0235                             املتعلق بالغابات ملا بعد عام              "الجتيب الدويل
                                                                                                          بالغابات، الذي وافق  عليه يف وق  الحق الدورة السبعون للجمعية العامة لألمي املتحدة، بتمديد الجتيب الدويل املتعلق 

                                                            ارة املسرترترترترترترترترتتدامة للغابات يف العال. وباإلضرترترترترترترترترتافة إىل ذلك، يدعو القرار                        ، وتعزيز عمله يف دعي اإلد    0202                بالغابات حىت عام 
                                                                                                      إىل تعزيز الشرترترترترترترترترترتراكة التعاوةية يف جمال الغابات لدعي منتدى األمي املتحدة املعين بالغابات، ولالوراط يف ا هود املشرترترترترترترترترترتجكة 

 ً  اً.                   ية املتفق عليها دولي                                                                    لتنفيذ اإلجراءات املستدامة للغابات، وتعزيز مسامهتها يف حتقيق األهداف اإل ائ
 

 االتجاهات العالمية واإلقليمية 2-باء
 

         لتحديات          االجتاهات وا   –                       مسرترترتتقبل األغذية والزراعة                                                     يتضرترترتمن املطبوع الصرترترتادر عن منظمة األغذية والزراعة بعنوان   -  03
ً                                          حتلياًل لالجتاهات والتحديات يف األجلث املتوسرترترترترترترترترترترترترترتط والطويل                   أن يواجهها يف جماالت    ع                               الع يواجهها العال والع من املتوق     

        االجتاهات     ة يف                            حبث  امل مترات اإلقليمية للمنظم                         ً          رؤية املنظمة وواليتها. إضرترترتافًة إىل ذلك،                            تتسرترترتي بأمهية خاصرترترتة بالنسرترترتبة إىل 
ّ       ، يف حّث حبثرترترت                  اإلقليميرترترتة الطرترترتابع                      يف االجترترترتاهرترترتات والتطورات       0236                                           كرترترتل من اللجرترترتان الفنيرترترتة للمنظمرترترتة الع اةعقرترترتدت عرترترتام      
                                                                                  أن ت ثر على عمرتل املنظمرتة يف قطرتاعرتات الزراعرتة والسرترترترترترترترترترترترترترتلع ومصرترترترترترترترترترترترترترتايرتد األمسرتاا والغرتابرتات وةظي األغرتذيرتة.                الع من املتوقع

                                                                                وباالستناد إىل هذه االستعراضات، ترد أدةاه خالصة لالجتاهات العاملية واإلقليمية الرئيسية.
 
         ي هيكلية  ف                                                                            النمو العالمي واإلقليمي للسكككككككان والتوسككككككع الحضككككككري والدخل هي عوامل تحف ز التغيير  ( 1 )

                          األغذية ومستوى الطلب عليها
 
ّ                                                                      ّ                 لقد حّددت دراسرترترترترترترتات عديدة النمو السرترترترترترترتكاين العاملي واإلقليمي بوصرترترترترترترتفه العامل األهي الذي يّفز التغيرت يف قطاع   - 0 0      

     يدان                                                                                                          األغذية والزراعة. وباالسرترترترتتناد إىل ةشرترترترترة التوقعات الزراعية يف األجل املتوسرترترترتط الصرترترترتادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امل
                              ً                      ّ     ، فسرترترترترترتوف يشرترترترترترتكل النمو السرترترترترترتكاين، إضرترترترترترتافًة إىل النمو يف الدخل، احملّفزين     0236                                     االقتصرترترترترترتادي ومنظمة األغذية والزراعة لعام 

                                                                                                             الرئيسرترترترترترترترترتيث للطلب العاملي على األغذية، وي ثران على االجتاهات يف اسرترترترترترترترترتتخدام املوارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي واةبعاثات 
                           ّ                     ّ                        ع  معدالت النمو السرترترترترترتكاين على مّر الزمن، اسرترترترترترتتمرت التغرّتات من سرترترترترترتنة إىل أخرى يف عدد                          غازات الدفيئة. ويف حث تراج

      مليار   0 .  33 و  ،     0252                 مليار ةسرترتمة يف عام     70 . 9                                                               السرترتكان يف االرتفاع حىت اآلوةة األخرتة. ومن املتوقع أن يبل  عدد السرترتكان 
     سيا. آ                              جنو  الصحراء الكّبى والباقي يف                                               ، حيث سوف يجكز أكثر من ةصف هذا النمو يف أفريقيا     0322           ةسمة يف عام 

 
                                      ّ                                                      ومثة اختالفات بث األقاليي وداخلها، مبا يبّث أن النمو السرترتكاين األكّب سرترتوف يصرترتل يف أفريقيا وآسرترتيا. كما أن   - 0 0

   5 . 0  ن  م                                                                                           التباين يف معدالت النمو السرترترترترترتكاين داخل اإلقليي ملحو : فمن املتوقع أن تبقى معدالت النمو السرترترترترترتكاين أعلى 
           مليون ةسرترترترترترترترتمة      002                                                              يف بلدان أفريقية عديدة. وقد بل  عدد السرترترترترترترترتكان اإلمجايل يف هذه البلدان       0252            لسرترترترترترترترتنة حىت عام    يف ا
      0322         حبلول عام                      يتزايد بأكثر من الضرترترترترترترتعف          مث يعود و       0252                                          ، ومن املتوقع أن يتضرترترترترترترتاعف مرة واحدة حبلول عام     0235    عام

ّ                             ادة السرترترترترترترترتكاةية أن تعّري إمجايل توقعات التنمية يف هذه                                      مليار ةسرترترترترترترترتمة. ومن  رترترترترترترترتأن هذه املعدالت يف الزي   0 . 3        ليصرترترترترترترترتل إىل                    
                      البلدان إىل خطر جدي.



13 C 2017/7 Rev.1 

ع احلضرترترترترتري و رترترترترتيخوخة السرترترترترتكان   - 4 0                                                                ّ                       وتشرترترترترترت بعض االجتاهات العامة يف املناطق الريفية إىل اسرترترترترتتمرار معدالت التوسرترترترترتّ
              ية. وعلى صرترترترترترتعيد        ق الريف                                                                                الريفيث، وسرترترترترترتيطرة العنصرترترترترترتر النسرترترترترترتائي على الزراعة بسرترترترترترتبب خسرترترترترترتارة عمل الذكور البالغث يف املناط

ع احلضرترتري، ي توقع أن حتصرترتل إضرترتافة صرترتافية قدرها  ّ                                          التوسرترتّ                                                  مليار ةسرترتمة يف عدد السرترتكان يف املناطق احلضرترترية حبلول عام    4 . 0    
      ، سرترتوف     0252                    يف املائة(، وحبلول عام     54                                                           . وبات اليوم أكثر من ةصرترتف سرترتكان العال من سرترتكان املناطق احلضرترترية )    0252

   خل                        ر                                                ال يف تلك املناطق. وي توقرع أن يصرترترترتل التوسرترترترتع احلضرترترترتري األكّب يف البلدان املتدةية الد                          يعيش أكثر من ثلثي سرترترترتكان الع
                                                                                                   حيث سرترترترترترترتتظهر آثاره املبا رترترترترترترترة على أ اط اسرترترترترترترتتهالا األغذية والتغذية وقنوات توزيع األغذية وإةتاجها. وخالل السرترترترترترترتنوات 

ّ                           املقبلة، لن يرتفع عدد سرترترترترتكان العال عّن يعيشرترترترترتون يف املدن فحسرترترترترتب، إ ا       احية                   ً     ً       سرترترترترتوف يصرترترترترتبحون أكّب سرترترترترتناً أيضرترترترترتاً من الن                                
ع احلضرترترترترترترترترترترترترترتري أن ت دي إىل تغيرت  ّ                                    ّ                        الرترتدميوغرافيرترتة، أقلرترتّه كمعرترتّدل عرترتام. ومن  رترترترترترترترترترترترترترترتأن املعرترتدالت املرتفعرترتة للتوسرترترترترترترترترترترترترترتّ       ريعرترتة     ات سرترترترترترترترترترترترترترت               ّ      

              يف ةظي األغذية.
 
   يث  ح                                                                                              ومن حيث الدخل، تشرترترترترترترتمل معظي التوقعات العاملية الرئيسرترترترترترترتية ارتفاع النمو الفعلي للفرد يف العقود املقبلة،   -  05

                                                                  ّ                                      من املتوقع أن يكون  و الدخل يف البلدان املنخفضرترتة واملتوسرترتطة الدخل أسرترترع عّا سرترتيكون عليه يف البلدان املرتفعة الدخل. 
                                                                                                         ّ  وتتمثل ةتيجة هامة الرتفاع الدخل والتوسع احلضري يف تغيرتات يف األ اط الغذائية الع تساةدها ةظي إةتام خمتلفة، وتوّلد

                      ً                                                            ةبعاثات واملوارد. وةظراً إىل أن النمو السرترتكاين يجكز يف البلدان املنخفضرترتة الدخل، من املتوقع                      بصرترتمات خمتلفة من حيث اال
                                                                         ً                              أن يشهد الطلب على احملاصيل األساسية مثل ا ذريات والدرةيات واملوز األفريقي زيادًة كبرتة. ومن  أن النمو يف الدخل 

ّ                       والتوسرترترترترتع احلضرترترترترتري أن يّفزا التحّول إىل مزيد من الطلب على        منتجات                                               األغذية ادهزة والغنية بالطاقة )احلبو ، واحلليب و                     ّ        
                                                                                       ً                اللحوم(، وتراجع الطلب على األغذية الغنية بالسرترترترترترترترترترترترترترتعرات احلرارية. ويف البلدان املنخفضرترترترترترترترترترترترترترتة الدخل حالياً، من املتوقع أن 

         لطلرتب على  ا                                                                                     ينعكس هرتذا األمر يف زيرتادات كبرتة يف الطلرتب على احلبو  واحلليرتب ومنتجرتات اللحوم، بينمرتا سرترترترترترترترترترترترترترتيتجرتاوز
                                                             الفاكهة واخلضار يف البلدان املرتفعة الدخل الطلب على حماصيل أخرى.

 
                                                                                           رغم الزيادة في دخل الفرد، من المتوقع إحراز تقدم أبطأ وتيرة في الحد  من الفقر في ظل اسككككككككككتمرار   ( 2 )

                                            الالمساواة والتوقعات القاتمة في مجال التغذية
 
ّ                       يف حث أّن التوقعات االقتصرترتادية ال  -  06       قائمة                                                                  عاملية تشرترترت إىل ازدياد الرفاهية االقتصرترتادية مع الوق ، سرترتتبقى االختالفات      

                                                                                                يف معدالت النمو االقتصرترترترترترترترتادي يف خمتلف األقاليي، حيث ميثل إقليي  رترترترترترترترتر  وجنو  آسرترترترترترترترتيا وإقليي أفريقيا جنو  الصرترترترترترترترتحراء 
         يف املائة.    0                           ً       الالتينية والبحر الكارييب  واً بنسبة             ً                             يف املائة سنوياً(، على أن يشهد إقليي أمريكا    4                       ً  الكّبى اإلقليمث األسرع  واً )

ّ                                 ّ                                     ً                           ويف ظّل معدالت النمو هذه، من املتوقع أن تّتسع الفجوة بث إقليي  ر  آسيا )وهو أصالً اإلقليي املنخفض الدخل األغىن(      
ّ                         ً             ّ                      وأقاليي أخرى. كما أن احلّد من الفقر سرترترترترترتوف يشرترترترترترتهد تقدماً بوترتة أبطأ عّا تشرترترترترترترت إليه املعدالت املر                نمو االقتصرترترترترترتادي.        تفعة لل                       
ّ                                                                   إضافًة إىل ذلك، تسّجل المساواة فادحة داخل البلدان ويف ما بينها، مع وجود اختالفات إقليمية.             ً     

 
ّ           ومن  رترترترترترترترترترترترترتأن ارتفاع الدخل للفرد الواحد أن ي دي إىل حتسرترترترترترترترترترترترترتث النتائج التغذوية يف املسرترترترترترترترترترترترترتتقبل مع أّن التوقعات   -  07                                                                                 
      ً                                 رترترترتخصرترترترتاً يعاةون من ا وع املزمن، يف حث يبقى     795                     عقدين املاضرترترترتيث، ما زال                                   واعدة. ورغي التقدم الكبرت احملرز يف ال   غرت
                                 ً                                                    مليون طفل دون اخلامسرترترترترترترترترترترتة من عمرهي عرضرترترترترترترترترترترتًة لسرترترترترترترترترترترتوء تغذية مزمنة، ويعاين أكثر من ملياري  رترترترترترترترترترترتخص من ةقص     363
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                     ة احلركة يف ارتفاع حاد  ل                                          ّ                                         املغذيات الدقيقة. ويف الوق  ذاته، سامه  التغرّتات يف األ اط الغذائية واعتماد أ اط حياة قلي  يف
ّ                             لعدد األ رترترترترتخاص يف العال عّن يعاةون من الوزن الزائد إىل              مليون ةسرترترترترتمة،      622             ّ                     مليار ةسرترترترترتمة، وّعن يعاةون البداةة إىل    9 . 3                    

                                                                                                   ً األمر الذي يزيد خطر اإلصرترترترترتابة بأمراي غرت معدية متصرترترترترتلة بالنظي الغذائية. ويف حال اسرترترترترتتمرت االجتاهات احلالية، علماً 
ّ            البلدان املتوسرترترترترترتطة الدخل، من املقّدر أن ي صرترترترترترتا              أهنا أسرترترترترترتوأ يف                                                يف املائة من األطفال دون اخلامسرترترترترترتة من العمر بالبداةة     33                             
  .    0205          حبلول عام

 
                                                   الطابع المتغير وحد ة المنافسة على الموارد الطبيعية  ( 3 )
 
                   صرترترترترترترترترتايد األمساا البحرية                                                  إىل ازدياد ةدرة األراضرترترترترترترترترتي الزراعية واملياه والغابات وم      0252                   تشرترترترترترترترترترت االجتاهات حىت عام   -  00

                                                                                                      الطبيعية وموارد التنوع البيولوجي. فاملنافسرترترترترترترترترترترترتة على املوارد الطبيعية سرترترترترترترترترترترترتواء لألغذية أو املنتجات  الف األغذية ليسرترترترترترترترترترترترت  
ح  ّ             ً                                                  ّ  جديدة، ولكن طبيعة هذه املنافسرترترترتة وحّدهتا تغرتت كثرتاً بطر  عديدة خالل السرترترترتنوات العشرترترترتر املاضرترترترتية، وهو اجتاه مر رترترترتّ                                 

                                                                                    لك إىل التكثيف املتسرترتارع لألةشرترتطة البشرترترية وما يصرترتاحبها من زيادة يف الضرترتغط على األراضرترتي واملياه                   لالسرترتتمرار. وي عزى ذ
                                                                                                             والتنوع البيولوجي والطاقة واملغذيات يف العقود املقبلة من أجل التوسرترترترترترترترتع احلضرترترترترترترترتري، والبنية التحتية، والصرترترترترترترترتناعة، والتعدين، 

                                                         خلية، والطاقة األحيائية واملواد اخلام من غرت األغذية، واألخشرترترترترترترترترترترترترترتا                                                  وإةتام األغذية، مبا يف ذلك تربية األحياء املائية الدا
                                                                                               ً            وغرتها من املنتجات. فاستهالا احلبو  والبذور الزيتية إلةتام أةواع الوقود األحيائي قد ازداد بالفعل، فضالً عن استخدام 

                     ام املوارد البيولوجية                  د األحيائي، أي إةت                                                                      الكتلة األحيائية لتحل حمل البجوكيماويات، يف سرترترترترترتيا  االهتمام املتزايد يف االقتصرترترترترترتا
                                                                                القابلة للتجدد وحتويلها إىل أغذية وعلف ومنتجات أحيائية وإىل طاقة أحيائية يف العال. 

 
                                                                                                       كما أن املنافسرترترترترتة على املوارد الطبيعية ت دي إىل تفاقي الضرترترترترتغوط على املوارد الطبيعية والنظي اإليكولوجية، مبا ي دي   -  09

                                                               ً                                ا والتخلي عنها وزيادة املنافسة على املوارد اهلشة الع ل تشهد تدهوراً بعد. ومن املرجح أن يستمر ازدياد                 إىل احتمال تدهوره
                              ً                                                                            ّ  الطلب على املوارد الطبيعية ةظراً إىل االجتاهات الدميوغرافية واالقتصرترتادية املذكورة أعاله، مبا يف ذلك أ اط االسرترتتهالا املتغرّتة 

   ّ       ً                                                                  يتعّري أيضرترترترترترترتاً احلصرترترترترترترتول على املوارد الطبيعية إىل اخلطر وتظهر اختالالت بث الرجال والنسرترترترترترترتاء                             وإةتام الطاقة األحيائية. وقد 
                            وبعض أوجه التفاوت االجتماعي.

 
ن أداء ةظي الرّي والزراعة، مبا يزيد إةتاجية األراضرترتي   -  42 ّ                                   كذلك، يتباطأ االجتاه يف اسرترتتخدام املياه الزراعية فيما يتحسرترتّ                ّ                                                     

                                                        ّ                        أن االةتقال السرترترترترترترترترترترترترترتريع من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرترترترترترترترترترترترترترترية يرّكز على حنو أكّب على أ اط                          املروية وإةتاجية املياه. غرت
                                                                                                             الطلب. ومبا أن قطاع الزراعة سيبقى املستخدم الرئيسي للمياه، فإن حتسث استخدام املياه الزراعية يف الزراعة املروية سوف 

            ة الستخدامات                                          ً          على املياه. كما أن مصيصات املياه اخلام بعيداً عن الزراع            ً       ً                            ي ثر تأثرتاً مبا راً على الطلبات احمللية واإلقليمية
                   ، لكن ما زال  تقوم        ً حتصرترترترترترتل أصرترترترترترتالً    -                                                          اإلمدادات البلدية، واملتطلبات البيئية وتوليد الطاقة من املياه   -                 أخرى أكّب يف املرافق

           االستخدامات                    . وسوف تزداد أمهية                                                                      إمكاةية لالستفادة القصوى من هذه التخصيصات على الصعيدين االقتصادي والبيئي
                                                                                             غرت التنافسية للمياه، مثل تزايد استخدام مياه الصرف املعا ة املتأتية من القطاع احلضري يف الزراعة.
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                                                             زيادة تقلب المناخ وزيادة التعرض للظواهر الجوية البالغة الشدة  ( 4 )
 
                        قلب املناخ وزيادة التعري                البيئي وزيادة ت              ا عمليات التغرتا               الع تشرترترترترتمل بطء   -       ر                    ا      ي توقرع أن تشرترترترترتتد تأثرتات تغرتا املناخ  -  43

ّ    األحداث املناخية املتطّرفة                                                                             مع مرور الزمن. وخالل العقود الثالثة املاضرترترترترترترترترترترترترترتية، ازداد االجتاه يف حصرترترترترترترترترترترترترترتول كوارث طبيعية    –                   
       ا فاف،              ة مثل موجات               ّ                                                               يف العال مع ما مّلفه من أضرترترترترار اقتصرترترترتادية. وجتدر اإل رترترترتارة يف هذا الصرترترترتدد إىل األحداث املناخي

                                                                                                   واألحداث املائية مثل الفيضرترترترترترترترترترترتاةات، واألحداث ا وية مثل العواصرترترترترترترترترترترتف. كما أن ازدياد وقوع األحداث املرتبطة باألحوال 
ّ       ا وية يثرت خماوف كبرتة بالنسرترترترترترترترترترترترترترتبة إىل القطاع الزراعي، ةظراً إىل اعتماد هذا القطاع على املناخ. وتزداد أيضرترترترترترترترترترترترترترتاً حّدة هذه    ً                                            ً                                                   

                     ّ                                    ّ                             ر يف االزدياد ةتيجة تغرّت املناخ. ويف بعض األقاليي، سرترترتوف ي دي تغرّت املناخ إىل هطول األمطار بغزارة                 الكوارث وقد تسرترترتتم
          ّ                      ً                                                                  أكّب، مبا يسّبب الفيضاةات، إ ا أيضاً إىل فجات جفاف أطول بث فجات األمطار، عا يفضي إىل مزيد من ا فاف. فقد  

                                                    ث األكّب الع  هدهتا السنوات اخلمسون املاضية وطال  آثارها             إحدى الكوار       0236 -    0235                          كاة  كارثة النينيو يف عامي 
       ّ                                                                                               العال كّله. ومن املتوقع أن تتفاقي حدة موجات ا فاف، و اصرترترترترترترترترترترترترترتة يف املناطق املدارية الرطبة واملناطق الواقعة يف خطوط 

                        العري املنخفضة واملتوسطة.
 
               قر وا وع، وحتسث                                    ة وتعيق التقدم باجتاه القضاء على الف                                   ً                وبالفعل، متثل الكوارث الطبيعية هتديداً للتنمية املستدام  -  40

                                                                                      ومن الناحية ا يولوجية، ما زال  الكوارث املتصرترترتلة باملناخ واألحوال ا وية ت ثر على حياة وسرترترتبل                        التغذية واألمن الغذائي. 
               امة الفقر بسرتبب      دو                                                                                      معيشرتة الرجال والنسرتاء يف العال. وبصرتورة خاصرتة، فإن الكوارث الطبيعية تسرتجن السرتكان الضرتعفاء يف

                          ّ                                                                                ضرترترتعف قدرهتي على الصرترترتمود والتكّيف. وتواجه الدول ا زرية الصرترترتغرتة النامية العديد من القيود املشرترترتجكة الع تعيق تنميتها 
                                                   ّ                                                            املسرترترترترترتتدامة كضرترترترترترتيق قواعد املوارد؛ واالعتماد على أسرترترترترترتوا  متقّلبة؛ وارتفاع الواردات الغذائية؛ وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل 

ّ   ت؛ وهشرترترترتا رترترترتة البيئات الطبيعية؛ وما إىل ذلك. وتجّتب عن هذه القيود تعّري أكّب للصرترترترتدمات واحنسرترترترتار تطّور        واالتصرترترترتاال                         ّ                    ّ                                           
                                                                                                        قطاعات الزراعة ومصرترترترترترترتايد األمساا واحلراجة ألغراي جتارية. وي عزى التأثرت املتباين للكوارث على الرجال والنسرترترترترترترتاء بصرترترترترترترتورة 

         والنساء.                                               أساسية إىل الالمساواة الظاهرة املوجودة بث الرجال
 
                                                                                                      ً وقد تتأثر القطاعات الفرعية للزراعة بصورة خمتلفة بفعل الكوارث الطبيعية. وتكاد أن تكون احملاصيل األكثر تأثراً   -  40

                                                                                                     ً بالفيضرترتاةات والعواصرترتف؛ كما أن الثروة احليواةية تتأثر بشرترتكل ملحو  مبوجات ا فاف، ومصرترتايد األمساا هي األكثر تأثراً 
                                                                             بيل األعاصرترترترت والزوابع يف حث ت عزى معظي اآلثار االقتصرترترتادية على الغابات إىل الفيضرترترتاةات                         بالتسرترترتوةامي والعواصرترترتف من ق

                                   والعواصف )باستثناء حرائق الغابات(.
 
                                                                                                     ومن املتوقع أن تفاقي األحداث املناخية املتطرفة املتصلة باملناخ احلاجة املتزايدة على الصعيد العاملي إىل املساعدة   -  44

                                                                                 ك من خالل املسرترتامهة يف خماطر النزاعات وما يرتبط هبا من ضرترتغوطات تدفع السرترتكان إىل االةتقال إىل                  اإلةسرترتاةية، مبا يف ذل
ّ                                                      ّ       أماكن أخرى. ويف حث ال يتصرترترترترترترترتل تغرت املناخ حبّد ذاته بالضرترترترترترترترترورة بالعنف، فإن االلتقاء بث الضرترترترترترترترتعف يف وجه تغرّت املناخ                                      

   اه                                                  د يزيد من احتمال ةشو  ةزاعات. وقد أ  رت إىل هذا االجت                                                ً  واهلشا ة امل سسية واالقتصادية االجتماعية األوسع ةطاقاً ق
                                               ّ                                                       ا ديد على أةه "الرابط بث املناخ والنزاعات"، ويتمّيز بااللتقاء بث عاملث أسرترترتاسرترترتيث مها امل سرترترتسرترترتات الضرترترتعيفة واهلشرترترتا رترترتة 

  ً          ّ فاً يف وجه تغرّت         األكثر ضرترترترترترتع                        ً       ً                    ّ             ً                االجتماعية القائمة مسرترترترترترتبقاً، إضرترترترترترتافًة إىل الضرترترترترترتعف يف وجه تغرّت املناخ وغالباً ما تكون البلدان
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ّ                  ّ                                   املناخ األ رترترترترترتد فقراً وهشرترترترترترتا رترترترترترتة. وحث ال تكون احلكومات جمّهزة إلدارة آثار تغرّت املناخ، قد ترتفع خماطر ةشرترترترترترتو  ةزاعات.                               ً               
      قع أن   و               ً                                           ّ              يف املائة تقريباً من املياه املسرتتخدمة يف العال اليوم يف سرتيا  تغرّت املناخ، من املت    72                         اإل رتارة إىل أن الزراعة متثل     ومع

                                                                                                     تزداد قيمة احلصرترترترترتول على املياه وتشرترترترترتتد الصرترترترترتراعات عليها، وبالتايل قد ينشرترترترترتأ خطر ةشرترترترترتو  ةزاعات يف البيئات الع تتميز 
  .                  بوجود م سسات ضعيفة

 
                                                                                     الطلككب المتزايككد على األغككذيككة، واألعالف والوقود األحيككائي والحككاجككة إلى النمو الملحو  في إنتككا    ( 5 )

       األسماك                              المحاصيل، والثروة الحيوانية و 
 
     ّ                                                                                       سرترترترترترترترترترترترترترتيتعّث، يف العقود املقبلة، تلبية الطلب العاملي املتنامي على األغذية واألعالف والوقود األحيائي من خالل   -  45

                                                                                                        زيادات كبرتة يف إةتام مجيع احملاصيل األساسية والثروة احليواةية واألمساا. وتشرت التوقعات األخرتة إلمجايل اإلةتام الزراعي 
ّ       . ويف املاضرترترترتي،  رترترترتهد اإلةتام توسرترترترتعاً أكّب حىت، تأّتى إىل حّد بعيد     0252 و      0230                املائة بث عامي  يف    52               إىل زيادة بنسرترترترتبة         ّ           ً                            

ّ                                                                                          من حتّسنات يف الغاّلت، وتوسع املساحة الزراعية وارتفاع إةتام الثروة احليواةية واحلليب. ورغي أن مسامهة مصايد األمساا            ّ     
                                                ف احليواةيرترتة أصرترترترترترترترترترترترترترتبحرترت  ثرترتابترترتة خالل العقرترتد األخرت، جني النمو                                                الطبيعيرترتة البحريرترتة يف إمرترتدادات األغرترتذيرترتة البشرترترترترترترترترترترترترترتريرترتة واألعال

                                                    تربية األحياء املائية، ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه.    عن                   األمساا بصورة رئيسية         إمدادات   يف
 
ّ                         ً                                             وقد تباطأ متوسرترترتط  و الغاّلت يف احملاصرترترتيل األسرترترتاسرترترتية مقارةًة باملعدالت التارخيية له، حيث تراويف يف العقد األخرت  -  46                         

ّ   يف املائة يف السرترتنة. كما أن الغاّلت متلف باختالف األقاليي، وتظهر فجوات كبرتة بث غاّلت    3                     بث ةسرترتب أعلى بقليل من                                               ّ                            
ّ                                       املزارعث والغاّلت املتوخاة بالنظر إىل اإلمكاةات التقنية، مبا يعكس إىل حّد بعيد اسرترترترترتتخدام املدخالت دون املسرترترترترتتوى األمثل                                                     ّ             

، األمر الذي غالباً ما يرتبط بغيا  التكامل يف األسرترترترترترترترترترترترترتوا . كذلك،                           وعدم اعتماد التكنولوجيا األ                       م                 ً                                        كثر إةتاجية على حنو كافم
                                          ، حيث ما زال  يف معظي البلدان دون املستويات 6                                                              تبدو مستويات البحث والتطوير منخفضة يف جمال كثافة البحوث الزراعية

       لمسرترترتائل                                              اإليكولوجي، واملقتصرترترتدة يف اليد العاملة واملراعية ل                                                          املوصرترترتى هبا. وبإمكان املمارسرترترتات الزراعية املسرترترتتندة إىل هنج النظام
             ً                                                                                      ا نسرترترترترترترترترتاةية، فضرترترترترترترترترتالً عن االجتاهات ا ديدة يف العلوم واالبتكارات التكنولوجية لتحسرترترترترترترترترتث اإلةتاجية الزراعية، مثل حماصرترترترترترترترترتيل 

                                                             التكنولوجيا األحيائية، أن تساهي بشكل ملحو  يف التكثيف املستدام.
 
                                                             عككار األغككذيككة والحككاجككة المتنككاميككة إلى االسكككككككككككتثمككار للتغلكك ب على الفقر                     اسكككككككككككتمرار التقلككب في أسككككككككككك  ( 6 )

              المدقع والجوع
 
                                                                           ر     ً                  تشرترترترترت توقعات خمتلفة إىل أن بلدان عديدة، الغنية والفقرتة منها على السرترترترتواء، ل تتعافر أبداً بشرترترترتكل كامل من فجة   -  47

                                          ون والتنمية يف امليدان االقتصرترتادي بصرترتورة خاصرترتة                                        . وما زال الكثرت من البلدان يف منظمة التعا    0220 -    0227               الكسرترتاد الكبرت يف 
                                                                                                        يعاين من ضرترترتعف االسرترترتتثمارات، وهبوط يف إمجايل الطلب، والتطورات القليلة من ةاحية اإلمدادات، وتباط  النمو يف التجارة 

      رترترترترترترترترتهدت    ،    0220 -    0227                                                                                 واإلةتاجية. ويف حث تباطأ النمو اإلمجايل للدخل، وبقي  االسرترترترترترترترترتتثمارات يف حالة ركود بعد الفجة 

                                                      
    ّ                                                                                                  تعّّب عن النفقات الوطنية على البحوث والتنمية الزراعية العامة بوصفها حصة من إمجايل الناتج الداخلي الزراعي.    6
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                            ّ                            ً                ً    ً                            األسرترترترترتوا  الدولية للسرترترترترتلع فجة مطّولة كاة  خالهلا األسرترترترترتعار أعلى عامًة إ ا أكثر تقلباً أيضرترترترترتاً. وقد اةطبق هذا الواقع على 
                                                                                                   معظي السرترترترترترترتلع الزراعية. وكاة  تأثرتات هذه التغيرتات على املسرترترترترترترتتهلكث واألمن الغذائي واملزارعث موضرترترترترترترتوع ةقا  واسرترترترترترترتع 

        دين خمزون                    ّ                                               عات املنظمة. وتشرترترتمل حمّفزات التغيرت الفورة العاملية يف الوقود األحيائي، وت                              وحتليل تفصرترترتيلي يف العديد من مطبو 
                                                                                               احلبو ، وضرتعف احملاصرتيل والصرتدمات املناخية، والطلب املسرتتمر على األغذية واألعالف من عدد من األسرتوا  النا رتئة، 

   ات                                     ار على االسرترترترترترتتثمارات يف الزراعة خالل سرترترترترترتنو     ً                          ر                               إضرترترترترترتافًة إىل عوامل أخرى. إ ا ل يولر اهتمام كبرت إىل آثار ارتفاع األسرترترترترترتع
                          على األسوا  وأسعار األغذية.       الناجي            االستثمارات      لعبء        احملتملة                                 االزدهار، وإىل اآلثار املتوسطة األجل 

 
ّ                                                                                 وتشرترترترترترترترترترترترترترترت تقديرات كّل من منظمة األغذية والزراعة والصرترترترترترترترترترترترترترتندو  الدويل للتنمية الزراعية وبرةامج األغذية العاملي   -  40                

                      ّ                              مليار دوالر أمريكي للتغّلب على الفقر املدقع وا وع حبلول      065                                  جة إىل اسرترترترترترتتثمارات سرترترترترترتنوية إضرترترترترترتافية مبعدل           أن هناا حا
        ً                                                                                   ، مقارةًة بسرترترترترترترترترترترتيناريو "سرترترترترترترترترترترترت األمور كاملعتاد". ويشرترترترترترترترترترترتمل هذا املبل  االسرترترترترترترترترترترتتثمارات يف برامج احلماية االجتماعية     0202    عام 

                                  مليار دوالر أمريكي(، أي األةشرترترترتطة الع      390                    جة املراعية للفقراء )                                          مليار دوالر أمريكي( واالسرترترترتتثمار يف األةشرترترترتطة املنت    67 )
  ّ              ً                                            ً                                               توفّر للفقراء فرصًة لكسب املال وادخاره واستثماره. وهذا يعين زيادًة كبرتة يف االستثمارات السنوية يف احلماية االجتماعية 

             لدان املنخفضرترترترترترتة                          ملعتاد". إ ا تتوفر لدى الب                                                 ً                   واألةشرترترترترترتطة املنتجة على السرترترترترترتواء يف املناطق الريفية، مقارةًة حبالة "سرترترترترترترت األمور كا
                                                                                                     الرترتدخرترتل إمكرترتاةيرترتات قليلرترتة لتعبئرترتة موارد كبرتة يف القطرترتاعث العرترتام واخلرترتاص لرترتدعي هرترتذا النوع من برامج االسرترترترترترترترترترترترترترتتثمرترتار، األمر 

         ّ                ً      ً                  الذي يتطّلب بالتايل تعاوةاً مالياً على الصعيد الدويل.
 
                       بع اإلقليمي على التجارة                                                 تباطؤ النمو في التجارة الزراعية وإعادة إضفاء الطا  ( 7 )
 
ّ       تباطأ النمو يف التجارة الزراعية يف السرترترترترترتنوات األخرتة وتراجع حبّدة عام   -  49     ّ                              . وأّما العوامل املبا رترترترترترترة هلذا الجاجع     0235                                                       

ّ                                                                                    فتشرترترترترترتمل غيا  التقّدم يف املفاوضرترترترترترتات التجارية املتعددة األطراف حت  رعاية منظمة التجارة الدولية، و اصرترترترترترتة الفشرترترترترترتل يف                 
                                                                                            عمل الدوحة للتنمية؛ وهبوط حاد يف أسرترترترترترتعار السرترترترترترتلع األسرترترترترترتاسرترترترترترتية يف القطاع الزراعي بكامله؛ وتباط  النمو يف          إجناز خطة 

                                                                                                إمجايل الناتج الداخلي واالسرترترترترتتعاضرترترترترتة يف جمال االسرترترترترتترتاد عن مسرترترترترتتوردين آسرترترترترتيويث هامث؛ والعودة ا زئية إىل السرترترترترتياسرترترترترتات 
ً                                      احلمائية )مثاًل، بياةات البنك الدويل عن احلواجز التعر          والنقل.                        ىل ارتفاع تكاليف الطاقة                  ً   يفية امل قتة(، إضافًة إ           

 
ّ                                                                                   وةظرًا إىل تعرتّذر النجرتايف يف احملرتادثرتات التجرتاريرتة املتعرتددة األطراف يف منظمرتة التجرتارة العرتامليرتة ألكثر من عقرتد من   -  52        ً    

     ً      م خراً ثالثة       برم                 د                                                                   الزمن، سرترترترترتع  بلداند عديدة إىل حتسرترترترترتث وصرترترترترتوهلا إىل األسرترترترترتوا  من خالل اتفاقات جتارية إقليمية. وقد أ  
                                                                                                      اتفاقات جتارية إقليمية كّبى، أو هي قيد التفاوي. وهي الشرترترترترترتراكة االقتصرترترترترترتادية االسرترترترترترتجاتيجية للمحيط اهلاد ، والشرترترترترترتراكة 
                                                                                                        االقتصرترترترتادية الشرترترترتاملة اإلقليمية، و رترترترتراكة التجارة واالسرترترترتتثمار عّب األطلسرترترترتي. وتشرترترترتمل هذه االتفاقات الثالثة قطاع الزراعة 

ّ                           كما أهنا قادرة على حترير التجارة الزراعية على حنو أكّب، وعلى ضرترترترترتّت اختصرترترترترتاصرترترترترتات خمتلفة يف القواعد          ّ             أو أقّله ت ثر عليه.                                                           
                                                                                                      الع تتبعها البلدان لضمان سالمة األغذية، وصحة احليواةات والنباتات، واالتسا  يف مواصفات املنتجات الغذائية.
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                                   على الجوع، واألمن الغكذائي، والتنميكة                                                      ارتفكاع وتيرة حصكككككككككككول النزاعكات، واألزمكات الممتكدة و  كارهكا  ( 8 )
                         الزراعية والهجرة البشرية

 
                                          ً                    ً                              لقد عادت وترتة وقوع النزاعات إىل االرتفاع جمدداً، كما أهنا تجا آثاراً سرترترترترترترترترتلبية  رترترترترترترترترتديدة وواضرترترترترترترترترتحة على ا وع،   - 3 5

     معظي          ة. وتكون            وسرترترترترترترترترترترتوء التغذي                                                                                  والتغذية والتنمية املسرترترترترترترترترترترتتدامة اإلمجالية. وميثل النزاع احملفز الرئيسرترترترترترترترترترترتي الةعدام األمن الغذائي
ّ      ً                                                                                   النزاعات أ رترترترترترترترترترترتّد عنفاً يف املناطق الريفية الع يسرترترترترترترترترترترتجل فيها حنو ثلثي جمموع الوفيات يف النزاعات املسرترترترترترترترترترترتلحة بث الدول أو             

       غرافية                                  وتجاويف حمركات النزاعات بث املصرترترترترترترترترترتا  ا                                                ت ثر بشرترترترترترترترترترتكل كبرت على اإلةتام الزراعي وسرترترترترترترترترترتبل العيش.             خارجها، وهي 
                                                                                               طرة على املوارد والتوترات العرقية واالختالفات الدينية والتمييز وسرترترترترترتوء احلوكمة والقدرات احملدودة للدولة               السرترترترترترتياسرترترترترترتية والسرترترترترترتي

ر السرترترتريع، مروراً بعوامل أخرى مثل الفقر وبطالة الشرترترتبا . وتتعلق بعض احملركات حتديداً بوالية  ّ                ً                                                             ً       والضرترترتغط الشرترترتعيب والتحضرترترتّ                   
                                                            من بث مجلة أمور عن التنافس على األراضرترترترترتي واملياه وغرتها من املوارد                                              املنظمة ومهاراهتا. ويشرترترترترتمل ذلك النزاعات النا رترترترترتئة

ّ                           الطبيعية، أو األبعاد املتعددة الةعدام األمن الغذائي، أو إمهال احلكومات للمناطق املهّمشرترترترترترترترترترترترترترتة أو سرترترترترترترترترترترترترترتوء اإلدارة البيئية.                                                                               
 
       ات  هلا                    أو أقاليي حمددة بل ب   ن    بلدا                                                                 ول تعد تداعيات اةعدام األمن الغذائي النا رترترترترترترترترترتئة عن النزاعات تقتصرترترترترترترترترترتر على   -  50

                                                       مليون  رترترتخص يف خمتلف أحناء العال على النزويف، وعاىن معظمهي من     65               ، أ جّب أكثر من     0235                     تأثرتات عاملية. ويف عام 
ّ                                                                         ً                        ةزويف مطّول. وتتجلى أكثر فأكثر التأثرتات األولية للنزاعات عّب ادال العاملي األوسرترترترترترترترترتع ةطاقاً مع هجرة الشرترترترترترترترترتعو  املتأثرة         

                                                                                                           اعات عّب البلدان واألقاليي والقارات وداخلها يف حماولة الحتواء خماطر النزاعات وتداعياهتا. وهناا إدراا متزايد بتأثرت       بالنز 
                                                                                                         اةعدام األمن الغذائي يف بقعة ما من العال على اخلدمات االجتماعية والنظي السياسية واألمن الوطين يف مكان آخر منه. 

 
                    ً      ً                                            هلجرة الدولية ارتفاعاً سرترترترترتريعاً يف اآلوةة األخرتة. بالفعل، تشرترترترترتمل التدفقات األخرتة                        وقد  رترترترترتهد عدد من تدفقات ا  - 0 5

                                                                                    ّ                   ً السكان اخلارجث من بلدان الشر  األوسط وجنو  الصحراء الكّبى واال أفريقيا باجتاه أوروبا. وأّما األسبا  الع غالباً 
     ألخرتة                                  بات املدةية، يف حث ترتبط التدفقات ا                                                             ما ت ذكر بشرترترترترترترترترترتأن التدفقات السرترترترترترترترترترتابقة فهي النزاعات، واحلرو  أو االضرترترترترترترترترترتطرا

                                                                                                              بأسبا  اقتصادية، مبا يف ذلك ازدياد ةدرة املوارد وتدهور هذه املوارد، وتراجع سبل العيش وبالتايل، تراجع األمن الغذائي.
 
                                                                                       االتجاهات المتزايدة في انتشككككككككككككار ا فات واألمراض النباتية العابرة للحدود، والتهديدات النا كككككككككككئة   ( 9 )
                                                           التأ يرات المتزايدة لألمراض الحيوانية المنشأ على صحة اإلنسان  و 
 
ّ                                                                    إن السرترترترترتلسرترترترترتلة الغذائية البشرترترترترترية مهّددة باسرترترترترتتمرار بفعل الزيادة املقلقة يف حاالت تفشرترترترترتي اآلفات واألمراي احليواةية   - 4 5                               

          ر، وطاعون                    يور، ومري جنون البق                وإن إةفلوةزا الط                                                               والنباتية العابرة للحدود، واألحداث املتصرترترترترتلة بسرترترترترتالمة األغذية واإل رترترترترتعاع. 
                                                                                                         ادجات الصغرتة، وغزو ا راد، واألمراي الع تصيب القمح والكسافا والذرة واملوز، واآلفات واألمراي الع تصيب الغابات، 

   قة  د                                                                                                       واألمراي املائية، والعوامل املمرضرترترترتة الع تنقلها األغذية والسرترترترتموم الفطرية ما هي سرترترترتوى بعض األمثلة على التهديدات احمل
                                  ّ        ً                                                              بالسرترتلسرترتلة الغذائية البشرترترية الع قد مّلف آثاراً ضرترتارة على األمن الغذائي، وصرترتحة اإلةسرترتان وسرترتبل العيش وعلى االقتصرترتادات 
ّ                 ً                                                  الوطنية واألسرترترترترترترترترترترترترتوا  العاملية. ويتحّمل تغرت املناخ جزءاً من املسرترترترترترترترترترترترترت ولية يف ظهور حاالت طارئة يف السرترترترترترترترترترترترترتلسرترترترترترترترترترترترترتلة الغذائية.                                

ّ     ّ                                                       غرّت املناخ يبّدل توزّع اآلفات واألمراي احليواةية والنباتية واةتشرترترتارها، من الصرترترتعب        ّ                 تتوفر أدلّة واضرترترتحة على أن ت   حث   ويف        التنب      ّ         
                        باآلثار الكاملة لذلك.
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                                                                                                        ويواجه العال عبء األمراي البشرترترترترترية، واحليواةية املنشرترترترترتأ وأمراي احليواةات الوبائية الع هتدد األمن الغذائي والتغذية   -  55
   ات                                                                                فقرتة والضرترترترترترترتعيفة. وقد أدى االةتقال املتزايد للسرترترترترترترتكان، واحليواةات الّبية واملائية، والنبات                         لألسرترترترترترترترة، و اصرترترترترترترتة يف ادتمعات ال

      تشكله     لذي ا                                                                                                  واملنتجات يف اقتصاد معول من ةاحية، وتركيز ةظي اإلةتام وتكثيفها من ةاحية أخرى إىل تسريع واتساع التهديد 
  .      اإلةسان                                 الع ميكن أن تنتقل بصورة طبيعية إىل                                                  األمراي احليواةية مثل األمراي املعدية لدى احليواةات و 

 
                                                                                      ً       وال يزداد عبء األمراي احليواةية املنشأ على صحة اإلةسان بفعل تغرت املناخ املستمر فحسب، إ ا أيضاً ةتيجة   -  56

       زراعة،  ل                                                                                                  تزايد مقاومة مضادات امليكروبات. فمقاومة مضادات امليكروبات متثل مسألة عاملية رئيسية تتصل بصحة احليوان وا
         ً        ً                                                                               وتثرت قلقاً متزايداً حيث أهنا قد تقلب مكاسرترترترترترترترتب الطب احلديث الع حتقق  طيلة القرن العشرترترترترترترترترين. وما زال  مضرترترترترترترترتادات 
                                                                              ً                امليكروبات ت سرترتتخدم بشرترتكل كبرت، ليس فقط هبدف احلفا  على صرترتحة اإلةسرترتان واحليوان، إ ا أيضرترتاً يف السرترتيا  األوسرترتع 

                                  لجبية احليواةات والصناعة الزراعية.
 
                                                                       تفاقم التوقعات المتصلة بفرص عمل مستقرة ومدر ة للدخل، وبخاصة لدى الشباب  (  10 )
 
                         يف البلدان املنخفضرترترترترترترترترترترترترترتة الدخل    -                 أو الوافدة إليها    -                                              رغي أن األجيال احلالية الع تتواجد ضرترترترترترترترترترترترترترتمن قوة العمل   -  57

                  توقعات الكسرترترترترتب منها        جيال و              ً                                                           هي األكثر حتصرترترترترتيالً للعلي، غرت أن الكثرتين يعتّبون أن فرص العمل الع حتظى هبا هذه األ
                   ً                                     ّ                                           ضرترتعيفة، بل هي أحياةاً أسرترتوأ من تلك الع حظي هبا أهلهي. وقد عّّب السرترتكان الشرترتبا  يف املناطق احلضرترترية عن اسرترتتيائهي 
     ً                                                          ً                                   م خراً إزاء عدم توفر فرص العمل هلي، وخاصرترترتة إزاء ضرترترتعف التطلعات. إضرترترتافًة إىل ذلك، يواجه معظي السرترترتكان، و اصرترترتة 

ّ          شون يف املناطق الريفية توقعات أسوأ على صعيد احلصول على فرص عمل مستقرة ومدرّة للدخل،                      الشبا  منهي الذين يعي                                                                       
ّ                    ً          ً                                                                  خاصة وأّن حتصيلهي العلمي أيضاً أدىن مقارةًة بنظرائهي يف املدن. ويجكز معظي الشبا  يف إقليمي أفريقيا وجنو  آسيا،         

         وة متوسرترترترتط                                 قبل القريب، من املتوقع أن تتسرترترترتع فج                                                        وسرترترترتوف يسرترترترتتمر الوضرترترترتع على هذا النحو يف السرترترترتنوات املقبلة. ويف املسرترترترتت
                                           العمر بث هذين اإلقليمث وباقي أقاليي العال. 

 
                                                                              التحو ل الهيكلي السريع والتحو ل الريفي وما يتصل بهما من تغييرات في نظم األغذية  (  11 )
 
ّ                              تجافق االجتاهات الدميوغرافية واالقتصرترترترترتادية بتحّول ريفي، وهذا مسرترترترترتار عادي يف التن  -  50               فضرترترترترتي إىل تغيرتات          مية، مبا ي                                        

            ّ                                                                                        من أجرترتل التكّيف واالةتقرترتال يف ةظي اإلةترترتام الزراعي والغرترتذائي. ويشرترترترترترترترترترترترترترتمرترتل هرترتذا اةتقرترتال فرص العمرترتل من القطرترتاع الزراعي 
ّ                                                إىل قطاعات أخرى مع تطّور االقتصرترترترترتاد. لكن مسرترترترترتارات التحّول يف الزراعة وةظي األغذية غرت متجاةسرترترترترتة، إذ هي خاصرترترترترتة                             ّ                     

ّ                                    ّ                                            ّدة على الظروف األساسية، والسياسات املّتبعة، وعلى جودة احلوكمة. وقد تزامن  ط االةتقال                       بالسيا  احمللي وتعتمد بش
                                                                                                        يف ةظي اإلةتام الزراعي إىل الزراعة، الع تتطلب رسرترترترترترترترترترترترتاميل كثيفة/مندجمة يف األسرترترترترترترترترترترترتوا ، مع ظهور البلدات الريفية واملراكز 

ّ                 احلضرية الصغرتة، األمر الذي ساهي يف حتّول املناطق الريفية                                وتنميتها االقتصادية واالجتماعية.                                   
 
ّ                                                             وقد عّززت حاالت االةتقال الزراعي والتحّول الريفي حىت اليوم بعضرترترترترترتها البعض من خالل الروابط الداخلية للعري   -  59                               ّ     

ّ                            والطلب مع املناطق احلضرترترترترترترترية. وتشرترترترترترترترت بعض األدلّة إىل أن هذا االةتقال قد سرترترترترترترتاهي يف احلّد من الفقر ويف تقليص الفجوات                                   ّ                                     
                                                                                                    ة بث املناطق احلضرية والريفية من حيث م  رات الرفاه، مبا يف ذلك يف جمال الصحة، ومن الناحية االجتماعية وغرتها       القائم

                                                                                                      من ا واةب املتصلة بسبل العيش. ويف بعض احلاالت، سامه  إعادة توزيع العمل يف تقليص اإلةتاجية يف القطاعات املتلقية 



C 2017/7 Rev.1 20 

 

 

ّ     ة واخلدمات تتطلب عمالً كثيفاً، و اصرترترتة يف املراحل األوىل من التنمية. غرت أّن فر     ً                             ةظراً إىل أن قطاعات التصرترترتنيع والصرترترتناع   ص                    ً     ً                                       
ّ   دائماً للجميع يف حاالت التحول هذه ومن الضرتروري احلرص على عدم إمهال أحد يف عمليات التحّول         مضرتموةة         العمل غرت                                                                           ً     

ّ            ً  اهليكلية، خاصة أ ّد الفئات فقراً.                  
 
            لحاجة إليها                               ازدياد أهمية الحوكمة الفعالة وا  (  12 )
 
ياغة امليثا  العاملي للتعاون واحلوكمة من أجل التنمية الذي حّددته خطة عام   - 2 6 ّ             لقد ترافق  إعادة صرترترترترترترترترترترترترترت                                                                           0202      

ّ           ً            م                                                                 بتحّول أقل وضرترترترترترترتوحاً، إ ا متسرترترترترترترتاوم من حيث األمهية يف التفكرت املفاهيمي بشرترترترترترترتأن احلوكمة بث احلكومات، وامل سرترترترترترترتسرترترترترترترتات     
                             الدولية وادتمع الدويل للخّباء.

 
                                                                                          ً خالل العقد املاضي، ابتعدت أولوية تفكرت اخلّباء عن مشروع "احلوكمة ا يدة" لصا  خطة عمل أكثر تواضعاً   و   - 3 6

ّ                           وعمليًة، حّددها التزام باعتماد ةرت ه ج متواصرترترترتلة، من األسرترترترتفل إىل األعلى واختبارية حلّل املشرترترترتاكل من أجل حتسرترترترتث احلوكمة                                                                   ّ     ً     
       حتديد                                                      النهج ا ديدة يف احلوكمة بتحليالت لالقتصاد السياسي تسعى إىل                                         زيادة فعاليتها. واليوم، بات  ت ستكمل هذه    أو

                                                                                               وتقييي أدوار أصرترتحا  املصرترتلحة األسرترتاسرترتيث وامل سرترتسرترتات، ومصرترتاحلهي ورمبا اسرترتتجاباهتي. وترمي هذه التحليالت إىل حتقيق 
                          دير واقعي للسيا  السياسي،     تق                                                  شورة لتصميي وتقييي احللول الفنية الع جيب أن تستند إىل  امل                  ّ      ً ثالثة أهداف. فهي توفّر أوالً 

    ذلك   يف                                             ً                                        واالقتصرترترترتادي واالجتماعي الذي توضرترترترتع من أجله؛ وثاةياً، تسرترترترتاعد يف حتديد أصرترترترتحا  املصرترترترتلحة األسرترترترتاسرترترترتيث، مبا
   لع  ا                                                                                                    السكان الفقراء الذين ال صوت سياسي هلي، الذين ينبغي استشارهتي وإ راكهي، والقضايا واملصا  ا وهرية واحليوية 

       توفرت  يف                                                               ً                      يف عملية اماذ القرارات لضرترترتمان أن تكون النواتج عملية و رترترترعية؛ وثالثاً، تسرترترتاعد هذه التحليالت             جيب معا تها
                              ملشورة لتكيف امل سسات وتنميتها. ا

 
 التحديات العالمية الرئيسية 3-باء

 
 االستنتاجات املنبثقة عن حتليل االجتاهات والتحديات العاملية

 
                 عاملية واإلقليمية  ال          واملستجدات        الجتاهات                   والتحليل السابقث ل       ستعراي  ال ا      ات من                       ميكن استخالص عدة استنتاج  - 0 6

  .                                          األمن الغذائي وةظي األغذية والزراعة املستدامة                 الع ت ثر يف آفا 
 
          هذا الطلب    ة           وسرترترترتيتعث تلبي  ،     سرترترترتتمر    أن ت          من املتوقع                 مجايل على األغذية                  الزيادة يف الطلب اإل                 األهي من ذلك، أن  و   -  60
                                 طلب على املوارد الطبيعية الشحيحة.               تتسي باحتدام ال     بيئة    ظل                     اإلةتاجية املستدامة يف           زيادات يف ب
 
                   ملدقع وا وع واةعدام                       املشرترترترترترترترتاكل املتصرترترترترترترترتلة بالفقر ا  و                                   التغيرتات يف الجكيبة اهليكلية للطلب                     ويف الوق  ذاته، تسرترترترترترترترتتمر   -  64

     ويدث      ية.                                           ملتعلقة بالوزن الزائد والبداةة والنظي الغذائ                      اةتشرترترترترترترترترترترترترترتار األمراي املزمنة ا       يتزايد                                  األمن الغذائي والنقص يف التغذية، و 
ّ                                          حتّول ريفي سريع يف معظي البلدان النامية، ومن املتوقع أن يتواصل هذا التحّول وأن ي ثر على ةظي اإلةتام الزراعي والعمل                                                                    ّ  

     .                      ّ                                    والتغذية واهلجرة وأن توّلد حتديات إل راا ا ميع يف عملية التنمية
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                لطبيعية وةدرهتا،  ا                                                                    املناخ والتنافس املتزايد على املوارد الطبيعية يف املسرترترترترترتامهة يف تدهور املوارد               ّ سرترترترترترتوف يسرترترترترترتتمر تغرّت   و   -  65
  ،           ثافة وعددا ك                         زداد الكوارث الطبيعية                  وباإلضرترترترترترتافة إىل ذلك، ت                                               يطريف هتديدات على سرترترترترترتبل عيش اإلةسرترترترترترتان وأمنه الغذائي.   مبا

     تزال    وال   .                                             بتغرت املناخ، احلاجة إىل املسرترترترتاعدة اإلةسرترترترتاةية يف العال                                مع األحداث ا وية املتطرفة املتصرترترترتلة   ،                  ومن املتوقع أن تزيد
    اعة                                                                         العابرة للحدود وغرتها من التهديدات املسرترتتجدة تتسرترتبب بنشرترتوء أزمات متصرترتلة بالزر           واحليواةية                        اآلفات واألمراي النباتية 

   لى                         جة إىل ةظي غذائية قادرة ع                ، وهو ما خيلق احلا              على صرترترترترترترترترترترترترترتحة اإلةسرترترترترترترترترترترترترترتان  و          الزراعية                                  وبنظي األغذية، وت ثر على اإلةتاجية 
                  ّ                                                                         تواصل النزاعات ومّلف تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة النطا ، تتجاوز حدود البلدان املتأثرة هبا.          الصمود. وت

 
ّ               التغيرتات السرترترترترترترترتريعة والتحّول يف ةظي األغذية    وإن   -  66    ة،                                      بشرترترترترترترترتكل متزايد وضرترترترترترترترتع ةظي حوكمة وطنية ودولي        تسرترترترترترترترتتدعي                        

                لتجارة الزراعية  ا                                      ويف ما يتعلق بالتجارة واالسرترترترتتثمارات، فإن     ف. ا  هد                 إىل األدلة وحمددة األ                           واسرترترترتتجابات سرترترترتياسرترترترتاتية مسرترترترتتندة
ع بسرترترترترترترعة،      تّبز   و          احلمائية.             يه اإلجراءات  ف      ترتفع   و                            االتفاقات التجارية اإلقليمية                        يف الوق  الذي تنتشرترترترترترتر فيه               ّ         العاملية ال تتوسرترترترترترتّ

  .       التطوير                                  لغذائي واحلماية االجتماعية والبحث و                                       زيد من االستثمارات لدعي الزراعة واألمن ا  امل         احلاجة إىل 
 

        العاملية         التحديات 
 
                                                                                        باالسرترترترترترترترترترترتتناد إىل االسرترترترترترترترترترترتتنتاجات الع خلص إليها حتليل االجتاهات العاملية واإلقليمية، تظهر جمموعة من عشرترترترترترترترترترترترة   - 7 6

           ةطا  واسرترترترترترترترتع،    ى                     ً                                                             حتديات بوصرترترترترترترترتفها األكثر صرترترترترترترترتلًة بعمل املنظمة ملكافحة ا وع وسرترترترترترترترتوء التغذية، وحتقيق األمن الغذائي عل
                                                                                                    ً      وحتسرترترتث سرترترتبل العيش الريفية، وجعل الزراعة ومصرترترتايد األمساا والغابات وقاعدة املوارد الطبيعية املتصرترترتلة هبا أكثر قدرًة على 

ّ                                         الصمود وإةتاجية واستدامة، على أن يتّي التطر  إليها يف استعراي اإلطار االسجاتيجي.                                     
 

                 ية الطلب املتزايد                                        حتسث اإلةتاجية الزراعية بصورة مستدامة لتلب  - 3
                                    ضمان قاعدة مستدامة للموارد الطبيعية  - 0
          ّ                              معا ة تغرّت املناخ وا تداد املخاطر الطبيعية  - 0
ّ              استئصال الفقر املدقع واملستمر واحلّد من الالمساواة  - 4                                 
                                           القضاء على ا وع وعلى مجيع أ كال سوء التغذية  - 5
       الصمود                          ً                   جعل ةظي األغذية أكثر كفاءًة، واولية وقدرة على  - 6
                                                                     حتسث فرص كسب الدخل يف املناطق الريفية، ومعا ة األسبا  الكامنة وراء اهلجرة  - 7
                                                              بناء القدرة على الصمود يف وجه األزمات املمتدة والكوارث والنزاعات  - 0
                                                                           الوقاية من اآلفات العابرة للحدود والتهديدات النا ئة على الزراعة وةظي األغذية  - 9

                                             حوكمة متسقة وفعالة على الصعيدين الوطين والدويل                معا ة احلاجة إىل  -  32
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                                                                                                 ومع األخذ يف االعتبار املشورة املقدمة من األجهزة الرئاسية للمنظمة لابقاء على التوجه االسجاتيجي للمنظمة،   - 0 6
         ملسرترترترتتدامة.  اّ                                                                                     مّت  مراجعة األهداف االسرترترترتجاتيجية من أجل االسرترترترتتجابة إىل التحديات يف السرترترترتيا  اإلمجايل ألهداف التنمية 

ّ                      ويرد أدةاه ملّخص للتحديات كما ترد يف                                                          استجابة املنظمة إليها من خالل أهدافها االسجاتيجية اخلمسة.           القسي دال             
 

                                                            تحسين اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد  :  1       التحدي 
 
   بث                    ً       ً          ة، وأن يشرترترترترترترترترترترتهد تغيرتاً هيكلياً ي عزى، من                                                          من املتوقع أن يزداد الطلب على األغذية وغرتها من السرترترترترترترترترترترتلع الزراعي  - 9 6

                                                                                                  أمور أخرى، إىل النمو السرترترترترترترترتكاين، والتوسرترترترترترترترتع احلضرترترترترترترترتري، والزيادة يف دخل الفرد يف حث أن قاعدة املوارد الطبيعية مضرترترترترترترترتع 
   ث                   ّ                                                                              لضرترترترتغوطات متزايدة. وميّثل إةتام كميات أكّب مبوارد أقل مع احملافظة على سرترترترتبل عيش صرترترترتغار املزارعث واملزارعث األسرترترترتري

              ً       ً           وتعزيزها حتدياً أساسياً يف املستقبل.
 
                                                                                           وينبغي حتقيق حتسرترترترترترتينات كبرتة يف كفاءة اسرترترترترترتتخدام املوارد ومكاسرترترترترترتب صرترترترترترتون املوارد على الصرترترترترترتعيد العاملي، لتلبية   -  72

ّ                                            الطلرترتب على األغرترتذيرترتة ووقف وقلرترتب الترترتدهور اإليكولوجي. ويف حث مّت إحراز بعض التقرترتدم التكنولوجي، فرترتإن الزيرترتادات                                                      
ّ   الغاّلت   يف ّ                                                      الع  هدهتا العقود املاضية تشهد تباط اً يف ظّل اآلثار ا اةبية السلبية الواضحة لالستخدام الكبرت للمدخالت        ً                                     

                                                                                              الكيميائية يف إةتام احملاصرترترترترترترترترترتيل، األمر الذي يثرت خماوف جدية متصرترترترترترترترترترتلة باالسرترترترترترترترترترتتدامة. كذلك، جيب تعزيز االسرترترترترترترترترترتتثمارات 
                                                  على البحث والتطوير، و اصرترترترترترترترترترترترترترتة يف البلدان املنخفضرترترترترترترترترترترترترترتة الدخل                                            الزراعة، ومصرترترترترترترترترترترترترترتايد األمساا والغابات، ويف اإلةفا   يف

ّ                                                                     ولصرترترترترتاحلها. وهذا ضرترترترترتروري ألسرترترترترتبا  عّدة منها حتسرترترترترتث اعتماد ةظي وعارسرترترترترتات إةتام مسرترترترترتتدامة على غرار النظي املتكاملة                             
                            ظي احلراجة الزراعية والزراعة  ة                                                                                     احملاصيل والثروة احليواةية وبث تربية األحياء املائية واحملاصيل والزراعة احملافظة على املوارد و    بث

             ً                                                                                          ّ   الذكية مناخياً والزراعة املراعية للتغذية واإلدارة املسرترترترترترتتدامة للغابات واإلدارة املسرترترترترترتتدامة ملصرترترترترترتايد األمساا، يف سرترترترترترتيا  تكّيف 
  ة  د                                              ّ                                                  ّ املزارع والنظي اإليكولوجيرترتة وادتمعرترتات احملليرترتة مع تغرّت املنرترتاخ، ومع احلرترتاجرترتات والسرترترترترترترترترترترترترترتيرترتاقرترتات القطريرترتة وا نسرترترترترترترترترترترترترترترتاةيرترتة احملرترتدّ 

                             ً               ً                                             وطأهتا وقدرهتا على الصمود. إضافًة إىل ذلك، وةظراً إىل أن حوافز األسعار السائدة ودعمها ال يفضي إىل    من         والتخفيف 
                                                                حتقيق استدامة الزراعة، من الضروري تعديل اإلعاةات الضمنية والصرية.

 
                                      : ضمان قاعدة مستدامة للموارد الطبيعية 2       التحدي 

 
                                                                    إىل تنامي ةدرة األراضرترترترترترترترترترتي الزراعية واملياه والغابات ومصرترترترترترترترترترتايد األمساا الداخلية       0252                    تشرترترترترترترترترترترت التوقعات حىت عام   -  73

ّ                                                               البحرية وموارد التنوع البيولوجي. وت قّدر املتطلبات اإلضرترترترتافية من حيث األراضرترترترتي لاةتام الزراعي من اآلن حىت عام                                       0252      
        ن يزداد                                  األراضرترترترترترترترترترترتي يف البلدان املرتفعة الدخل وأ                                                      مليار هكتار بقليل. ومن املتوقع أن يجاجع الطلب على هذه   3 . 2       مبا دون 

                                                              ّ                     ً                    يف البلدان املنخفضرترترتة الدخل. وقد تشرترترترت هذه الزيادة املتواضرترترتعة إىل أن توفّر األراضرترترتي ال يشرترترتكل عائقاً. ويف الواقع، يسرترترتتند 
        كة بسرترتبب   و                                                                                               مشرترتروع زيادة اسرترتتخدام األراضرترتي للزراعة على الفكرة بأةه يتعذر الوصرترتول إىل معظي األراضرترتي الع ما زال  مج 

ّ                 ً  غيا  البنية التحتية، وب عدها املادي وعدم اتصرترترتاهلا باألسرترترتوا ، و/أو بسرترترتبب تواجدها يف مناطق معّرضرترترتة للكوارث. وعالوًة                                                                                      
                                                                                                        على ذلك، تجكز األراضرترترترترتي الفائضرترترترترتة املتوفرة يف بضرترترترترتعة بلدان فقط. كما أن القيود املتمثلة بتوفر األراضرترترترترتي تقوم على فكرة 

                                                                                لتلبية الطلب األكّب على األغذية جيب أن يتأتى من حتسينات يف اإلةتاجية وكفاءة املوارد.                      ازدياد اإلةتام الزراعي    أن
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                 ّ                                                                           كذلك، سرترتوف يشرترتكل توفّر املياه من أجل الزراعة صرترتعوبة متنامية، و اصرترتة يف املناطق الع تسرترتتخدم ةسرترتبة كبرتة   -  70
ّ                                      من مواردها املائية، مبا يعّري ةظي اإلةتام إىل إجهاد بيئي واجتماعي م ّ                          رتفع، ويّد من احتمال توسرترترتيع بقعة املن                                    اطق املروية         

ع  ّ      ّ  وتكون له تأثرتات على قدرة النسرترترترترترترترترترترتاء على احلصرترترترترترترترترترترتول على املوارد اإلةتاجية. وبالفعل، يتباطأ إىل حّد كبرت معّدل توسرترترترترترترترترترترتّ         ّ                                                                                    
    فعل  ب                                                                                           ً األراضرترترترترترترترتي املروية. كما أن ا هد املسرترترترترترترترتتقبلي على املياه لن يصرترترترترترترترتل بفعل التغيرتات يف الطلب فحسرترترترترترترترتب، إ ا أيضرترترترترترترترتاً 

  .             ّ                                                                    ّ      التغيرتات يف توفّر موارد املياه النامجة عن تغيرتات يف هطول األمطار ودرجات احلرارة بسبب تغرّت املناخ
 

                                             مواجهة تغي ر المناخ وا تداد المخاطر الطبيعية  :  3        التحد ي 
 
                     سرترتائر؛ التدهور البيئي        ّ                                                                        يثرت تغرّت املناخ، إضرترتافة إىل الكوارث الطبيعية والبشرترترية املنشرترتأ، خماوف عديدة: األضرترترار واخل  -  70

                                                                                                     لألراضرترترترترترترترترترترترترترتي، والغابات وأرصرترترترترترترترترترترترترترتدة األمساا يف املياه العذبة وغرتها من املوارد الطبيعية؛ تراجع معدالت النمو يف اإلةتاجية؛ 
ً                  والضرترترترترترترتغوطات املضرترترترترترترتافة على سرترترترترترترتبل العيش الزراعية، وةظي األغذية والنظي اإليكولوجية اهلشرترترترترترترتة أصرترترترترترترتاًل. ومن األمهية مبكان                                                                                

                                                                                   عدة املوارد الطبيعية على سرترترترترترترترترتطح األري من أجل توفرت األغذية لألعداد املتزايدة من سرترترترترترترترترتكان العال،                  احلفا  على قدرة قا
                                                                                 ومفيض بصمة الزراعة على البيئة واملناخ، من أجل ضمان رفاه األجيال احلالية واملستقبلية.

 
               ّ بفعل تأثرتات تغرّت       0202                                                                    وسرترترترترترترترترترتوف يتعري األمن الغذائي وسرترترترترترترترترترتبل العيش البشرترترترترترترترترترترية إىل خطر متزايد ما بعد عام   -  74

ّ                            املناخ. بالفعل، ي ثر تغرّت املناخ على توفّر األغذية، وخيّلف تبعات سرترترترترترترتلبية على الغاّلت، مبا يف ذلك األرصرترترترترترترتدة السرترترترترترترتمكية                        ّ             ّ             ّ                       
ّ                                                                        وصرترترترترترترترترترترترتحة احليوان. وهو يّد من إمكاةية احلصرترترترترترترترترترترترتول على األغذية من خالل اآلثار السرترترترترترترترترترترترتلبية على الدخل وسرترترترترترترترترترترترتبل العيش                     

ً         ً                                            رّت املناخ "عام اًل مضرترترترترترترترترترترترترترتاع فاً خلطر حدوث ا وع" الذي تشرترترترترترترترترترترترترترترت بشرترترترترترترترترترترترترترتأةه بعض التوقعات                         يف األرياف. كذلك، ي عتّب تغ             ّ  
                ً                ، وةصرترترترترترترترترترترترترترتفهي تقريباً يف أفريقيا جنو      0252                                              مليون طفل إضرترترترترترترترترترترترترترتايف سرترترترترترترترترترترترترترتي صرترترترترترترترترترترترترترتابون بسرترترترترترترترترترترترترترتوء التغذية حبلول عام     04      إىل أن 

                الصحراء الكّبى. 
 
   ار                                 املناخ أكّب بصورة طفيفة فقط من اآلث                                 ، سوف تكون اآلثار السلبية الجتاهات    0202                     ومن احملتمل أةه حىت عام   -  75

                                                                                                        اإلجيرتابيرتة. وسرترترترترترترترترترترترترترتوف تظهر املنرتافع املترتأتيرتة من ازديرتاد  و النبرتاترتات يف ظرتل درجرتات حرارة دافئرتة يف املنرتاطق املعترتدلرتة الواقعرتة 
         ومع مرور    .                            ّ                                                            املرتفعات العليا، يف حث سرترترترتوف تجّكز اآلثار السرترترترتلبية يف املناطق االسرترترترتتوائية الواقعة يف األراضرترترترتي املنخفضرترترترتة  يف

ّ                           ، يف ظّل خسرترترترترترتائر ملحوظة للغاّلت يف مناطق عديدة من العال،     0202                                          الزمن، سرترترترترترتوف تشرترترترترترتتد اآلثار السرترترترترترتلبية، ما بعد عام                    ّ      
ّ                                           يكون من املمكن بعدها التعويض عنها بتغيرتات يف الغاّلت اإلجيابية الع حتصرترترترترترترتل يف مناطق أخرى. كذلك، سرترترترترترترتوف     ولن                                               

ّ                             تزداد حّدة الظواهر املناخية القصوى مثل                                              ً   موجات ا فاف والفيضاةات، وسوف تصبح أكثر تواتراً.          
 

                                                   استئصال الفقر المدقع والمستمر  والحد  من الالمساواة   : 4        التحد ي 
 
ّ                                                         رغي النمو االقتصادي واحلّد من الفقر يف العال على مدى السنوات الثالثث املاضية، ما زال   -  76            مليار  خص   3 . 0                      

                                                                     رترترترتخص يف الفقر املدقع. كما أن الالمسرترترترتاوة الكبرتة واملتزايدة ت خر إحراز تقدم       مليون      922                         يعاةون من الفقر حيث يعيش 
ّ                                        ً                                                  أكّب يف جمال احلّد من الفقر. وحىت يف البلدان الع  رترترترترتهدت تقلصرترترترترتاً للفقر، ما زال  الالمسرترترترترتاواة قائمة بث املناطق الريفية              
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            ي للفقراء.                                    طلع الزراعة بدور هام يف النمو املراع                                                              واحلضرترترترترية، وبث األقاليي، وادموعات اإلثنية، وبث الرجال والنسرترترترتاء. وتضرترترترت
ّ                                                                                        كذلك، يتطّلب احلّد من الفقر الريفي زيادة اإلةتاجية والرحبية، وربط املزارعث باألسرترترترترترترترترترترترترترتوا ، وتوفرت خدمات فعالة يف جمال       ّ         

ّ            اإلر رترترترترترترترترترترترتاد واالسرترترترترترترترترترترترتتشرترترترترترترترترترترترتارة الزراعية؛ غرت أن النمو املراعي للفقراء يتجاوز حدود الزراعة: فاحلّد من الفقر يف        ف يفجي       الري                                                                              
ّ                  احلصرترترترترترترتول على مسرترترترترترترتتوى جيد من التعليي، والتنويع االقتصرترترترترترترتادي يف األةشرترترترترترترتطة الريفية غرت الزراعية املدرّة للدخل، مبا يدعي                                                                                    

                                                      استحداث الوظائف، وقيام آليات مالئمة للحماية االجتماعية.
 
               ناطق عديدة خالل        كبرت يف م                                                                        ويجكز الفقر املدقع على حنو متفاوت يف املناطق الريفية، رغي أةه تراجع بشرترترترترترترترترترترترترترتكل  -  77

ّ      العقود القليلة املاضرترترتية، و اصرترترتة يف  رترترتر  آسرترترتيا واحمليط اهلاد ، ويف جنو  آسرترترتيا. ويف مجيع البلدان النامية، من املرّجح أن                                                                                                   
                                                                                                 يعاين  خص يعيش يف املناطق الريفية من الفقر املدقع ثالثة مرات أكثر من  خص يعيش يف املناطق احلضرية. وينعكس 

                                                                                          النسرترترترتيب يف املناطق الريفية يف جمموعة واسرترترترتعة من م  رترترترترات الرفاه االجتماعي واالقتصرترترترتادي. فإن سرترترترتوء التغذية             هذا احلرمان
ً                                                                                   ً مثاًل، الع جيري قياسرترتها حسرترتب مدى اةتشرترتار ةقص الوزن لدى األطفال دون اخلامسرترتة من عمرهي، أسرترتوأ حاالً         املناطق    يف  

          اسية أفضل                                              أن احلصول على خدمات الصحة والتعليي واخلدمات األس     كما                         ً    ّ                  الريفية يف كل بلد تقريباً تتوفّر البياةات بشأةه.
             بكثرت يف املدن.

 
                                                                                             ومعظي الفقراء وا ياع يف العال هي سرترترترترتكان ريفيون يكسرترترترترتبون عيشرترترترترتهي من الزراعة، ومصرترترترترتايد األمساا والغابات.    -  70

ة كبرتة من إةفاقهي على ّ                      كما أن اعتماد الفقراء على الزراعة يف سرترتبل عيشرترتهي ومصرترتيص حصرترتّ              ً الزراعة قطاعاً             األغذية جيعل                                                       
ّ                  أسرترترترتاسرترترترتياً من قطاعات التدخل للتخفيف من وطأة الفقر وا وع. وحيثما يتباطأ النمو، يتأّخر هذا التحّول اهليكلي للزراعة             ّ                                                                        ً      

                                فيبقى العديدون يعاةون من الفقر.
 
    يفة           شرترترترترترترترتاركة الضرترترترترترترترتع                                                                           وتواجه املرأة عوائق خاصرترترترترترترترتة من حيث احلصرترترترترترترترتول على موارد اإلةتام، والفرص االقتصرترترترترترترترتادية وامل  -  79
                                                                                               عمليات اماذ القرارات، كما تعاين املرأة الريفية من عدد من القيود يف احلصرترترترترترترترترترتول على مدخالت، وخدمات وأسرترترترترترترترترترتوا    يف

       كل أقل                                      كما أن املرأة العاملة يف الزراعة حتصرترتل بشرترت           ّ                                                    زراعية تصرترتّعب عليها االعتماد على اإلةتام الزراعي للخروم من الفقر.
                                                                              راعية، األمر الذي يعيق  و اإلةتاجية الزراعية. وتشرترترترترترترترترترترترترت دراسرترترترترترترترترترترترتات حديثة، يف أفريقيا جنو                         على القروي واملدخالت الز 

        يف املائة     02 و    02                                                                                   الصرترترترترترترترترترترترتحراء الكّبى، إىل أن مسرترترترترترترترترترترترتتويات اإلةتاجية الزراعية لاةاث من العاملث أدىن بنسرترترترترترترترترترترترتبة تجاويف بث 
                صول على املوارد.                                                         إةتاجية العاملث الذكور بسبب الفجوة بث الرجال والنساء يف احل   من
 
                                                   ّ                                         ومن الضرترترترتروري توفرت قدر كبرت من االسرترترترتتثمارات اإلضرترترترتافية للتغّلب على الفقر املدقع وا وع. غرت أن املسرترترترتتويات   -  02

                                   ّ                                                                        احلالية املنخفضة لتشكيل الرساميل و"احلّيز املايل" احملدود يف البلدان املنخفضة الدخل تعين أهنا تفتقر إىل املوارد الضرورية 
                                                                              وع من برامج االستثمار، وبالتايل قد حتتام إىل دعي خارجي من خالل التعاون املايل الدويل.            لدعي هذا الن

 
                                             القضاء على الجوع وعلى جميع أ كال سوء التغذية  :  5        التحد ي 

 
                                                                                                يف حث من املتوقع أن تتأتى النواتج التغذوية اإلجيابية عن  و متوسط الدخل للفرد، سوف تبقى مواجهة العبء   -  03

                                                                 ً                 التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والبداةة( حتدياً يف العقود املقبلة.    ةقص                 ي لسوء التغذية )     الثالث
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        الطلب                     أن حتصرترترترترترتل زيادات كبرتة يف       ً                      ّ                                     وةظراً إىل أن النمو السرترترترترترتكاين ترّكز يف البلدان املنخفضرترترترترترتة الدخل، من املتوقع  -  00
   زا                                                         ّ واملوز األفريقي. ومن  رترتأن النمو يف الدخل والتوسرترتع احلضرترتري أن يفّ                                           على احملاصرترتيل األسرترتاسرترتية مثل ا ذريات والدرةيات

     كبرتة                                                       أن ينعكس هذا األمر يف البلدان املنخفضرترترترتة الدخل يف زيادات           من املتوقع                                        التغيرتات يف أ اط النظي الغذائية، كما أةه 
             لب على حماصيل             ة واخلضار الط                الطلب على الفاكه         سيتجاوز                                              يف الطلب على احلبو  واحلليب ومنتجات اللحوم، يف حث 

               اين مسرترترترترترترترتتوى أعلى                 يف البلدان الع تع        متفاوت                                                              أخرى يف البلدان املرتفعة الدخل. ويجكز النمو السرترترترترترترترتكاين يف العال بشرترترترترترترترتكل 
ّ                       إن التحّول إىل اسرترترترترترترترترترترترترترتتهالا أعلى للمنت فرت                                                                من اةعرتدام األمن الغرتذائي والنقص يف املغرتذيرتات الرتدقيقرتة. ويف الوقرت  ذاترته،      جرتات        

            د والبداةة.                                        قليل احلركة يزيد خماطر اإلصابة بالوزن الزائ      حضري                        ً                ألغذية الغنية بالسكر إضافًة إىل أسلو  حياة  ل           احليواةية و 
 
                                            لى األغذية التحدي الرئيسرترترترترتي الذي ينبغي مواجهته  ع               السرترترترترتكان الضرترترترترتعفاء           فرص حصرترترترترتول              وسرترترترترتوف يبقى حتسرترترترترتث   -  00

      الدخل                                   و اصرترترترتة يف البلدان املنخفضرترترترتة واملتوسرترترترتطة                                                        السرترترترتتئصرترترترتال ا وع يف العقود املقبلة، وضرترترترتمان األمن الغذائي احلضرترترترتري، 
                                                                                                            آسرترترتيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وهذا يشرترترتمل تلبية الطلبات املتصرترترتلة باألغذية والتغذية لدى السرترترتكان   يف

            . ويف حث أويل  ع                                                                             م                  الذين تزداد مداخيلهي وتتغرت ةظمهي الغذائية، وكذلك الطلبات الواردة من عدد متنامم من الفقراء وا يا 
                                                                                                   اهتمام كبرت إىل زيادة اإلةتام يف املزرعة لتلبية الطلبات، فإن سرترترترترترترترتالسرترترترترترترترتل اإلمداد الع تربط املزارعث حبصرترترترترترترترتول املسرترترترترترترترتتهلكث 

ً                                           املدن على أغذية مغذية وآمنة )مثاًل، من خالل سياسات التسعرت واحلماية االجتماعية(   يف   .           ّ  هي بنفس األمهّية                              
 
     تدفع                                                                               أ اط النظي الغذائية بصرترترترتمة متزايدة على البيئة. فاأل اط املختلفة يف النظي الغذائية                    كذلك، يجا التغيرت يف  -  04

ّ                      إىل قيام ةظي إةتام خمتلفة، ومّلف بصرترترترترترترترترترترترترترتمات خمتلفة من حيث االةبعاثات واملوارد. ويرتبط التحّول إىل ةظي غذائية غنية                                                      ّ                           
                ة اةبعاثات أعلى                                    ن ادجات( بتكاليف بيئية مرتفعة، و اصرترترترترترترت                       )احلليب واللحوم، و اصرترترترترترترتة م   ة       احليواةي    ات     ّبوتين         اها من ال     مبحتو 

                                                                                                           لغازات الدفيئة )مثل امليتان الناجي عن التخمر املعوي، واةبعاث ثاين أكسرترترترترترترترترترترترترترتيد الكربون من إزالة الغابات إلقامة املراعي 
ّ       ّ   واةبعاثات ثاين أكسرترترترترترتيد النجات إلةتام العلف(. كما أن زيادة اسرترترترترترتتهالا األغذية ادّهزة تتطّلب                 املزيد من املياه          اسرترترترترترتتخدام                                                                      

                                                                          والطاقة مع ما يرافق ذلك من آثار بيئية حث ال مضع هذه املوارد إلدارة مستدامة. 
 
ّ                                          ويف حال ل تتغرّت عارسرترترترترترترتات اإلةتام، فمن املتوقع أن يسرترترترترترترتاهي التحّول يف أ اط النظي الغذائية يف زيادة اةبعاثات   -  05                                         ّ             

        توى بعض             ّ                                                 وقرتد ي ثر تغرّت املنرتاخ على النواتج التغرتذويرتة، من خالل ترتأثرتاترته على حم                            ّ        غرتازات الرتدفيئرتة، وبرتالترتايل يف تغرّت املنرتاخ. 
                                                 ً            ّ                                         األغذية من املغذيات الدقيقة، وعلى سرترترترترترترترترترترترتالمة األغذية. إضرترترترترترترترترترترترتافًة إىل ذلك، توّلد درجات احلرارة املرتفعة والظواهر املناخية 

             ّ   املوةيال الع تقّلص                             ن قبيل بكترتيا الكامبيلو والسرترترت                                        الةتقال العوامل املمرضرترترتة الع حتملها األغذية م             مواتية أكثر            القصرترترتوى بيئة 
                                           قدرة السكان املصابث هبا على استيعا  املغذيات.

 
        ّ                                                                                     ً    وتشرترترترترترترترترت األدلّة املتزايدة إىل أن أ اط النظي الغذائية ذات التأثرت البيئي املنخفض ميكن أن تكون متسرترترترترترترترتقة أيضرترترترترترترترتاً مع   - 6 0

       ات أقل                                                      يهية الوطنية بشرترترتأن النظي الغذائية الع توصرترترتي باسرترترتتهالا كمي              إن اخلطوط التوج ف                على سرترترتبيل املثال،   و              الصرترترتحة ا يدة. 
ّ    ، قد تسرترترترترترتاعد يف احلّد من ا              كميات كبرتة منه          تسرترترترترترترتتهلك                               ، و اصرترترترترترتة يف ادموعات السرترترترترترتكاةية الع       احلمراء  م   و        من اللح          اةبعاثات                  

    ذيرترترتة           ملنرترترتاخ والتغرترترت   ا                                                                                     ّ غرترترتازات الرترترتدفيئرترترتة. لكن مرترترتا زال من الضرترترترترترترترترترترترترتروري إجراء مزيرترترتد من البحوث لفهي الروابط القرترترتائمرترترتة بث تغرّت 
             الغذائية.       والنظي
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                                                    جعل نظم األغذية أكثر كفاءة  و مولية وقدرة على الصمود   : 6        التحد ي 
 
    هذه    ي سرترترت     م                                         متنامم لسرترترتالسرترترتل اإلمداد العاملية يف معظي البلدان. وتت                      تغرتات تعكس وجود منحى           ةظي األغذية       تشرترترتهد  - 7 0

             عدة أقاليي                            تتغرت يف ظل االعتماد املتزايد يف        ولكنها  .      ىل جنب    ً  جنباً إ                                              النظي بتعايش قنوات اإلمداد العصرترترترترترترترترترترترترترترية والتقليدية
                                                                                                  سرترترتالسرترترتل اإلمداد العاملية وةظي التوزيع الواسرترترتعة النطا  )مثل املتاجر الكّبى( الع تسرترترتتجيب إىل التغيرتات يف الطلب     على
                     بع املتغرت لنظي األغذية     الطا                                                                           األغذية وإىل األفضرترتليات يف النظي الغذائية، وتسرترتاهي فيها يف الوق  ذاته. ويف حث يقوم     على

                     ّ       ً                                                                        بتحسرترتث الكفاءة، فهو يوّلد أيضرترتاً حتديات وخماوف جديدة على صرترتعيد حمتوى أغذية عديدة من السرترتعرات احلرارية العالية 
             عة من الفاقد                              ىل أسرترترترترترترترترتوا  جمدية، واملسرترترترترترترترترتتويات املرتف إ                 واملزارعث األسرترترترترترترترترتريث       املنتجث      صرترترترترترترترترتغار       ةفاذ                            والقيمة التغذوية املتدةية، و 

                                                                                            األغذية، والقضرترترترترترتايا املتصرترترترترترتلة بسرترترترترترتالمة األغذية وصرترترترترترتحة النباتات واحليواةات، وازدياد كثافة الطاقة والبصرترترترترترتمات     من        واملهدر
                                                     ً                                                 اإليكولوجية املرتبطة بتمديد طول السرترترترترترترترترتالسرترترترترترترترترتل الغذائية. وتوخياً لفهي تبعات هذه التحديات بالنسرترترترترترترترترتبة إىل األمن الغذائي 

      ثارها                                                     ا من منظور ةظي األغذية بصرترترترترترترتورة عامة، مع تركيز خاص على آ                                           والتغذية يف املسرترترترترترترتتقبل على حنو أفضرترترترترترترتل، ينبغي تناوهل
                                                                          على السالسل الغذائية التقليدية، وعلى املنتجث واملستهلكث الذين يعتمدون عليها.

 
                                                                     ً     ً            وميكن أن تشرترترترترترترترترتكل التغيرتات يف طابع التفاعالت بث املزرعة والسرترترترترترترترترتو  واملسرترترترترترترترترتتهلك مصرترترترترترترترترتدراً هاماً لنمو الدخل   - 0 0

                                                                                   يف املناطق الريفية واحلضرترترترية على السرترترتواء. وميكن لسرترترتالسرترترتل اإلمداد املنظمة أن تزيد كفاءة تدفقات                  واسرترترتتحداث الوظائف 
        ً              طريف حتدياً لألمن الغذائي  ت        إال أهنا                                                           ً              املنتج من املدخالت إىل املزارعث، مث إىل متاجر البيع بالتجزئة وأخرتاً إىل املسرترترترترترتتهلكث، 

ً                             ّ         مثاًل، يف حال أصرترترترترترترترترترترتبح  ةظي التوزيع مرّكزة يف منا                            ً       ً               ً         طق حضرترترترترترترترترترترترية غرت ةائية وأكثر ثراًء. إضرترترترترترترترترترترتافًة إىل ذلك، غالباً ما تكون   
                              ً                                                                        متطلبات املتاجر الكّبى أكثر صرترترترترترترترترترترترترترامًة، مثل املتطلبات املتعلقة بالتماثل واالتسرترترترترترترترترترترترترتا  واإلمداد املنتظي واألحجام الكبرتة، 

            مة يثرت خماوف            ّ اإلمداد املنظّ                                                          ّ                 وبالتايل قد يصرترترترترترتعب على صرترترترترترتغار املنتجث االسرترترترترترتتجابة إليها. وهذا التغّلب املتزايد لسرترترترترترتالسرترترترترترتل 
                                                                                                       متزايدة حيال كفاءة اةعكاسرترترترترترترترترترترترترترتاهتا وعدهلا. ويف الوق  ذاته، تبقى ةظي األغذية احمللية هامة، رغي "ثورة املتاجر الكّبى" 

                         يف املائة من اسرترترترترتتهالا األغذية     92                                               سرترترترترتالسرترترترترتل عصرترترترترترية وعاملية لامدادات الغذائية. ويتأتى حىت  ل                يصرترترترترتاحبها من ظهور     وما
                                              املنخفضة الدخل من مصادر حملية يف املناطق الريفية.        البلدان   يف
 
                                                                                             ويف البلدان املنخفضرترترتة الدخل، يصرترترتل الفاقد يف األغذية على امتداد سرترترتالسرترترتل القيمة الغذائية، وينتج عن حدود   - 9 0

               املرتفعة الدخل،      طة و   ّ                  وأّما يف البلدان املتوسرترترترترترت          والتسرترترترترترتويق.       عبئة                                                       إدارية وفنية يف جماالت احلصرترترترترترتاد والتخزين والنقل والتجهيز والت
                                                                                                     في عزى املهدر من األغذية بصرترتورة رئيسرترتية إىل سرترتلوكيات املسرترتتهلكث وإىل السرترتياسرترتات واألةظمة الع تعاا أولويات قطاعية 

ّ                                                                         فعلى سبيل املثال، قد تشّجع اإلعاةات الزراعية على إةتام فائض من احملاصيل الغذائية ي دي إىل خفض األسعار        أخرى.                       
               ً  ا أو هدرها. عالوًة   اهن                     إىل األغذية الع يتي فقد   -                                        لى امتداد سلسلة القيمة ومن جاةب املستهلكث ع   -                 واالهتمام الذي يوىل

                                                                                              على ذلك، فإن سرترترترترترترترتالمة األغذية ومعايرت ا ودة قد تزيل األغذية الع ما زال  آمنة لالسرترترترترترترترتتهالا البشرترترترترترترترتري من سرترترترترترترترتلسرترترترترترترترتلة 
            اريت اةتهاء                              والفشرترترتل يف اسرترترتتخدام األغذية قبل ت                              إن التخطيط غرت املالئي للمشرترترتجيات ف                            اإلمداد. وعلى صرترترتعيد املسرترترتتهلكث، 

             ً               قد ي دي أيضاً إىل هدر األغذية.         صالحيتها
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                                                                                           وقد ارتبط حتديث سرترترتالسرترترتل اإلمدادات الغذائية باةبعاثات أعلى لغازات االحتباس احلراري من مدخالت ما قبل   -  92
      ملزرعة                                 ل( واألةشرترتطة بعد خروم املنتجات من ا                                                               السرترتلسرترتلة )األمسدة، واآلالت، ومبيدات احلشرترترات، واملنتجات البيطرية، والنق

                                  )النقل والتجهيز والبيع بالتجزئة(.
 
                                                                                                وسرترتيتمثل التحدي بالنسرترتبة إىل العديد من البلدان املنخفضرترتة واملتوسرترتطة الدخل يف إجياد مسرترتارات ديناميكية تربط   -  93

            دن حبصرترترتة األسرترترتد                      ا هذه األسرترترتوا . وحتظى امل                                                                   ةظي األغذية احمللية باألسرترترتوا  احلضرترترترية املتنامية، ويف اةتهاز الفرص الع توفره
      زارعث  مل      صرترترترترترترترترترترترترترتغرترتار ا                                                                                 من الطلرترتب على املنتجرترتات العرترتاليرترتة القيمرترتة مثرترتل الفرترتاكهرترتة، واخلضرترترترترترترترترترترترترترترتار ومنتجرترتات األلبرترتان، حيرترتث ميكن ل

                   وضرترترتع ةظي أغذية تربط           . كما أن    ً             ّ            ّ              ةظراً إىل العمل املكّثف الذي تتطّلبه تلك املنتجات                 أن يتمتعوا مبزايا                  وللمزارعث األسرترترتريث 
                                                                                                     زارعث باملدن قد ي ثر بشرترترترترترترتكل كبرت على التخفيف من وطأة الفقر يف األرياف وحتقيق التنمية الزراعية. وهناا مسرترترترترترترتارات   امل

                                                                                                 بديلة عكنة: يقضرترتي أحدها بربط املنتجث على ةطا  صرترتغرت بسرترتالسرترتل القيمة يف املتاجر الكّبى بشرترتروط مفيدة هلي؛ فيما 
       ألغذية.           نظي احمللية ل  ال                                          تتمثل خيارات أخرى بإعطاء دفع جديد لتطوير

 
                                                                      تحسين فرص كسب الدخل في المناطق الريفية، ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة   : 7        التحد ي 

 
                                                                                                إن اسرترترترتتمرار الالمسرترترترتاواة مينع العديدين من اخلروم من حالة ا وع والفقر الريفي. كما أن الكثرت من الشرترترترتبا  يف   -  90

                                                       لزراعة املتدةية اإلةتاجية. ويف غيا  فرص العمل الالئق، وضرترترترترترترترترترترترترترتعف                                           البلدان املنخفضرترترترترترترترترترترترترترتة الدخل يبتعدون عن العمل يف ا
                                                                          ً                           احلصرترترترترترتول على اخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعية يف املناطق الريفية، يصرترترترترترتبحون جزءاً من تدفقات اهلجرة املتنامية، 

              النسرترتاء واملسرترتنث      ّ فإنّ   ،           اليي عديدة                                                                              مبا يف ذلك التدفقات الدولية منها، بفعل الالمسرترتاواة املنتشرترترة واملسرترتتمرة يف العال. ويف أق
        مثل أحد                                           يف احلصول على املوارد لتحسث اإلةتاجية. وسوف يت     كّبى                                              هي الذين يعتنون باملزرعة لكنهي يواجهون صعوبات  

ّ                     التحّديات الرئيسرترترترترترترترترترتية يف العقود املقبلة بإجياد سرترترترترترترترترترتبل ملعا ة مواطن الالمسرترترترترترترترترترتاواة هذه من خالل حتّوالت ريفية أكثر اولية                                                                            ّ     
                         الروابط بث املدن واألرياف.      بناء        وإعادة

 
                                                                                             وميكن القول إن التحدي األكّب الوحيد من حيث التنمية العاملية يف العقود املقبلة ينشرترترترترترترترترترترترترترتأ عن احلاجة إىل دمج   -  90

                                                                                             مئات ماليث الشرترترترترتبا  يف سرترترترترتو  العمل. وخالل السرترترترترتنوات اخلمس والثالثث املقبلة، سرترترترترتوف يرتفع عدد الشرترترترترتبا  يف الفئة 
ً                        عاماً من مسرترترترترترتتواه احلايل العايل أصرترترترترترتاًل حيث بل  مليار  رترترترترترتخص عام     04 و    35           العمرية بث            مليار  رترترترترترتخص    0 . 3     ، إىل     0235    ً                        
                                                                              . وسرترترترترترتوف يعيش معظي ه الء الشرترترترترترتبا  يف أفريقيا جنو  الصرترترترترترتحراء الكّبى ويف جنو  آسرترترترترترتيا. كذلك،     0252         حبلول عام 

               خروم من الفقر                 لنسرترترترترترتبة إىل األسرترترترترترتر لل                                                         ً           تشرترترترترترتكل املسرترترترترترتتويات املرتفعة لبطالة الشرترترترترترتبا  يف املناطق الريفية صرترترترترترتعوبًة أسرترترترترترتاسرترترترترترتية با
            اصرترترتة التعليي   و    -                 ّ                                                                  على حنو مسرترترتتدام. وأّما بناء رأس املال البشرترترتري من خالل توفرت اخلدمات االجتماعية األسرترترتاسرترترتية ا يدة

ّ           ساس للحّد من الفقر.  األ            فهو ميثل حجر    -        والصحة         
 
                           كاين النمو ا ديد يف األعمال،                                                              ويف العديد من البلدان املنخفضرترترترترترترترترترترترترترتة واملتوسرترترترترترترترترترترترترترتطة الدخل، يتجاوز النمو السرترترترترترترترترترترترترترت  -  94

                                                                                                         كما أن التوسع احلضري السريع ل يجافق بنمو عاثل يف الوظائف غرت الزراعية. وبالتايل، جيب أن تستمر اخلدمات الزراعية 
                                      باستيعا  حصة كبرتة من العاملث ا دد.             جتهيز األغذية                         واملتصلة بالزراعة وعمليات 
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ّ                                                   ة االقتصرترترتادية ومن التحّول اهليكلي للزراعة. إ ا يف العقود املقبلة، سرترترتوف تتسرترترتارع                 ً          وتشرترترتكل اهلجرة جزءاً من التنمي  -  95                     
           ً                                                                        ّ                        اهلجرة هروباً من احملنة، داخل البلدان وبينها، بفعل ازدياد عدد سرترترترترترترترترتكان العال، والعوملة، وتغرّت املناخ والنزاع السرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترتي. 

                                أسرترترترترترترترترترترتباهبا ا ذرية ورفع مسرترترترترترترترترترترتتوى احلصرترترترترترترترترترترتول                                     ً                       وسرترترترترترترترترترترتوف تتطلب إدارة تدفقات اهلجرة جهوداً إضرترترترترترترترترترترتافية، مبا يف ذلك معا ة
                                                   احلماية االجتماعية وفرص العمل يف بلدان املنشأ والوجهة.    على
 

          والنزاعات          والكوارث                                              بناء القدرة على الصمود في وجه األزمات الممتدة   : 8        التحد ي 
 
           ية والفقر.      التغذ                                   طريف التحديات األكّب ملكافحة ا وع وسرترترترترترترترترتوء  ت   ع           السرترترترترترترترترتياقات ال     بعض                   تشرترترترترترترترترتكل األزمات املمتدة   - 6 9

                                        ً                            عوامل من صرترترترتنع اإلةسرترترترتان وأخطار طبيعية )غالباً ما حتصرترترترتل بالتزامن مع بعضرترترترتها(،    -                              ويوجهها مزيج من األسرترترترتبا  املتكررة
                                                                                                       والنزاعات العنيفة، واألزمات الغذائية الطويلة، واهنيار سرترترترترترترترترترترترترترتبل املعيشرترترترترترترترترترترترترترتة وةظي األغذية، وعدم كفاءة احلوكمة والقدرات 

    االت     ً        ً       ً  بلداً وإقليماً متأثراً حب    02                                     ً           نامجة عنها. ويعيش ةصرترترترتف مليار  رترترترتخص تقريباً يف أكثر من   ال    ات                   امل سرترترترتسرترترترتية ملواجهة األزم
        ورفاههي                                                                                  األزمات املمتدة، وال سرترترترترترترترترترترترترترتيما يف أفريقيا. كما أن معظي ه الء األ رترترترترترترترترترترترترترتخاص يسرترترترترترترترترترترترترترتتمدون أغذيتهي ودخلهي    من 
         الطوار                  يف املائة من أموال     02      ة )أو                                                                   الزراعة والقطاعات املتصرترترترترترترترترترترترترترتلة هبا. وقد توجه ثلثا املسرترترترترترترترترترترترترترتاعدة اإلةسرترترترترترترترترترترترترترتاةية الدولي   من
                                                                                                     البلدان األعضرترترترتاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصرترترترتادي( إىل حاالت األزمات املمتدة أو املتكررة الع تدوم    إىل

                          باملعدل مثاين سنوات أو أكثر.
 
       املعيشرترترترترتة         ّ                ل املعطّلة الرئيسرترترترترتية لسرترترترترتبل                                                                  وتشرترترترترتكل النزاعات، باإلضرترترترترتافة إىل األزمات املمتدة والكوارث الطبيعية، العوام  - 7 9

                                                                                                        الزراعية، واألمن الغذائي والتغذية. كما أهنا تسرترترترترترترترترترترترترتاهي يف موجات النزويف واهلجرة. ويف العقود األخرتة،  رترترترترترترترترترترترترتهد العال زيادة 
ّ                    حّدة النزاعات والكوارث  يف    ية                 للمخاطر، والشرترترترترترترترترتمول        املدركة                                          . وسرترترترترترترترترتيكون من الضرترترترترترترترترتروري وضرترترترترترترترترتع املزيد من العمليات        تواترها   

                                    للوقاية من ةشوء النزاعات حول العال.          والعادلة
 

                                                                           الوقاية من ا فات العابرة للحدود والتهديدات النا ئة على الزراعة ونظم األغذية   : 9        التحد ي 
 
                                                                                         تتعري النظي الزراعية وةظي األغذية إىل هتديد مسرترترترترترترترترترترترترترتتمر بفعل الزيادة املقلقة يف عدد حاالت تفشرترترترترترترترترترترترترترتي اآلفات   - 0 9

                                                                                العابرة للحدود، واألحداث املتصرترترترترتلة بسرترترترترتالمة األغذية واإل رترترترترتعاع. ومتثل إةفلوةزا الطيور، ومري                             واألمراي احليواةية والنباتية
                                                                                                  جنون البقر، وآفة ادجات الصرترترترترترترترترترترترترترتغرتة، وغزو ا راد، واألمراي الع تصرترترترترترترترترترترترترترتيب القمح، والكسرترترترترترترترترترترترترترتافا، والذرة واملوز، واآلفات 

         لة قليلة                                         الع حتملها األغذية والسرترترتموم الفطرية جمرد أمث                                                           واألمراي الع تصرترترتيب الغابات، واألمراي املائية، والعوامل املمرضرترترتة
                  ّ        ً                                                                      عن التهديدات الع مّلف آثاراً ضرترترترترترتارة على األمن الغذائي، وصرترترترترترتحة اإلةسرترترترترترتان، وسرترترترترترتبل املعيشرترترترترترتة، واالقتصرترترترترترتاديات الوطنية 

ّ                 ً                         واألسوا  العاملية. ويتحّمل تغرت املناخ جزءاً من املس ولية يف ظهور حاالت                 يف ةظام األغذية.       طوار                      
 
                                                      ً       ً                                   متثل مكافحة اآلفات واألمراي النباتية العابرة للحدود جاةباً رئيسرترترترترترترترترترترترتياً يف إةتاجية النباتات إذ تسرترترترترترترترترترترترتمح بتقليص   و   - 9 9

ّ                                                                                  خسرترترترترترترترتائر الغاّلت يف احملاصرترترترترترترترتيل واملراعي. كما أن التخفيف من اسرترترترترترترترتتخدام مبيدات احلشرترترترترترترترترات الكيميائية واالسرترترترترترترترتتعاضرترترترترترترترتة            
      ، سوف                                                    وجية، يف إطار اعتماد ةظي متكاملة لاةتام وإدارة اآلفات                                                 عنها مببيدات حشرات بيولوجية وبعوامل املكافحة البيول
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  ة                                                                نباتية. كذلك، فإن األمراي احليواةية العابرة للحدود هي أمراي وبائي  ال         واألمراي    فات   اآل                        يسرترتاعد يف احتواء خطر تفشرترتي 
ّ                                ّ          معدية جداً ميكن أن تنتشرترترترترترترترترترتر بسرترترترترترترترترترترعة كبرتة، بغّض النظر عن احلدود الوطنية. وهي تسرترترترترترترترترترتّبب معدالت م         النفو       عة من    رتف         ً                            

                                                                                                         واملري بث احليواةات. ويضرترترترترترترترترتر تفشرترترترترترترترترتي األمراي احليواةية العابرة للحدود باألسرترترترترترترترترتوا  احليواةية الدولية واإلقليمية وبالتجارة 
ّ                       يطريف هتديداً مستمراً لسبل املعيشة لدى مريب احليواةات يف البلدان املتقدمة، وعلى حنو أكثر حّدة، يف البلدان النامية.     ا مب                                                                ً       ً          

                                                                                                ال تتوفر القرترتدرات الكرترتافيرترتة والتنسرترترترترترترترترترترترترترتيق الرترتدويل لفهي املخرترتاطر، والوقرترتايرترتة من األمراي احليواةيرترتة العرترتابرة للحرترتدود،        ً  وحرترتاليرترتاً،
                     ومكافحتها واستئصاهلا.

 
                                                      ً                           ّ               كما أن اللجوء املتزايد إىل تربية احليواةات الكثيفة اسرترترترترترترترترترترترترترتتجابًة للطلب املتغرت على األغذية يوّلد خماطر مرتبطة   -   322

ّ                                      الصرترترترترترتحة وسرترترترترترتالمة األغذية بسرترترترترترتبب مصرترترترترترتدر تلّوث أعلى، واسرترترترترترتتخدام أكّب للمضرترترترترترتادات احليوية                   ببعض املشرترترترترترتاكل يف جمال                                 
                                         (، ورمبا ازدياد حاالت تفشرترترترترترترترترترترتي األمراي احليواةية          امليكروبات                                       يرافقها من خماوف على صرترترترترترترترترترترتعيد مقاومة مضرترترترترترترترترترترتادات    ما    )مع

                      عد البياةات التفصيلية                  ال، إ ا ال تتوفر ب                                            ً     ً                       الوبائية. وتشكل األمراي الع حتملها األغذية سبباً هاماً للمرضية والوفيات يف الع
                                                                           منة وكلفتها، و اصرترترترترترترترترتة العبء النا رترترترترترترترترتىء عن امللوثات الطفيلية والكيميائية يف األغذية.  آل                         عن مدى اةتشرترترترترترترترترتار األغذية غرت ا

                                                                                            تتعري سرترترترتالمة األغذية إىل خطر أكّب بعد بفعل االسرترترترتتخدام غرت اآلمن للمياه املسرترترترتتخدمة يف جتهيز األغذية، وسرترترترتوء    وقد
                                          ً                                                                مناولة األغذية، وحمدودية مرافق التخزين، إضرترترترترترترترتافًة إىل سرترترترترترترترتوء إةفاذ املعايرت التنظيمية. وتتفاقي هذه املخاطر بسرترترترترترترترتبب ارتفاع 
ّ                                                           ّ              املقاومة للمضرترترترترترترترترترترترترترتادات احليوية الع هتّدد الوقاية واملعا ة الفعالة دموعة متنامية من اإلصرترترترترترترترترترترترترترتابات الع تسرترترترترترترترترترترترترترتّببها البكترتيا،                               

      سرترترترترتتخدم    ت             امليكروبات                                                   طريات، وقد تقلب مكاسرترترترترتب الطب العصرترترترترتري. وما زال  مضرترترترترتادات                           والطفيليات، والفرتوسرترترترترتات والف
                                                           ً                               بشرترترترترترترترترتكل كبرت، ليس فقط للمحافظة على صرترترترترترترترترتحة اإلةسرترترترترترترترترتان واحليوان، إ ا أيضرترترترترترترترترتاً يف السرترترترترترترترترتيا  األوسرترترترترترترترترتع لجبية احليواةات 

          الزراعية.         والصناعة
 

           ني والدولي                                                      معالجة الحاجة إلى حوكمة متسقة وفعالة على الصعيدين الوط  :   10        التحد ي 
 

ّ  وهو األهّي،   ً  أخرتًا   -   323                                                    كرترتل هرترتذه التحرترتديرترتات. وسرترترترترترترترترترترترترترتوف تتطلرترتب مواجهتهرترتا اعتمرترتاد ةرت ه ج                          مثرترتة ترابط إىل حرترتد كبرت بث         
                                                                                                     سرترتياسرترتاتية متكاملة على الصرترتعيدين الوطين والدويل. ولن يكون من السرترتهل تصرترتميي هكذا ةرت ه ج لالسرترتتجابة إىل التحديات 

   ية                                                                    السياسات اخلاصة بالقطاعات، وإىل الثغرات الرئيسية يف آليات احلوكمة العامل            ً                         العديدة ةظراً إىل املسارات السابقة لوضع 
                                                 والوطنية، والنظي التنظيمية، وأطر الرصد واملساءلة.

 
     صرترترترترترترترترترترترترتلة،               العاملية ذات ال          والتطورات                   وغرتها من االتفاقات                             واتفا  باريس بشرترترترترترترترترترترترترتأن تغرت املناخ       0202           إن خطة عام   و   -   320

ّ                         تشرترترترتّدد على ترابط هذه التحديات ّ      ً                               مواجهتها. وهي تقّر أيضرترترترتاً بضرترترترترورة املزم بث تدابرت خمتلفة لتح          ّ الع يتعّث                 قيق األهداف                 
                                                                                                     املجابطة، وأن القيام بذلك سوف يثرت طلبات فنية جديدة على واضعي السياسات على املستويات كافة، وطلبات جديدة 

ً        لة أواًل، املزم                      تشرترتمل التحديات ذات الصرترت                                                                  بشرترتأن وضرترتع ترتيبات م سرترتسرترتاتية والتنسرترتيق على مسرترتتويات خمتلفة من احلوكمة. و       
ّ                                 بث الصرترترترترترترترترترترترترترتكوا الع جيري تنفيذها على مسرترترترترترترترترترترترترترتتويات خمتلفة من احلوكمة بطر  تعّزز بعضرترترترترترترترترترترترترترتها البعض، بينما يتي اإلقرار                                                               
                                ً                                                                        باملقايضرترترترتات احلتمية واحتوائها. ثاةياً، االسرترترترتتفادة من الت زرات بث أهداف التنمية املسرترترترتتدامة واملقاصرترترترتد، وبث السرترترترتياسرترترترتات 

                        احمللية والبلدية واملركزية               على املسرترتتويات        املصرترتلحة                                                          ية املختلفة، وبث التدابرت املتنوعة الع يتخذها املوظفون وأصرترتحا        القطاع
                               والوطنية واإلقليمية والدولية. 
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                                                                                              واحلوكمة األكثر اولية ضرترترورية لتحسرترتث احلوار بشرترتأن البدائل الصرترتعبة الع ينبغي اعتمادها يف جمال السرترتياسرترتات،   -   320
ّ                                                                                         يف هتميش الفقراء حبّد ذاهتي الذين يفتقرون إىل القوة السرترتياسرترتية للتأثرت على القرارات، وللجوء السرترتتخدام موارد الفقراء     ولتال                 

                                                                                          ار بصرترترترترترترتورة تدرجيية يف عملية التنمية. كما أن املنافسرترترترترترترتة املتنامية على املوارد الطبيعية يف احلاالت حيث ك               وقدرهتي على االبت
   لى  ع                                                                   سرترترترترترتكان املسرترترترترترتتبعدين إقرار حمدود باحلقو ، مبا يف ذلك احلقو  غرت الرمسية يف احلصرترترترترترتول                           يكون للفقراء أو غرتهي من ال

                                                                                                        املوارد الطبيعية، واسرترترترترترترترترترترتتخدامها، قد تدفع إىل خسرترترترترترترترترترترتارة فقراء األرياف للموارد الطبيعية الع يعتمدون عليها يف معيشرترترترترترترترترترترتتهي 
                                     كوارث(. كما أن ضرترترترترترترترترترترترترترتمان هذه احلقو ، و اصرترترترترترترترترترترترترتة                                                           ) اصرترترترترترترترترترترترترترتة يف حالة األزمات املمتدة ويف املناطق املتأثرة بالنزاعات وال

                                                                                                 خالل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشرترترترتأن احلوكمة املسرترترترت ولة حليازة األراضرترترترتي، ومصرترترترتايد األمساا والغابات، ولدعي    من
                         م    م                                            ً       ً              اإلعمال املطرد للحق يف غذاءم كافم يف سيا  األمن الغذائي يشكل ضرورة حيوية، وحتدياً أساسياً يف جمال احلوكمة.

 
ّ               ّ                           كذلك، يطريف النمو السرترترتكاين السرترترتريع، و اصرترترتة يف املناطق املعّرضرترترتة لتأثرتات تغرّت املناخ، والنزاعات وامل سرترترتسرترترتات   - 4  32                                                   

                                                                                               الضرترترترترتعيفة حتديات خاصرترترترترتة يف جمال احلوكمة. وحث يصرترترترترتطدم طلب احلصرترترترترتول على املوارد الطبيعية من أجل التنمية حبركات  
  ة                                                        زمات من فعل اإلةسرترترترترتان، قد تصرترترترترتبح الضرترترترترتغوطات على املوارد الطبيعي                  ً                         كبرتة للسرترترترترتكان اسرترترترترتتجابًة إىل الكوارث الطبيعية واأل

                                                                                                    مصرترتدر ةزاعات عنيفة. وسرترتيكون من الضرترتروري حتسرترتث حوكمة املوارد الطبيعية باالسرترتتناد إىل مفاهيي حوكمة احليازة لوضرترتع 
        الغابات   و        ألمساا،                                                                                       إطار مرن من أجل التخفيف من آثار النزاعات الوجودية بشرترتأن احلصرترتول على األراضرترتي واملياه ومصرترتايد ا

ّ                                          وحّلها، وااية التنوّع البيولوجي وتوفرت خدمات النظام اإليكولوجي.                ّ   
 

       لزراعة  ا                                              كما أن الكثرت من املوارد الع تعتمد عليها قطاعات                         ً     ً                 وي دي التعاون الدويل دوراً هاماً يف هذه السرترترتياقات.   - 5  32
   ئة                                            برة للحدود بطبيعتها. ومن  رترترترترترترترترترترتأن التغرتات يف البي  عا   -                                                  كاملياه واألرصرترترترترترترترترترترتدة السرترترترترترترترترترترتمكية والغابات والنظي اإليكولوجية      -
   عن                                                                                               ً ت دي إىل تغرتات يف توافر تلك املوارد وةزويف األةواع والبشرترترترترتر واألةشرترترترترتطة البشرترترترترترية يف سرترترترترتعيها للتكيف معها. فضرترترترترتالً    أن

                                                                                           ذلرترترترتك، فرترترترتإن األحرترترترتداث القصرترترترترترترترترترترترترترتوى مثرترترترتل حرائق الغرترترترتابرترترترتات وغزو األةواع واآلفرترترترتات واألمراي إ رترترترتا تعّب احلرترترترتدود الوطنيرترترترتة. 
  ي  ه                                                                            ً                    السرترترترتياسرترترترتات وامل سرترترترتسرترترترتات املعنية بالوقاية من املخاطر وةقاط الضرترترترتعف احملددة الع تتأثر سرترترترتلباً بتغرت املناخ وإدارهتا     وإن

                                                                              بشكل أساسي حملية ووطنية، إ ا ميكن دعمها بفعالية بواسطة التعاون واألدوات الدولية.
 

    عمل                                         ة لألغذية والزراعة؛ واالسرترتتجابة إىل حتديات ال                                                وتشرترتمل جماالت أخرى لتحسرترتث احلوكمة متويل التنمية الشرترتامل  - 6  32
                                                                                                      واهلجرة؛ ومعا ة الثغرات يف النظام التجاري املتعدد األطراف املتصرترترترترترترترترترترترترترتل بنظي األغذية والزراعة؛ وتوفرت الوصرترترترترترترترترترترترترترتول املفتويف 

                يف جمال احلوكمة.        املصلحة                                           للبياةات واإلحصاءات هبدف تعزيز دور مجيع أصحا  
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 الرئيسيةها خصائص المنظمة ووظائف -يمج
 

ّ                                                                 إن االجتاهات والتحديات حمّددة على ةطا  واسرترترترترترترترترترترترترترتع، وال ميكن أن تتطر  إليها املنظمة مبفردها. وهبدف فهي   - 7  32                       
ّ                        التبعرترتات على اإلطرترتار االسرترترترترترترترترترترترترترتجاتيجي للمنظمرترتة، ينبغي النظر إىل هرترتذه التحرترتديرترتات يف ظرترتّل خصرترترترترترترترترترترترترترترتائص املنظمرترتة ووظرترتائفهرتا                                                                      

  .                    األساسية املوافق عليها                   ئص املنظمة ووظائفها                             ً      ً    األساسية. ويشمل هذا ا زء عرضاً موجزاً خلصا
 

 لمنظمة األغذية والزراعة األساسيةالخصائص التنظيمية 
 

ّ        إن أهي اخلصرترتائص ومواطن القوة األسرترتاسرترتية ألي منظمة هي تلك املتأصرترتلة فيها والع تنفرد هبا، والع حتّدد مساهتا   - 0  32                                                                                      
      نظمة:                                  ً                 ة يف منظمة األغذية والزراعة ومتثل معاً ميزة تنفرد هبا امل                                                التنظيمية األساسية. ومثة خصائص أساسية متعددة متأصل

 
                                                                                              فهي وكالة األمي املتحدة املتخصرترترتصرترترتة يف جمال األغذية والزراعة، املكلفة مبهمة  رترترتاملة من البلدان األعضرترترتاء فيها     )أ(

                 د األمساا والغابات   اي                                                      ما يتعلق شميع جواةب األغذية والزراعة )مبا يف ذلك إدارة مصرترترترترترترترترت                     ً  تتمثل يف العمل عاملياً يف
  ؛                واإل ائية بأكملها                 املساعدة اإلةساةية        سلسلة                                            واملوارد الطبيعية(، واألمن الغذائي والتغذية يف 

                                                                                             وتتسي بوضعها احلكومي الدويل وحبيادها ومبا لديها من سلطة توفرت منتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو كل     ) (
                                   منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة؛ 

                                                                                 ولديها سلطة أن تطلب من أي دولة من الدول األعضاء تقدمي معلومات ذات صلة بغري املنظمة؛  (  )م
                                                                               ً                وميزاةيتها العادية مستمدة من اال جاكات املقررة الع توفر كمية موارد مضموةة متثل حداً أدىن ميكن مصيصها     )د(

ّ               هزة الرئاسية، وتكّملها مسامهات طوع                                                      لألةشطة ذات األولوية الع تتفق عليها البلدان األعضاء يف األج   ،    كّبى    ية                   
                                                       نظمرترتة األغرترتذيرترتة والزراعرترتة من أجرترتل تعزيز معرترتارف املنظمرترتة وزيرترتادة                    لألهرترتداف االسرترترترترترترترترترترترترترتجاتيجيرترتة مل                  ً  تتزايرترتد تعبئتهرترتا دعمرترتًا 

            ةطا  عملها؛
      ةطا                        وإن كاةوا منتشرترترترترترترترترترين على   -                                                           ولديها موظفون ميلكون طائفة واسرترترترترترترترترتعة من اخلّبة يف خمتلف جماالت مهمتها      )هرت(

                               يعملون بطريقة متعددة التخصصات؛   -    ضيق 
                                                                                             ولديها وجود على املسرترترترترترترترترترترترترتتوى القطري تدعمه أفرقة خّباء إقليمية وعاملية، لالسرترترترترترترترترترترترترتتجابة للطلبات الع تعّب عنها     )و(

                  البلدان واألقاليي.
 

 كيف تضطلع بها المنظمة - الرئيسية الوظائف
 

            بالتايل، متثل                                               ة الع جيب أن تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. و                      بأهنا وسائل العمل احلامس          الرئيسية   ّ           ت عّرف الوظائف   - 9  32
                                                                                                 ً      ً   أةواع التدخالت الع سرترترترترترتتعطيها املنظمة األولوية يف خطة عملها. وهي جماالت من املتوقع أن تلعب املنظمة فيها دوراً قيادياً، 

   ها                       مع  رترترترترترترترترترتركاء وأن تكثف جهود                      ً     ً                                            ولكن ليس بالضرترترترترترترترترترترورة دوراً حصرترترترترترترترترترترياً. ويف مثل هذه احلاالت يكون على املنظمة أن تعمل 
                                              الستحداث  راكات اسجاتيجية وتفعيل هذه الشراكات.
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                                                                                         تيسرترترترترت ودعي عمل البلدان يف وضرترترترتع وتنفيذ الصرترترترتكوا املعيارية وتلك اخلاصرترترترتة بوضرترترترتع املواصرترترترتفات مثل االتفاقات     )أ(
          ت العاملية   يا                                  . وسرترترترترترترترتيتي تطوير هذا العمل على املسرترترترترترترترتتو        وغرت ذلك        الفنية                                 الدولية ومدوةات السرترترترترترترترتلوا واملواصرترترترترترترترتفات 

                                                                                            واإلقليمية والوطنية من خالل آليات احلوكمة العاملية واحلوار بشرترترترترترترتأن السرترترترترترترتياسرترترترترترترتات والدعي واملشرترترترترترترتورة، إىل جاةب 
                                                                       وضع السياسات الالزمة على املستوى القطري وتنمية القدرات امل سسية لتنفيذها.

  .            وطة باملنظمة                   ت املتصرترترترترترترترترترترترتلة باملهمة املن                                                        جتميع وحتليل ورصرترترترترترترترترترترترتد وحتسرترترترترترترترترترترترتث النفاذ إىل البياةات واملعلومات يف اداال    ) (
                                                                                            ويشرترترترترترترترترترترترترتمل ذلك تطوير املنظورات واالجتاهات والتوقعات العاملية واإلقليمية وما يقجن هبا من اسرترترترترترترترترترترترترتتجابة من قبل 
                                                                                         احلكومات وأصحا  املصلحة اآلخرين )السياسات والتشريعات واإلجراءات على سبيل املثال(، وتقدمي الدعي 

   ة.                                                                    مية القدرات امل سسية لالستجابة إىل التحديات الع مت حتديدها واخليارات املمكن        يف جمال تن         للبلدان       املبا ر 
           واجد منظمة     . تت                                                                             تيسرترترترترترترترترترت وتعزيز ودعي احلوار من أجل السرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترتات على املسرترترترترترترترترتتويات العاملية واإلقليمية القطرية    )م(

        دان على         عدة البل                                                                        األغذية والزراعة بوصرترترتفها منظمة حكومية دولية يف وضرترترتع جيد بشرترترتكل خاص يسرترترتمح هلا مبسرترترتا
                                                                                              املستويث الوطين والدويل يف تنظيي أةشطة احلوار بشأن السياسات املوجهة لتحسث التفاهي حول القضايا اهلامة 

                                             وإبرام اتفاقات بث أصحا  املصلحة و/أو البلدان.
            يي السياسات  ي                                                                                 إسداء املشورة ودعي تنمية القدرات على املستويث القطري واإلقليمي لتحضرت وتنفيذ ورصد وتق    )د(

                                                       . ويشرترترترترتمل ذلك إسرترترترترتداء املشرترترترترتورة والدعي لألةشرترترترترتطة املوجهة إىل تعزيز                                      واالسرترترترترتتثمارات والّبامج القائمة على األدلة
                                                                     امل سسات، وتنمية املوارد البشرية، وإسداء املشورة املبا رة لتنفيذ الّبامج.

       طبيقها                             رسات ا يدة وتنشرها وحتسن من ت                                                      أةشطة املشورة والدعي الع جتمع املعارف والتكنولوجيات واملما       إسداء     )هرت(
  ا                                                                       . حتتام املنظمة بوصرترترترتفها منظمة معرفة إىل أن تكون يف طليعة املعرفة والتكنولوجي                    يف جماالت اختصرترترترتاص املنظمة

                                                                        اختصرترترترترترترترترترترترتاصرترترترترترترترترترترترتها، وإىل أن تكون مصرترترترترترترترترترترترتدرا وأداة تنظيمية لدعي البلدان يف اسرترترترترترترترترترترترتتخدام املعارف       جماالت      يف مجيع 
         التنمية.                            والتكنولوجيات املتاحة ألغراي

        شرترترترترترترتركاء ل ا                                                                                          تيسرترترترترترترترت إقامة الشرترترترترترترتراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بث احلكومات و     )و(
  ة                                                             . أ ةيط  منظمة األغذية والزراعة بوالية واسرترترترتعة تشرترترترتمل مشرترترترتاكل التنمي                                التنمية وادتمع املدين والقطاع اخلاص   يف

                                                      ظور واسرترترترترترترترتع و رترترترترترترترتامل. ومع ذلك، سرترترترترترترترتجكز املنظمة عملها على اداالت                                الرئيسرترترترترترترترتية الع جيب اسرترترترترترترترتتهدافها من من
                                                          تنشرترترترترتئ  رترترترترتراكات قوية مع املنظمات األخرى لتغطية األعمال التكميلية       وسرترترترترتوف                           الع لديها كفاءة خاصرترترترترتة فيها، 

               املطلوبة األخرى.
             تتحمل املنظمة    . ة                                                                          الدعوة واالتصرترترترترترترتال على املسرترترترترترترتتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصرترترترترترترتاص املنظم    )ز(

    تمع  د ا                                                                              مسرترترترترترترترت ولية رئيسرترترترترترترترتية يف توفرت خدمات االتصرترترترترترترترتال واملعلومات يف مجيع جماالت اختصرترترترترترترترتاصرترترترترترترترتها إىل البلدان و 
                                         يتعلق بقضايا التنمية العاجلة وذات الصلة.      يف ما         الشركات                بقوة بشأن مواقع         الدعوة     ، ويف       اإل ائي

 
                                              خلرتة ضرترترترترترترترترترترترترترتمن ةطرتا  واليرتة املنظمرتة، متتع البلرتدان عنرتد مجيع                   ، يف مجيع ادرتاالت الرتدا        الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتيرتة             تكفرتل الوظرتائف   و   -  32 3

                                       ً                                                                 مسرترترترترترتتويات التنمية، ال سرترترترترترتيما أ رترترترترترتد البلدان فقراً، بفرصرترترترترترتة احلصرترترترترترتول على املعرفة واملنافع واخلدمات العامة الع حتتام إليها. 
       ن كوهنا  ع                                                                                           ً ويقتضرترترتي ذلك من املنظمة أن تكون جهة لرسرترترتي السرترترتياسرترترتات العاملية والتيسرترترترت وعقد الشرترترتراكات والتنسرترترتيق فضرترترتالً 

                       جهة للمبادرة واإلجناز.
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                                                                                                    ولكي تتمكن من أداء هذه املهام، ينبغي للمنظمة: )أ( الجكيز على خّبهتا ومعرفتها الفنية، والجويج للممارسات   -  33 3
          االسرترترتتفادة  و                                                           القيام بدور قيادي عند ارتباط األةشرترترتطة باملهمة املنوطة هبا؛ )م(   و                                     ا يدة املتاحة على املسرترترتتوى القطري؛ ) ( 

                                               ً                                              من قدرهتا على إقامة  رترترترترترتبكات التعاون والشرترترترترترتراكات. فضرترترترترترتالً عن ذلك، سرترترترترترتيكون على املنظمة يف بعض احلاالت أن تعزز 
      السبع          لرئيسية ا                                                                                            قدراهتا يف ادالث التنظيمي واخلاص باملوارد البشرية على حد السواء حىت تكون قادرة على تنفيذ الوظائف 

                                                        عب العاملي الرئيسرترترترترترترترترترتي يف توفرت السرترترترترترترترترترتلع العامة وتقدمي املشرترترترترترترترترترتورة بشرترترترترترترترترترتأن                                        على أكمل وجه، و اصرترترترترترترترترترتة لتأكيد مكاةتها كالال
                                            جماالت األغذية والزراعة ومصايد األمساا والغابات.  يف          السياسات 

 
                                                                 هي أهي األدوات الع سرترترتتسرترترتتند إليها املنظمة يف تنظيي وتطوير عملها، جيسرترترتد            الرئيسرترترتية                 ويف حث أن الوظائف   -  30 3

                                                          مسرترترترترترترترترترترترترتة مشرترترترترترترترترترترترترتاكل التنمية حيث سرترترترترترترترترترترترترتجكز املنظمة عملها من خالل برامج اهلدف                           كل من األهداف االسرترترترترترترترترترترترترتجاتيجية اخل
ّ                                                                 االسرترترترترترترتجاتيجي. وبالتايل، سرترترترترترترتوف يتّي تنفيذ تنظيي وتركيز عمل املنظمة ضرترترترترترترتمن كل هدف اسرترترترترترترتجاتيجي من خالل تطبيق                            

        السبعة.          الرئيسية        الوظائف 
 

 األهداف االستراتيجية -دال
 

ّ                       متّثل التحّديات العشرترترة الع مت حتديده  -  30 3                                      ، مبا يف ذلك االجتاهات واخلصرترتائص اإلقليمية،  0          القسرترتي باء.           ا ووصرترتفها يف  ّ       
           دة السرترترترتتعراي                               يف املسرترترترتتقبل القريب. وهي تشرترترترتكل قاع               وادتمع اإل ائي                       ة الع سرترترترتتواجهها البلدان  ي                     املشرترترترتاكل اإل ائية الرئيسرترترترت

ث باألهداف االسرترترتجاتيجية اخلمسرترترتة احلالية،  ّ                                    اإلطار املفاهيمي وةظرية التغيرت اخلاصرترترتّ                 األغذية والزراعة                    يف سرترترتيا  رؤية منظمة                                
                           ووظائفها األساسية وخصائصها:

 
                                                             : املسامهة يف القضاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 3
                                                        جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساا أكثر إةتاجية واستدامة  :  0
                       : احلد من الفقر يف الريف 0
         وكفاءة                                 ً : متكث ةظي زراعية وغذائية أكثر اوالً  4
                                                             : زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 5
 

       ملنظمة،                                                متث وعملي قائي على النتائج بالنسبة إىل جممل عمل ا    هنج       اتباع     على      منها      ً حرصاً          املنظمة،     على       ّ ويتعّث   - 4  33
             طلق، ي سرترترترترترترترترترتتكمل            ومن هذا املن   .       املنشرترترترترترترترترترتودة   ج      النتائ        لتحقيق             تكامل الكايف                                             أن حترص على امتالكها القدرة الفنية الداخلية وال

        ث ا نسث                                                واإلحصاءات واملواضيع املشجكة )تغرت املناخ واملساواة ب        الفنية             يتعلق با ودة         دف سادس  هب                اإلطار االسجاتيجي 
   أي    ت                                      وإدرام اإلحصرترترتاءات واملسرترترتائل املشرترترتجكة بث اداال      الفين                                 ، من أجل ضرترترتمان القيادة على املسرترترتتوى                  واحلوكمة والتغذية(

                            تنفيذ األهداف االسجاتيجية.       من أجل                                              تغرت املناخ واملساواة بث ا نسث واحلوكمة والتغذية 
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 مواءمة األهداف االسجاتيجية مع أهداف التنمية املستدامة
 

ّ                                                                                              ّكل حتقيق املواءمة بث إطار ةتائج األهداف االسجاتيجية وأهداف التنمية املستدامة من أجل مساعدة البلدان  - 5  33    
ّ                       بصرترترترتورة فّعالة على حتقيق مقاصرترترترتدها، اعتباراً هاماً يف هذا االسرترترترتتعراي لاطار االسرترترترتجاتيجي. وترت عرّد خطة التنمية املسرترترترتتدامة         ّ                              ً     ً                                      ر

        وبلداهنا        ملنظمة ا      ً      ً      ً                                                             ميثاقاً عاملياً جديداً للتعاون اإل ائي واحلوكمة الدوليث، وحتدد السرترترترترترتيا  الذي سرترترترترترتتعمل ضرترترترترترتمنه       0202     لعام 
                                           التنمية املستدامة وحتقيق مقاصد قطرية حمددة.                         األعضاء من أجل بلوغ أهداف 

 
                              ً                                             من أهداف التنمية املسرترترترترترتتدامة صرترترترترترتراحًة إىل القضرترترترترترتاء على ا وع وحتقيق األمن الغذائي وحتسرترترترترترتث    0           ويرمي اهلدف   - 6  33

                           واملقاصرترترتد املتصرترترتلة به فكرة أن   0             . ويعكس اهلدف     0202                                                          التغذية، وإىل تعزيز الزراعة املسرترترتتدامة يف الوق  ةفسرترترته حبلول عام 
ّ                                                                  ا وع وسرترترترترترترتوء التغذية مها مشرترترترترترترتكلتان متعّددتا ا واةب، وأن جتاوز هذه األ رترترترترترترتكال من احلرمان هو حتد  متعدد القطاعات.                                  

ّ          إضرترترترترترترترترترتافًة إىل ذلك، تقّر خطة عام                                                                        بأن التقدم احملرز باجتاه حتقيق العديد من أهداف التنمية املسرترترترترترترترترترتتدامة األخرى، ال      0202    ً            
  (  0                                                          الفقراء يف الريف على العمالة املنتجة وفرص العمل الالئق )اهلدف        وحصرترترترترترترتول   (،  3                            سرترترترترترترتيما القضرترترترترترترتاء على الفقر )اهلدف 
    34  ن  ا                                                                (، واسرترترترترترترتتخدام النظي اإليكولوجية البحرية واألرضرترترترترترترتية على حنو مسرترترترترترترتتدام )اهلدف  30              ّ             واالسرترترترترترترتتجابة لتغرّت املناخ )اهلدف 

           دامة. وعلى                  عزيز الزراعة املسرترتت             ً                                               مدى احلد فعلياً من اةعدام األمن الغذائي وسرترتوء التغذية وعلى مدى ت    على       ّ   (، سرترتيتوّقف   35 و
                                           على التقدم باجتاه حتقيق عدد من األهداف األخرى.   0           ّ                               العكس، سيتوّقف التقدم احملرز باجتاه حتقيق اهلدف 

 
                                                          الع تواجهها املنظمة يف مطي املوارد الع تتحكي هبا املنظمة وحدها       0202                          وتتمثل إحدى حتديات خطة عام   - 7  33

             ة مع الشرترتركاء                   وبناء  رترتراكات أسرترتاسرترتي     ّ                                       كيفّية حتفيزها عمل اآلخرين على حنو أكثر فعالية                              من أجل طريف أسرترتئلة أصرترتعب بشرترتأن
 ً    اً إىل                    . واملنظمرتة مرتدعوة أيضرترترترترترترترترترترترترترترت                 األمي املتحرتدة األخرى        ووكرتاالت                       الع توجرتد مقرتارهرتا يف رومرتا          الوكرتاالت                 التنميرتة، مبرتا فيهي   يف

  ّ    ملعّقدة                                 اخلطة ا ديدة من خالل تبسرترتيط املهام ا                                                               مسرترتاعدة احلكومات وامل سرترتسرترتات اإلقليمية والعاملية على التعامل مع تعقيد 
                                           ّ                                                الع حددهتا لنفسرترترترترتها على  رترترترترتكل مشرترترترترتاكل منفصرترترترترتلة ميكن حّلها. ويف هذا الصرترترترترتدد، تعري اخلطة املتوسرترترترترتطة األجل للفجة 

           ّ                                                                           املسرترترترترترترترتامهة املتوقّعة لكل من األهداف االسرترترترترترترترتجاتيجية يف حتقيق أهداف التنمية املسرترترترترترترترتتدامة من جاةب البلدان       0203 -    0230
   ء.     األعضا

 
       ث عدة        املشرترترترترترترتجكة ب             بشرترترترترترترتأن القضرترترترترترترتايا         املنظمة                                                         ومن املهي التذكرت، يف سرترترترترترترتيا  أهداف التنمية املسرترترترترترترتتدامة، بأن رؤية   - 0  33

ّ     ً     ً                                                                        قطاعات ت عّد هنجاً فعاالً من أجل ضرترترترترترترترترترترترترترتمان مواءمة أهداف التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة على حنو وثيق ليس فقط يف كل هدف            
ّ         عّدة قطاعات          املشرترترترترترتجكة بث                   وتّبز قضرترترترترترتايا املنظمة       ً                         أيضرترترترترترتاً عّب كل األهداف االسرترترترترترتجاتيجية.             اسرترترترترترتجاتيجي، بل      ّ        ّ واملتعّلقة بتغرّت    

ّ                          ّ    املناخ، واملسرترترترترتاواة بث ا نسرترترترترتث، واحلوكمة، والتغذية، إضرترترترترتافًة إىل اإلحصرترترترترتاءات، يف عّدة أهداف تنمية مسرترترترترتتدامة، ويّتسرترترترترتي                    ً                                                 
          املستدامة.                                                                                 إدماجها يف برامج املنظمة بأمهية بالغة من أجل مساعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية

 
    على          املتوقعة                     جماالت الجكيز والنتائج    6     اهلدف        يسرترترترترترترتتعري   و                   لكل هدف اسرترترترترترترتجاتيجي      موجز                 د ويرد يف ما يلي عريد   - 9  33

ّ                                                                 ضوء التطّورات، واالجتاهات، والتحديات، يف السيا  العام ألهداف التنمية املستدامة.          
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 من الغذائي وسوء التغذية: المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األ1الهدف االستراتيجي 
 

ّ                                                           على الرغي من التقدم امللحو  املسرترترترترترترترترترترترترتّجل يف م  رترترترترترترترترترترترترترات التنمية خالل العقدين األخرتين، ال يزال ا وع املزمن،   -  02 3                               
      وازاة  مب                                                               اخلامسرتة، وةقص املغذيات الدقيقة،  رتائعث على ةطا  واسرتع. ويشرتهد العال    سرتن                            وةقص التغذية بث األطفال دون 

ّ       لصرترترترترتحة العامة تتمّثل يف الوزن الزائد والسرترترترترتمنة بث خمتلف ادموعات السرترترترترتّكاةية،           على صرترترترترتعيد ا   رتة                   ذلك، ظهور حتديات كب                                              ّ               
                                            إىل األمراي غرت املعدية املتصلة بالنظام الغذائي.    ً  إضافًة 

 
                                                                                               ويف وق  ينتج فيه العال ما يكفي من األغذية إلطعام ا ميع، ال يزال الكثرتون يفتقرون إىل الوسرترترترترترترترتائل إلةتاجها   -  03 3

                                                                                                             و إىل املوارد لشرائها بالكمية وا ودة املناسبتث. وعدا عن األبعاد األخالقية للمشكلة، فإن تكاليفها البشرية واالجتماعية  أ
                                                                                                           واالقتصرترترترتادية للمجتمع هائلة وتتمثل يف فقدان اإلةتاجية، واملشرترترترتاكل املرتبطة بالصرترترترتحة، وفقدان الرفاه، وتراجع القدرة على 

  د                                    معظي البلدان مثقلة بأكثر من  رترترترترترترترترتكل واح    فإن                         ً          ق اإلمكاةات البشرترترترترترترترترترية. إضرترترترترترترترترتافًة إىل ذلك،     ّ                   التعّلي، واوفاي درجة حتقي
                                                                 ّ                                           أ كال سوء التغذية الع ميكنها أن تتزامن يف البلد الواحد أو ادتمع احملّلي الواحد أو األسرة الواحدة أو الفرد الواحد.   من
 

                 املتمثل يف القضرترترترترترترترترتاء   0                         قيق هدف التنمية املسرترترترترترترترترتتدامة                                                 ويف سرترترترترترترترترتيناريو "سرترترترترترترترترترت األمور على النحو املعتاد"، لن يتي حت  -  00 3
                                  سرترترترترتيما يف أفريقيا جنو  الصرترترترترتحراء الكّبى                                        ، وسرترترترترتتسرترترترترتتمر  رترترترترترائح كبرتة من سرترترترترتكان العال، ال    0202              ا وع حبلول عام     على

                               . كذلك تجاجع االجتاهات العاملية يف     0252             وحىت حبلول عام       0202                                             وجنو  آسرترترترترترترترترتيا، باملعاةاة من ةقص التغذية حبلول عام 
ّ                                                                عدل اةتشرترترترترترترترترتار التقّزم ويف أعداد األطفال الذين يعاةون منه، ولكن ليس بالسرترترترترترترترترترعة الكافية، ال م             قيا، لتحقيق            سرترترترترترترترترتيما يف أفري                 

ّ               ّ                     هدف التغذية العاملية  معية الصرترترترترترترترتّحة العاملية املتمّثل بتخفيض عدد األطفال  ّ  الذين يعاةون من التقّزم                                      يف املائة     42     نسرترترترترترترترتبة  ب                      
  .    0205         حبلول عام 

 
     سرترترترترترترترترترترترتيما           ّ      على حنو فّعال، ال      0202                                                     ملنظمة البلدان من أجل تنفيذ خطة التنمية املسرترترترترترترترترترترترتتدامة لعام            وسرترترترترترترترترترترترتوف تدعي ا  -  00 3
                                      على مسرترترترترترترتامهة املنظمة يف القضرترترترترترترتاء املسرترترترترترترتتدام على    3     ّ                  . ويرّكز اهلدف االسرترترترترترترتجاتيجي  0   ّ                        يتعّلق هبدف التنمية املسرترترترترترترتتدامة    ما  يف

ّ                   ةقص التغذية، وةقص املغّذيات الدقيقة، ومشرترترتاك                                                            ا وع، واةعدام األمن الغذائي، وكل أ رترترتكال سرترترتوء التغذية، مبا يف ذلك    ل                      
                                           ّ                                                         الوزن الزائد، والسرترترترترترتمنة، واألمراي غرت املعدية املّتصرترترترترترتلة بالنظام الغذائي. وسرترترترترترتيسرترترترترترتاهي هذا العمل يف حتقيق مقاصرترترترترترتد هديف 

  ف  ا                                                                           ، فيما ت عتّب املقاصرترترترترترترترترتد الواردة ضرترترترترترترترترتمن أهداف التنمية املسرترترترترترترترترتتدامة األخرى، مبا يف ذلك األهد 0 و   0                 التنمية املسرترترترترترترترترتتدامة 
           ً                                ، مهمة جداً من أجل حتقيق هذا اهلدف االسجاتيجي.  35 و    34 و   30
 

                                                                      ة للجوع، واةعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، وجود عدد من العناصر، هي:  ي                          وتقتضي معا ة األسبا  الرئيس  - 4  30
             آليات احلوكمة         ليمة؛ و                              إىل بياةات، ومعلومات، وحتاليل سرترترترت         ً اسرترترترتتناداً                                              االلتزام السرترترترتياسرترترترتي؛ والفهي املشرترترترتجا للمشرترترترتاكل واحللول 

                                                          للسرترترتياسرترترتات، والّبامج، واالسرترترتتثمارات؛ واالرتقاء بالنظي الغذائية      متسرترترتق                                        الشرترترتاملة والتنسرترترتيق بث أصرترترتحا  املصرترترتلحة؛ وإطار 
  . 3   جي                                                      بث ا نسث. وتشكل هذه العناصر ركائز برةامج اهلدف االسجاتي        القائمة        الفجوة     ّ سدّ                            والزراعية لتحسث التغذية؛ و 
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                                 ما يتعلق بكل أ رترترترترترتكال سرترترترترترتوء التغذية،                                                       السرترترترترترتتفادة من اإلمكاةات الكاملة للنظام الغذائي والزراعي يف          ومن املهي ا  - 5  30
                                                                                           اغتنرترتام الفرص وخلق احلوافز لكي يقق النظرترتام ةترترتائج تغرترتذويرترتة إجيرترتابيرترتة. وميكن أن تضرترترترترترترترترترترترترترتمن السرترترترترترترترترترترترترترتيرترتاسرترترترترترترترترترترترترترترتات والّبامج    مع

      غذية،                                   ات الصرترتلة يف النظام بأكمله لتحسرترتث الت                       ً                                       واالسرترتتثمارات األكثر تناسرترتقاً، اماذ إجراءات من جاةب ا هات الفاعلة ذ
                                                                يف مراحل اإلةتام، واحلصاد، والتخزين، والتصنيع، والتسويق، واالستهالا.      يف ذلك    مبا
 

                                                                                                   وتستخدم املنظمة، بصفتها منظمة عاملية، عملها على املستويث العاملي واإلقليمي كأداة لزيادة االلتزام السياسي   - 6  30
                                                                                 سرترترترتتوى القطري. ويف هذا السرترترترتيا ، سرترترترتتسرترترترتاهي املنظمة يف القضرترترترتاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي                     وبناء القدرات على امل

  :     ةواتج              ( من خالل أربع  3                             وسوء التغذية )اهلدف االسجاتيجي 
 

                                                       لقضرترتاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي وسرترتوء التغذية حبلول  با   ا    صكريح   ا     سكياسكي   ا      التزام        البلدان         التزام  : 1 - 1
     2030    عام 

                                             من أجل القضرترترتاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي                               ليات  ككاملة للحوكمة والتنسككيق        البلدان        تنفيذ  : 2 - 1
     2030                       أ كال سوء التغذية حبلول      مجيع  و 

                                                للقضاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي ومجيع أ كال                  ستناد إلى األدلة   باال       قرارات  ل        البلدان        اتخاذ  : 3 - 1
     2030                     سوء التغذية حبلول عام 

         دام األمن                     للقضرترترترتاء على ا وع واةع       فعالة                                   سككككياسككككات واسككككتراتيجيات وبرام  اسككككتثمار  ل        البلدان        تنفيذ  : 4 - 1
     2030                                        الغذائي ومجيع أ كال سوء التغذية حبلول عام 

 
 : جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة2الهدف االستراتيجي 

 
الزراعة،  -                    ّ                                        التنمية املستدامة، ويت سي مدى إمكاةية تلبية القطاعات الزراعية تقع الزراعة املستدامة يف قلب أهداف  -307

بالغة.  واأللياف على حنو أكثر إةتاجية واستدامة، بأمهيةوالعلف للطلب املتزايد على األغذية  - والغابات، ومصايد األمساا
ات هيكلية بسبب مجلة أمور منها النمو ا ّ                ّ لسكاين، والتحض ر، واهلجرة، وتغرت                              ّ                                    وسيشهد هذا الطلب املتزايد تغرت  النظي الغذائية،              

 ود القادمة.وستتفاقي النزاعات على املوارد يف العق متزايدوزيادة دخل الفرد، فيما ستتعري قاعدة املوارد الطبيعية إلجهاد 
 

ّ                                    وسيساهي رفع هذه التحد يات يف: ضمان األمن الغذائي والتغذية،  -300 من أهداف  0 دفاهل)الزراعة املستدامة  وتعزيز                    
ّ       ّ        (، والتصد ي لتغرت  املناخ )6التنمية املستدامة(، وحتسث كفاءة استخدام املياه )هدف التنمية املستدامة   30 دفاهل        

التنمية املستدامة( والنظي اإليكولوجية من أهداف  34 دفاهلالتنمية املستدامة(، واحملافظة على املوارد البحرية ) أهداف من
  التنمية املستدامة(.من أهداف  35دف اهلة تأهيل األراضي، والتنوع البيولوجي )، وإعادالّبية
 

والغابات ومصايد األمساا من أجل زيادة اإلةتام واإلةتاجية على حنو مستدام املستدامة وإن االةتقال إىل الزراعة  -309
( ةظي وعارسات 3) :يه الة ويشمل أربعة جماالت         ّ     ّ بيئة متكيني ة فع  وجود                 ّ                             ومعا ة قضايا تغرت  املناخ وتدهور البيئة، يستلزم 
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 ( إعداد السياسات، واسجاتيجيات االستثمار، وتقوية آليات احلوكمة؛0) اإلةتام املستدامة واالبتكارات املرتبطة هبا؛
 ( صنع القرارات القائمة على األدلة.4)                                        ّ    تنفيذ السياسات والصكوا الدولية على حنو فع ال؛ (0)
 

 السيا ، ستساعد املنظمة البلدان األعضاء على حتقيق إةتاجية واستدامة أكّب يف األغذية والزراعة  ويف هذا -302
 من خالل هنج أوسع للنظي الغذائية على النحو التايل:

 
 وابتكار، تغيرت واملع مع الجكيز على املساواة بث ا نسث، ليصبحوا رئيسيث،  ركاء بوصفهي املنتجث، دعي )أ(

  مستدام؛ حنو على واإلةتاجية اإلةتام زيادة من ينهيمتك مع
بيئة متكينية، مبا يف ذلك إعداد السياسات، وخطط االستثمار، والّبامج، وآليات احلوكمة  إلرساءدعي احلكومات  ) (

ّ       ّ                          بشأن الزراعة والغابات ومصايد األمساا املستدامة، والتصد ي لتغرت  املناخ وتدهور البيئة على حن املواتية مشجا  و                                                  
 بث القطاعات ومتكامل وتشاركي؛

                                                                                ّ             دعي احلكومات لتعزيز تنفيذ السياسات، مبا يف ذلك من خالل الصكوا الدولية واإلقليمية املتعل قة بالزراعة  )م(
 والغابات ومصايد األمساا املستدامة؛

أجل  من ا يف ذلك دعي البلدانتعزيز استخدام املعارف واملعلومات من أجل صنع القرارات القائمة على األدلة، مب )د(
 رصد أهداف التنمية املستدامة.

 
                               ً                                                     إىل األغذية والزراعة املستدامة فرصة  لتطبيق السياسات، واالسجاتيجيات، واحلوكمة، وأطر العمل  االةتقال    ّ   وسيوف ر  -303

ً                         الدولية، والصكوا، إضافة  إىل آليات االستثمار األكثر تكامال  واملشجكة بث القطاعات. و  واملنتديات  ست دي احلوارات                      ً                              
 القتصاديا                                                                                          والن هج السياساتية املتعددة أصحا  املصلحة إىل خلق الت زر، وستعاا أوجه التبادل، وستضمن اإلةصاف 

ّ                    ً      ً                                          واالجتماعي وسبل كسب العيش احملس نة الع ترتبط ارتباطا  وثيقا  بسلسلة القيمة والنفاذ إىل السو ، وبقضايا   القتصادا                           
 لة بتوليد الدخل من خارم املزرعة، وحيازة األراضي، واهلجرة.         ّ  الريفي املت ص

 
( 0وستساهي املنظمة يف زيادة إةتاجية الزراعة والغابات ومصايد األمساا واستدامتها )اهلدف االسجاتيجي  -300
 :ةواتج ةخالل أربع من
 

البيئي  تغرت املناخ والتدهور معا ة مع بطريقة مستدامة نتاجيةزيادة اإللمارسات ملالبلدان  اعتماد :2-1
 د األمساايالزراعة واحلراجة ومصا قطاعات يف

تدهور ملعا ة اإلةتام املستدام وتغرت املناخ وال هاأو تحسين ةكمو لحلسياسات و ليات لالبلدان  وضع :2-2
 واحلراجةد األمساا يالزراعة ومصا قطاعاتالبيئي يف 

مصايد األمساا و ة لزراعا قطاعات استدامة تحقيقلكوك الدولية تنفيذ السياسات والصلالبلدان حتسث  :2-3
 راجةواحل

 راجةاحلمصايد األمساا و و لزراعة ا قطاعات استدامة غريل إلى األدلة دستنابااللقرارات لبلدان ا اتخاذ :2-4
 معا ة تغرت املناخ والتدهور البيئي يف الوق  ذاته مع

  



C 2017/7 Rev.1 38 

 

 

 ي الريف: الحد من الفقر ف3الهدف االستراتيجي 
 

ّ                                                        ميّثل القضرترترترترترترترترترترترترتاء على الفقر والنهوي بالتقّدم االقتصرترترترترترترترترترترترترتادي واالجتماعي للجميع، إحدى أهداف املنظمة العاملية   -  00 3                                  ّ 
                                                                                                               الثالثة، إىل جاةب القضاء على ا وع واةعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وتعزيز إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام. 

                                                                             داف التنمية املسرترتتدامة. فيعيش ثلثا األ رترتخاص الذين يعاةون من الفقر املدقع يف الريف،         ً                  وهي أيضرترتاً عناصرترتر أسرترتاسرترتية يف أه
             وارد احلرجية                     ، أو صيد السمك، أو امل               الثروة احليواةية           احملاصيل، أو  -                                                ويعتمد معظمهي بصورة جزئية على األقل، على الزراعة 

                             لكسب معيشتهي وألمنهي الغذائي.   -
 

                                                                 األ رترترترترترترتخاص العاملث يف الزراعة يف العقود املقبلة، يعيش معظي األ رترترترترترترتخاص الذين                        ويف وق  سرترترترترترترتيجاجع فيه عدد  - 4  30
   ية                                                  سرترترترترترترترترترترترترتيما يف أفريقيا جنو  الصرترترترترترترترترترترترترتحراء الكّبى، يف املناطق الريف                                                     يعاةون من الفقر املدقع، اليوم وخالل العقود القادمة، ال

            ً ء الريف أيضاً                         لغذاء والدخل. ويشمل فقرا                                                                       ويعتمدون بصورة جزئية على األقل على الزراعة واملوارد الطبيعية للحصول على ا
                                                                                                   العمال الذين يقومون بأعمال غرت مسرترترترترترترترترترترترترترتتقرة، وضرترترترترترترترترترترترترترتئيلة األجر، وغرت ةظامية، أو الذين هي غرت قادرين على إجياد عمل، 

ّ                                               سيما يف صفوف النساء والشبا  الريفيث. وت عّد مستويات البطالة املرتفعة عند الشبا  يف الريف، ال  ال             يما يف الشر   س                                          
ّ                                وسرترترتط واال أفريقيا وأفريقيا جنو  الصرترترتحراء الكّبى، عائقاً أسرترترتاسرترترتياً أمام متّكن األسرترترتر من تنويع أةشرترترتطتها واخلروم   األ   ن  م                                                   ً       ً       

             دوامة الفقر.
 

        صرترترترتوهلا إىل   و                        ً       ً      ً                                                 وي دي متكث املرأة اقتصرترترترتادياً، دوراً حمورياً يف احلد من الفقر. فتواجه املرأة حواجز خاصرترترترتة حتول دون   - 5  30
ّ                                                الالئق، واألجور املتسرترترترتاوية. وسرترترترتتشرترترترتّكل مسرترترترتاعدهتا على حتقيق كامل قدراهتا االقتصرترترترتادية، عنصرترترترتر    ل     والعم                 املوارد اإلةتاجية،                              

ّ                                                                     ً               تغيرت للحد من الفقر. وتعّد زيادة مسرترترتتوى صرترترتنع املرأة للقرارات، ومهاراهتا وفرص العمل املتاحة هلا، إضرترترتافًة إىل ةفاذها إىل                         
ّ         وراً جوهرية للحد من الفقر يف الريف. وبشرترترترترترترترترترترترترترتكل أعّي، سرترترترترترترترترترترترترترتيكون                                              احلماية واخلدمات االجتماعية مثل رعاية األطفال، أم                                        ً   

ّ                                                                               الضرترتروري أيضرترتاً أن يتي التصرترتّدي للتمييز بث ا نسرترتث يف األطر القاةوةية الع تضرترتعها البلدان والع حتول دون ةفاذ املرأة    من             ً            
                                             ّ   إىل املوارد اإلةتاجية، والفرص واملشاركة االقتصاديّتث.

 
ّ          يف الريف عن طريق التحّول الريفي        الفقر    ً             صرترترترترترترترترترترترترترتراحًة على احلد من    0        سرترترترترترترترترترترترترترتجاتيجي                      ومن خالل تركيز اهلدف اال  - 6  30                     

   3          ومها: اهلدف      0202                        ً          ً                                               الشرترترترتامل، ت دي املنظمة دوراً اسرترترترتجاتيجياً يف ربط هدفث من أهداف خطة التنمية املسرترترترتتدامة لعام 
         يف املائة؛     52      بنسرترترتبة        الفقر   من       حالة                                                           القضرترترتاء على الفقر املدقع ومفيض عدد سرترترتكان العال الذين يعيشرترترتون يف   يف    ّ   املتمّثل 
ّ                            ً        املتمّثل يف القضرترترتاء على ا وع وضرترترتمان احلصرترترتول على األغذية املغّذية والكافية، مع املسرترترتامهة أيضرترترتاً يف حتقيق    0      واهلدف                                                ّ    
    32                                 بشرترترترترترترترترترتأن العمالة والعمل الالئق، واهلدف   0                                   املسرترترترترترترترترترتاواة بث ا نسرترترترترترترترترترتث ومتكث املرأة، واهلدف      حتقيق      بشرترترترترترترترترترتأن    5     اهلدف 
                  ةعدام املساواة.    من ا    احلد      بشأن
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ّ                                                                  ً واملنظمة يف موقع اسجاتيجي ميّكنها من دعي احلكومات لتحسث سبل معيشة األسر الريفية الفقرتة واأل د فقراً   - 7 0 3                          
ّ                                                                 من خالل سياسات واسجاتيجيات وبرامج تقّوي امل سسات، وتعزز التمكث واإلدمام االجتماعيث؛ وتعزز اإلةتام الزراعي                                     

       مكاةية                                الالئق يف املزرعة وخارجها؛ وتتيح إ  ل             الدخل، والعم      مصرترترترترترترترترتادر                             اء، وزيادة اإلةتاجية، وتنويع                      املسرترترترترترترترترتتدام املناصرترترترترترترترترتر للفقر 
            من األسرترترتر الع                 إىل جمموعة متنوعة    0               اهلدف االسرترترتجاتيجي       توجه                                             احلصرترترتول على احلماية االجتماعية.  ويف هذا الصرترترتدد، يسرترترت

          لعيش ومتكث                                 واسرترترترترترتجاتيجيات خمتلفة لدعي سرترترترترترتبل كسرترترترترترتب ا                                  ً      ً الفقر يف املناطق الريفية ويقجيف هنجاً واسرترترترترترتعاً          حالة من        تعيش يف
                          ً                                                    ّ                                األسرترترترتر الريفية الفقرتة. وةظراً إىل تعدد سرترترترتبل اخلروم من الفقر والعوامل امل ثرة عليها، يّتسرترترترتي النهج الواسرترترترتع النطا  واملتعدد 

                  لريف. وجيب أن تعزز  ا                                                                                   القطاعات إزاء الفقر، املرفق باسرترترترترترترترترترترترتجاتيجيات خمتلفة باألمهية من أجل النجايف يف احلد من الفقر يف 
ّ                                                                                  هذه السرترترترترتياسرترترترترتات التحّول الريفي واهليكلي الشرترترترترتامل والنمو االقتصرترترترترتادي، ما من  رترترترترتأةه متكث الفقراء من املشرترترترترتاركة بنشرترترترترتاط                   

   ه.                    ة للهجرة يف الوق  ذات ي                                                                 األةشطة االقتصادية واالستفادة منها بشكل ملحو  مع معا ة األسبا  الرئيس  يف
 

 :ةواتج( من خالل أربع 0الفقر يف الريف )اهلدف االسجاتيجي وستساهي املنظمة يف احلد من  -300
 

 سوا ىل املوارد اإلةتاجية واخلدمات واألإصول لو ن ام الريف في الفقراءمنظمات و  الريف فقراءتمكين  :3-1
 صفوف يف سيما ال ،الالئق والعمل المنتجة العمالة فرص إىل الريف فقراءوصول البلدان ل حتسث :3-2

 النساءو  الشبا 
 االجتماعية الحماية نظمإىل  الريف فقراء وصولالبلدان ل تعزيز :3-3
لمتعددة ا المنصفة والبرام  واالستراتيجيات السياسات تصميي على لقدراتالبلدان ل تعزيز :3-4

 1 اهلدف قيقحت يف لاسهام وتقييمها تنفيذها وعلى ،الجنسين بينبالمساواة  الخاصة القطاعات
 املستدامة نميةالت هدافمن أ
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                                             : تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  موال  وكفاءة4الهدف االستراتيجي 
 

ّ                             يشكل ا مع يف مرحلة ما بعد اإلةتام، والتجهيز، والتوزيع، واالستهالا، والتصّرف بالسلع الع مصدرها الزراعة   - 9 0 3                                                                     
ً                           راً مهماً ولكن مهماًل يف كثرت من األحيان، يف النظي      ً    ، معاً عنصرترترترترترترترترترترت7                                                أو الغابات أو تربية األحياء املائية أو مصرترترترترترترترترترترتايد األمساا          ً     ً  

ّ                           الزراعية والغذائية الع ت عّد حمور تركيز اهلدف االسرترترترترترترترترتجاتيجي                                                      . ويشرترترترترترترترترتمل هذا العنصرترترترترترترترترتر يف النظي الزراعية والغذائية كل من  4                          
    ذلك         ، مبا يف                                                      الدعي )التمويل، واالسرترترترترترترترتتثمارات، وغرتها من اخلدمات( وروابطهي        وخدمات                          األفراد، وامل سرترترترترترترترتسرترترترترترترترتات الزراعية 

ّ                                                         سالسل القيمة، الع تسّلي منتجات حمددة إىل األسوا  املتوّسطة والنهائية. وتندرم هذه العناصر واهلياكل املجابطة يف بيئة                               ّ                   
                                                                                      ً    ّ           من السرترترتياسرترترتات، واالسرترترتجاتيجيات، والقواةث، والتنظيمات، وتوفرت البىن األسرترترتاسرترترتية العامة الع حتدث معاً تغرّتات يف النظي 

                            ذائية، أو تدعمها أو تكبحها.             الزراعية والغ
 

ً  بالتايل، سرترترتتكون الطريقة الع تتطّور فيها النظي الزراعية والغذائية خالل السرترترتنوات اخلمس عشرترترترة القادمة، عاماًل   و   -  42 3                                                                    ّ                              
                         التنمية املسرترتتدامة( وتعزيز          من أهداف    0     اهلدف     ً       ً                                                    حمدداً أسرترتاسرترتياً يف مدى القضرترتاء على اةعدام األمن الغذائي وسرترتوء التغذية )

     سرترترترترترتيما                                                     التنمية املسرترترترترترتتدامة(؛ ويف توفرت مصرترترترترترتادر العمالة والدخل، ال         من أهداف     30     اهلدف                 ً   هالا األكثر اسرترترترترترتتدامًة )    االسرترترترترترتت
                                                                 التنمية املسرترترترترترتتدامة(؛ ويف مدى احلد من الضرترترترترترتغوط على اسرترترترترترتتخدام قاعدة املوارد           من أهداف   0     اهلدف                 للنسرترترترترترتاء والشرترترترترترتبا  )

                                         ة(؛ ويف درجة حتقيق حتسرترترترترترترتينات يف االسرترترترترترترتتخدام املنصرترترترترترترتف                التنمية املسرترترترترترترتتدام         من أهداف     35 و    34 و    30     هداف   األ          الطبيعية )
                                   ويف ضرترترترتمان حصرترترترتول ا ميع على طاقة ميسرترترترتورة                    التنمية املسرترترترتتدامة(؛          من أهداف     32 و   9 و   5     هداف   األ                  واملتسرترترترتاوي للموارد )

     طوير  ت                                ويف املسامهات الع ميكن القيام هبا يف                            من أهداف التنمية املستدامة(؛    7                                      التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة )اهلدف 
                         ّ                                             التنمية املسرترترترترترتتدامة(. كما توفّر النظي الزراعية والغذائية، من خالل ربطها بث           من أهداف    33     اهلدف    م               مدنم أكثر اسرترترترترترتتدامة )

ّ                                                                                        جمموعة متنّوعة من ا هات الفاعلة، ةقطة اةطال  رئيسرترترترترترترترتة لتطوير الشرترترترترترترترتراكات واالسرترترترترترترترتتثمارات الضرترترترترترترترترورية من أجل حتقيق           
                   التنمية املستدامة(.          من أهداف    37     اهلدف                                   أهداف التنمية املستدامة، وتعزيزها )

 
                                             ّ            الغذائية مدفوعة بشرترترترترترترترترترتكل أسرترترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترترتي من قبل اإلجراءات املّتخذة لتلبية            الزراعية و                         وسرترترترترترترترترترتتكون التطورات يف النظي   -  43 3

    يقة                    ّ                                        ً            ّ       ليس فقط تلك الع تتمّيز من حيث ا ودة والسالمة واألسعار، بل أيضاً تلك الع تتمّيز بطر    –                 متطلبات املستهلكث 
                ّ                                   ّ              ا يعكس املخاوف املّتصرترترترترترترترترتلة بالفاقد واملهدر من األغذية وبتغرّت املناخ. وتشرترترترترترترترترتهد  ع                           ملنتجات وحتويلها واسرترترترترترترترترتتخدامها،        إةتام ا

         ويجتب عن                           املناطق ويف كل واحدة منها.    عّب              ّ                                                 أ اط الطلب تغرّتات سرترترترتريعة، مع وجود تباينات ملحوظة يف سرترترترترعتها وأثرها 
ّ          متطلبات املسرترترترترترترترتتهلكث املتغرّتة، حتّديات غرت مسرترترترترترترترت ّ                                           بوقة حتد  بتطّور النظي الزراعية والغذائية، وتظهر هذه التح                      ّ     ّ          ّديات بطر              

                                  خمتلفة يف قطاعات خمتلفة من السو .

                                                      
هالا ا تشمل قنوات السو  الرمسية وغرت الرمسية والعناصر غرت القائمة على السو  )االستهالا الذايت واالستويتي حتديد النظي الزراعية والغذائية على أهن  7

 القائي على ادتمع(



41 C 2017/7 Rev.1 

ّ                                                   وباإلضافة إىل النتائج اإلجيابية الع حتقق  بفعل التطّورات يف النظي الغذائية، كان هناا تداعيات غرت مقصودة،   -  40 3                                               
ّ                     ا أدى إىل ظهور حتّديات عديدة أمام حتقيق  ع                                                               التنمية الواسرترترترترترتعة النطا . وكاة  إحدى التحديات األسرترترترترترتاسرترترترترترتية الع أعاق                 

     وعة،                                                                                       اإلجيابية، هي ةقص الن هج املتناسقة إزاء تطوير النظي الزراعية والغذائية الع تشمل جمموعة متن         النواتج              حتقيق املزيد من 
ق      ً                                                              وغالباً جديدة، من ا هات الفاعلة. ويسرترترترترترتتلزم التوفيق بث أهداف ومصرترترترترترتا  وتباد         ة لضرترترترترترتمان                      ّ الت خمتلفة، إجراءات منسرترترترترترتّ

ّ                         تطّور النظي الزراعية والغذائية بطريقة تسرترترترترتمح بتحقيق مكاسرترترترترتب يف الفعالية، وتسرترترترترتّهل يف الوق  ةفسرترترترترته الشرترترترترتمولية                                                                      ّ          النتائج  و   
ّ                                      التغذوية األفضل، والقدرة األكّب على الصمود، وحتّد من الضغوط على قاعدة املوارد الطبيعية.                                             

 
ً        ً                  تمكث من تطوير ةظي زراعية وغذائية أكثر اوال  وفعالية  )اهلدف االسجاتيجي على ال املنظمةوستعمل  -340 ( من 4                                        

 :ةواتجخالل أربع 
 

 األسوا  إىلالبلدان  وصول لتحسث دوليةومواصفات  طوعية توجيهية وخطوط اتفاقات صياغة :4-1
 وأدائها الدولية

 غذائية زراعية ظيةإقامة  تدعي مؤسسية توترتيبا تنظيمية وأطر لسياسات وتنفيذها البلدان تصميم :4-2
 وفعالة  املة

لزراعية باملنش ت ا للنهوي العام والخاص وزيادة االستثمارات ينقدرات القطاعلالبلدان  تعزيز :4-3
 الشاملة وتطوير سلسلة القيمة

 غذائية زراعية ةظي إقامة دعيأجل  منإلى األدلة  دستنابااللقرارات لبلدان ا اتخاذ :4-4
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 : زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات5الهدف االستراتيجي 
 

            مليار  خص.     7 . 0              ّ        ترليون دوالر وأثّرت على    0 . 3                                                    خالل العقد املاضي، تسبب  الكوارث الطبيعية بأضرار حبوايل   - 4  34
                                    يكولوجية الزراعية، وسرترترترترترترترتبل كسرترترترترترترترتب العيش،                                          ً                          كما متلك تداعيات الكوارث على الزراعة، آثاراً مبا رترترترترترترترترة على موارد النظي اإل

ّ                             واألمن الغذائي، والتغذية، وتقّوي مكاسرترتب التنمية الوطنية الع  ّ  اسرترتتلزم حتقيقها سرترتنوات عّدة                                  بشرترتكل            ىل أهنا ت ثر       ً   ، إضرترتافًة إ                     
  ة  ي                                                                                سبل كسب معيشتهي، وعلى املوارد الطبيعية، والبيئة القائمة. وقد زادت النداءات اإلةساة    على                  على حياة الناس و       فوري

        . وكاة      0235                 مليار دوالر يف عام     02                                                            يف املائة خالل السرترتنوات العشرترترة السرترتابقة لتصرترتل إىل مبل  قياسرترتي وقدره      552      بنسرترتبة 
ة صرترترترترتغرتة حلماية سرترترترترتبل املعيشرترترترترتة الزراعية.     43     ةسرترترترترتبة                                                             ّ                                  يف املائة من هذا املبل  ضرترترترترترورية لتقدمي املسرترترترترتاعدة الغذائية، منها حصرترترترترتّ

       امنة،                        لألزمات، وةقاط الضرترترترترترترترتعف الك        ا ذرية                         إقراهنا شهود ملعا ة األسرترترترترترترترتبا                                    واالسرترترترترترترترتتجابة لألزمات ليسرترترترترترترترت  كافية، وجيب
ّ                                                 واملخاطر الع يتعّري هلا الناس على حنو متزايد. وجيب القيام باسرترترترترترترترترتتثمارات         ّ   ن أجل جتّنب                على ةطا  واسرترترترترترترترترتع م          اسرترترترترترترترترتتباقية               

ّ    املسرترترترترترترترترترترترترترتاعدة يف التأّهب حل                                                                      الكوارث أو األزمات واحلد من آثارها، ويف احلاالت الع ال ميكن تفاديها، جيب تقدمي      االت               
               أن متلك البلدان        . وجيب                                                                 ة واالسرترترتتجابة هلا إلةقاذ سرترترتبل العيش املعتمدة على الزراعة وإعادة تأهيلها                     الطوار  يف قطاع الزراع

ّ           وادتمعات قدرات معّززة السرترترترتتبا         مالحمها               أو إعادة رسرترترترتي                                                   التهديدات واسرترترترتتيعا  الصرترترترتدمات وحتويل مسرترترترتارات التنمية أو                  
    ضل.         على حنو أف

 
                                                 مليار  رترترترترترترترترترتخص يف العال على الزراعة من أجل توليد الدخل    5 . 0            عيش أكثر من   ال        سرترترترترترترترترترتبل كسرترترترترترترترترترتب       اليوم        وتعتمد   - 5  34

ّ    واحلصرترترتول على األغذية والتمّتع بالرفاه والكرامة. وتنتج هذه السرترترتبل أكثر من ةصرترترتف اإلةتام الزراعي العاملي، وهي معّرضرترترتة                                                                                ّ                       
دث كوارث وأزمرتات، تسرترترترترترترترترترترترترترتاهي                                            على وجرته خرتاص للكوارث واألزمرتات. ويف ظرتل أةواع امل                                                    خرتاطر املتعرتددة الع ميكنهرتا أن حترت 

                                                                                                         املنظمة يف بناء قدرة أضرترتعف البلدان وادتمعات على الصرترتمود أمام املخاطر الطبيعة، مبا يف ذلك الظواهر الشرترتديدة النامجة 
                   ة، باإلضرترترترتافة إىل حاالت           ة والنباتي                             مبا فيها األمراي واآلفات احليواةي      ّ                                          عن تغرّت املناخ، واملخاطر الع هتدد السرترترترتلسرترترترتلة الغذائية، 

                                                األزمات االجتماعية واالقتصادية، والنزاعات العنيفة.                        األزمات املمتدة ومن ضمنها 
 

                  على تعزيز املهارات       0202   ّ                                                                     تتوّقف القدرة على القضرترترترترترترترترترترتاء على ا وع وإطعام أعداد متزايدة من الناس حبلول عام   و   - 6  34
      املزيد   م                                      ، وادتمعات املعتمدة على الغابات، إلةتا             ورعاة املا رترترترترترترترترترترترترترتية          الصرترترترترترترترترترترترترترتيادون،     ، و  ث               ّ                 الفريدة الع يتمّتع هبا صرترترترترترترترترترترترترترتغار املزارع

ّ                           األغذية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية الع ةعتمد مجيعنا عليها. وباإلضرترترترترترترترترترترترترترتافة إىل التحّدي الثالثي الذي تتي مواجهته    من                                                                            
              العمل والدخل،                                من األغذية، وتوفرت املزيد من فرص                         ّ                يف البلدان النامية واملتمّثل يف إةتام املزيد        النطا                الزراعة الصرترترترترترترترترترترترتغرتة   يف

        ّ صرترترترترترترترتلة بتغرّت             ّ سرترترترترترترترتيما تلك املتّ                                                                                       وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مسرترترترترترترترتتدام، يتزايد حجي الكوارث واألزمات وتواترها وآثارها، ال
                                                    املناخ، والنزاعات، واملخاطر الع هتدد السلسلة الغذائية.

 
                                                          خاص على زيادة قدرة سرترترترترترترترترترتبل كسرترترترترترترترترترتب العيش الزراعية على الصرترترترترترترترترترتمود أمام      بنوع    5   ّ                  ويرّكز اهلدف االسرترترترترترترترترترتجاتيجي   - 7  34

                               هناا إقرار أوسرترترترترترترتع لضرترترترترترترترورة ا مع بث   ،           إطار سرترترترترترترتنداي                                                    ً    التهديدات واألزمات، واالسرترترترترترترتتجابة هلا عندما تطرأ. واسرترترترترترترتتناداً إىل 
ّ    املساعدة اإلةساةية وبناء قدرة ادتمعات والبلدان املعّرضة               هذا اإلطار،        مود. ويف       على الص       أزمات             أو الع تشهد         للمخاطر                                                

   (،  0 و   3                 التنمية املسرترترترترترترترترترترتتدامة     فا                                                                    قام ادتمع الدويل، إىل جاةب السرترترترترترترترترترترتعي إىل القضرترترترترترترترترترترتاء على الفقر واسرترترترترترترترترترترتتئصرترترترترترترترترترترتال ا وع )هد
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ّ                     التزامه باعتماد طر  عمل جديدة للنهوي بالتناسرترترترتق يف ما بث االسرترترترتتجابة اإلةسرترترترتاةية والتدّخالت لبناء القدرة على        بتعزيز                                                                              
             بصرترترترترتورة مبا رترترترترترة    5                                       وسرترترترترتوف يسرترترترترتاهي العمل يف إطار اهلدف االسرترترترترتجاتيجي                      تنموية الطويل األجل.                    الصرترترترترتمود يف اإلجراءات ال

                           من أهداف التنمية املستدامة.    36 و    35 و    30 و    33 و    32 و   0 و   3                                  حتقيق املقاصد املنصوص عليها يف األهداف   يف
 

               د أمام الكوارث              رة على الصرترترترتمو                                                                        وجيب اسرترترترتتكمال األبعاد االقتصرترترترتادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املسرترترترتتدامة بالقد  - 0  34
ّ                             )مبا يف ذلك االسرترتتجابة حلاالت الطوار ( لكي تكون قابلة لالسرترتتمرار. وت عّد زيادة قدرة سرترتبل معيشرترتة أصرترتحا          واألزمات                                                                

     أحد.     مهال إ                                        ً     ً        ً                                    احليازات الصغرتة القائمة على الزراعة، وسيلًة قويًة وضروريًة لتحقيق أهدف التنمية املستدامة وعدم 
 

                                                             يف زيرترتادة قرترتدرة سرترترترترترترترترترترترترترتبرترتل كسرترترترترترترترترترترترترترترتب العيش على الصرترترترترترترترترترترترترترتمود أمرترتام التهرترتديرترتدات واألزمرترتات       نظمرترتة  امل        وسرترترترترترترترترترترترترترتتسرترترترترترترترترترترترترترترتاهي   - 9 4 3
  :     ةواتج   ة             ( من خالل أربع 5          االسجاتيجي       )اهلدف

 
ياسكككككككككككاتية         قانونية      وأطر      لنظم         تنفيذها    أو         البلدان        اعتماد  : 1 - 5 ية           وسككككككككككك         املخاطر    من      للحد         ومؤسكككككككككككسككككككككككك

       األزمات       وإدارة
        احملتملرترترترترترترتة           التهرترترترترترترتديرترترترترترترتدات        ملواجهرترترترترترترتة        المبكر   ر      ولإلنكككككذا        منتظمكككككة          لمعلومكككككات         البلرترترترترترترتدان         اسكككككككككككتخكككككدام  : 2 - 5

         واملستجدة         واملعروفة
       المحلي          والمجتمع       األسرة       صعيدي     على        التأ ر         وقابلية         المخاطر   من        بالحد        البلدان       قيام  : 3 - 5
                                             للكوارث واألزمات وإدارة االستجابات الفعالة لها        البلدان       تأهب  : 4 - 5
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 واضيع المشتركة واإلحصاءات والم الفنية: الجودة 6الهدف االستراتيجي 
 )تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 
                      سرترترترترترترترترترترتتة جماالت رئيسرترترترترترترترترترترتية مشرترترترترترترترترترترتجكة                                              جودة املعارف واخلدمات الفنية للمنظمة وسرترترترترترترترترترترتالمتها يف    6     اهلدف       يضرترترترترترترترترترترتمن  -  52 3
                   األهداف االسجاتيجية.   بث
 

  ،       الفنية     لشرترترترترترترترتعب                       ومراقبة ا ودة من قبل ا        الفنية  ة              من خالل القياد        الفنية                        : تضرترترترترترترترتمن االمتياز يف املعرفة       الفنية        القيادة     )أ(
          د القضرترترترترترترترترترترترترترتايا                                 لّباجمها، وحتافظ على القدرة على حتدي        الفنية                     يف املنظمة وتقدمي اخلّبات         الفنية              وتدعي الشرترترترترترترترترترترترترترتبكات 

             اسرترترترتية عن طريق    األسرترترترت          التخصرترترترتصرترترترتات                                                              النا رترترترتئة واالسرترترترتتجابة هلا، وحترز التقدم يف ما خيص التحديات الرئيسرترترترتية يف 
       عالية.  ال    ودة   ا                                          قوم بإعداد املنشورات الرئيسية للمنظمة ذات                  اللجان الفنية، وت

      جواةب      ذلك        ، مبا يف             من قبل املنظمة                 والع جيري حتليلها                           جودة وسرترترترترتالمة البياةات املنتجة       تضرترترترترتمن  :         اإلحصرترترترترتاءات    ) (
                                                                                        من منهجيات موحدة، وجودة البياةات بشأن قدرة البلدان اإلحصائية، واحلوكمة اإلحصائية والتنسيق.

ّ       غرّت املناخ ت    )م(        التصدي            ّ                                       يف جمال تغرّت املناخ من أجل تعزيز القدرات الوطنية على        املنظمة     لعمل         الفنية        القيادة       يضمن  :  
                                                     األمن الغذائي والزراعة والغابات ومصرترترترترترترترترترترترترتايد األمساا يف احلوكمة           اعتبارات    ّ                            لتغرّت املناخ والزراعة، وحتسرترترترترترترترترترترترترتث إدرام 

           بالنسرترترترترترترتبة إىل     اخ                                    ّ       ّ    ظمة وقدرة املنظمة على إجناز عملها املتعّلق بتغرّت املن            ّ                            الدولية لتغرّت املناخ، وتقوية التنسرترترترترترترتيق يف املن
  ّ                            رّت املناخ وخطة العمل ذات الصلة.                           من خالل االسجاتيجية اخلاصة بتغ                        خمتلف األهداف االسجاتيجية

      نسرترتث  ا                                                           متاسرترتك االسرترتجاتيجية والن هج، وجودة اخلدمات للعمل على املسرترتاواة بث       تضرترتمن  :                 املسرترتاواة بث ا نسرترتث    )د(
  .                                 بالنسبة إىل خمتلف األهداف االسجاتيجية            ومتكث املرأة

                                                                             متاسرترترترتك االسرترترترتجاتيجية والنهج، وجودة اخلدمات املتعلقة باحلوكمة العاملية وتنسرترترترتيق السرترترترتياسرترترترتات       تضرترترترتمن  :       احلوكمة     )هرت(
  .                                 بالنسبة إىل خمتلف األهداف االسجاتيجية        واحلوكمة 

   مي                                                     يف جمال التغذية، وتنسرترترترتيق السرترترترتياسرترترترتات والعمليات يف منظومة األ     ظمة   املن     لعمل         الفنية        القيادة       تضرترترترتمن  :        التغذية    )و(
                                                                                                 املتحدة، وتسهيل تعميي التغذية يف األهداف االسجاتيجية، فضال عن تقدمي الدعي التقين لتعبئة املوارد والتواصل 

             واردة يف إعالن  ل                                                                                يف جمال التغذية، والتواصرترترترترترترترترتل مع وكاالت األمي املتحدة  مع التقارير بشرترترترترترترترترتأن تنفيذ االلتزامات ا
                   روما بشأن التغذية.

 
                                                                                             ويف ما يلي عري لالسرترترترتجاتيجية والنواتج املتوقعة بالنسرترترترتبة إىل اإلحصرترترترتاءات واملواضرترترترتيع املشرترترترتجكة األربعة )أي تغرت   -  53 3

                                             املناخ واملساواة بث ا نسث واحلوكمة والتغذية(. 
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 حصاءاتإلا
 

ّ                                      تعد  اإلحصاءات العالية ا ودة ضرورية لتصميي -350 واستهداف سياسات ترمي إىل احلد من ا وع، وسوء التغذية،    
ةتام واإلةتاجية ، مبا يف ذلك الزيادة املستدامة لاوالفقر يف الريف، وللجويج الستخدام املوارد الطبيعية على حنو مستدام

ت قائمة على األدلة، اماذ قرارا. وهي توفر األساس لقيام احلكومات وادتمع الدويل بملواجهة تغرت املناخ والتدهور البيئي
سي ذلك بأمهية                              ّ اإل ائية الوطنية والدولية. ويت   واملقاصدوت دي دورا حامسا يف قياس ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف 

ّ                                                    وإطار رصدها، ما ميث ل حتد  هائل تواجهه البلدان واختبار حقيقي للقدرات واملوارد  0202خاصة يف سيا  خطة عام      ّ                 
 صائية الوطنية.اإلح
 

ن عناصر م       ً أساسيا                                                                           ً يشكل عمل املنظمة يف جمال مجع وةشر املعلومات اإلحصائية عن األغذية والزراعة عنصرا  و  -350
                                       ً       ً                                                   املنظمة. وهناا إقرار بأن املنظمة ت دي دورا  أساسيا  يف وضع املعايرت، واألساليب، واألدوات العاملية لاحصاءات  والية
                                                                      ر            ويهدف هذا العمل يف هناية املطاف إىل حتسث توافر البياةات الوطنية وجودهتا، فضال  عن إمكاةية األغذية والزراعة.  عن

مقارةتها على املستوى الدويل وتشغيلها املتبادل بث خمتلف اداالت اإلحصائية. وتدعي املنظمة اعتماد هذه املعايرت العاملية 
 رات اإلحصائية مبا يتما ى مع االسجاتيجيات واألولويات الوطنيةمن خالل تنفيذ هنج منسق ومتكامل إزاء تنمية القد

 .0202ومتطلبات خطة عام 
 

وتستند اسجاتيجية املنظمة لتنمية القدرات اإلحصائية على اإلقرار بأن حتسث قدرة البلدان األعضاء على مجع  -354
 اتنع القرار توفرت أفضل األدوات التحليلية والداعمة لصالبياةات األساسية الغذائية والزراعية، وةشرها واستخدامها، ضروري ل

     ً وحافال     ً       ً  دورا  جوهريا   املنظمةي دي النظام اإلحصائي يف ، 0202ومبوجب خطة عام على املستويث الوطين والعاملي. 
مللقاة عليها ا يف دعي البلدان  مع البياةات ورصد أهداف التنمية املستدامة. وتعجف املنظمة حبجي املس وليةبالتحديات 

    ً                                                                       م  را  ولقد  ددت باستمرار على احلاجة إىل بناء  راكات مع وكاالت أخرى تابعة لألمي  06يف رصد ما ال يقل عن 
 املتحدة.

 
حمددة  ةواتجو                   ً         : فهي تساهي مبا رة  يف خمرجاتللمنظمة                  ً       ً                   ت دي اإلحصاءات دورا  مزدوجا  يف اإلطار االسجاتيجي و  -355

ّ                           بيئات متكينية داخلية وخارجية من  أهنا أن تيس ر حتقيق ةتائج يف املنظمة يف إطتتيح ية، و من األهداف االسجاتيج ار                                          
. ومن أجل ضمان استخدام البياةات واإلحصاءات على حنو متزايد وفعال يف عمليات صنع القرار، 6اهلدف االسجاتيجي 

أجل  منملستخدمث   احملدد؛ وجتري مشاورات منتظمة مع ابياةاهتا بالواقع وتوافرها يف الوق ارتباطإىل حتسث  املنظمةتسعى 
ّ                         البياةات لكي يس نوا قدراهتي يف جمال االتصال. ملعديفهي احتياجاهتي على حنو أفضل وتوفرت التدريب                   
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 ملواضيع املشجكةا
 

   -                        نسث، واحلوكمة، والتغذية  ا    ّ                    تغرّت املناخ، واملساواة بث    - ّ                                            متّثل املواضيع املشجكة أربع قضايا رئيسية معجف هبا   - 6  35
                                                                                               ً وهي مشرترترترترترترترترترتجكة بث مجيع األهداف االسرترترترترترترترترترتجاتيجية، وحتتام إىل أن يتي إدماجها بالكامل يف العمل الّباجمي ليعكس منظوراً 

     ً       وهنجاً مشجكث.
 

            تغير المناخ
 

     خرتة.        نوات األ                            ّ         ّ                                      لقرترترتد اكتسرترترترترترترترترترترترترترترترتب دور الزراعرترترتة يف التكّيف مع تغرّت املنرترترتاخ واحلرترترتد من آثرترترتاره، أمهيرترترتة برترترتارزة يف السرترترترترترترترترترترترترترت  - 7  35
                                                            اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغرت املناخ، وهي تشرترترترترترترترترترتارا بنشرترترترترترترترترترتاط     ييي                              سرترترترترترترترترترتامه  املنظمة يف إعداد تقرير التق     و 
                                 ّ                                             ّ   ّ                      احلوكمة واملبادرات الدولية بشأن تغرّت املناخ. ويف ظل مشهد التعاون الدويل السريع التغرّت، يّتسي وضع املنظمة يف مركز   يف

        ، اعت ّب     0235       ويف سرترترتنة    .                             من أجل حتقيق األهداف االسرترترتجاتيجية  ّ                  غرّت املناخ بأمهية كبرتة          التصرترترتدي لت   يف  ة                يسرترترتمح هلا باملسرترترتاعد
                 ً      ً                           تغرت املناخ موضوعاً مشجكاً يف اإلطار االسجاتيجي للمنظمة.

 
     منها             ازر الواحد                          من أجل حتقيق ثالثة خمرجات ي                                                      تسرترترترتج رترترترتد املنظمة يف عملها باسرترترترتجاتيجيتها اخلاصرترترترتة بتغرت املناخ  - 0  35

           العمل بقدر   و                                                                                            اآلخر وهي: )أ( تعزيز القدرات الوطنية يف جمال تغرت املناخ من خالل إتاحة املعرفة واخلّبات الفنية؛ ) ( 
                                                                                                       أكّب على إدمام االعتبارات اخلاصرترترترترترترترترترتة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة واحلراجة ومصرترترترترترترترترترتايد األمساا يف اخلطة الدولية لتغرت 

                    عمل املنظمة وتأديته.                        املناخ؛ )م( وتوطيد تنسيق 
 
    ً                                  جزءاً ال يتجزأ من اإلطار االسرترترترترترترترتجاتيجي واخلطة   8                                               وتشرترترترترترترترتكل خطة عمل اسرترترترترترترترتجاتيجية املنظمة اخلاصرترترترترترترترتة بتغرت املناخ  -  35 9

                                            املتوقعة على صرترترترترترترترترتعيد املناخ اإلجراء الذي يتعث على          النواتج                 بالنسرترترترترترترترترتبة إىل كل من                                املتوسرترترترترترترترترتطة األجل. وحتدد خطة العمل
  . 6                             رامج األهداف االسجاتيجية واهلدف                      املنظمة اماذه من خالل ب

 
                     المساواة بين الجنسين

 
                                                                                          يتوقف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع إىل حد كبرت على املسرترترترترترترترترترترترترترتاواة يف احلقو  وتكاف  الفرص للنسرترترترترترترترترترترترترترتاء   -  62 3

ّ  يها.  وتعّد  ف                                                                                          والرجال، وعلى قدرهتي على أن يكوةوا جهات فاعلة يف السرترترترترترترترتياقات االجتماعية واالقتصرترترترترترترترتادية الع يتواجدون           
ّ        ً                             املرأة الريفية وكيلة اقتصرترتادية بارعة تسرترتاهي يف دخل األسرترترة و و ادتمعات بطر  عّدة. إضرترتافًة إىل ذلك، ت دي املرأة الريفية                                                                         
    ً     ً                                                                                        دوراً مهماً يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية لألسرترترترترة، وتدعي أسرترترترترهتا وجمتمعها من خالل مصرترترترتيص الوق  للمحافظة على 

                                                                     ولتوفرت املوارد األساسية مثل املياه، والوقود، والرعاية الصحية، والتعليي.                  الثقافة والتقاليد 
 

                                                      
 change/-http://www.fao.org/climateوالعنوان التايل على  بكة اإلةجة :  PC 121/2الوثيقة   8
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    ّ                                                                                   وتتمّتع املرأة يف كرترتل املنرترتاطق، برترتإمكرترتاةيرترتة حمرترتدودة للحصرترترترترترترترترترترترترترتول على املوارد اإلةترترتاجيرترتة، واملرترتدخالت، واخلرترتدمرترتات،   -  63 3
ً                         واملعلومات، والشرترتبكات االجتماعية. كما أهنا أقل متثياًل يف امل سرترتسرترتات وآليات احلوكمة                قدرة حمدودة على                احمللية، وتتمتع ب                                                

                                                                                      ً              اماذ القرارات. وال ت دي هذه الفجوة بث ا نسرترتث إىل تقويض قدرات املرأة فحسرترتب، بل إهنا تفري أيضرترتاً تكاليف عالية 
                      بشكل أوسع وادتمع ككل.          واالقتصاد                   على القطاع الزراعي 

 
                                 ناية سرترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترتية كّبى بشرترترترترترترترترترتأن احلاجة امللحة        ، على ع    0202                                       وقد اسرترترترترترترترترترتتحوذ ادتمع الدويل، من خالل خطة عام   -  60 3

                                                                                                  للتصرترترترترترتدي ألوجه التفاوت بث ا نسرترترترترترتث والتوزيع غرت العادل للقدرات والفرص والثروات والسرترترترترترتلطة واألصرترترترترترتوات بث الرجال 
ّ                          وإّن كل هدف من أهداف خطة عام          والنسرترتاء.  ّ                     يسرترتج رترتد مببدأ "عدم إمهال أحد". وعليه، فإّن الجكيز على املسرترتاواة       0202                                       
                           ً                                                                  سث وعلى متكث املرأة بات واضحاً يف خمتلف أهداف التنمية املستدامة، إن كهدف قائي حبد ذاته بشأن املساواة       بث ا ن

     ً   مقصداً.     02                                        بث ا نسث أو كموضوع مشجا يتصل به أكثر من 
 

ّ              وتعمرتل املنظمرتة برتاةسرترترترترترترترترترترترترترتجرتام ترتام مع اإلطرتار الرتدويل ألهرتداف التنميرتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترتدامرتة وتقّر برتأّن أداء القطرتاع   -  60 3     ّ     اعي      الزر                                                                   
ّ              كافم يف العديد من البلدان النامية على اعتبار أّن ةصرترترترترترترتف املزارعث    غرت          عي الكايف            ال يظون بالد   –               أي النسرترترترترترترتاء منهي    –   م                                         
ّ  تزال ت فري عليهي قيود للحصول على املوارد واخلدمات اإلةتاجية الع يتاجون إليها لزيادة إةتاجيتهي. ومن  أن سّد    وال                                                                                                      

                                                                       يف القطاع الزراعي من خالل زيادة الناتج الزراعي اإلمجايل واحلد من اةعدام األمن    ة         ّ د منافع مجّ                         ّ "الفجوة ا نسرترترترترترترتاةية" أن يولّ 
                                              الغذائي والتغذية بشكل عام يف البلدان النامية. 

 
                                                ّ                  بأمهية خاصرترترترترترتة على ضرترترترترترتوء التحديات العاملية واإلقليمية املّتصرترترترترترتلة باةعدام األمن          ا نسرترترترترترتاةية                    وتتسرترترترترترتي معا ة الفجوة   - 4  36

                                  ّ                                                            والسرترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترتي، والضرترترترترترترترترترتغوط الدميغرافية، وتغرّت املناخ، واسرترترترترترترترترترتتنفاد قاعدة املوارد الطبيعية، الع تواجهها البلدان          االقتصرترترترترترترترترترتادي 
         ىل املوارد                                              بث ا نسرترتث الع ال تزال موجودة على مسرترتتوى النفاذ إ    ات                                                 وادتمعات الريفية. وتدعي املنظمة البلدان لسرترتد الفجو 

                 م                      غية حتقيق عال خالم من ا وع وسوء التغذية.                                      اإلةتاجية، واخلدمات، والفرص االقتصادية، ب
 

        الحوكمة
 

                                                   على حتديات معقدة على صرترترترترترترترتعيد احلوكمة بالنسرترترترترترترترتبة إىل احلكومات       0202                             تنطوي األهداف الطموحة خلطة عام   - 5  36
  ة  ع                                                                                                      و ركائها. فعلى سبيل املثال، ال بد للقضاء على ا وع وسوء التغذية من وجود مقاربات  املة ومتكاملة إل راا جممو 

                                                                                                      واسرترترترترتعة من األطراف الفاعلة يف القطاعث العام واخلاص الذين تكون مشرترترترترتاركتهي ضرترترترترترورية لتعزيز مشرترترترترتروعية احللول املختارة 
                     ة واالستهالكية مستويات                                          بالجابط املتزايد بث اداالت البيئية واإلةتاجي                                                وكفاءهتا. وتتطلب يف املقابل معا ة القضايا املتعلقة

       مل سرترتسرترتات                                         ويتمثل حتد  إضرترتايف يف العمل مع الشرترتركاء  عل ا                               بث القطاعات على املسرترتتويات كافة.                      غرت مسرترتبوقة من التعاون 
                               ً                                                                              وآليات احلوكمة أكثر مروةة وتكيفاً مع طلبات أهداف التنمية املسرترترترترترتتدامة واتفا  باريس واالتفاقات اإلقليمية البارزة، على 

                                             بشرترترترترترتأن السرترترترترترتياسرترترترترترتات باالسرترترترترترتتعاةة بتجار  البلدان األخرى                                                      غرار إعالن ماالبو. وتعمل املنظمة مع احلكومات لدعي احلوار
                                                                                وعّب حتسرترترترترترترتث التنسرترترترترترترتيق بث خمتلف أصرترترترترترترتحا  املصرترترترترترترتلحة والقطاعات واالختصرترترترترترترتاصرترترترترترترتات من أجل تصرترترترترترترتميي السرترترترترترترتياسرترترترترترترتات 
                                                                                                    واالسرترترترترتجاتيجيات املتصرترترترترتلة بواليتها وتنفيذها. واهلدف من ذلك هو التوصرترترترترتل إىل حلول فعالة للمشرترترترترتاكل مبوازاة العمل على 

   ً                           ةاً على صعيدي األغذية والزراعة.                  عددة ومتضاربة أحيا             حتقيق أهداف مت
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ّ                         أعاد اجتاهان أساسيان تشكيل بيئة عمل املنظمة يف جمال احلوكمة. أوال ،  ك ل  خطة التنمية املستدامة وقد  -366     ً                                                           
لب األبرز للخطة ااملط، يشمل    ً أوال         ً      ً      ً                                                 ميثاقا  عامليا  جديدا  للتعاون اإل ائي واحلوكمة الدوليث. ومن منظور احلوكمة 0202 لعام

ج أكثر تكاملية إزاء التنمية؛ والتزاما  أقوى بصنع القرارات الوطنية و  امللكية واالعتماد  ومبزيد من           ً                                               ً                               ا ديدة: دعوة  العتماد هن 
ّ   ً                                               الدول األعضاء؛ وتشديدا  حمس نا  على تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص بوصفها أسلوبعلى الذات من قبل  حلشد   ً ا  رئيسي  ً ا                       ً  

ّ                              ل التنفيذ؛ وطلبا  واضحا  ملزيد من التناسق يف منظومة األمي املتحدة؛ والتزاما  بنظام موس ع للرصد وإعداد التقارير بغية سب           ً                                               ً      ً               
األغذية ومنظمة األغذية والزراعة يف صدارة امل سسات العاملية املعنية ب متكث املساءلة املتبادلة بث مجيع أصحا  املصلحة.

ّ                                                  لقواعد واملعايرت والبياةات الع متك ن أصحا  املصلحة العديدين، بقيادة احلكومات، من اماذ والزراعة حيث أهنا تضع ا                               
 نمية املستدامة ورصدها وتقييمها.اإلجراءات لتحقيق أهداف الت

 
ثر خطة أك "احلوكمة الر يدة" إىلرتخالل العقد املاضي، اةتقل رأي اخلّباء من االلتزام الغالب يف ما مضى ب    ً   ثاةيا ،  -367

اد احللول للمشاكل. إجي وتسعى إىل تنطلق من القاعدة إىل القمةمتلكها احلكومات و هج                   يددها االلتزام بن   وواقعية      ً تواضعا  
التنمية املستدامة ب                     ً      ً                    ً                                              وتتبع هذه النهج مسارا  مفتوحا ، وغرت تقيدي، وحتليليا ، فيما حتافظ يف الوق  ةفسه على االلتزام املعياري 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وتتوىل احلكومات قيادة هذه العملية من خالل حتديد األهداف املنشودة بأبعادها الثالثة، 
قتصاد السياسي حتليالت االواختيار املسارات الع يتعث سلوكها. وتوفر املنظمة، بطلب من احلكومات، الدعي الستخدام 

. وتدعي اتيةيث، ومصاحلهي واستجاباهتي احملتملة للتغيرتات السياس         ّ                                     لتحدد وتقي ي أدوار أصحا  املصلحة وامل سسات الرئيس
ج للتعاطي مع األفكار واملصا  والقيي واألفضليات املتعارضة يف أغلب األحيان ملختلف األطرا االجتماعية  ف    ً                                                                                       أيضا  صياغة هن 

 والسياسية الفاعلة.
 

لى املسامهة نية واإلقليمية والعاملية من أجل تسليط الضوء عوتلتزم املنظمة بالعمل مع عمليات احلوكمة احمللية والوط -360
القضاء على  :ها للتصدي للعديد من التحديات الكّبى املاثلة أمام البلدان اليوم، أال وهيالع ميكن لألغذية والزراعة تقدمي

املستمر  ععه ووضع حد للصرا تكيف مملناخ والا وع والفقر وحتويل النظي الغذائية يف سبيل التغذية والتخفيف من آثار تغرت ا
من أجل احلصول على األراضي واملياه. وتسعى تدخالت املنظمة، من خالل عملها الوثيق مع احلكومات ومع أصحا  
املصلحة الرئيسيث اآلخرين يف سياقات خمتلفة، إىل معا ة مسائل حمددة تتصل بالقدرات والعمليات املتبعة بطر  تكفل 

 ل للتفاعل بث ا هات الفاعلة املتعددة. حتقيق ةواتج أفض

 
 التغذية

 
    ّ                                                                                    ويتطل ب حتسث التغذية وخفض التكاليف الصحية واالجتماعية النامجة عن سوء التغذية اتباع هنج متعدد  -369

              ً                                                                                  القطاعات اةطالقا  من الدور األساسي الذي يضطلع به قطاع األغذية والزراعة إلطعام السكان بشكل جيد من خالل 
توافر األغذية والنظي الغذائية املغذية واملأموةة واملتنوعة وإمكاةية احلصول عليها واستهالكها على مدار السنة. وجيب  زيادة

                                                                                                    أن يتواءم هذا مع التوصيات التغذوية واالستدامة البيئية وأن ي ستكمل من خالل تدخالت على صعيد الصحة العامة 
 االت. والتعليي واإلصحايف والنظافة وغرتها من اد
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                                                                                                ً وي ثر النظام الغذائي، من خالل البيئة الغذائية، يف األ اط الغذائية للمستهلكث ويف وضعهي التغذوي. وحرصا   -372
التخزين والنقل من املدخالت واإلةتام فالتجهيز و  –على التصدي للعبء الثالثي لسوء التغذية يف النظام الغذائي مبجمله 

ً    والتوزيع بالتجزئة وصوال  إىل ة  ينطوي التخلص من الفاقد واملهدر من األغذية على طاقات كامنة هائلة لزياد – االستهالا                      
ّ                   كفاءة السلسلة الغذائية ككل  واستدامتها مبوازاة سد  الثغرة التغذوية.                       ّ                           

 
ع املشجكة يكمتابعة مبا رة للم متر الدويل الثاين املعين بالتغذية ولتوصية ادلس، مت إدرام التغذية بث املواض -373
. وتشمل اداالت املوضوعية املراد تغطيتها للتغذية القيادة التقنية 0237-0234اخلطة املتوسطة األجل املراجعة للفجة  يف

العامة لعمل املنظمة يف جمال التغذية، وتنسيق السياسات والعمليات يف منظومة األمي املتحدة، وتسهيل عملية التعميي 
رئيسية جية، فضال عن الدعي التقين لتعبئة املوارد والتواصل يف جمال التغذية. وستظل األةشطة الّباجمية الاألهداف االسجاتي يف

 لتحسث التغذية واملوارد املقابلة هلا، ضمن إطار األهداف االسجاتيجية.
 

               ة الطويلة األجل            عية والبيئي                   ً        ً                                             وتويل املنظمة اهتماماً متزايداً بالتغذية من خالل معا ة األسرترترترتس االقتصرترترترتادية واالجتما  -  70 3
         مبا يف ذلك    ،           ّ          ً                                            سرترترترترتيما تلك املّتصرترترترترتلة مبا رترترترترترًة مبفهوم النظي الغذائية املسرترترترترتتدامة وسرترترترترتالسرترترترترتل القيمة                          لألمن الغذائي والتغذية، ال

  ن  أ                                                                                    . وقد مسح ذلك للفاو بأن تكون قائدة يف املبادرات وآليات احلوكمة الدولية لتحسرترترترترترترترتث التغذية، و                        الزراعة املراعية للتغذية
                داف االسجاتيجية،       عّب األه        املنظمة                                ّ                                  ساعد البلدان على حتقيق أهدافها املّتصلة بالتغذية من خالل التخطيط لعمل    عد    تسا

               وتنفيذه ورصده.


