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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

  الزراعةو  األغذيةي في مجالبرنامج عمل منظمة األغذية والزراعة 
 ضمن اإلطار االستراتيجي للمنظمة

 
 موجز

 
 األغذيــة والزراعــة خــالل  ييف قطــاع )املنظمــة( تــوفر هــذه الوثيقــة حملــة عامــة عــن إجنــازات منظمــة األغذيــة والزراعــة 

 ، 2019-2018األغذيـــة والزراعـــة خـــالل الفـــرتة  ي، ووجهـــة نظـــر عـــن عمـــل املنظمـــة يف قطـــاع2017-2016 ســـنتنيال فـــرتة
 يـــتم عـــرض التطـــورات واالجتاهـــات العامليـــة الـــيت حيتمـــل أن تـــؤثر  يف ســـياق اإلطـــار االســـرتاتيجي. وباإلضـــافة إىل ذلـــك،

يـة والزراعـة، ومت حتديـد أربعـة مواضـيع شـاملة عـن اجملـاالت ذات األولويـة الـيت ينبغـي أن األغذ ييف عمل املنظمة يف قطاع
 .2021-2018االسرتاتيجي وخطتها املتوسطة األجل للفرتة  اهتركز عليها املنظمة يف سياق إطار 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة
 
 :يلي ام مباقيلل مدعوةاللجنة ن إ 
 

وإبـــداء أي تعليقـــات بشـــأن اإلجنـــازات واملســـتجدات واالجتاهـــات املشـــار إليهـــا بالنســـبة إىل قطـــاعي أخـــذ العلـــم  •
 األغذية والزراعة (القسمان الثاين والثالث)

 تـــوفري التوجيهـــات بشـــأن األولويـــات الرئيســـية لعمـــل املنظمـــة يف قطـــاعي األغذيـــة والزراعـــة الـــيت يتعـــني مراعاهتـــا و  •
 (القسم الرابع). 2021-2018يجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة عند استعراض اإلطار االسرتات

 هذه الوثيقة إىل: مضمونميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 Maria Helena Semedo السيدة

 لشؤون املناخ واملوارد الطبيعية نائب املدير العام
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 مقدمة –الً أوّ 
 
 1علــى اإلطــار االســرتاتيجي املراجــع 2017يف يوليو/متــوز املنعقــدة يف رومــا املنظمــة يف دورتــه األربعــني وافــق مــؤمتر  –1

(اخلطـة املتوسـطة  2019-2018للفـرتة  وبرنامج العمـل وامليزانيـة ،2021-2018للمنظمة، وخطتها املتوسطة األجل للفرتة 
وأعرب املؤمتر عن تقديره ملواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة بشـكل وثيـق مـع خطـة . 2األجل وبرنامج العمل وامليزانية)

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030التنمية املستدامة لعام 
 
، مــع األخــذ 2016عــن طريــق عمليــة تفكــري اســرتاتيجي تشــاورية خــالل عــام وُوضــع اإلطــار االســرتاتيجي املراجــع  –2

بعني االعتبار الدعم القوي واملتسق الذي أعربـت عنـه األجهـزة الرئاسـية يف املنظمـة لضـمان اسـتمرارية التوجـه االسـرتاتيجي 
األجــل  يفا للتنميــة الزراعيــة وتضــمنت هــذه العمليــة حتديــد االجتاهــات العامليــة الــيت مــن املتوقــع أن تشــكل إطــارً  للمنظمــة.

املتوسط، واالجتاهات القطاعية واإلقليمية الناشئة عن االستعراضات االسـرتاتيجية اإلقليميـة، ومـداوالت املـؤمترات اإلقليميـة 
 االجتاهـات والـيت مـن املتوقـع أن تواجههـا البلـدان واألطـراف ن هـذهعـالنابعة والتحديات الرئيسية  ؛واللجان الفنية للمنظمة

يف الســنوات املقبلــة؛ وحتليــل املســتجدات العامليــة األساســية الــيت حتــّدد  الفاعلــة يف جمــال التنميــة يف قطــاعي األغذيــة والزراعــة
السياق العام الذي تعمل يف إطاره املنظمة؛ وتأثريات هذه التحديات والتطورات على األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، يف 

كمـــا أخـــذت عمليـــة املراجعـــة بعـــني االعتبـــار التطـــورات العامليـــة   .3وظائفهـــا األساســـيةســـياق خصـــائص املنظمـــة الرئيســـية و 
ودخـول اتفـاق  2030، واألهم من ذلك اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 2016-2015الرئيسية اليت حدثت يف الفرتة 

 .باريس بشأن تغري املناخ حيز التنفيذ
 
األســاس لصــقل اإلطــار املفــاهيمي ونظريــة التغيــري لألهــداف االســرتاتيجية وقــد وفــر اإلطــار االســرتاتيجي املراجــع  –3

اخلمســة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف ســياق رؤيــة املنظمــة وخصائصــها ووظائفهــا األساســية. وحتــدد اخلطــة املتوســطة األجــل 
صـدها مـن خـالل املؤشـرات والغايـات، واملوارد الالزمة لتخطـيط النتـائج وتنفيـذها ور  يطار الرباجماإل وبرنامج العمل وامليزانية

 :علــى الويــب 1امللحــق . مقصــًدا مــن مقاصــد أهــداف التنميــة املســتدامة 40مبــا يف ذلــك مســامهة عمــل املنظمــة يف حتقيــق 
عامة عن الـربامج االسـرتاتيجية للمنظمـة  حملة ،4األهداف االسرتاتيجية والوظيفية/ 2019 -2018إطار النتائج للفرتة يقدم 

 مبا يف ذلك املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة.
 
 قطـــاعي األغذيـــة والزراعـــة مـــوجزة عـــن إجنـــازات املنظمـــة يف مـــة اعحملـــة  تـــوفر هـــذه الوثيقـــة أوالً ويف هـــذا الســـياق  –4

مث تعـــرض أهـــم التطـــورات العامليـــة  .2017-2016فـــرتة الســـنتني الـــيت مت تيســـريها مـــن خـــالل الـــربامج االســـرتاتيجية خـــالل 
 يف قطـــاعي األغذيـــة والزراعــــة. والتطـــورات واالجتاهـــات اخلاصـــة بالقطاعــــات، الـــيت ســـتؤثر علــــى عمـــل املنظمـــة املســــتقبلي 

 عدها.وما ب 2019-2018ويشري القسم األخري إىل اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف قطاعي األغذية والزراعة خالل الفرتة 
 

                                                      
 .C 2017/7 Rev. 1الوثيقة   1
 .C 2017/3 الوثيقة  2
 .C 2013/7الوثيقة   3
 .WA1-PC 124/2الوثيقة   4

http://www.fao.org/3/a-ms431e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms278e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_124-documents/MW761e-WA1.pdf
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 المنظمة في قطاعي األغذية والزراعة  ع بهطلذي تضال عملالإنجازات  –ثانياً 
 2017-2016خالل الفترة 

 
اجلــوع وانعــدام األمــن الغــذائي  بقــاء علــىاإليف خــالل فــرتة الســنتني األخــرية،  منظمــة األغذيــة والزراعــة، اســتمرت –5

إجنـازات  5 2017-2016والتصدي جلميع أشكال سوء التغذية يف صدارة خطة التنمية. ويوثق تقريـر تنفيـذ الـربامج للفـرتة 
 املنظمــة خــالل فــرتة الســنتني يف مــا يتعلــق باألهــداف االســرتاتيجية ومؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة. وتــرد 

اجلنســـانية  اياقضـــال ملّخصـــات النتـــائج واإلجنـــازات لكـــل هـــدف مـــن األهـــداف االســـرتاتيجية، مبـــا يف ذلـــك 2يف امللحـــق 
 ) علـــى موقـــع املنظمـــة علـــى العنـــوان التــــايل:6تـــوفر مزيـــد مـــن التفاصـــيل (مبـــا يف ذلـــك النتـــائج اإلقليميـــةيواإلحصـــاءات، و 

http://www.fao.org/pir  
 
ومـا بعـدها، مبــا يف ذلـك اتفـاق بــاريس  2030املؤديـة إىل خطــة عـام  العامليـة وشـاركت املنظمـة بنشـاط يف العمليــة –6

واالجتماعات الالحقة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (مؤمتر األطـراف)، وكـذلك مـؤمتر  
ت مسامهة . وكان2016كانكون للتنوع البيولوجي، والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 

للتصدي لتغري املناخ واجلـوع، املنظمة حمورية يف جهود الدعوة واملؤازرة للتشديد على الدور احليوي الذي تضطلع به الزراعة 
 2030والرتابط بني اإلنتاج الزراعي والتنوع البيولـوجي. ويف السـنوات األخـرية، حتـول تركيـز عمـل املنظمـة املتعلـق خبطـة عـام 

جمــال تنميــة القـدرات مــن أجــل تقـدمي املشــورة يف جمــال السياسـات املتكاملــة ورصــد التقـدم حنــو حتقيــق  حنـو دعــم البلـدان يف
 تتوافــق أهــداف التنميــة املســتدامة. ويــتم تســليط الضــوء أدنــاه علــى اإلجنــازات يف هــذا اجملــال وســبعة جمــاالت خمتــارة أخــرى 

 جدول أعمال جلنة الزراعة. علىلبنود املدرجة مع ا
 
مؤشــراً مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة  21 تعيــني منظمــة األغذيــة والزراعــة كوكالــة األمــم املتحــدة الراعيــة لـــ وقــد مت –7

يف ضـــوء مســـامهاهتا يف فريـــق اخلـــرباء املشـــرتك بـــني الوكـــاالت املعـــين مؤشـــرات أخـــرى  ةاملســـتدامة، والوكالـــة املســـامهة يف أربعـــ
ن عشر إمجايل عدد املؤشـرات. وخـالل الفـرتة املاليـة األخـرية، أسـفر مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة. وميثل ذلك أكثر م

ـــائج اهلامـــة.  ـــه منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لـــدعم رصـــد أهـــداف التنميـــة املســـتدامة عـــن بعـــض النت  العمـــل الـــذي اضـــطلعت ب
رفـع مسـتوى أوًال، وقبل كل شيء، تقدم العمل املنهجي إلعـادة تصـنيف املؤشـرات مـن املسـتوى الثالـث بشـكل كبـري، مـع 

ؤشــرات املمثانيــة مؤشــرات ألهــداف التنميــة املســتدامة حتــت رعايــة منظمــة األغذيــة والزراعــة ووضــع الصــيغة النهائيــة ملنهجيــة 
. وتعتـرب عمليـة إعـادة التصـنيف 2018املتبقية واختبارها، مما سيسمح برفع مستوى كل املؤشرات حبلول �اية عـام اخلمسة 

هـــذه مهمـــة للغايـــة لرصـــد أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، حيـــث أ�ـــا تفـــتح اإلمكانـــات لقيـــام البلـــدان بـــاإلبالغ عـــن البيانـــات 
والتنفيذ الفعال لدعم تنمية القدرات من قبل الوكاالت الراعية. وعالوة على ذلك، مت تعزيز قدرة البلـدان علـى تتبـع التقـدم 

بلـداً،  120حلقة عمل تدريبية حضـرها إحصـائيون رمسيـون مـن حـوايل  20 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة بتنظيم احملرز يف
إعـادة تصــنيف مخسـة مؤشــرات مـن املســتوى  تمتــمــا بـني بلــدان اجلنـوب. ونتيجــة لـذلك،  وعـن طريـق اتفاقــات التعـاون يف

، مت إنشـاء بوابـة بيانـات مهيـةأكثـر األ، و ئـة حاليـاً. وأخـرياً ايف امل 50الثاين إىل املستوى األول ألن تغطيتها القطرية تزيـد عـن 

                                                      
  C 2019/8 الوثيقة   5
 WA7-C 2019/8الوثيقة   6

http://www.fao.org/pir
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_124-documents/MV543e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/PIR/docs/MV543e-WA7.pdf
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واتصـــال ألهـــداف التنميـــة املســـتدامة لتمكـــني املســـتخدمني مـــن الوصـــول إىل البيانـــات علـــى املســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة 
ميـــة املســـتدامة حتـــت رعايـــة مـــن خـــالل أدوات املعاينـــة التفاعليـــة واملعلومـــات التفصـــيلية عـــن مؤشـــرات أهـــداف التن والعامليـــة
 تنمية القدرات.والفعاليات املخصصة لمبا يف ذلك األساليب، وأدوات مجع البيانات،  املنظمة،

 
مــن أجــل معاجلــة الثغــرات احلاليــة الضــخمة يف البيانــات والقــدرات، يلــزم بــذل جهــد متضــافر عــرب منظومــة األمــم و  –8

الســنوات القليلــة املقبلــة، مــن جتميــع واســتخدام املؤشــرات لتحقيــق املتحــدة لضــمان أن تــتمكن معظــم البلــدان، يف غضــون 
أهداف التنمية املستدامة. وهلذا الغرض، وضـعت املنظمـة برناجمـاً شـامًال لتوسـيع دعـم تنميـة القـدرات بشـأن رصـد أهـداف 

ار يف مصــادر البيانــات التنميــة املســتدامة، يهــدف إىل مســاعدة البلــدان علــى مواءمــة املؤشــرات الوطنيــة والعامليــة، واالســتثم
 البديلــــة للحــــد مــــن تكلفــــة مجــــع البيانــــات، وتعزيــــز التنســــيق املؤسســــي بــــني منتجــــي البيانــــات الوطنيــــة، وحتســــني قــــدراهتم 

 على استخدام مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف عمليات صنع القرار.
 
، حتولــت جهــود 2017-2016ويف مــا يتعلــق بــدور املنظمــة يف دعــم سياســات البلــدان األعضــاء، خــالل الفــرتة  –9

لسياسات. وباإلضافة إىل ذلـك، ويف كثـري مـن األحيـان على مستوى ااملنظمة حنو تزويد البلدان بالدعم املتكامل والشامل 
ســاعدت املنظمــة البلــدان يف قطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة، رومــا والفــرق ال يفا هــمقار  وجــدالوكــاالت الــيت تمــع  بالتنســيقو 

تقــدم تقــارير شــاملة عــن التقــدم احملــرز علــى املســتوى الــوطين حنــو حتقيــق أهــداف  ا الوطنيــة الطوعيــة الــيتاضــاهتستعر اتطــوير 
زيــادة الــوعي بشــأن دور لبلــداً  70)، دعمــت املنظمــة أكثــر مــن 2018(ويف أوائــل عــام  2017التنميــة املســتدامة. ويف عــام 

أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل حلقــات عمــل وطنيــة وإقليميــة وإقليميــة فرعيــة، مبشــاركة حتقيــق األغذيــة والزراعــة يف 
ومشـرتكة مـا بـني الـوزارات يف األقـاليم الفرعيــة ألفريقيـا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأوروبـا، وأمريكـا الالتينيــة متعـددة قطاعـات 

بلــداً يف مــا يتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة مــع  25رييب، والشــرق األدىن. كمــا دعمــت املنظمــة أيضــاً والبحــر الكــا
الرتكيــز بشــكل خــاص علــى مجــع البيانــات وتنميــة القــدرات ذات الصــلة مــن أجــل مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة الــيت 

 ترعاها منظمة األغذية والزراعة.
 

يف ديســمرب/كانون األول ، منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع منظمــة الصــحة العامليــة اشــرتكت ة:والتغذيــنظــم األغذيــة  –10
إطـار غذائيـة صـحية وتغذيـة حمسـنة، يف رومـا يف  ألمنـاطاستضافة الندوة الدوليـة بشـأن نظـم األغذيـة املسـتدامة ، يف 2016

السياســات والتــدابري علــى جــانيب العــرض تركيــز هــذه النــدوة علــى وانصــب  7م املتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة.عقــد األمــ
والطلب بغية زيادة الوصول إىل نظـم غذائيـة صـحية؛ ومتكـني املسـتهلكني مـن اختيـار نظـم غذائيـة صـحية؛ والتـدابري لتعزيـز 

 هي. وأعقــب هــذعــازر ة. وتناولــت عــدة جلســات القطــاع الاملســاءلة والقــدرة علــى الصــمود واإلنصــاف ضــمن نظــام األغذيــ
نظــم ، واستعرضــت األبعــاد اإلقليميــة والتحــديات الــيت تواجــه 2017مخــس نــدوات إقليميــة عقــدت يف عــام  النــدوة الدوليــة

وبقيـــادة منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، وإدارة الشـــؤون االقتصـــادية  8ألمنـــاط غذائيـــة صـــحية وتغذيـــة حمســـنة. األغذيـــة املســـتدامة
اً والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية لألمــم املتحــدة، ومكتــب املمثــل الســامي املعــين بأقــل البلــدان منــو 

                                                      
7   sium/en/sympo-nutrition-systems-food-http://www.fao.org/about/meetings/sustainable 
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(برنـــامج العمـــل  الناميــة، مت وضـــع برنــامج العمـــل العــاملي بشـــأن األمــن الغـــذائي والتغذيــة يف الـــدول اجلزريــة الصـــغرية الناميــة
 .2017العاملي)، كمتابعة مباشرة ملسار ساموا، ومت إطالقه خالل مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز 

 
وُأحرز تقدم خاص يف وضع مؤشر عاملي للفاقد من األغذية بالتعاون مع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـع اقـرتاح  –11

) "احلـــد مــن الفاقــد علـــى طــول سلســـليت 1إىل مـــرحلتني ليــتم قياســهما: ( 12هلـــدف التنميــة املســتدامة  3 قصــدلتقســيم امل
 نصــيب الفــرد مــن الفاقــد  "ختفــيضو) 2موجهــة حنــو اإلمــداد (املؤشــر العــاملي للفاقــد مــن األغذيــة)، ( –واإلمــداد" األغذيــة 

 مؤشـر املهـدر مـن األغذيـة. –" ني مبقـدار النصـفالتجزئـة واملسـتهلكالبيـع بعلى مستوى  العاملي صعيدعلى الاألغذية من 
دراســات احلــاالت اخلاصــة بالفاقــد مــن األغذيــة،  وباإلضــافة إىل ذلــك، وضــعت منظمــة األغذيــة والزراعــة منهجيــة لتحليــل

، يف حماولــة لتحديــد نقــاط ودعمــت تطبيقهــا يف جمموعــة واســعة مــن البلــدان الناميــة وسالســل إمــدادات األغذيــة األساســية
 الفاقد احلرجة يف سالسل اإلمدادات الغذائية والسبب األساسي للفاقد عند هذه النقاط.

 
مــا يتعلـق بالتهديــدات الناشــئة، أدى االنتشـار الســريع لــدودة احلشـد اخلريفيــة إىل حتفيــز : يف دودة احلشـد اخلريفيــة –12

اجتماعــات للخــرباء مــن أجــل تبــادل . وُعقــدت 9برنــامج عمــل املنظمــة لــإلدارة املســتدامة لــدودة احلشــد اخلريفيــة يف أفريقيــا
وحتــديثها لصــاحل املــزارعني األســريني أصــحاب  ةاخلريفيــ اإلدارة املســتدامة لــدودة احلشــد نأشــاملعلومــات عــن حالــة املعــارف ب

احليازات الصغرية، فضال عن استعراض اجملاالت الرئيسية لعملية اإلدارة، مبا يف ذلك املكافحة البيولوجية والرصـد والعتبـات 
 اخلريفية. االقتصادية واستخدام مبيدات اآلفات البيولوجية وأثر التنوع البيولوجي النبايت على إيكولوجيا دودة احلشد

 
، بالتعـاون 10املنظمـةعمـل  ةطـختناول مقاومة مضادات امليكروبات من خـالل  مت: مقاومة مضادات امليكروبات –13

 مــع منظمــة الصــحة العامليــة واملنظمــة العامليــة لصــحة احليــوان يف ســياق �ــج صــحة واحــدة وجمموعــة التنســيق بــني الوكــاالت 
وأسدت املنظمة املشورة العلمية حول مقاومة مضادات امليكروبـات دعمـاً لعمليـة . 2016 العام يف عام نياليت أنشأها األم

اليت يقوم هبا الدسـتور الغـذائي وخبصـوص دور البيئـة يف مقاومـة مضـادات امليكروبـات الـيت تنتقـل بواسـطة  تاصفاو وضع امل
علـى احملاصـيل،  مضـادات امليكروبـات األغذية، ومقاومة مضادات امليكروبات عرب األغذية النباتية املصـدر، وأثـر اسـتخدام

، واملخاطر احملتملة بالنسبة إىل مقاومة مضادات امليكروبات ودورهـا يف التقليـل مـن انتقـال البيولوجية ودور مبيدات اآلفات
 مقاومة مضادات امليكروبات بواسطة األغذية.

 
األوىل بشـأن الزراعــة اإليكولوجيـة مــن أجــل  : نظمـت منظمــة األغذيـة والزراعــة النـدوة الدوليــةالزراعـة اإليكولوجيــة –14

، وســبع حلقــات دراســية إقليميــة الحقــة ألصــحاب املصــلحة 2014األمــن الغــذائي والتغذيــة، الــيت عقــدت يف رومــا يف عــام 
. واســتحوذت احللقــات الدراســية علــى جمموعــة واســعة مــن اخلــربات واملمارســات 2017 إىل 2015 مــن فــرتةالاملتعــددين يف 

 واملبــادرات والسياســات مــن مجيــع أصــحاب املصــلحة واملنــاطق. ومت االعــرتاف بالزراعــة اإليكولوجيــة علــى أ�ــا �ــج مبتكــر، 
 من بني أمور أخرى، لدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة واالستجابة لتحديات تغري املناخ.

 

                                                      
9  bt417e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

10  i5996e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
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راعـــة النـــدوة الدوليـــة حـــول "دور التكنولوجيـــات البيولوجيـــة منظمـــة األغذيـــة والز  عقـــدت: التكنولوجيـــا البيولوجيـــة –15
حـول التكنولوجيـات البيولوجيـة ، واجتمـاعني إقليميـني 2016الزراعية يف نظم األغذية املسـتدامة والتغذيـة" يف فرباير/شـباط 

يولوجيـة الزراعيــة الستكشــاف املنـافع واملخــاطر والتحـديات والفــرص ذات الصـلة بالتكنولوجيــات الب 2017الزراعيـة يف عـام 
 .أكثر استدامة وتغذية حمّسنة يف ظل تزايد عدد السكان وتغري املناخ أغذيةومدى مسامهتها يف إجياد نظم 

 
نطـاق من توسـيع متكن برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية  :نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية –16

 46، وهــو مــا أدى إىل مــا جمموعــه 2017-2016شــمل تســعة مواقــع جديــدة يف ســبعة بلــدان يف الفــرتة يتغطيتــه اجلغرافيــة ل
وواصـــل الربنـــامج اإلقـــرار بالتجـــارب املكتســـبة وبنطـــاق نظـــم معـــارف اجملتمعـــات البشـــرية  .2017موقعـــاً حبلـــول �ايـــة عـــام 

 .وعمقها وتكيفها مع إمكانات البيئة وقيودها
 

 ، 2016تــه وعملــه لعــام محوكخطــة ، بعــد إقــرار عــاملي بشــأن الثــروة احليوانيــة املســتدامةجــدول األعمــال ال وخطــا –17
ــــة إىل بنــــاء توافــــق يف اآلراء خطــــوات إىل األمــــام  ــــقيف جهــــوده الرامي ــــة.  ســــعًيا إىل حتقي االســــتدامة يف قطــــاع الثــــروة احليواني

األعمـال عمليـة مشـجعة حنـو رؤيـة أكثـر . وأظهر جـدول 2015وتضاعف عدد األعضاء تقريباً منذ ديسمرب/كانون األول 
توافقــاً حــول الثــروة احليوانيــة املســتدامة وكــذلك تغيــري السياســات واملمارســات، حيــث أنــه أضــاف القيمــة مــن خــالل بنــاء 

وآثــار تقاســم املعرفـة. وأثبــت جــدول األعمــال فعاليتـه يف متكــني تبــادل املعرفـة واألدوات وأفضــل املمارســات بــني  تاالشـراك
 من خالل شبكات العمل التسع، وجتميع األدلة وتطبيق السياسات واملمارسات يف السياقات احمللية. األعضاء 

 
، ممــا مــن غايــات مؤشــرات املخرجــات املائــةيف  82حققــت منظمــة األغذيــة والزراعــة ، 2017-2016فــرتة الويف  –18

 انية لفرتة السـنتني هـذه. وقـد سـاعد ذلـك األعضـاء يعين أن املنظمة قدمت املساعدة اليت التزمت هبا يف برنامج العمل وامليز 
ــــةيف  82يف حتقيــــق  ــــمــــن  املائ ــــاس جتاو غايــــات الن ــــة للقي ــــرية وقابل ــــة أن عمــــل املنظمــــة وجهودهــــا قــــدمت مســــامهة كب  ، مبين

تعلــم يف التحســينات يف البيئــة التمكينيــة الالزمــة لتعزيــز حتقيــق األهــداف االســرتاتيجية. وحيــث مل يــتم حتقيــق الغايــات، مت 
 دروس قيمة بشأن القيود اليت تواجه املنظمة وكيفية معاجلتها يف املستقبل.

 
 ينااجلنســـــ نظـــــورامل ملخصـــــات النتـــــائج واإلجنـــــازات لكـــــل هـــــدف اســـــرتاتيجي، مبـــــا يف ذلـــــك 2وتـــــرد يف امللحـــــق  –19

 ن التـــــايل:للمنظمـــــة علـــــى العنـــــوا اإللكـــــرتوينواإلحصـــــاءات، وميكـــــن احلصـــــول علـــــى مزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل علـــــى املوقـــــع 
http://www.fao.org/pir.  

 
 
 
 

 التطورات واالتجاهات العالمية وآثارها على قطاعي األغذية والزراعة –ثالثاً 
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الــيت نظــرت فيهــا الــدورة السادســة والعشــرون احلاليــة للجنــة الزراعــة،  املواضــيعتنبــع التطــورات واالجتاهــات التاليــة مــن  –20
والتغذيـة؛  وسـالمة األغذيـة؛والعمليات الدولية املسـتمرة الـيت تـؤثر علـى الزراعـة (مبـا يف ذلـك إنتـاج احملاصـيل والثـروة احليوانيـة)؛ 

واالقتصـــادية واملؤسســـية واهليكليـــة املتعلقـــة بالتنميـــة  والفنيـــةوإدارة املـــوارد الطبيعيـــة والتنـــوع البيولـــوجي؛ واجلوانـــب االجتماعيـــة 
  201611.الزراعية والريفية بشكل عام يف سياق االجتاهات املقدمة يف الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة يف عام 

 
ىل التحـرك بسـرعة يف السنوات القليلة املاضية، دفعت االجتاهـات العامـة والقضـايا العامليـة اهلامـة اجملتمـع الـدويل إو  –21

. وتشـكل هـذه التطـورات السـياق العـاملي خطـط التنميـة العامليـةمن خالل سلسلة من املبادرات واالتفاقات إلعـادة ترتيـب 
ـــة املســـتدامة لعـــام  ـــة املســـتدامة،  2030لعمـــل املنظمـــة احلـــايل ويف املســـتقبل القريـــب، يف إطـــار خطـــة التنمي  وأهـــداف التنمي

 ية واألهـــداف املنبثقـــة عـــن خطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا واتفـــاق بـــاريس بشـــأن تغـــري املنـــاخ. تاياســـالـــيت تتضـــمن االلتزامـــات الس
إعــالن عقــد األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل  أمــا التطــورات األخــرى اهلامــة يف اجملــاالت الــيت تغطيهــا واليــة املنظمــة فتشــمل

ـــة لعـــام 2016يف أبريل/نيســـان  12)2025-2016التغذيـــة ( ؛ وعقـــد 2014، كمتابعـــة للمـــؤمتر الـــدويل الثـــاين املعـــين بالتغذي
)؛ وإعـالن نيويـورك مـن أجـل 2030-2015)؛ وإطار سنداي للحـّد مـن خمـاطر الكـوارث (2028-2019الزراعة األسرية (

 الالجئني واملهاجرين (مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن الالجئني واملهاجرين).
 

ت والتحــديات احملــددة يف قطــاعي الزراعــة واألغذيــة، ال تــزال االجتاهــات احملــددة يف الــدورة ومــن حيــث االجتاهــا –22
احلاجة إىل تعزيز اإلنتاجية واألمن الغذائي والتغذية لعدد صاحلة، وال سيما  2016اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة يف عام 

التنافس على املوارد الطبيعية، والتنـوع البيولـوجي، واالبتكـارات العلميـة السكان املتنامي، وتدهور البيئة وتغري املناخ، وزيادة 
والتكنولوجية، وزيادة الرتابط بني النظم الغذائية، والتوسع احلضـري السـريع مـع مـا يرتتـب علـى ذلـك مـن آثـار علـى املنـاطق 

حتلـــيًال  13"االجتاهـــات والتحـــديات –"مســـتقبل األغذيـــة والزراعـــة  بعنـــوان. وتقـــدم نشـــرة منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة الريفيـــة
لالجتاهـــات والتحـــديات املتوســـطة والطويلـــة األجـــل الـــيت يواجههـــا العـــامل ومـــن املتوقـــع أن يواجههـــا يف جمـــاالت ذات أمهيـــة 

 األغذيـــة والزراعـــة  ةوباإلضـــافة إىل ذلـــك، تنظـــر املـــؤمترات اإلقليميـــة واللجـــان الفنيـــة ملنظمـــ أساســـية لرؤيـــة املنظمـــة وواليتهـــا.
الجتاهات العاملية ااالجتاهات ذات الطابع اإلقليمي أو القطاعي كل سنتني. واستناداً إىل هذه االستعراضات، ترد أدناه يف 

ـــــــــــيت وفـــــــــــرت األســـــــــــاس لإلطـــــــــــار االســـــــــــرتاتيجي املراجـــــــــــع ـــــــــــدها وال ـــــــــــة الرئيســـــــــــية الـــــــــــيت مت حتدي  للمنظمـــــــــــة  14واإلقليمي
 رتابطة:يلي قائمة حمدثة هبذه االجتاهات امل ما ويف. 2017يف عام 

 
هي عوامل حتفـز التغيـري يف هيكليـة األغذيـة ومسـتوى النمو العاملي واإلقليمي للسكان والتوسع احلضري والدخل  )1(

 الطلب عليها.

رغم الزيادة يف دخل الفرد، مـن املتوقـع إحـراز تقـدم أبطـأ وتـرية يف احلـّد مـن الفقـر يف ظـل اسـتمرار عـدم املسـاواة و  )2(
 جمال التغذية.والتوقعات القامتة يف 

                                                      
 .COAG/2016/2الوثيقة   11
12  https://www.un.org/nutrition/home. 
 .، روما2016االجتاهات والتحديات، منظمة األغذية والزراعة  –مستقبل األغذية والزراعة   13
 . Rev. 1C 2017/7 الوثيقة  14
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م االطــابع املتغــري وحـــدة املنافســة علــى املـــوارد الطبيعيــة، واســتمرار تـــدهور قاعــدة املــوارد الطبيعيـــة وخــدمات النظـــو  )3(
 اإليكولوجي اليت يعتمد عليها اإلنتاج الزراعي.

 زيادة تقلب املناخ وزيادة التعرض للظواهر اجلوية البالغة الشدة.و  )4(

؛ واحلاجـة إىل منـو ملحـوظ يف إنتـاج احملاصـيل، والثـروة األحيـائيالطلب املتزايد على األغذية، واألعالف والوقـود و  )5(
احليوانيـــة واألمســـاك لزيـــادة كفـــاءة نظـــم األغذيـــة علـــى حنـــو مســـتدام، وحتقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن اســـتخدام األغذيـــة 

 واملهدر من األغذية. املنتجة، من خالل اختاذ إجراءات اسرتاتيجية للحّد من الفاقد

 .وعاجل الفقر املدقعاستمرار التقلب يف أسعار األغذية واحلاجة املتنامية إىل االستثمار للتغّلب على و  )6(

 .تباطؤ النمو يف التجارة الزراعية وإعادة إضفاء الطابع اإلقليمي على التجارةو  )7(

وآثارها علـى اجلـوع، واألمـن الغـذائي، والتنميـة الزراعيـة واهلجـرة ارتفاع وترية حصول النزاعات، واألزمات املمتدة و  )8(
 .البشرية

االجتاهات املتزايدة يف انتشار اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحـدود، والتهديـدات الناشـئة والتـأثريات املتزايـدة و  )9(
 .لألمراض احليوانية املنشأ على صحة اإلنسان

 .بفرص عمل مستقرة ومدرّة للدخل، وخباصة لدى الشباب تفاقم التوقعات املتصلةو  )10(

 .التحّول اهليكلي السريع والتحّول الريفي وما يتصل هبما من تغيريات يف نظم األغذيةو  )11(

التغذيـة واملغـذيات الدقيقـة ال يـزال يشـكل حالـة طـوارئ يف النقص يف حني أن  –األعباء املتعددة لسوء التغذية و  )12(
ــــــوزن الزائــــــد والســــــمنة ومــــــا يــــــرتبط هبمــــــا مــــــن أمــــــراض غــــــري معديــــــة آخــــــذة   صــــــحية عامليــــــة، فــــــإن معــــــدالت ال

 15.مستويات وبائيةوصوًال إىل يف االرتفاع بسرعة 

 .ازدياد أمهية احلوكمة الفعالة والشاملة عرب مجيع القطاعات واحلاجة اليهاو  )13(
 

 األغذية والزراعة قطاعي األولوية لعمل المنظمة في  مجاالت –رابعاً 
 وما بعدها 2019-2018فترة الخالل 

 
 تشـــمل املواضـــيع األربعـــة الشـــاملة املوضـــحة أدنـــاه جمـــاالت األولويـــة لعمـــل املنظمـــة يف قطـــاعي األغذيـــة والزراعـــة.  –23

ف االســرتاتيجية القســم الثالــث، وتســاهم أيضــاً يف حتقيــق األهــداوهــي تنبثــق عــن االجتاهــات والتطــورات الــوارد وصــفها يف 
وضـــع املعــايري واملواصـــفات، والبيانـــات واملعلومــات، واحلـــوار السياســـايت،  -املنظمـــة وظائفهــا الرئيســـية للمنظمــة. وتســـتخدم

 .األولوياتملعاجلة هذه  -وتنمية القدرات، واملعرفة والتكنولوجيات، والشراكات، والدعوة واالتصاالت
 

ج أكثـــر تكـــامًال وتعقيـــدها واحلاجـــة إىل ُ�ـــ 2030ويف املســـتقبل القريـــب، تتطلـــب الطبيعـــة التحوليـــة خلطـــة عـــام  –24
عميقة على طريقة ختطيط البلـدان  كون هلا آثارتاألهداف والقطاعات، أدوات جديدة وآليات حوكمة جديدة سومتعددة 

                                                      
15  nutrition-security-food-of-http://www.fao.org/state. 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
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نظمهـم  تاالقـرار  ول صـانعواألسـئلة الرئيسـية املطروحـة هـي: كيـف ميكـن أن حيـوّ  لرباجمها الزراعية وكيفية تنفيـذها ورصـدها.
 الغذائية وكيف ميكنهم اختيار املوارد واالستثمارات وحتديد أولوياهتا لتسريع التقدم؟

 
اف تقــدم الوثيقــة التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة بعنــوان "حتويــل األغذيــة والزراعــة لتحقيــق أهــدو  –25

، حيـدد هـذا الـدليل تنيللقيام بذلك. ومتاشياً مع مبادئ املنظمة بشأن األغذية والزراعة املسـتدام مساراً  16التنمية املستدامة"
الــُنهج واملمارســات والسياســات  عمــل جمــاًال للعمــل تشــمل مجيــع األهــداف االســرتاتيجية للمنظمــة. ويصــف كــل جمــال 20

النمـو االقتصـادي  – واألدوات اليت تربط بني عدة أهداف للتنمية املستدامة، ويسـاهم يف األبعـاد الثالثـة للتنميـة املسـتدامة
ـــة  ـــة البيئ وينطـــوي علـــى مشـــاركة خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة والشـــراكات بينهـــا. ومت تصـــميم  –واالنـــدماج االجتمـــاعي ومحاي

ل لدعم البلدان يف اختيار املوارد وحتديد أولوياهتـا لتسـريع التقـدم حنـو تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة. وتقـدم جماالت العم
للتنميـة أوسـع قطـري العديد من قطاعات الزراعة والتنمية الريفيـة مـن خـالل برنـامج  بني تربطصلة  العشرينجماالت العمل 

الالئقة، والنمو الـوطين، والتجديـد احلضـري، وثـروة املـوارد الطبيعيـة. ويـتم  نطاقاً يشمل القضاء على الفقر، وخلق الوظائف
"املسـارات املسـتدامة لتسـخري األغذيـة والزراعـة مـن  بعنـوانتطوير هذه املفـاهيم بشـكل أكـرب يف وثيقـة مناقشـة جلنـة الزراعـة 

 . 17"2030أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
 

الــيت مت حتديــدها يف اخلطــة املتوســطة األجــل وبرنــامج العمــل وامليزانيــة، مثــل تغــري املنــاخ  وتــنعكس القضــايا الشــاملة –26
وتواصــل املنظمــة تعزيــز  .واملســاواة بــني اجلنســني والتغذيــة واحلوكمــة، بشــكل جيــد مــن خــالل عمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة

 املســـاواة لـــدان يف ســـّد الفجـــوات علـــى صـــعيد الب منظمـــة األغذيـــة والزراعـــةوتـــدعم دمـــج هـــذه اجملـــاالت يف مجيـــع براجمهـــا. 
اليت ما زالت قائمة من حيث احلصول على موارد منتجة، وخـدمات وفـرص اقتصـادية، مـن أجـل حتقيـق عـامل  بني اجلنسني

. وتـــنعكس الــُنهج واألنشـــطة الراميــة إىل حتقيــق املســـاواة بــني اجلنســني مـــن خــالل تعمـــيم متحــّرر مــن اجلـــوع وســوء التغذيــة
مزيـداً مــن الفـرص لتعزيـز القضــايا  2030وتــوفر خطـة عـام  .جلنسـاين بشـكل جيــد يف مجيـع األهـداف االسـرتاتيجيةاملنظـور ا

اجلنسانية يف مجيع أعمال املنظمة. ويتم تعميم التغذية حالياً من خالل الزراعة املراعية للتغذية وينعكس ذلك بشكل جيـد 
 األخـري بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين بشـأن تعمـيم التنـوع البيولـوجيقد اقرتح احلوار يف مجيع األهداف االسرتاتيجية. و 

 عرب القطاعات الزراعية إضافة التنوع البيولوجي كموضوع آخر ليتم تعميمه عرب برامج املنظمة.
 

ومت دمـــج البيانـــات واملعلومـــات واإلحصـــاءات يف بـــرامج املنظمـــة، خاصـــة لتحســـني قـــدرات البلـــدان علـــى صـــياغة  –27
ويسـتلزم رصـد انعـدام األمـن الغـذائي، وسـوء التغذيـة، وتغـّري املنـاخ، وكـذلك ورصـد تأثريهـا. ة لـداألالقائمة علـى  السياسات

 . ويعتــــرب حتســــني البيانــــات وقــــتالمــــن حيــــت  الزراعــــة والتنميــــة الريفيــــة، ورفــــع التقــــارير بشــــأ�ا، بيانــــات موثوقــــة ومناســــبة
التقّدم احملـرز يف البلـدان مـع املؤشـرات املشـرتكة واألطـر اإلحصـائية، ملسـاعدة على املستوى القطري مفيداً أيضاً عند مقارنة 

 البلدان على مالحظة التحسينات اليت تشهدها مقارنة ببلدان أخرى.
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ويف ظل هذا اإلطار الشامل، تتناول وثـائق مناقشـات جلنـة الزراعـة خمتلـف القضـايا واألولويـات الناشـئة. واسـتناداً  –28
يف إطـار أهـدافها االسـرتاتيجية اخلمسـة يف إطـار أربعـة إىل هذه الوثائق، ميكن تلخيص جماالت عمل املنظمة ذات األولوية 

البيئيــة مــن خــالل تعمــيم تغــري املنــاخ والتنــوع البيولــوجي يف القطاعــات  مواضــيع شــاملة، كمــا يلــي: (أ) معاجلــة التحــديات
لصــحة النباتيــة احملدقــة با معاجلــة التهديــدات الناشــئةو مســتدامة؛ (ج) أغذيــة حتقيــق نظــم و الزراعيــة وتيســري االبتكــار؛ (ب) 

 إنعاش املناطق الريفية من أجل الشباب.و واحليوانية والبشرية؛ (د) 
 

 18التحديات البيئيةمعالجة  -ألف
 

  19تعميم تغير المناخ في الزراعة أ)(
 

تعترب قطاعات األغذية والزراعة ضرورية للتنمية البشرية وهي يف صميم االستجابة العاملية لتغري املناخ. وإن الـنظم  –29
بعاثـات غـازات يف نفـس الوقـت مصـادر مهمـة النهـي تشـكل الزراعية والغذائيـة معرضـة بشـكل خـاص آلثـار تغـري املنـاخ. و 
وعمــل كورونيفيــا املشــرتك بشــأن الزراعــة الــذي يركــز علــى الــدور  االحتبــاس احلــراري. ومــن خــالل دعــم تنفيــذ اتفاقيــة بــاريس

 لمنــاخ، ميكـــن أن تســـاعد منظمــة األغذيـــة والزراعـــة البلـــدان لالـــدويل عمـــال األالرئيســي للزراعـــة واألمـــن الغــذائي يف جـــدول 
 . 2030يف حتقيق األهداف املتعلقة باملناخ وخطة التنمية املستدامة لعام 

 
 20تعميم التنوع البيولوجي في الزراعة ب)(

 
مـــن مســاحة األرض. وتعتــرب القطاعــات الزراعيـــة  املائــةيف  38اصــيل والثـــروة احليوانيــة) حــوايل تغطــي الزراعــة (احمل –30

للتنــوع البيولــوجي ولكــن لــديها القــدرة أيضــاً علــى املســامهة يف محايــة التنــوع البيولــوجي. وتعتــرب الزراعــة  ةالرئيســي ةاملســتخدم
ـــنظم البيئيـــة املتضـــررة، وإزالـــة الغابـــات  املســـتدامة احلـــل لالجتاهـــات العكســـية الـــيت تـــؤدي إىل ضـــياع التنـــوع البيولـــوجي، وال

النظم اإليكولوجية الربيـة والبحريـة وتلـك اخلاصـة بامليـاه العذبـة علـى حنـو  والتدهور الشامل ملواردنا الطبيعية. وإذا متت إدارة
يف تــوفري خــدمات النظــام اإليكولــوجي. ويشــمل ذلــك احلفــاظ علــى جــودة القطاعــات الزراعيــة  ميكــن أن تســاهممســتدام، 

اس الكربـون يف الرتبـة، وحتسـني وكمية املياه، ودورة املغذيات، وتكوين الرتبة وإعادة تأهيلها، ومكافحـة تآكـل الرتبـة، واحتبـ
ـــنظم اإليكولوجيـــة علـــى الصـــمود، وتـــوفري املوائـــل لألنـــواع الربيـــة، ومكافحـــة اآلفـــات البيولوجيـــة، والتلقـــيح. وميكـــن   قـــدرة ال

وأنظمـــة اإلنتـــاج القـــادرة علـــى التنـــوع البيولـــوجي أهـــداف  مـــن لكـــ  أن تســـاعد منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة البلـــدان يف حتقيـــق
-2011مـن خـالل دعـم تنفيـذ اخلطـة االسـرتاتيجية للتنـوع البيولـوجي للفـرتة ، 2030لعام  املستدامة التنمية ةطخالصمود و 

وبرنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي التابع التفاقية التنوع البيولوجي، مع املبادرات الدولية لالستخدام املسـتدام ، 2020
 ســــــية بــــــني الزراعــــــة واألمــــــن الغــــــذائي، والتنــــــوع البيولــــــوجي وخــــــدمات للملقحــــــات والرتبــــــة، والتأكيــــــد علــــــى الــــــروابط الرئي

 .النظم اإليكولوجية
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 22 21تحقيق نظم غذائية مستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية -باء
 

جمموعـــة كاملـــة مـــن اجلهـــات الفاعلـــة وأنشـــطتها املرتابطـــة الـــيت تشـــارك يف إنتـــاج املنتجـــات األغذيـــة تشـــمل نظـــم  –31
وتوزيعهــا  اوجتهيزهــالغذائيــة الــيت تنشــأ مــن الزراعــة (مبــا يف ذلــك الثــروة احليوانيــة) أو الغابــات أو مصــايد األمســاك، وجتميعهــا 

والبيئـات االقتصـادية واجملتمعيـة والطبيعيـة األوسـع نطاقـاً  واستهالكها؛ واملؤسسات اليت تبادر يف تغيري هذه الـنظم أو متنعـه،
ـــتم تضـــمينها فيهـــا ـــة بصـــورة ال تضـــع 23الـــيت ي  . ويكـــون النظـــام الغـــذائي مســـتداما إذا أمكنـــه تـــوفري األمـــن الغـــذائي والتغذي

 لألجيال القادمة.على احملك القواعد االقتصادية واالجتماعية والبيئية الالزمة لتوليد األمن الغذائي والتغذية 
 

متيـــل التـــدخالت يف نظـــم األغذيـــة إىل الرتكيـــز علـــى األبعـــاد الفرديـــة لالســـتدامة مثـــل التـــدهور البيئـــي أو النتـــائج و  –32
الغذائية السيئة عند الفئات الضعيفة. غري أنه يف العديد من احلاالت، ستكون هناك قيود ملزمة متعددة حتتـاج إىل املعاجلـة 

زم ذلك عادة تبين �ج النظم لتطبيق التدخالت املتكاملة عـرب قطاعـات متعـددة مبـا يف ذلـك الزراعـة يف وقت واحد. ويستل
والتعلــيم، بــدًال مــن سلســلة مــن التــدخالت الفرديــة يف قطــاع  يــةاملالرد او والغابــات ومصــايد األمســاك والتجــارة والصــحة واملــ

فضــل تنســيقاً بــني خمتلــف القطاعــات األكثــر فعاليــة و األتعــاون الإىل النظــام ككــل، ميكــن تعزيــز  رواحــد. ومــن خــالل النظــ
 والتخصصــــات خللــــق التــــآزر والتــــوازن بــــني امليزانيــــات. وســــيتطلب تبــــين �ــــج الــــنظم الغذائيــــة االلتــــزام واختــــاذ اإلجــــراءات 

 من قبل جمموعة أوسع من األطراف املعنية، حملياً ووطنياً ودولياً.
 

مـــن األولويـــات الرئيســـية األغذيـــة ائيـــة والتغذيـــة مـــن خـــالل إجـــراءات نظـــم وتعتـــرب املســـامهة يف حتســـني نظـــم الغذ –33
للمنظمــة يف إطــار هــذا املوضــوع. وستواصــل املنظمــة التعــاون مــع العديــد مــن املنظمــات الــيت تكمــل مــوارد املنظمــة وخرباهتــا 

 ولويــــة للتغذيــــة وتعزيــــز القــــدرات القطريــــة واإلقليميــــة. وعلــــى وجــــه اخلصــــوص، ســــيتم إعطــــاء األاألغذيــــة لتحســــني نظــــم 
يف سياســـات وبـــرامج الـــنظم الزراعيـــة والغذائيـــة يف املبـــادرات العامليـــة واإلقليميـــة ويف البلـــدان ذات األولويـــة الـــيت تعمـــل فيهـــا 
املنظمــة مــن أجــل زيــادة تأثريهــا علــى نتــائج التغذيــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، ستضــع املنظمــة إطــاراً لــنظم األغذيــة حيــدد �ــج 

األغذيــة للتغذيــة. وســتقوم املنظمــة مبزيــد مــن دراســات احلــاالت القطريــة لتحليــل قضــايا نظــم األغذيــة  املنظمــة بشــأن نظــم
بشـأن كيـف ميكـن أن تـدفع  راسـتثماالصـة بااخل والتغذية الناشئة ودعم البلدان يف جمـاالت التخطـيط والسياسـات واملشـورة

 النظم الغذائية من أجل التغذية التنمية املستدامة.
 

 25 24معالجة التهديدات الناشئة المحدقة بالصحة النباتية والحيوانية والبشرية  -جيم
 

تزايـد ظهــور اآلفــات واألمــراض احليوانيــة والنباتيــة العـابرة للحــدود والتهديــدات املتعلقــة بســالمة األغذيــة وانتشــارها  –34
، والتكثيف الزراعي، والتجارة، فضًال لوجيةاإليكو بشكل كبري يف السنوات األخرية. وقد لعب كل من العوملة، وتغري النظم 
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عن تغري املناخ، دوراً يف ذلك. وتتميـز هـذه التهديـدات بالقـدرة علـى االنتشـار السـريع يف منـاطق جغرافيـة واسـعة والوصـول 
 إىل أبعـــاد وبائيـــة ذات تـــأثريات مـــدمرة، لـــيس فقـــط لســـبل العـــيش واألمـــن الغـــذائي وتغذيـــة الســـكان ولكـــن أيضـــاً بالنســـبة 

لصــحة العامــة، خاصــة عنــدما تــؤثر هــذه األمــراض واآلفــات علــى اإلنســان. ويعتــرب تعزيــز قــدرات البلــدان واألقــاليم مــن إىل ا
أجل التصدي للتحديات اليت تطرحها هذه التهديدات بطريقة أكثـر فعاليـة أولويـة قصـوى يف بـرامج املنظمـة وبـرامج النظـام 

ودعـم املنظمة مع الشركاء القطريني على وضع أطر قانونية وسياساتية مالئمـة،  العاملي ملعلومات األمراض احليوانية. وتعمل
، وتعزيــز أنظمــة الرقابــة والتشــخيص الوطنيــة، ودعــم االســتجابة للمواجهــة االقتصــادية والســليمة بيئيــاً  املبتكــرة تكنولوجيــاتال

 إجراء تدريبات ميدانية.و للطوارئ، ووضع خطط عملية للطوارئ، 
 

فقـط هـو الـذي يغـذي األشـخاص وهـو فقـط الغـذاء الـذي ميكـن تداولـه بنجـاح للمسـامهة يف التنميـة الغذاء اآلمـن و –35
، كما ميكن أن تؤدي نظـم إنتـاج األغذيةاالقتصادية لبلد ما. وميكن أن يؤدي تغري املناخ إىل ظهور هتديدات جديدة لسالمة 

ك لــن التــأثري الســليب احملتمــل علــى الصــحة العامــة والتجــارة الناشــئ عــن تاألغذيــة املتطــورة إىل تغيــري أمنــاط التلــوث. وللحــد مــ
التحــديات يف جمــال ســـالمة األغذيــة، تــدعم املنظمـــة القــدرات يف البلــدان املتضـــررة وتبنيهــا، ملســاعدة هـــذه البلــدان يف إعـــداد 
 وإدارة هــذه التهديــدات اجلديــدة عنــد ظهورهــا مــن أجــل احلفــاظ علــى مســتوى مناســب مــن ســالمة األغذيــة واألمــن الغــذائي 

لســكا�ا، ويف نفــس  ةآمنــ أغذيــةزيــز قــدرات البلــدان علــى بنــاء نظــم غذائيــة تــوفر يف بيئــة متغــرية. ويهــدف دعــم املنظمــة إىل تع
 ســــالمة األغذيــــة الدوليــــة. وباإلضــــافة  تاصــــفاو االمتثــــال الكــــايف مل شــــاركة يف االقتصــــاد العــــاملي مــــن خــــاللالوقــــت متكــــني امل

الدســتور الغــذائي، وهــي املنظمــة البــارزة  إىل الــدعم الفــين املباشــر للبلــدان املســتفيدة، تستضــيف منظمــة األغذيــة والزراعــة هيئــة
اخلاصة بسالمة األغذية اليت حتمي صحة اإلنسان وتضـمن ممارسـات عادلـة يف جتـارة األغذيـة عامليـاً. ت اصفاو املاملعنية بوضع 

مــع منظمــة ولتعزيــز التنســيق وااللتــزام الــدوليني مــن أجــل تــوفري أغذيــة أكثــر أمانــاً للجميــع، ســتتعاون منظمــة األغذيــة والزراعــة 
الصـــحة العامليـــة بشـــكل أوثـــق مـــن خـــالل تنظـــيم جمموعـــة مـــن االجتماعـــات بشـــأن ســـالمة األغذيـــة يف الربـــع األول مـــن عـــام 

2019 . 
 

 26إنعاش المناطق الريفية من أجل الشباب -دال
 

مليـون شـخص جديـد إىل سـوق العمـل كـل عـام. ويف العديـد مـن البلـدان املنخفضـة واملتوسـطة  40يـدخل حاليـاً  –36
 منـــو مماثـــل التوســـع احلضـــري الســـريع مل يرتافـــق مـــع ، كمـــا أن وظـــائفيف الالـــدخل، يتجـــاوز النمـــو الســـكاين النمـــو اجلديـــد 

كثري من األحيان اخليار الوحيـد لنسـبة كبـرية يف الوظائف غري الزراعية. وبالتايل فإن الزراعة والقطاعات ذات الصلة هي يف  
من العمال الشباب يف حبثهم عن العمل. ومع ذلك، فإن الشباب يف األرياف يبتعدون عن الزراعـة بشـكل متزايـد، مبـا أنـه 
ينظر إليها إىل حـد كبـري كقطـاع خطـري ال يوجـد فيـه رواتـب كافيـة وفـرص التقـدم ضـئيلة فيـه. وجيـب إعـادة تنشـيط املنـاطق 

لريفيــة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل جذابــة للشــباب، وحتقيــق الرفــاه جملتمعــاهتم ككــل. وينبغــي أن تشــمل االســتثمارات مــن ا
أجــل التنميــة الريفيــة، مبــا يف ذلـــك الزراعــة وسالســل القيمــة ذات الصـــلة، االســتثمارات يف رأس املــال البشــري، أو جعلهـــا 

دون وجـود مـل يف االقتصـاد احمللي/الـوطين. ومـن ن اجلـدد إىل سـوق العاألولوية، مع الرتكيز على الشباب باعتبارهم الوافـدي

                                                      
 .من جدول األعمال 4-2البند   26
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قوة عاملة مدربـة، لـن يـتم اسـتخدام اإلمكانـات الكاملـة للتكنولوجيـات املبتكـرة والفعالـة لزيـادة اإلنتاجيـة والقيمـة املضـافة، 
   غب الشباب والشابات يف مغادرته.ولن تكون الزراعة جماًال جذاباً لالستثمار الداخلي، وسيظل العامل الريفي مكاناً ير 
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 : المكونات الرئيسية لإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة1الملحق 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
 
خاصــة و تحــرر مــن اجلــوع وســوء التغذيــة تســهم فيــه األغذيــة والزراعــة يف حتســني مســتويات حيــاة اجلميــع، عــامل م 

 بيئياً.بطريقة مستدامة اقتصادياً واجتماعًيا و  شد فقراً،األ
 

 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء
 

لعمل تدرجيًيا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيـع او القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  •
 يشوا حياة ملؤها النشاط والصحة؛األوقات على غذاء كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليع

القضاء على الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذيـة، وحتسـني التنميـة الريفيـة و  •
 وسبل املعيشة املستدامة؛

املـوارد الوراثيـة، واإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، وامليـاه، واهلـواء، واملنـاخ، و  •
 لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل.

 
 األهداف االستراتيجية

 
 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )1(
 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة )2(
 احلّد من الفقر يف الريف )3(
 وغذائية أكثر مشوًال وكفاءةمتكني نُظم زراعية  )4(
 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات )5(

 
 الهدف اإلضافي

 
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية) )6(

 
 الوظائف األساسية

 
وتنفيـــذ الصـــكوك املعياريـــة ووضـــع املواصـــفات مثـــل االتفاقـــات الدوليـــة ومـــدونات تيســـري ودعـــم البلـــدان يف وضـــع  )1(

 نية وغري ذلكفالسلوك واملواصفات ال
 جتميــــــع البيانــــــات واملعلومــــــات وحتليلهــــــا ورصــــــدها وحتســــــني فــــــرص احلصــــــول عليهــــــا يف اجملــــــاالت ذات الصــــــلة  )2(

 املنظمة واليةب
 القطريةالسياسات على املستويات العاملية واإلقليمية و  اليف جمتيسري وتعزيز ودعم احلوار  )3(
تنفيـذ ورصـد وتقيـيم السياسـات و  داعـدإل القطـري واإلقليمـي نيإسداء املشورة ودعم تنميـة القـدرات علـى املسـتوي )4(

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
 ملمارســـات اجليـــدة وتنشـــرها وحتّســـن مـــن تطبيقهـــا أنشـــطة املشـــورة والـــدعم الـــيت جتمـــع املعـــارف والتكنولوجيـــات وا )5(
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 والية املنظمةبذات الصلة االت اجمليف 
 شــركاء الالريفيــة، بــني احلكومــات و و ة يــالزراعوالتنميــة تيســري إقامــة الشــراكات، يف جمــاالت األمــن الغــذائي والتغذيــة  )6(

 التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاصيف 
 .والية املنظمةباجملاالت ذات الصلة الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف  )7(

 
 األهداف الوظيفية

 
 التواصل •
 تكنولوجيا املعلومات •
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه •
 اإلدارة الكفؤة والفعالة •
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 27  2017-2016: لمحة عامة عن النتائج المحققة في الفترة 2الملحق 
 

 : المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1الهدف االستراتيجي 
 
اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيـة بشـكل مسـتدام مـن احلكومـات واألطـراف األخـرى يتطلب استئصال  

لضــمان أن النظــام الغــذائي يــوفر التوزيــع العــادل للغــذاء وكــذلك الوصــول إىل الــنظم املعنيــة بالتنميــة العمــل بطريقــة منســقة 
 الــدعوة إىل إقامــة حــوار شــاملعلــى  ،العــاملي واإلقليمــي املســتوينيالغذائيــة الصــحية وتوافرهــا للجميــع. وتركــز املنظمــة علــى 

ـــزام السياســـي وتكـــوين فهـــم مشـــرتك حـــول القضـــايا، وتســـهيل التوصـــل إىل توافـــق  تالسياســـان أبشـــ  وحتفيـــزه لرتســـيخ االلت
 املمارســات يف نفــس الوقـــت. وتعمــل املنظمــة علـــى املســتوى الــوطين مباشـــرة  لفضـــأيف اآلراء بشــأن خيــارات السياســات و 

 . وعيةطال التنفيذ والتنسيق بني القطاعات مع صانعي القرارات لتعزيز املهارات وتشجيع احلوار بشأن السياسات ودعم
 
وتشـمل أمثلـة دعــم السياسـات يف املنظمــة وضـع خطــط اسـتثمار زراعــي قائمـة علــى األدلـة لــدعم األمـن الغــذائي  

والتغذية، واالستناد إىل التوجيهات واملمارسات اجليدة اليت يتم توفريهـا يف املنتجـات العامليـة مثـل اخلطـوط التوجيهيـة املعنيـة 
 حبوكمة احليازة؛ واحلق يف الغذاء الكايف؛ واملبادئ املتعلقة باالستثمار الزراعي املسؤول، من بني أمور أخرى.

 
أوروغــواي وبــاراغواي وزامبيــا ، كانــت منظمــة األغذيــة والزراعــة قــد دعمــت بلــدان مثــل 2017وحبلــول �ايــة عــام  

أنشـطة العمـل  لتشـملاألغذية والتغذيـة بة صااخلا واستثماراهتاجمها ، يف تعزيز سياساهتا وبر والفلبني وكمبوديا وكينيا ومالوي
بلــداً يف األقــاليم اخلمســة سياســات قطاعيــة وبــرامج اســتثمار تعــاجل  50، وضــع أكثــر مــن 2017-2016املنــاخي. ويف فــرتة 

 بوضوح انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
 
  الســـنتني املتعلـــق بـــدعم السياســـات وخطـــط وبـــرامج االســـتثمارويف حـــني أنـــه قـــد مت حتقيـــق هـــدف املنظمـــة لفـــرتة  

معين بالسياسات مؤخرا  اً موظف 34، فإن هذا العمل سيكثف بشكل كبري يف الفرتة احلالية، مع انتشار سعامستوى و على 
ورويب، حيـث املشـرتك بـني املنظمـة واالحتـاد األ FIRSTيف مناصب رفيعة املستوى يف الوزارات احلكومية من خالل برنـامج 

سيسـاعدون يف حتديـد الفــرص لتعزيـز السياســات القطاعيـة مـن أجــل معاجلـة األســباب اجلذريـة للجـوع، مــع تعزيـز القــدرات 
 املؤسسية والقدرات املتعلقة باحلوار بشأن السياسات وتنفيذها.

 
 نيــة، ويرجـــع ذلــك جزئيـــاً وجتــاوزت نتــائج املنظمـــة املتعلقــة بـــدعم األطــر القانونيــة أهـــداف فــرتة الســـنتني للمــرة الثا 

إىل استمرار ظهور الفرص على املستوى القطري للعمل علـى الـنظم الغذائيـة الصـحية، وحيـازة األراضـي، واحلـق يف الغـذاء، 
 واحلماية االجتماعية، وغريها من القضايا.

 
يف دعـم تنفيـذ السياسـات، كمـا يتجلـى يف املؤشـر اخلـاص بزيـادة  تانيبعـض التحسـ ةظمالحمت ويف حني أنه قد  

، فـإن هـذا اجملـال يتطلـب 2013مـن البلـدان منـذ عـام  املائـةيف  10املوارد البشرية واملالية واالستثمارات، مـع تقـدم حمـرز يف 
                                                      

 .: حملة عامة2017-2016عامة عن النتائج احملققة الواردة يف هذا امللحق مأخوذة من تقرير تنفيذ الربنامج للمنظمة يف الفرتة  حملة  27
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ادي العاملي أحد األسـباب بشأن اجلوع. وكان االنكماش االقتص 2هدف التنمية املستدامة  قصداملزيد من الدعم للوفاء مب
األساسية يف ذلك، حيـث واجـه صـانعي القـرارات يف البلـدان الناميـة خيـارات صـعبة، غالبـاً مـا كانـت علـى حسـاب حتويـل 

 االلتزام السياسي إىل عمل، وتوجيه املوارد إىل األمن الغذائي والتغذية.
 
دومينيكيــة، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، بــاراغواي، واجلمهوريــة البلــداً، مبــا يف ذلــك  15ويقــوم أكثــر مــن  

بوضــع أطــر قانونيــة تــدعم احلــق يف الغــذاء للجميــع  وســان تــومي وبرينســييب، وكــابو فــريدي، وكوســتاريكا، ومنغوليــا، ونيبــال،
 وتنفيذها، إىل جانب دعم الوصول العادل إىل املوارد واألصول. 

 
فقـــد قامـــت تشـــاد بتنقـــيح خطـــة االســـتثمار يف القطـــاع الريفـــي  ،البلـــدانوتظهـــر النتـــائج امللموســـة يف العديـــد مـــن  

الوطين، يف حني أطلقت غواتيماال برنـامج الزراعـة األسـرية لتعزيـز اقتصـاد الفالحـني وأوجـدت اسـرتاتيجية وطنيـة ملنـع نقـص 
 ضـــمنرات املراعيـــة للتغذيـــة االســـتثما إدراجالتغذيـــة املـــزمن. وحققـــت عـــدة بلـــدان أفريقيـــة وآســـيوية تقـــدماً ممتـــازاً يف ضـــمان 

 خطط االستثمار الزراعي. 
 
 مـــن البلـــدان تقـــدماً جيـــداً يف جمـــاالت احلوكمـــة وآليـــات التنســـيق والشـــراكات  املائـــةيف  44وبشـــكل عـــام، حقـــق  

 مـــن البلـــدان  املائـــةيف  83. وســـجل حنـــو اهلـــ ةبعـــاتال مـــن أجـــل األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة، وحتســـني آليـــات التنســـيق الشـــاملة
املعـدل املسـجل يف ، ويعتـرب ذلـك حتسـناً كبـرياً مقارنـة ب2017لعـام  النتائججات مرتفعة أو متوسطة إىل مرتفعة يف مؤشر در 

 .املائةيف  38أي  ،2015عام 
 
 حتســناً يف عمليــة صــنع القــرار القائمــة علــى األدلــة، مــن البلــدان  املائــةيف  26، بينمــا أظهــر 2017ويف �ايــة عــام  

مــن البلــدان مل تظهــر أي تقــدم. وال تــزال القــدرة غــري الكافيــة علــى رصــد التقــدم وتقيــيم تــأثري السياســات  املائــةيف  72فــإن 
والربامج املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية تشكل عقبة رئيسية، وسيتطلب حتقيـق التقـدم مزيـداً مـن االسـتثمار وبـذل اجلهـود 

 على املستوى الوطين.
 
خمتـرب لسياســات ئـة تنميــة الثـروة احليوانيـة يف أمريكــا الالتينيـة والبحـر الكــارييب بإنشـاء ، أوصـت هي2017ويف عـام  

. 2018. ومت اعتمـاد هـذه التوصـية يف املـؤمتر اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة يف عـام أهداف التنمية املستدامةيف الثروة احليوانية 
والبــاحثني واملؤسسـات املاليـة ونقابـات املـزارعني واملنظمــات  ويعتـرب هـذا املختـرب منصـة تعمــل كواجهـة بـني صـانعي القـرارات

الدوليــة وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين، لتحليــل ومناقشــة أدوات السياســات وتــدخالت الــربامج الــيت تتمتــع بإمكانيــة زيــادة 
الصـدد، تعمـل . ويف هـذا 2حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة وعلـى وجـه اخلصـوص اهلـدف  علىتأثري قطاع الثروة احليوانية 

منظمة األغذية والزراعة من خالل خمترب سياسات الثروة احليوانية على دعم الـدول األعضـاء وأصـحاب املصـلحة يف حتديـد 
الفـــرص املتاحـــة إلصـــالح السياســـات واالســـتثمارات لتشـــكيل التغـــري التحـــويل الـــالزم يف القطـــاع لتعزيـــز مســـامهته يف حتقيـــق 

 أهداف التنمية املستدامة.
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 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة: 2االستراتيجي  الهدف

 
جيــــب أن ينتقــــل العــــامل إىل الزراعــــة والغابــــات ومصــــايد األمســــاك املســــتدامة إذا كــــان اهلــــدف هــــو تعزيــــز اإلنتــــاج  

وسياســـات وبـــرامج اســـتثمارية واإلنتاجيـــة والتصـــدي لتغـــري املنـــاخ ومكافحـــة التـــدهور البيئـــي. وتقـــود املنظمـــة اســـرتاتيجيات 
ملسـاعدة احلكومــات واجملتمعــات الريفيــة واملنتجــني الــزراعيني علــى تبــين ممارســات أكثــر اســتدامة وإنتاجيــة وحتســني احلوكمــة، 

 مع احلفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية ومحايتها ومعاجلة التحديات اليت يفرضها تغري املناخ.
 
بلـداً جلعـل الزراعـة والغابـات ومصـايد األمسـاك أكثـر إنتاجيـة  138والزراعـة غذية وبشكل عام، دعمت منظمة األ 

بلــداً يف تبــين جمموعــة واســعة مــن املمارســات  98نظمــة امل. وعــالوة علــى ذلــك، ســاعدة 2017-2016واســتدامة يف فــرتة 
ـــاء املائيـــة إ –الزراعيـــة املســـتدامة  ـــة األحي ـــة مـــن الزراعـــة اإليكولوجيـــة واحلراجـــة الزراعيـــة وتربي ومصـــايد ىل إدارة املراعـــي والرتب

 التعاونية والتقنيات النووية لتحسني األعالف احليوانية.األمساك 
 
مت بزيـادة االسـتدامة يف اإلنتـاج، االسـتناد إىل املعـارف التقليديـة ميكنـه أن يسـمح ومبا أن االخنراط يف االبتكار أو  

وشــهد الــنهج  علــى ثالثــة �ــج مرتابطــة بشــأن الزراعــة املســتدامة واألمــن الغــذائي والتغذيــة. االهتمــام وتركيــز اجلهــودتكثيــف 
املنظمــة يف الزراعــة اإليكولوجيــة مــن خــالل النــدوات اإلقليميــة املعقــودة يف أمريكــا الالتينيــة، وأفريقيــا جنـــوب األول تعمــق 

ين فــالشــرق األدىن، ويف نفــس الوقــت تقــدمي الــدعم الالصــحراء الكــربى، وأوروبــا، وآســيا الوســطى، وآســيا واحملــيط اهلــادئ، و 
مــع جمموعــة مــن الشــركاء. وثانيــاً، قــام برنــامج نظــم الــرتاث الزراعــي ذات األمهيــة العامليــة، الــذي جيمــع بــني  للبلــدان والعمــل

فرتة الاجلغرافية يف  التنوع البيولوجي الزراعي والنظم اإليكولوجية القادرة على الصمود والرتاث الثقايف، بتوسيع نطاق تغطيته
الزراعيـة  األحيائيـة. وثالثـاً، كانـت التكنولوجيـات 2017موقعـاً حبلـول �ايـة عـام  46، ليصل إىل ما جمموعه 2016-2017

، باإلضـافة إىل اجتمــاعني إقليميــني يف أفريقيــا وآســيا يف 2016موضـوع نــدوة دوليــة قادهتــا منظمـة األغذيــة والزراعــة يف عــام 
 احللول اجلديدة اليت توفرها التكنولوجيا. لدراسة ،2017عام 

 
بلـداً، حيـث تعـد مـوارد امليـاه العذبـة  17اجلهود يف جمـال كفـاءة اسـتخدام امليـاه يف وتقود منظمة األغذية والزراعة  

مــن أقــل املــوارد يف العــامل، مبــا يف ذلــك منطقــة الســاحل األفريقــي والشــرق األدىن واملمــر اجلــاف ألمريكــا الالتينيــة ومنــاطق 
زت املبــادرات علــى حتســني نظـــم الــري وممارســات تقاســم امليـــاه املشــرتكة بــني القطاعــات لتعظـــيم جنــوب شــرق آســيا. ورّكـــ

 مع محاية املوارد املائية. اإلنتاج
 
 بتعزيــزوُســجل تقــدم ملحــوظ يف وضــع أطــر احلوكمــة لتســهيل االنتقــال إىل الزراعــة املســتدامة. وقــام ربــع البلــدان  

السياسات القائمة لتشجيع اإلنتاج الزراعـي املسـتدام وإدارة املـوارد الطبيعيـة، يف حـني عـزز أكثـر مـن نصـف البلـدان آليـات 
 العمليــــات السياســــاتية الــــيت تــــدعمها املنظمــــة مــــن خــــالل احلــــوار بــــني القطاعــــات، وال ســــيما وزاد عــــدد التنفيــــذ الوطنيــــة. 

 علــى نطــاق أوســع، أو تتعامــل مــع إدارة املنــاظر الطبيعيــة أو التكيــف  تنييف البلــدان الــيت تتنــاول األغذيــة والزراعــة املســتدام
  مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
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يف تنفيــذ مســامهاهتا احملــددة وطنيــاً املتعلقــة بالزراعــة نــاخ، دعمــت منظمــة األغذيــة والزراعــة البلــدان واســتجابة لتغــري امل 
. وعقــدت املنظمــة ثــالث حلقــات عمــل إقليميــة تناولــت مســألة متويــل األنشــطة تغــري املنــاخبشــأن حنــو تنفيــذ اتفــاق بــاريس 

ة واإلبـالغ عنهـا، وكـذلك دعـم إدمـاج الزراعـة يف خطـط التكيـف املتعلقة باملناخ وإطار الشفافية لرصد انبعاثات غازات الدفيئـ
الثانيــة مــن دليــل الزراعــة الذكيــة مناخيــاً خــالل املــؤمتر الثالــث والعشــرين لألطــراف يف اتفاقيــة األمــم  الطبعــةالوطنيــة. وصــدرت 

 يالذكيـــة مناخيــــاً مـــع الســــياق االجتمــــاع نهجاملتحـــدة اإلطاريــــة بشـــأن تغــــري املنــــاخ. وســـيدعم الــــدليل البلـــدان يف تكييــــف الــــ
االقتصادي احلـايل، ومعاجلـة االحتياجـات احملـددة للرجـال والنسـاء، وجعـل الـنظم الزراعيـة منتجـة ومسـتدامة ومكيفـة مـع تغـري و 

 املناخ.
 
ـــة للزراعـــة املســـتدامة. وأظهـــرمت إحـــراز تقـــدم كمـــا    يف تشـــجيع البلـــدان علـــى اعتمـــاد الصـــكوك الدوليـــة واإلقليمي

أحكـام صـكوك املنظمـة امللزمـة وغـري  ، مـع إدراجمن البلدان التزاماً ودعماً أكرب لصكوك دولية خمتارة للمنظمة املائةيف  51
 .ةاملائيف  39بنسبة امللزمة يف التشريعات الوطنية 

 
وجمموعــة العمــل الفنيــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــاملوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة املــوارد الوراثيــة واستعرضــت هيئــة  

علــى أ�ــا مــا زالــت  ا) وأكــدت2017احليوانيــة التابعــة هلــا، خطــة العمــل العامليــة للمــوارد الوراثيــة احليوانيــة (املعتمــدة يف عــام 
انيــة لألغذيــة والزراعــة علــى املســتويات الوطنيــة تشــكل األداة الدوليــة الرئيســية الــيت يسرتشــد هبــا يف إدارة املــوارد الوراثيــة احليو 

التأكيــد جمــدداً علــى االلتــزام العــاملي خبطــة العمــل العامليــة للمــوارد واإلقليميــة والدوليــة. ومتــت صــياغة مشــروع البيــان املعنــون 
 مة.الصادر عن الدورة األربعني ملؤمتر املنظ /32017، الذي مت إقراره من خالل القرار الوراثية احليوانية

 
اً ملنــع يــكمعاهــدة دوليــة ملزمــة قانون  2016يف عــام  التنفيــذودخــل االتفــاق بشــأن التــدابري الــيت تتخــذها دولــة املينــاء حيــز  

، ممــا دفــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والشــركاء إىل وضــع برنــامج يــةلء عاقضــالوردعــه و  الصــيد غــري القــانوين دون إبــالغ ودون تنظــيم
نية وبناء القدرات لتنفيذه. وأجريت أنشـطة لتحليـل الثغـرات إىل جانـب أنشـطة التوعيـة وبنـاء القـدرات، فعاملي وتقدمي املساعدة ال

 بلداً. 130مشلت 
 
وزادت املنظمــــة مــــن دعمهــــا التشــــغيلي للبلــــدان لتنفيــــذ أهــــداف التنميــــة املســــتدامة مــــن خــــالل األغذيــــة والزراعــــة  

 الســـتدامة كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن التنميـــة الوطنيـــة. وهـــي حباجـــة اآلن ، ممـــا ســـاعد علـــى وضـــع األغذيـــة والزراعـــة واتنياملســـتدام
العامــة علــى تنفيــذ السياســات املالئمــة، وتعزيــز شــراكات أصــحاب املصــلحة،  جهــزةتعزيــز قــدرات األ مــن أجــلإىل املســاعدة 

وحتقيــق  تنياملســتدام زراعــةوتعبئــة التمويــل واالســتثمارات. وتعتــرب اإلجــراءات املتعلقــة هبــذه النقــاط أساســية لتعزيــز األغذيــة وال
 أهداف التنمية املستدامة. 

 
بوصــــفه أداًة  1996نظــــام معلومــــات التنــــوع الــــوراثي للحيوانــــات املستأنســــة (نظــــام املعلومــــات) يف عــــام  أُنشــــئو  

لتسجيل املعلومات املتعلقـة بالسـالالت احليوانيـة يف العـامل، وهـو يسـتخدم كمصـدر رئيسـي للبيانـات مـن أجـل رصـد حالـة 
نظـــام بـــالتقرير تطـــوير  ةاملنظمـــة خـــالل الفـــرتة املشـــمول واصـــلت. و تنـــوّع املـــوارد الوراثيـــة احليوانيـــة لألغذيـــة والزراعـــة يف العـــامل
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، وهـو متـاح علـى شـبكة 28 2017نوفمرب/تشـرين الثـاين  21يف  نظـام املعلومـاتلمنوذج أويل جديـد . ومت إطالق املعلومات
العمــل بســهولة علــى  ميــزات متّكــن البلــدان مــن نظــام املعلومــاتمنــذ ذلــك الوقــت. وتــوفر النســخة اجلديــدة مــن  29اإلنرتنــت

املتعلقــــني بصــــون التنــــوع الــــوراثي  ألهــــداف التنميــــة املســــتدامة 31 2-5-2و 130-5-2 املؤشــــرينبيانــــات حلســــاب إدراج 
 حليوانات املزارع واحليوانات املستأنسة.

 
ـــة   ـــة املســـتدامة، وضـــعت الشـــراكة مـــن أجـــل تقيـــيم وأداء الثـــروة احليواني ـــامج العـــاملي للثـــروة احليواني  ويف ســـياق الربن

لبيئــي لسالســل توريــد املاشــية. توجيهيــة طوعيــة لفهــم وتقيــيم وحتســني األداء ا اوخطوطًــ مرجعيــةوثيقــة علــى الصــعيد البيئــي 
التحسـني الفعلـي الـذي يســمح  سـالمة أسـاليب التقيـيم البيئــي إىل نواالنتقـال بـه مــلنقـاش إعطـاء دفــع لويهـدف ذلـك إىل 

العوامـل اخلارجيـة اإلجيابيـة الـيت متكـن مـن التكيـف مـع مضـاعفة  ،عن استخدام املوارد واآلثار البيئيـة السـلبية بفصل اإلنتاج
مـــع تغــــري املنــــاخ. ويســــمح متكــــني القطــــاع اخلــــاص ومـــريب احليوانــــات مــــن خــــالل أدوات التقيــــيم املرجعيــــة بتحديــــد أفضــــل 

-2016املمارسات السياقية اخلاصة بإنتاج األعالف والثروة احليوانية. وقد جنحت املنظمة وشركاؤها، خالل فـرتة السـنتني 
 ، يف إصدار الوثائق التوجيهية الفنية املرجعية وقاعدة بيانات بشأن انبعاثات غازات الدفيئة.2017

 
 وأطلقتهــــا،  GLEAM-iأداة تفاعليــــة لتقيــــيم انبعاثــــات غــــازات الدفيئــــة وقــــد وضــــعت منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة  

 كآلـــة حاســـبة   GLEAM-iأداة مفتوحـــة عـــن منـــوذج التقيـــيم البيئـــي للثـــروة احليوانيـــة العامليـــة. وتتـــوفر و وهـــي نســـخة تفاعليـــة 
، وجيــــري حاليـــاً إصــــدارها كتطبيـــق علــــى اإلنرتنـــت. وميكــــن أن تـــدعم احلكومــــات، وخمططـــي املشــــاريع، Excelيف برنـــامج 

للهيئـة احلكوميـة  2خدام األسـاليب مـن املسـتوى اع، ومنظمات اجملتمع املدين يف حساب االنبعاثات باستقطواملنتجني، وال
الدولية املعنية بتغري املناخ. وميكن استخدام هذه األداة يف إعداد قوائم اجلرد الوطنيـة وإجـراء تقيـيم سـابق للمشـروع، لتقيـيم 

الثــروة احليوانيــة واحلــد مــن انبعاثـــات  يــةســيناريوهات التــدخل يف تربيــة احليوانــات وإدارة األعــالف والســماد لتحســـني إنتاج
 غازات الدفيئة.

 
هذا التحول املطلوب يف قطاع الثروة احليوانية بشكل أفضل وتعزيز مسامهته يف أهداف التنمية املستدامة، ولدعم  

قطـــاع الثـــروة  ) بعنـــوان "حتويـــلاملطبـــوعالرئيســـي للثـــروة احليوانيـــة العامليـــة ( املطبـــوعقامـــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة بصـــياغة 
احليوانية مـن خـالل أهـداف التنميـة املسـتدامة". وينظـر املنشـور يف تفاعـل القطـاع مـع كـل هـدف مـن األهـداف، باإلضـافة 
إىل أوجــه التــآزر احملتملــة واملقايضــات والــرتابط املعقــد املتضــمن. ويف هــذا الصــدد، يُقصــد مــن هــذا التقريــر العــاملي أن يكــون 

تراجعـه الـدول األعضـاء وأصـحاب املصـلحة أثنـاء تقـدمهم لتحقيـق املسـامهة الرئيسـية احملتملـة  مبثابة إطـار مرجعـي ميكـن أن
 .2030للثروة احليوانية يف خطة التنمية املستدامة لعام 

  

                                                      
28  is/infocus/detail/en/c/1062936/-http://www.fao.org/dad. 
29  is/en/-http://www.fao.org/dad  
30  01.pdf-05-02-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata  
31  02.pdf-05-02-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata  

http://www.fao.org/dad-is/infocus/detail/en/c/1062936/
http://www.fao.org/dad-is/en/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-05-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-05-02.pdf
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 
 
تمثــل يف القضــاء علــى الفقــر جبميــع يواجــه العــامل حتــديا هــائال يف حماولــة حتقيــق هــدف التنميــة املســتدامة األول امل 

مليون شخص منهم  767وال يزال أكثر من ملياري شخص يعانون من الفقر، وفقاً للبنك الدويل، يعيش حوايل أشكاله. 
يف فقــر مــدقع. وال تــزال أوجــه التفــاوت منتشــرة بــني الطبقــات االقتصــادية واملنــاطق الريفيــة واحلضــرية واألقــاليم واجملموعــات 

 العرقية والرجال والنساء.  
 
 ممـــا يـــؤدي يف العديـــد مـــن البلـــدان املنخفضـــة واملتوســـطة الـــدخل،  وظـــائفالويتجـــاوز النمـــو الســـكاين النمـــو يف  

البطالة ونقص الفرص االقتصادية وعدم القدرة على الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واملهارات. وتتزايد حدة اهلجرة بـدافع  إىل
 البؤس، ويعيش حوايل نصف الذين يعانون من الفقر املدقع يف دول هشة.

 
الفقـــر واألمـــن الغـــذائي  علـــى الـــروابط الوثيقـــة بـــني 2017-2016وقـــد ركـــز عمـــل منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يف الفـــرتة  

دخول ملعاجلة قضايا الوصول والتمكني والعمالـة واحلمايـة االجتماعيـة واهلجـرة.  يتوالزراعة، باستخدام الزراعة والتنمية الريفية كنقط
 اإلنتــاجمــن البلــدان قــدرة أفضــل علــى الوصــول إىل مــوارد  املائــةيف  43الريــف يف  يف فقــراءال، كــان لــدى 2017وحبلــول �ايــة عــام 

منهـا نظـم احلمايـة االجتماعيـة اخلاصـة هبـا، وعـززت  املائـةيف  50، وحّسـنت 2013واخلـدمات واملنظمـات واألسـواق مقارنـة بعـام 
 منها سياساهتا ومؤسساهتا وتدخالهتا لتوليد العمالة الريفية الالئقة، مبا يف ذلك عند النساء والشباب. املائةيف  58

 
مســتدامة  وضــع اســرتاتيجياتمؤسســات علــى  10بلــداً و 25الســنتني أكثــر مــن  وســاعدت املنظمــة خــالل فــرتة 

ـــة الريفيـــة ومتكافئـــة الفـــرص بـــني اجلنســـني  ، وتنفيـــذها ورصـــدها. ودعمـــت مخســـة بلـــدان املســـتدامة واحلـــد مـــن الفقـــر للتنمي
ظمة العمل الدولية أول دليـل يف تطبيق معايري العمل الدولية. ويف لبنان، على سبيل املثال، أطلقت املنظمة بالتعاون مع من

للممارســني باللغــة العربيــة حــول عمالــة األطفــال يف الزراعــة. وقــد أدى تــدفق الالجئــني الســوريني إىل زيــادة كبــرية يف عمالــة 
يف املعلومـات العمليـة يف املنطقـة العربيـة  نقص، خـارج لبنـان، الـالـدليل وسيليباألطفال يف لبنان، ال سيما يف جمال الزراعة. 

 حول كيفية التعامل مع األطفال العاملني يف جمال الزراعة.
 
بلــداً مــن أداة تقيــيم  31وقــد حققــت جهــود املنظمــة نتــائج يف مــا يتعلــق بتمكــني املــرأة الريفيــة اقتصــادياً. واســتفاد  

التشريعات اخلاصة هبا لتحديد اجملاالت التشريعية اليت ينبغي حتسينها لضمان متتع النساء والفتيات حبقـوق ملكيـة متسـاوية 
 بـــاراغواي للعمـــل مـــع حكومـــة بوليفيـــا بشـــأن حصـــول املـــرأة إكـــوادور و والوصـــول إىل األراضـــي. كمـــا تعاونـــت املنظمـــة مـــع 

 .القروضعلى 
 
املنظمــة، بالتعــاون مــع الصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األمــم املتحــدة ونفــذت  

 يف ســبعة بلــدان،  تاريفيــال ءانســالمــن  40 000للمــرأة، برنــامج التمكــني االقتصــادي للمــرأة الريفيــة، واســتفاد منــه حــوايل 
مية األعمـال التجاريـة، والتـدريب التكنولـوجي، واملشـورة التغذويـة، مما أتاح هلن احلصول على اخلدمات املالية، وخدمات تن

 وحتسني قدراهتن على التأثري يف عمليات السياسات على املستويني الوطين واإلقليمي.
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 أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب  يف لشـــباب الريـــفاألغذيـــة والزراعـــة الـــدعم الجتمـــاع وقـــدمت منظمـــة  

. ويف وقـت الحـق، أصـدر االجتمـاع الـوزاري الرابـع املوافقة على جدول أعمال إقليمي لشباب الريـف يف بنما، حيث متت
 املعين بالزراعة األسرية والتنمية الريفية اتفاقاً خمصصاً لذلك.

 
يف ليســوتو، أدى اجلفــاف النــاجم عــن ظــاهرة النينيــو إىل توســيع احلمايــة االجتماعيــة كوســيلة فعالــة مــن حيــث و  

تـوفري حزمـة متكاملـة مـن املنتجـات ودعمت منظمة األغذية والزراعة هذه اجلهود من خـالل  لالستجابة لألزمات.التكلفة 
 للمساعدة يف إنقاذ سبل املعيشة. والتغذوية اإلنتاجية

 
ومن خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، عملت املنظمة مع الصني لتبادل أفضل املمارسـات بشـأن القضـاء  

إثيوبيـا والسـنغال وغامبيـا وغانـا ر املدقع مع البلدان النامية. وعززت برنامج التعاون يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب بـني على الفق
 .وكينيا واهلند

 
كعنصر فاعل رئيسي يف احلماية االجتماعية واإلدمـاج املثمـر مـن خـالل جملـس ،  2016م ايف ع ،وعملت املنظمة 

 االجتماعيــة الــذي دعــا إىل جتديــد األولويــة للحمايــة االجتماعيــة الــيت تســتجيب للصــدمات.التعــاون بــني وكــاالت احلمايــة 
 وباإلضــــافة إىل ذلــــك، ســــامهت املنظمــــة يف مبــــادرة تقيــــيم احلمايــــة االجتماعيــــة املشــــرتكة بــــني الوكــــاالت، لتطــــوير جمموعــــة 

وال سـيما أداة لتقيـيم كيفيـة مسـامهة بـرامج من األدوات اليت ستساعد البلدان على حتسني نظم احلماية االجتماعية لديها، 
 .األمن الغذائي والتغذية تجانو  احلماية االجتماعية يف

 
وتكثــف املنظمــة جهودهــا لــدعم قــدرة البلــدان علــى تنفيــذ سياســات واســرتاتيجيات وبــرامج متعــددة القطاعــات  

 ة االقتصــاد السياســي للحــد مــن الفقــر ومراعيــة للمنظــور اجلنســاين مــن أجــل احلــد مــن الفقــر. وســيكون مــن الضــروري معاجلــ
الريــف مــن خــالل العمــل يف جمــال السياســات، والــدعوة، ومشــاركة أصــحاب املصــلحة، والتنســيق املتعــدد القطاعــات، يف 

والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، والشراكات. وخالل السنوات املاضية، مت تنظـيم حـدثني لتنميـة القـدرات حـول املسـاواة 
عـة مسـؤوًال عـن الثـروة احليوانيـة مـن منظمـة األغذيـة والزرا 40سـريالنكا)، اسـتهدفا كينيـا و والثروة احليوانيـة (يف  بني اجلنسني 

ـــــة مـــــن  ـــــدريب وســـــيتم نشـــــرها  14باإلضـــــافة إىل وزارات وطني ـــــيت مت تطويرهـــــا للت ـــــة ال ـــــاً توثيـــــق املنهجي ـــــداً. وجيـــــري حالي  بل
يف شكل دليـل تـدرييب تـدرجيي حـول املسـاواة بـني اجلنسـني والثـروة احليوانيـة، مـن أجـل تزويـد خـرباء الشـؤون  2018يف عام 

يف إدارة الثـروة احليوانيـة وإنتاجهـا. وسيضـطلع قسـم اإلنتـاج احليـواين املنظور اجلنسـاين اجلنسانية بتدريب فعال بشأن إدماج 
عمليـة الثانيـة لتقيـيم مـدى مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وإدماجـه يف بـرامج ، بال2019-2018وصحة احليـوان، يف فـرتة السـنتني 

فريـق  عالثروة احليوانية خـالل السـنوات األربـع األخـرية. وسيواصـل قسـم اإلنتـاج احليـواين وصـحة احليـوان، بالتعـاون الوثيـق مـ
املؤسســية الوطنيــة علــى صــياغة بــرامج املنظمــة املعــين باملســاواة بــني اجلنســني، تقــدمي الــدعم الفــين مــن أجــل تعزيــز القــدرات 

 وسياسات الثروة احليوانية اليت تراعي املنظور اجلنساين من خالل تنمية القدرات على املستوى القطري.
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 : تمكين نُظم زراعية وغذائية أكثر شموًال وكفاءة4الهدف االستراتيجي 
 
أمــراً بــالغ  ســريع لبشــكتعتــرب املشــاركة الفعالــة للبلــدان يف حتديــد معــامل نظــم األغذيــة والزراعــة اآلخــذة يف التطــور  

على ضمان االستخدام املسؤول  ومشوليتها وسيساعد حتسني كفاءة هذه النظمألمن الغذائي والتغذية. إىل ااألمهية بالنسبة 
 للموارد املتاحة وتيسري إنتاج منتجات صحية وآمنة.

 
بلداً للحد من الفاقد واملهدر من  50، دعماً كبرياً إىل 2017-2016فرتة القدمت منظمة األغذية والزراعة، يف و  

اجلمهوريــة الدومينيكيــة غذيــة يف األغذيــة. وســاعدت يف صــياغة خطــوط توجيهيــة للوقايــة واحلــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األ
، ومجهوريــة الو الدميقراطيـــة الشــعبية، ومجهوريــة مصـــر مجهوريــة إيـــران اإلســالمية، وســاعدت يف بنـــاء القــدرات يف كولومبيــاو 

مـع مفوضـية االحتـاد األفريقـي علـى وضـع اسـرتاتيجية  نظمـة. وعلـى املسـتوى اإلقليمـي، عملـت املالعربية، واملغرب، وميامنـار
مــا بعـــد احلصـــاد، وســاعدت يف كتابـــة مدونـــة ســـلوك للحــد مـــن الفاقـــد واملهــدر مـــن األغذيـــة يف أمريكـــا  ن الفاقـــدللحــد مـــ
 الالتينية.

 
وعلـى مسـتوى البلـديات، مت تصـميم مشـروع نـدايل (الـذي ُمســي علـى اسـم املـدن التجريبيـة، نـريويب وداكـا وليمــا)  

علــى حتقيــق نظــم غذائيــة مســتدامة. وتســاعد منظمــة األغذيــة  لــدعم اخلطــة احلضــرية اجلديــدة ومســاعدة الســلطات احملليــة
والزراعـة ليمــا ونـريويب علــى االنتقـال مــن �ــج قطـاعي لتخطــيط نظـم األغذيــة، يركــز علـى الزراعــة احلضـرية، إىل �ــج نظــامي 

 يشمل العديد من أصحاب املصلحة. ويف دكا، كان الرتكيز األويل على مجع البيانات وحتليلها.
 
أحد العوامل الرئيسـية الـيت جـذبت التمويـل األويل والتعـاون مـع مبـادرات منظمـة األغذيـة من ع ندايل وكان مشرو  

والزراعة األخرى، مثل سالمة األغذية واألمن الغذائي والتغذية. ووّلد املشـروع أوجـه تـآزر مـع الربنـامج املشـرتك بـني االحتـاد 
والتغــذوي، ممــا يّســر إدمــاج اســرتاتيجية نظــم األغذيــة يف نــريويب يف السياســة األورويب واملنظمــة بشــأن تــأثري األمــن الغــذائي 

 الوطنية. وتقوم بلدية العاصمة يف ليما بتخصيص األموال للتخطيط لنظم األغذية.
 
دعمــاً جلهــود البلــدان يف صــياغة وتنفيــذ اتفاقــات جتاريــة، واصــلت املنظمــة تــوفري املعلومــات والتحلــيالت، وحتفيــز و  

. ومن خـالل بـرامج التـدريب واحلـوار مـع احلكومـات درات وتيسري احلوار حول جوانب خمتلفة من التجارة الزراعيةتنمية الق
  اجلديـــدةالزراعيـــة والقطـــاع اخلـــاص، قـــدمت املنظمـــة مشـــورة سياســـاتية وتوجيهـــات، يف مـــا خيـــص مـــثًال اتســـاق السياســـات 

 مع التزامات منظمة التجارة العاملية.
 
دروس املسـتفادة يف هــذا اجملــال، أنتجـت منظمــة األغذيـة والزراعــة إطــاراً لـدعم املمارســني وصــانعي واسـتناداً إىل الــ 

إثيوبيا، وُقدمت اخلطة يف القرارات يف ختطيط وتنفيذ تدخالت سلسلة القيمة اليت يستفيد منها الرجال والنساء بالتساوي. 
مــن خــالل برنــامج ممــول مــن الوكالــة الســويدية  ،ا، واملغــربوبوركينــا فاســو، وتــونس، وروانــدا، وغانــا، وكــوت ديفــوار، وكينيــ

الزراعيــة األغذيــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة الدوليــة ملكافحــة احلــواجز الــيت حتــد مــن مشــاركة املــرأة الريفيــة يف سالســل قيمــة 
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سسية لتشجيع قيـام سالسـل ووصوهلا إىل األسواق. واعتمد الربنامج �جاً متكامًال لتعزيز مشاركة املرأة، وبناء القدرات املؤ 
 قيمة ومؤسسات مراعية للمساواة بني اجلنسني، ووضع أدوات ومنتجات معرفية يف جمال صياغة السياسات والدعوة. 

 
املعـين بأقـل البلـدان منـواً  ومكتـب املمثـل السـامي وبالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 

صــياغة والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، ترأســت املنظمــة عمليــة متعــددة املســتويات أدت إىل 
 . ويهــدف هــذا الربنــامج إىل خلــق بيئــة مواتيــةبرنــامج العمــل العــاملي لألمــن الغــذائي والتغذيــة يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة

 ، ومتكــــــني اجملتمعــــــات مــــــن حتســــــني األمــــــن ســــــتدامةامل للتغذيــــــة عيــــــةامر  أغذيــــــةلألمــــــن الغــــــذائي والتغذيــــــة، وتشــــــجيع نظــــــم 
 الغذائي والتغذية.

 
 اجتماعـــات اخلـــرباء املشـــرتكة بـــني منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة  ويف الوقـــت نفســـه، قـــدمت 

شـورة العلميـة بشــأن عـدد ال حيصـى مــن القضـايا، مـن اســتخدام امليـاه املأمونـة مــن بشـأن تقيـيم املخـاطر امليكروبيولوجيــة، امل
 اهلستامني يف منتجات األمساك ومصايد األمساك. تا مستويإىلإنتاج األغذية، يف الناحية امليكروبيولوجية 

 
املشـورة يف جمـال السياسـات  وتقدم منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع احتاد البلـدان األمريكيـة ملنتجـات األلبـان 

 األرجنتـني واألوروغـواي وشـيلي وكولومبيـا واملكسـيكوبناء القدرات بـني أصـحاب املصـلحة مـن قطـاع منتجـات األلبـان يف 
أللبــان يف أمريكــا الالتينيــة، األغذيــة لالسياســات لتقيــيم حمــددات مســتوى كفــاءة نظــم  نأبشــ واراحلــمــن خــالل التــدريب و 
 ص املتاحة لزيادة مستوى كفاءة نظم األغذية للثروة احليوانية.ودعمها يف حتديد الفر 

 
 قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات: زيادة 5الهدف االستراتيجي 

 
اســتناداً إىل عقــود مــن اخلــربة يف جمــال الكــوارث الطبيعيــة املفاجئــة والبطيئــة الظهــور، واآلفــات واألمــراض احليوانيــة  

 والنباتيــــة، واألزمــــات والنزاعــــات املمتــــدة، تــــوفر املنظمــــة اخلــــربة الفنيــــة والتشــــغيلية للبلــــدان األعضــــاء للمســــاعدة يف احلــــد 
عنصــراً أساســياً يف مكافحــة اجلــوع، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر، وحتفيــز  مــن املخــاطر واألزمــات املتعــددة. ويشــكل ذلــك

 التنمية املستدامة، وزيادة قدرة سبل العيش على الصمود.
 
 قســراً. وأدى هتديــد اجملاعــة  ، شــهد العــامل عــدداً غــري مســبوق مــن األشــخاص النــازحني2017-2016فــرتة الويف  

 ألدىن إىل إضـــعاف قـــدرة املاليـــني علـــى مواجهـــة الكارثـــة. وكـــان هنـــاك زيـــادة يف أربعـــة بلـــدان أفريقيـــة والصـــراع يف الشـــرق ا
بـني األعـوام  علـى اإلطـالق األكثـر دفئًـايف األمراض احليوانية وآفات احملاصيل وقضايا سـالمة األغذيـة. وكـان العـام املاضـي 

رائق. وقد شكلت هذه العناصر ظاهرة النينيو، مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات وجفاف وموجات حّر وح اليت مل تشهد
 اجلوع. الستئصاجمتمعة خطر تقويض اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر و 

 
وســاعدت منظمــة األغذيــة والزراعــة يف مواجهــة هــذه التهديــدات مــن خــالل إنشــاء قيــادة عامليــة لتوليــد البيانــات  

ي والقـــدرة علــى الصــمود، وعـــن طريــق تطــوير ودعـــم واملعلومــات واملعرفــة بشــأن احلـــد مــن خمــاطر الكـــوارث، واألمــن الغــذائ
التـدخالت العامليـة الربامج العاملية واحمللية للحد من املخـاطر، وزيـادة االسـتعداد واالسـتجابة لألزمـات. ومـن خـالل تبسـيط 
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علــى واإلقليميــة والوطنيــة، ســاعدت املنظمــة البلــدان علــى معاجلــة آثــار الكــوارث واألزمــات ودعــم قــدرة الفئــات الضــعيفة 
 الصمود واحلد من تعرضهم لألحوال املناخية الشديدة وغريها من الصدمات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 
بلــداً وثالثــة  45، وســاعدت 2017-2016يف الفـرتة  نظامـاً لرصــد التهديــدات 122وسـاعدت املنظمــة يف تنفيــذ  

بلـداً وأربـع مؤسسـات إقليميـة بوضـع اسـرتاتيجيات  52أقاليم يف القيام بتحليل للقدرة على الصـمود وأوجـه الضـعف. وقـام 
وخطــــط للحــــد مــــن املخــــاطر وإدارة األزمــــات بفضــــل دعــــم املنظمــــة. ومت اســــتخدام املعلومــــات الــــيت قــــدمتها هــــذه الــــنظم 

، الــذي سيشــكل األســاس إلجــراء حمادثــات مــع اجلهــات 2017مــات الغذائيــة لعــام يف التقريــر العــاملي عــن األز  تاليوالتحلــ
 ية.جيتاسرت املاحنة بشأن االستجابة اال

 
 الكشـــف عـــن دودة احلشـــد اخلريفيـــة وانتشـــارها الســـريع يف أفريقيـــا خـــالل الفـــرتةإىل  فةاضـــاإلباملنظمـــة، أعـــّدت و  

احلشـد اخلريفيـة بطريقـة مسـتدامة لضـمان اتسـاق اسـتجابة مجيـع ، إطاراً عاملياً للشراكة من أجـل إدارة دودة 2016-2017
 .الشركاء باالستناد إىل مبادئ سليمة تعود بالفائدة على املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية

 
كمـــا أّدت املنظمـــة دوراً قياديـــاً يف مكافحـــة مقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات إىل جانـــب منظمـــة الصـــحة العامليـــة  

وإطــاراً للتوجيــه وطنيــاً يــة لصــحة احليــوان يف ســياق �ــج صــحة واحــدة. وأعــّدت املنظمــات الــثالث اســتبياناً واملنظمــة العامل
وإطاراً للرصد والتقيـيم، ملعاجلـة اسـتخدام مضـادات امليكروبـات ومقاومـة مضـادات امليكروبـات بالنسـبة إىل صـحة اإلنسـان 

 واحليوان والنبات والبيئة.
 
بلـداً  14وضـع خطـط احلـد مـن خمـاطر الكـوارث الزراعيـة وإدارهتـا وحالـة تنفيـذها يف وأكملت املنظمة دراسة عـن  

لإلبـالغ عـن األمـراض لـدعم اإلنـذار املبكـر ومراقبـة األمـراض يف ثالثـة  متـنقالً من البلدان املعرضـة للخطـر. ونفـذت تطبيقـاً 
يـــور طال اونز لـــنفإى الــوادي املتصـــدع، و بلــدان، ووضـــع اللمســـات األخــرية علـــى إطـــار ســـريع لتقيــيم املخـــاطر، ومنهجيـــة حلّمـــ

 ، وّمحى اخلنازير األفريقية.اإلمراضشديدة ال
 
 الربنـــــامج العـــــاملي للقضـــــاء وتعاونـــــت منظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة مـــــع املنظمـــــة العامليـــــة لصـــــحة احليـــــوان إلطـــــالق  

 بلــداً  70، وهــو مـرض شــديد العـدوى موجـود يف أكثــر مـن 2016علـى طـاعون اجملــرتات الصـغرية، يف أكتوبر/تشـرين األول 
ــــا وآســــيا وأوروبــــا والشــــرق األوســــط. وي  ســــبب طــــاعون اجملــــرتات الصــــغرية يف خســــائر ســــنوية تصــــل تيف مجيــــع أحنــــاء أفريقي

مليــون أســرة معرضــة خلطــر فقــدان ســبل عيشــها وأمنهــا  300هنــاك  وإىل جانــب هــذا الــرقم،مليــار دوالر أمريكــي.  2.1إىل 
 وفرص عملها.  ذائيالغ
 
يف ســياق إصــالحات  2030وسيسرتشــد عمــل املنظمــة بإطــار دعــم الســالم املســتدام يف ســياق خطــة عمــل عــام  

األمــني العــام لألمــم املتحــدة جلعــل منــع نشــوب الصــراعات واحلفــاظ علــى الســالم أكثــر مركزيــة، ولســد الفجــوة بــني التنميــة 
وجنيف سلسلة من احللقات الدراسية بشأن الصراع واجلوع، يف إطار مبادرة  اإلنسانية والسالم. وُعقدت يف نيويورك وروما

 . ياملعالغذية األمج اوبرن مشرتكة بني إيطاليا وهولندا وسويسرا ومنظمة األغذية والزراعة
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وأدت فــرتات اجلفــاف املطولــة يف القــرن األفريقــي إىل أزمــة غذائيــة حــادة، كمــا أ�ــا دمــرت ســبل عــيش اجملتمعــات  

املياه إحدى املشاكل األكثر إحلاحاً، وقد أدى إىل خسائر كبرية يف أصول الثروة و  األعالف الزراعية والرعوية. ويعترب نقص
احليوانية يف هـذه اجملتمعـات. وإلجيـاد حـل دائـم لـنقص األعـالف، أعـدت املنظمـة خطـة العمـل اإلقليميـة للتغذيـة احليوانيـة. 

 ، ليميـــة هـــذه مـــن قبـــل الـــدول األعضـــاء يف اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــةومتـــت املصـــادقة علـــى خطـــة العمـــل اإلق
 وهي مقرتحة للموافقة الطوعية عليها من قبل دول شرق أفريقيا األخرى.
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