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يتمحور عمل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( على املستتتتتتتتتتتتتتتوا اادلام  إلول املة، رام اادلاماة  األم  الذ    -1
، متات،م ا ملجلت، تة  ق رنةاتذ ال ام  القا يتةر ورآتتتتتتتتتتتتتتاتل ل  تذ  املةت، رام  لاتةا متجلت    يتاح هنجتا القضتتتتتتتتتتتتتتت،ي جام األولويتة ويو تل

التخصص،م لضم،ن التنةاذ الةجل،ل لجلمل املنظمة وأتثري  على املستوا القا   ابلنسةة إىل األولويم ال ئاساة لال إدلام  
 ورس، م يف الودت نةسق يف حتقاق األ  اف االسرتاراجاةر

 
يقتت له  تتذا امللحق على الويتتً مو زاا عز اااتت،حام ال  إلققت تت، دتتل مز املةتت، رام اادلاماتتة  ور   مجللومتت،م  -2

 ر1" اادلام"نت،ئ  وأولويم أنآاة منظمة األغذية والزراعة يف املؤمت ام اادلاماةإض،فاة يف واثئق 
 

 أفريقيا 
 2025املبادرة اإلقليمية حول التزام أفريقيا ابلقضاء على اجلوع حبلول عام 

ا م،ع،م االدتصتتتتتتتتت، ية ستتتتتتتتت،ع م املنظمة  يف إمل،ر  ذ  املة، ر  اادلاماة  الةل ان ومةوضتتتتتتتتتاة االحت،  األف يق  و  -3
يف رجلزيز أنظمت ، ود راهت، على رنةاذ ال ام  ال  رستتتتتتتتتت م يف القضتتتتتتتتتت،أل على ا وئ وانجل اه األمز ال ذائ  وستتتتتتتتتتوأل  اادلاماة

الت ذية  ودذلك يف م، يتجللق بجلملا،م املس،أللة املتة، لة عز حتقاق النت،ئ ر وس،مهت املنظمة أيضا، يف رجلزيز د رام احلودمة 
 للحق يف ال ذاأل الا،يفروالتنساق  مب، يف جلك ااعم،ل الت رجي  

 
وستت،مهت املنظمة يف حتستتي حتلال األمز ال ذائ  والت ذية ورجلزيز االمتآل،ل تلا،م املستت،أللة وااب ه عز أ  اف  -4

ة يف أف يقا،/إع ن م،البور وب عم مز منظمة األغذية والزراعة  االتنماة املستتتتتتتتتت امة  الت،بجلة لل لم  الآتتتتتتتتت،مل للتنماة الزراع
مةوضتاة االحت،  األف يق  بتح ي  مؤرت ام القضت،أل على ا وئ ومواألمت ، مه أ  اف التنماة املستت امة  فام، وضته د،مت  

بنك التنماة األف يق  ستج ا عز األ األ ال ذائ   رضتمز مجل ل انتآت،ر النقل الت ذو  و لال التنوئ ال ذائ  على املستتوا 
،ه املتات،متل لتصتتتتتتتتتتتتتتناذ م اإلتل األمز ال تذائ   ورجلزيز امللااتة القا يتة األستتتتتتتتتتتتتت  ر وعزحم املنظمتة دت راهتت، على راةاق النظت 

 ملؤر ام األمز ال ذائ  والت ذية وإ را  ، يف أمل  ال ص  والتقاام الوملناة وال راس،م االستقص،ئاة الوملناةر
 
ز خ ل وعلى املستتتوا القا    ستت،مهت املنظمة يف حتستتي ستتا،ستت،م واستترتاراجا،م األمز ال ذائ  والت ذية م -5

أ( وضته الستا،ست،م القا،عاة والآت،ملة لجل   دا،ع،م  ال  ر رم األمز ال ذائ  والت ذية والزراعة امل اعاة للت ذية م، يل : )
ا أف يقاا،  بآتتتتال أفضتتتتل  واستتتتتجل اضتتتت ، ورنةاذ ،  )  14وإلا،ح  األراضتتتت  واالعتة،رام ا نستتتت،ناة يف  و عم صتتتتا،غة   ب(بل ا

ة يف أف يقا،/إع ن اناة ل ستتتتتتتتتتتآلم،ر الزراع   مب، يتم،رتتتتتتتتتتى مه ال لم  الآتتتتتتتتتت،مل للتنماة الزراعا ال الآل،ين مز اخلاط الومل
م،البو  وإ م،م أبجل،  احلم،ية اال تم،عاة  واألمز ال ذائ  والت ذية  واملستتتتتتتت،وا  بي ا نستتتتتتتتي  والق ر  على الصتتتتتتتتمو   يف 

واستتجل ا  اانة،  الزراع  الجل،ه لممز   م(ورو وموحامةاق  )روغو وروان ا والستن ،ل وغ،ل وغانا، باست،و ودوم  يةوار ولاست 
 ال ذائ  والت ذية  وختااط مازاناة ب ام  القا،ئ الزراع  وال ية  يف بوردان، ف،سو ورآ،  والسن ،ل وغ،ل ودوم  يةوارر
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تو ا اة وستتتتتتتتتت،مهت املنظمة يف وضتتتتتتتتتته واثئق الت ذية واألغذية الصتتتتتتتتتتحاة والتحقق مز صتتتتتتتتتتحت ،  مآلل اخلاو  ال -6
للو ة،م امل رستاة امل اعاة للت ذية لآت   أف يقا، ابلآت ادة مه مةوضتاة االحت،  األف يق   واخلاو  التو ا اة ال ذائاة الق،ئمة 
على األغتذيتة يف روانت ا والةلت ان يف  نوب أف يقات،ر دمت، عزحم املنظمتة دت رام ابئجل  األغتذيتة يف الآتتتتتتتتتتتتتتوارئ يف مت، يتجللق 

حاة يف مج ورية رنزانا، املتح   وغ،لر ود لمت املنظمة ال عم ملةوضتتتتتتتتتتتتتتاة االحت،  األف يق  يف  ،ل ابلت ذية واألغذية الصتتتتتتتتتتتتتت 
 ر2019الت ذية امل رساة والت ذية امل رساة ابالعتم،  على الزراعة احمللاة يف ع،ه 

 
ل والصتتتتتوم،ل وم،   مز ألمهاة يف إثاوبا، ومج ورية رنزانا، املتح   وروان ا والستتتتتن ،اومت االضتتتتتا ئ بجلمل إل،ستتتتتم   -7

 بي بل ان أخ ا دآلري   ل عم احل  مز ا وئ بآال مة،ر ر
 

 تكثيف اإلنتاج املستدام وتطوير سلسلة القيمة يف أفريقيالاملبادرة اإلقليمية 
دضتتتتتتتتتتتتتت،ي مت، بجلت  ر دلز  تذ  املةت، ر  اادلاماتة على التاآلاذ املستتتتتتتتتتتتتتتت اه لتنتت،م والتت ابري امل رةاتة بتق ال حمتة ملجلت، تة  -8

 اانت،م  مب، يف جلك حتسي املن،ولة والتج از والتوحيه  وحتسي  و   األغذية وس مت ،  وراسري النة،ج إىل األسوا ر
 
د لمت املنظمة ال عم ل سترتاراجا،م ال  رآتجله االستتآلم،رام ورقوه بتج يً وروستاه نا،   موعة واستجلة مز  -9

، املنظمة على رجلزيز نظم اانت،م  ورنويه مصتتتتتتتتتت، ر ال خل  وحتستتتتتتتتتي املم،رستتتتتتتتتت،م الزراعاة األدآل  إنت،  اةر وعملت أيضتتتتتتتتتتا
 الظ وف املجلاآاة ل ا األس ر

 
ود لمت املنظمة اخلاو  التو ا اة لتصتتتتتمام ورنةاذ رتتتتت اد،م فجل،لة بي القا،عي الجل،ه واخل،ز يف  ،ل الزراعة   -10

واخل،ز يف أوغن ا  وحامةا،  وغ،ل  لتحستي الةاةة التمااناة للآت اد،م بي اباضت،فة إىل عق  إلوارام بي القا،عي الجل،ه  
على  ا م،ع،م االدتصتتتتت، ية اادلاماةالقا،عي الجل،ه واخل،ز يف الزراعةر ومز خ ل مستتتتت،ع   مةوضتتتتتاة االحت،  األف يق  و 

يف مجاه أحنتت،أل اادلام  تتذب  AgrInvestغتتذيتتة والزراعتتة مةتت، ر  رجلزيز األمل  االستتتتتتتتتتتتتتتآلمتت،ريتتة الزراعاتتة  أمللقتتت منظمتتة األ
 استآلم،رام القا،ئ اخل،ز يف النظم ال ذائاة الزراعاة وس سل القامة  وإحالة اخلا  عن ،ر

 
وأمللقتق  وأع لم املنظمة  ابلتجل،ون مه مةوضتتتتتتتتتتتتتاة االحت،  األف يق   إمل،ر املاانة الزراعاة املستتتتتتتتتتتتتت امة يف أف يقا،   -11

 هب ف حي   اانت، اة  ورقلال الة،د  خ ل احلص،  وم، بجل    وربط الزراعة ابلتصناهر
 
ا مت،عت،م وستتتتتتتتتتتتتتت،عت م املنظمتة مةوضتتتتتتتتتتتتتتاتة االحتت،  األورو   والآتتتتتتتتتتتتتت ادتة ا ت يت   مز أ تل التنماتة يف أف يقات،  و  -12

مة، رام احلة،ظ على املوار  الاةاجلاة  مب، يف جلك مة، ر  إع،   املن،ظ  الاةاجلاة    والةل ان  يف رنةاذاالدتصتتتتتتتتتتتت، ية اادلاماة
  ومة، ر  ا  ار األخضتت  الجلظام  واستترتاراجاة اا ار  املستتت امة لل ،ابم يف أف يقا،  (AFR100ة )األف يقاة هلاةت ، األصتتلا

األف يق  بآتتتان االستتتت  ل غري املآتتت وئ ملوار  احلا،  ال ية  وم ونة الستتتلو  وارة،  ر ابري  ولة املان،أل  واستتترتاراجاة االحت،   
 بآان الصا  ال را  يف وسط وغ ب أف يقا،ر
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والةل ان لتماان ، مز املآت،ردة يف أنآتاة اهلاة،م ال ولاة املجلناة  ا م،ع،م االدتصت، ية اادلاماةومت رجلزيز د رام  -13
مواصتة،م األغذية )ال ستتور ال ذائ   واملنظمة الجل،ملاة لصتحة احلاوان  واالرة،داة ال ولاة لود،ية النة،،م(  ال ستام،  بوضته

لمغذية لل ستتتتتتتتتور ال ذائ   مز أ ل حتستتتتتتتتي االمتآل،ل  ولو اةااملاا وبواملجل،يري   ا وباولو اةاامليف م، يتجللق إب ار  املخ،مل  
 ة ومتالة،م راسري التج،ر رلت ابري الصحة والصحة النة،را

 
ومت رنةاذ مة، رام لتحستتتي املستتت،وا  بي ا نستتتي و ور امل أ  القا،   يف راوي  ستتتلستتتلة القامة الزراعاة والتج،ر   -14

 ع  احل و  يف روان ا وحامةا، وغانا، ود،بو فري  ر
 

 أفريقيابناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف لاملبادرة اإلقليمية 
رجلزح  ذ  املة، ر  اادلاماة الق ر  املؤستتتتتتتستتتتتتتاة على الصتتتتتتتمو   ور عم نظم اانذار املةا  وإ ار  املجللوم،م  ورة   -15

 الق ر  على الصمو  على مستوا اجملتمه احملل   ورستجاً حل،الم الاوارئ واألحم،مر
 

، يف جلك االستتتتترتاراجاة اادلاماة للآل و  و عمت املنظمة صتتتتتا،غة ووضتتتتته استتتتترتاراجا،م الق ر  على الصتتتتتمو   مب -16
احلاواناتة يف رتتتتتتتتتتتتتت   أف يقات،  وخاتة الجلمتل اادلاماتة لجللذ احلاوالم  ومت رجلزيز القت رام يف  ت،ل الن   املن ج  ل صتتتتتتتتتتتتتتات  
ه األع ف يف رآتت،  والناج ر وأخرياا  مت روفري ال عم لوضتته خ،رملة مل يق للتجل،ون بي املؤستتستت،م إلول الجل دة بي الستت  

 واألمز ال ذائ  وال ع  يف مناقة الس،إلل وغ ب أف يقا،  ابلتجل،ون مه ب لم  األغذية الجل،مل  واالحت،  األورو ر
 

وابلتجل،ون مه رتتتتت د،أل مآلل بنك التنماة األف يق   د،مت املنظمة ابلتوعاة ومآتتتتت،ردة املجللوم،م جام الصتتتتتلة بآتتتتتان  -17
 الق ر  على ما،فحة اتف،م واألم ا  احلاواناة الجل،ب   للح و  وإ ارهت،راملنص،م اادلاماة والةل ان األعض،أل  لتجلزيز 

 
و عمتت املنظمتة مةت، رام احلت  مز  ت،مل  الاوارل  مآلتل االستتتتتتتتتتتتتترتاراجاتة الوملناتة لتنتذار املةا   واالستتتتتتتتتتتتتتتجت،بتة  -18

  اثناة متآللت يف استترتاراجاة للاوارئ والق ر  على الصتتمو  يف إثاوبا،  وبورون    وغ،مةا،  وم،  وم غآتتق ر ود،مت مبة، ر 
وخاة التنةاذ املتجللقة ب و   احلآتتتتتتتتتتت  اخل يةاة يف رتتتتتتتتتتت   أف يقا،ر فتم رق ا ال عم للتااذ مه ر ري املن،  واحل  مز  ،مل  
الاوارل لال مز حامةا،  ولاستتتتتتتتتتورو  وم و   وموحامةاقر وابملآلل  عزحم املنظمة الق رام القا ية على استتتتتتتتتتتخ اه خاة 

 ا ً ل ستج،بة حل،الم الاوارئ  وأ وام حت ي  أولويم  ،مل  الاوارل  يف ر   و نوب أف يقا،راملنظمة للت
 

و عمت املنظمة الةل ان يف استتتتتتتتترتاراجا،م متا،ملة ومتجل    القا،ع،م لت ار  املستتتتتتتتتت امة للنظ،ه ااياولو     -19
املن،   مب، يف جلك احلصول على التمويل مز أ ل املن،  مز خ ل وإع،   األراض  إىل  اةت ، األصلاة  والتااذ مه ر ري  

 الصن و  األخض  للمن،   ورنةاذ املس،مه،م احمل    وملناا،ر
 

أ(إنآتتتتتت،أل نوا   ومشلت األنآتتتتتتاة ال  عزحم د ر  اجملموع،م الستتتتتتا،ناة الضتتتتتتجلاةة  وخ،صتتتتتتة النستتتتتت،أل  م، يل : ) -20
 ميارتا  و    موعة مز النستتتتتتتتتتتت،أل وال  ،ل الذيز يتجمجلون على أستتتتتتتتتتتت،جمل ملوع  اجي،  إللول لقضتتتتتتتتتتتت،ي اجملتمه ورنةاذ ، 

ب( ورجلزيز د ر  األس  على اال خ،ر واالئتم،ن مز خ ل و  )ابستخ اه املوار  احمللاة  يف مج ورية أف يقا، الوساى والاون 
ب لم  صتتتتتتتتتتتتتن، يق الق ر  على الصتتتتتتتتتتتتتمو  يف بوردان، ف،ستتتتتتتتتتتتتو  وبورون    و اةو   وغانا، باستتتتتتتتتتتتت،و  ود،بو فري    وم،   
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،إللة ورجلزيز د رام احلاوم،م على إنآتتتتتتتتتتت،أل دوائم     األع ف وأرصتتتتتتتتتتت   األع ف يف املن،ملق الق،إللة ورتتتتتتتتتتتةق الق م()
 إثاوبا، ودانا،ر يف
 

 الشراكات
د،مت املنظمة بتستتت ال الجل ي  مز الآتتت اد،م وأنآتتتاة إ ار  املجل فة مب، يآتتتمل األمور الت،لاة:)أ( رستتت ال الآتتت ادة  -21

بلت ان مه مةت، ر  األرحل يف أف يقات،  واملجل ت  الت و  لةحول األرحل  وم دز الزراعتة والتنماتة ال يةاتة  يف إملت،ر التجلت،ون يف مت، بي 
ا نوب  لنقل التانولو ا،م يف سلسلة دامة األرحل  )ب( والتجل،ون مه ال مل،ناي وا ،مجل،م  مب، يف جلك التح،لذ ال مل،ين 
ألف يقا،  وال مل،ناي يف مج،عة رتتتتتتتتتتتتتت   أف يقا،  ومنت ا ا ،مجل،م اادلاماة لةن،أل الق رام يف  ،ل الزراعة  مز أ ل راوي   

  والوف،أل ابلتزام،م م،البو  2063اني مةناة على األ لة مز أ ل حتقاق خاة االحت،  األف يق  لجل،ه  عملا،م ستتتا،ستتت،راة ودو 
وحتقاق أ  اف التنماة املستتتتتت امة  )م( وعق  م،ئ   مستتتتتت ي   للمستتتتت،مهي مز أ ل ة ي  إلستتتتت،ب األم،نة للتضتتتتت،مز مه 

 رلتمويل املآ،ريه اادلاماة أف يقا،  و    لاة متويل ابتا،رية مو ل ة إىل الةل ان األف يقاة
 

 آسيا واحمليط اهلادئ 
 املبادرة اإلقليمية للقضاء التام على اجلوع

على الصتتتتتتتجلا  اادلام   د،مت املنظمة ابالرتتتتتتترتا  مه أم،نة  نة األمز ال ذائ  الجل،مل   بتنظام مآتتتتتتت،ور  إدلاماة  -22
والت ذية يف ،يلن ر ورن،ولت املآتتت،ور  مستتتو   وثاقة ر دز على حتويل النظم بآتتتان اخلاو  التو ا اة الاوعاة لنظم األغذية 

ال ذائاة مز أ ل وضتتتتتته إل   ماه أرتتتتتتا،ل ستتتتتتوأل الت ذية  م، مز رتتتتتتانق أن يؤ   إىل وضتتتتتته اخلاو  التو ا اة لاوعاة 
 ر20202 بصا ت ، الن ،ئاة وع ض ، العتم،  ، خ ل ا لسة الجل،مة املقةلة للجنة يف ع،ه

 
و عمت املة، ر  اادلاماة املجلناة ابلقضتتتتتتتتت،أل على ا وئ  ابالرتتتتتتتتترتا  مه ا م،عة االستتتتتتتتتتآتتتتتتتتت،رية للةحول الزراعاة  -23

ال ولاة  واألوستتتتتت،  األد، مياة والآتتتتتت د،أل يف التنماة  رجلمام مة وه رنويه الزراعة وروفري ال عم إىل املن،ملق احمل ومة يف  ستتتتتتا، 
 ألغذية الذداة للمستقةل"ر"ا خ ل مة، ر وإدلام احملاط اهل، ئ مز 

 
 املبادرة اإلقليمية بشأن تغري املناخ

استتتتترتاراجاة املنظمة بآتتتتتان ر ري املن، ر و   ر عم الةل ان يف  نوار املة، ر  اادلاماة بآتتتتتان ر ري املن،  مه  رتوافق -24
ختااط اا  األام املتصتتتلة ابلتصتتت ل  لت ري املن،  ورنةاذ ، وااب ه عن ،  واحلصتتتول على التمويل املتجللق ابملن،  مز أ ل 

 ة االنةجل،اثم ود، ر  على الصمو رضإرس،أل نظم حراعاة منخة
 
إع،   املن،ظ  الاةاجلاة لل ،ابم إىل  اةت ، األصتتلاة يف  ستتا،  ود مت ال عم ل اباة ود،مت املنظمة بتوستتاه نا،    -25

 أمم  نوب ر    سا، يف إمل   اخلاو  التو ا اة لتنماة الزراعة احل ا اةر
 

 
 روم،ر اخلاو  التو ا اة الاوعاة بآان النظم ال ذائاة والت ذية  املسو   صة ر 2019منظمة األغذية والزراعةر   2

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/CFS_Zero_Draft_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_and_Nutrition.pdf
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 وب عم مز املنظمة  رفجلت راباة أمم  نوب ر    سا، خاة رق ي اا إىل عمل دوروناة، املآرت  بآان الزراعةر -26
 
ورقوه املنظمة ابالرتتترتا  مه الةل ان بتاوي  مآتتت وئ يف إمل،ر مآتتت،ريه الصتتتن و  األخضتتت  للمن،  يف إدلام  ستتتا،  -27

)لة،دستتتتتتتتتتتتت،ن وناة،ل( وع   مز  2019وافقة علا ، يف ع،ه  واحملاط اهل، ئر ويآتتتتتتتتتتتتمل جلك املآتتتتتتتتتتتت،ريه الا،ملة ال  متت امل
مآت،ريه ب لم   عم االستتجل ا  والتا لًر ويستل م املنظمة انتة،ئ الةل ان ابلتمويل الجل،مل  للمن،  مز أ ل رنةاذ األولويم 

 ومز  ،مل  الاوارلر الوملناة احمل    يف املس،مه،م احمل    وملناا، وسا،س،م واسرتاراجا،م احل  مز  ،مل  ر ري املن، 
 
لمرحل ابالرتتتتتتترتا  مه اجمللي الجل،مل  لمعم،ل  املستتتتتتتت امة  أمللقت املنظمة مة، ر  املن،ظ  الاةاجلاة 2019ويف ع،ه  -28

التج،رية مز أ ل التنماة املستتتت امة  وب لم  األمم املتح   للةاةة  والود،لة الة رالاة األمل،ناة للتجل،ون ال و   واملجل   ال و  
 لةحول األرحل  ومنصة األرحل املست اهر

 
 املبادرة اإلقليمية للنمّو األزرق

األإلاتت،أل املتت،ئاتتة    أنآتتتتتتتتتتتتتتاتتة ر باتتةر  اادلاماتتة للنمول األحر  الةلتت ان يف مجلتت، تتة مجلتتة متاتت،ملتتة مز و عمتتت املةتت،  -29
األمس،  الاةاجلاة  ومح،ية النظم ااياولو اة امل،ئاة ورنوع ، الةاولو   واستتتتتتتتخ ام ، على حنو مستتتتتتتت اهر ود مت  ومصتتتتتتت،ي 

الق رام يف  ،ل راةاق أ وام إ ار  التخااط لرتباة األإلا،أل  املنظمة ال عم لجلآ   مز املؤسس،م اادلاماة والوملناة لتنماة
مؤستتتستتتة إدلاماة ووملناة أخ ا للتصتتت   ملق،ومة مضتتت، ام املاا وابم وم، ي رةط هب، مز  ،مل  يف  ،ل ر باة  20امل،ئاة  و

 األإلا،أل امل،ئاةر
 
األإلا،أل امل،ئاة الق، ر  على الصمو  أم،ه ر ري املن،  يف  ونظمت املنظمة مآ،ور  إدلاماة بآان مص،ي  األمس،  ور باة  - 30

 إدلام  سا، واحملاط اهل، ئ  وأص رم ماةوعا، عز مص،ي  األمس،  ور باة األإلا،أل امل،ئاة الق، ر  على الصمو  أم،ه ر ري املن، ر 
 
ل اماة إىل منه الصتتتا  غري ود مت املنظمة ال عم للةل ان يف  ،ل مصتتت،ي  األمس،  املستتتت امة وستتت،ئ  اا  األام ا -31

الق،نوين  ون إب ه و ون رنظام مز خ ل أنآتتتاة ال عو  واملستتت،ع   الةناة مه املآتتت،ريه الجل،ملاة واادلاماة والقا ية الت،بجلة 
 مل فق الةاةة الجل،ملاة وب لم  التجل،ون التق ر

 
 املبادرة اإلقليمية "للصحة الواحدة"

  يستتتتتتتتتت م املنظمة التجل،ون يف م، بي بل ان ا نوب واخل األ الةناي مز بل ان مآلل ،يلن  ملستتتتتتتتتت،ع   2019ويف ع،ه   -32
ستت،ئ  الةل ان يف استتتج،بت ، ل األ  و   احلآتت  اخل يةاةر وستت،ع م اا  األام املنةذ  ب عم مز املنظمة على املستتتوا القا    

 يف الةرت  األخري  لة،دست،ن ومج ورية إي ان ااس ماة واهلن ر  ل ستج،بة حل،الم الاوارئ املتصلة ب زو ا  ا  الصح او  
 
ود مت املنظمة ال عم لمعضتتت،أل يف املستتت،ئل احل،مسة املتصتتتلة ابألم ا  احلاواناة واألم ا  املجل ية الن،رتتتةة وغري ،  -33

مب، يآتتتتتتمل مق،ومة مضتتتتتت، ام املاا وابم يف إمل،ر هن  الصتتتتتتحة الواإل  ر ود،مت املنظمة بتجلزيز   الصتتتتتتحاة مز الت  ي ام 
التجلت،ون الآل ث  بان ت، وبي املنظمتة الجلت،ملاتة لصتتتتتتتتتتتتتتحتة احلاوان ومنظمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة الجلت،ملاتة  وبتمتي دت رام الةلت ان على رنةاتذ 
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النة،،مر ورجل،جل منظمة األغذية   لود،يةداة ال ولاة الرتراة،م ال  رتستتتتتتتتتتتق مه مواصتتتتتتتتتتتة،م ال ستتتتتتتتتتتتور ال ذائ  ومجل،يري االرة،
عز مق،ومة مضتتت، ام   الت  ي  الن،رتتت والزراعة واملنظمة الجل،ملاة لصتتتحة احلاوان ومنظمة الصتتتحة الجل،ملاة بآتتتال استتترتاراج  

 املاا وابم يف اادلامر
 
للحت و  بتنةاتذ املخت  اادلام  لصتتتتتتتتتتتتتتحتة ودت،ه ب لم  منظمتة األغتذيتة والزراعتة املجل  ابألم ا  احلاواناتة الجلت،ب    -34

احلاوان وأمل  علم األوبةتة الةاا يتة يف  ت،ل األم ا  احلاواناتة الجلت،ب   للحت و  واألم ا  احلاواناتة  وجلتك ابلتجلت،ون الوثاق مه 
  نوب  سا،ر يفبل ان راباة أمم  نوب ر    سا، وراباة التجل،ون اادلام  

 
 املكّون اخلاص مبنطقة احمليط اهلادئ -زرية الصغرية الناميةاملبادرة األقاليمية حول الدول اجل

ردلز املاولن اخل،ز مبناقة احملاط اهل، ئ يف املة، ر  األد،لاماة بآتتتتتتتتتتتتتان ال ول ا زرية الصتتتتتتتتتتتتت ري  الن،ماة على رنةاذ  -35
إمل،ر  ذ  املة، ر  األد،لاماة  ب أ   ب لم  الجلمل الجل،مل  بآتتان األمز ال ذائ  والت ذية يف ال ول ا زرية الصتت ري  الن،ماةر ويف

الجلمتل ابل لم  مز خ ل إعت ا  إملت،ر عمتل مآتتتتتتتتتتتتتترت  لممز ال تذائ  والت تذيتة يف  زر احملاط اهلت، ئ )إملت،ر إدلام احملاط  
 اهل، ئ اخل،ز ابألغذية والت ذية(ر

 
ومت،رتتتاا، مه اخلاو  التو ا اة الجل،ملاة ملصتتت،ي  األمس،  الصتتت ري  النا،   واالستتترتاراجاة اادلاماة ا  ي   ملصتتت،ي   -36

رلقى ع   مز احلاوم،م الوملناة املستتتتتتت،ع   الةناة لتجلزيز  ((New Song for Coastal Fisheriesاألمس،  الستتتتتتت،إللاة 
اخل م،م ال  روفل  ، للمجتمجل،م احمللاة ال  ر ي  موار  ، اخل،صتتتتتتتتتتتتة  وجلك مآل ا عز مل يق صتتتتتتتتتتتتا،غة األ لة املتجللقة إب ار  

 ، رمص،ي  األمس،  الق،ئمة على اجملتمجل،م احمللاة وحتسي  ذ  األ لة  ومز خ ل ر ريً موظةل  اارر
 

 اإلجنازات احملققة يف املواضيع الشاملة
  أصت رم املنظمة رق ي اا بجلنوان" استتخ اه الزراعة االارتوناة: دواع  الةا،لم التستلستلاة مز أ ل 2019يف ع،ه   -37

ويوثلق الزراعتة"  يجلا  بجل  األفات،ر عز الة ز والتحت يم يف راةاق نظم مةناتة على دواعت  الةات،لم التستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلاتة  
  راس،م احل،الم بآان استخ اه دواع  الةا،لم التسلسلاة يف دا،ئ الزراعةر

 
وأستت مت املنظمة يف وضتته خاة احملاط اهل، ئ االستترتاراجاة لتإلصتت،ألام يف  ،ل ر باة األإلا،أل امل،ئاة ومصتت،ي   -38

 األمس،   و   رق ه ال عم الة  للتق ه يف رنةاذ  ذ  اخلاة االسرتاراجاةر
 
ار  13وأ  يتت رقاامت،م دا يتة وم اعاتة ل عتةت،رام ا نستتتتتتتتتتتتتتت،ناتة إلول الزراعتة والقات،عت،م ال يةاتة األخ ا يف  -39 بلت ا

واباضت،فة إىل جلك  ست،مهت املنظمة يف رق ي  األمم املتح   املآترت  املجلنون "مست،رام التاثري: رجلزيز  ور القا،   التحويلاة 
ماة املستتتتتت امة يف  ستتتتتا، واحملاط اهل، ئ"ر وأد،مت املنظمة رتتتتت ادة مه اللجنة الذ  رضتتتتتاله بق النستتتتت،أل لتحقاق أ  اف التن

االدتصتتتتتتتتتتتتتتت، يتة واال تمت،عاتة تستتتتتتتتتتتتتتات، واحملاط اهلت، ئ و اةتة األمم املتحت   للم أ  وب لم  األغتذيتة الجلت،مل  لتنظام ا تمت،عت،م 
 حتضريية رفاجلة املستوا للجنة وضه امل أ ر
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 الشراكات
، يف اادلام مز خ ل التجل،ون مه اهلاة،م اادلاماة الة عاة واادلاماة وال ولاةر ويف ع،ه دآللةت املنظمة رتتتتتتتت اد،هت -40

  ودلجلت املنظمة مذد   رة، م   ي   مه راباة أمم  نوب رتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتا، لتجلزيز التجل،ون يف  ،ل الزراعة وال ،ابم 2018
ه مؤستتتستتت،م الةحول الوملناة املتخصتتتصتتتة مآلل وما،فحة صتتتا  األمس،  غري الق،نوين  ون إب ه و ون رنظامر ورجل،ونت م

 االستآ،رية للةحول الزراعاة ال ولاة ال  رق ه املآور  يف  ،ل السا،س،م ورنماة الق رامر م ادز ا م،عة
 
، رجل،وهن، اادلام  مه الصتتتن و  ال و  للتنماة الزراعاة وب لم  األغذية الجل،مل ر وواصتتتلت  -41 جلت املنظمة أيضتتتا ووستتتل

رجلزيز التجلت،ون يف  ت،ل الت تذيتة والنظم ال تذائاتة مه منظمتة األمم املتحت   للاةولتة )الاوناستتتتتتتتتتتتتتاذ( وب لم  األغتذيتة الجلت،مل  
دلام  بجلنوان "حملة ع،مة إدلاماة عز األمز ال ذائ  والت ذية" دتق ي  مآتتتتتتتتترت  ومنظمة الصتتتتتتتتتحة الجل،ملاةر وصتتتتتتتتت ر التق ي  اا

 ر2019  مث يف ع،ه 2018للم   األوىل يف ع،ه 
 
وعزحم املنظمتة رتتتتتتتتتتتتتت ادت،هتت، مه دتل مز املجل ت  اتستتتتتتتتتتتتتتاو  للتانولو ات،  ومنظمتة الجلمتل الت ولاتة  وراباتة التجلت،ون  -42

اط اهل، ئ  واللجنة االدتصتتت، ية واال تم،عاة تستتتا، واحملاط اهل، ئ  وصتتتن و  اادلام  يف  نوب  ستتتا،  وأم،نة مج،عة احمل
املجل   ااإلصتتت،ئ  تستتتا، واحملاط اهل، ئ  و اةة األمم و األمم املتح   حلقو  االنستتت،ن    للستتتا،ن  ومةوضتتتاةاألمم املتح   

ل راستتت،م االستتتتقصتتت،ئاة يف  ،ل الزراعة املتح   للم أ   مز أ ل بن،أل الق رام ااإلصتتت،ئاة و عم رنةاذ عملا،م التجل ا  وا
وةماه مؤرت ام أ  اف التنماة املستت امةر ومت إضتة،أل الا،به ال مس  على رجلزيز رجل،ون املنظمة مه الآت ادة اتستاوية لتنماة 

نة واملتستتقة مز أ ل حتقاق أ   اف املوار  الةآتت ية يف األريف اتستتاوية مز خ ل مذد   رة، م لتآتتجاه اا  األام احملستتل
 التنماة املست امة يف إدلام  سا، واحملاط اهل، ئر

 
 أورواب وآسيا الوسطى

 املبادرة اإلقليمية لتمكني أصحححححححححححاا اغيازات الصححححححححححغرية واملزارع األسححححححححححريّة للن و  بسححححححححححب  العي  الريفية
 واغد من الفقر

احلا،حام الصتتتت ري   إلصتتتتول أصتتتتح،بيتمآلل اهل ف ال ئاستتتت  هلذ  املة، ر  اادلاماة يف م، يل : )أ( رجلزيز إما،ناة   -43
لا  يتمانوا مز ادتستتتتتتتتتتت،ب املم،رستتتتتتتتتتت،م الزراعاة ا ا     3(1-3واملزارئ األستتتتتتتتتتت ية على اخل م،م )الن،ر  االستتتتتتتتتتترتاراج  

واانتتت،م احلاواين  متت، يزيتت  مز دتت ر  التااذ والصتتتتتتتتتتتتتتمو  أمتت،ه ر ري املنتت،    تت،الم مآلتتل ال تت،ابم ومصتتتتتتتتتتتتتتت،يتت  األمستت،   يف
 وضم،ن النمو الآ،مل مز خ ل حتسي سةل الجلاش ال يةاةر )ب(
 
ورآتتتتتتتتمل أب ح ااا،حام م، يل : )أ( رآتتتتتتتتجاه املم،رستتتتتتتت،م املةتا    )ب( ورجلزيز أمل  احلودمة  )م( ورآتتتتتتتتجاه  -44

حتستتتتتتي ف ز احلصتتتتتتول على املوار  الاةاجلاة والتانولو ا،م ال دماة  ) ( ورق ا املآتتتتتتور  الستتتتتتا،ستتتتتت،م وال ام  ال اماة إىل  
 بآان السا،س،م الآ،ملة لجل   دا،ع،م مز أ ل حتقاق التنماة ال يةاة املست امة والجل، لة لل  ،ل والنس،ألر

 
 

مز اامل،ر   1-3يجل  الن،ر    1-3االستترتاراج     الن،ر )أ  أن  اامل،ر االستترتاراج  ملنظمة األغذية والزراعةرآتتري األرد،ه الوار   بي دوستتي إىل نوار     3
 سوا (رمتاي فق األ ال يذ ومنظم،م الةق األ يف ال يذ مز الوصول إىل املوار  اانت، اة واخل م،م واأل -االسرتاراج  

http://www.fao.org/3/my734ar/my734ar.pdf
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ادلاماة ال ائمة املجلناة ابلتنماة وعزلحم املة، ر  اادلاماة رتتتتتتتتتت ادت ، مه الآتتتتتتتتتت د،أل ال ئاستتتتتتتتتتاي مآلل  موعة الجلمل ا -45
ال يةاة يف  نوب رتتت   أورواب بآتتتان الستتتا،ستتتة ال يةاة  وومل م أواصتتت  التجل،ون مه املةوضتتتاة األوروباة يف رنةاذ ال ام  يف 
 ور ا، ومل، ااستتتتت،ن ومق ونا، الآتتتتم،لاةر ورتضتتتتمز د،ئمة الآتتتت د،أل ال ئاستتتتاي اتخ يز يف املوار  دل مز االحت،  ال وستتتت  

رباج،ن ور دا، والستتتتتتوي  وفنلن ا والنمستتتتتت،ر ورواصتتتتتتل الآتتتتتت ادة مه  اةة األمم املتح   للم أ  وود،الم األمم املتح   ال  وأج
رو   مق،ر ، يف روم،  عمل ، يف  ،ل حتقاق املستتتت،وا  بي ا نستتتتي يف دريغازستتتتت،ن يف إمل،ر ب لم  األمم املتح   املآتتتترت  

ال يذ  ودذلك يف بل ان أخ ار أم، على الصتجلا  اادلام   فق    ا رجلزيز التجل،ون بآتان التماي االدتصت،   للم أ  يف  
 راالئت ف الق،ئم على دضاة املس،وا  بي ا نسيمز خ ل 

 
 املبادرة اإلقليمية لتحسني التكام  بني جتارة األغذية الزراعية وأسواق ا

الةل ان لتجلزيز الةاةة الستتتتتتتتتا،ستتتتتتتتت،راة التج،رية لمغذية الزراعاةر واصتتتتتتتتتل   ف  ذ  املة، ر  اادلاماة راولر  يف  عم  -46
وردلزم الجلن،صتتتتتتتتت  الآل ثة على م، يل : )أ( رجلزيز الق رام يف  ،ل االرة،د،م التج،رية ملنظمة التج،ر  الجل،ملاة واالستتتتتتتتتتخ اه 

و و هت، مب، يآتتتتتتتتمل مجل، ة املستتتتتتتت،ئل الةجل،ل ا  األاهت،  )ب( ورجلزيز الق رام على رنةاذ املجل،يري الجل،ملاة لستتتتتتتت مة األغذية 
الصتحاة واملتجللقة بصتحة احلاوان والصتحة النة،راة  )م( و عم أستوا  األغذية احمللاة ورنويه الصت، رام ال ذائاة والرتوي  هل، 

 مز أ ل إرس،أل نظم غذائاة حراعاة أدآل  مشوالا ودة،أل ر
 
املتجل    أصتتتتح،ب املصتتتتلحة بآتتتتان االرة،د،م املتصتتتتلة ورآتتتتمل أب ح ااا،حام م، يل : )أ(   ا رجلزيز احلوارام  -47

ابلتج،ر   )ب( ومت  عم مؤسس،م القا،عي الجل،ه واخل،ز يف  ،الم الصحة النة،راة واحلاواناة وس مة األغذية و و هت،  
ويف     ) (2019)م( ومت عق  مؤمت  إدلام  عز مق،ومة مضتتتتتتتتتت، ام املاا وابم ورقاام املخ،مل  وستتتتتتتتتت مة األغذية يف ع،ه 

إمل،ر املة، ر  الجل،ملاة بآتتتتتتتان احل  مز الة،د  وامل  ر مز األغذية  مت روفري املستتتتتتت،ع   الةناة للجل ي  مز الةل ان ابلتجل،ون مه 
القا،عي الجل،ه واخل،ز  لوضتته استترتاراجا،م وملناة للح  مز الة،د  وامل  ر مز األغذية  ) تتتتتتتتتتتتتتتت( ومت إ رام مستتالة األمز 

بي عت   دات،عت،م يف املةت، ر  اادلاماتة مز خ ل إ  األ حتلاتل إدلام  لتقاام أتثري االرةت،دت،م  ال تذائ  والت تذيتة املآتتتتتتتتتتتتتترتدتة
التج،رية على األمز ال ذائ  ونوار  الت ذية يف اادلام  ور   النت،ئ  ال ئاستتتاة يف رق ي  "حملة ع،مة إدلاماة عز األمز ال ذائ  

 ر4والت ذية يف أورواب و سا، الوساى"
 
األورو  للتجلمري والتنماة  ومنظمة الصتتتتتتتحة الجل،ملاة  ومنظمة التجل،ون االدتصتتتتتتت،    مه املصتتتتتتت فيز التجل،ون ومت رجلز  -48

للةح  األستتتتتتتتو   وا مجلاة ال ولاة للو ة،م املتاناة  وارة،  أورواب الوستتتتتتتتاى للتج،ر  احل    ومجل   لاةناز للتنماة الزراعاة يف 
، مه األوستتتتتتتتتتت،  األد، مياة  مآلل املجل   الومل  للةحول االدتصتتتتتتتتتتت، ام ال  مت  مب إللة انتق،لاةر و  ا  رجلزيز التجل،ون أيضتتتتتتتتتتتا

للتنماة الزراعاة يف  لاةناز  ور ا،  ومجل  االدتصتتتت، ية يف مج ورية مول وف،  ومجل   الستتتتا،ستتتت،م والتنماة ال يةاة والزراعاة يف 
 مآلل ال اباة األود اناة للة،د ةر اخل،ز االدتص، ام ال  مت  مب إللة انتق،لاة  والقا،ئ 

 

 
عز التحوالم اهلاالاة يف الزراعة  3(  ا زأل 2019)منظمة األغذية والزراعة   حملة ع،مة إدلاماة عز األمز ال ذائ  والت ذية يف أورواب و ستتتتتتتا، الوستتتتتتتاى  4

 روالنظم ال ذائاة والسا،س،م ال ذائاة

http://www.fao.org/3/ca7153en/ca7153en.pdf
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ورا لدت املة، ر  اادلاماة إىل املستتت،ئل الآتتت،ملة لجل   دا،ع،م  ال ستتتام، املستتت،ئل املتجللقة ابملستتت،وا  بي ا نستتتي   -49
لت رجلمام اعتة،رام املستتت،وا  بي ا نستتتي يف مجاه أنآتتتات ،  مب، يآتتتمل ال ورام واحلودمة  واألمز ال ذائ  والت ذيةر ودة

 الت ريةاة وإللق،م الجلملر
 

 املبادرة اإلقليمية لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف ظّ  تغري املناخ
ار  املستتتتتتتتتتتتتتتت امتة للموار  يتمآلتل اهلت ف ال ئاستتتتتتتتتتتتتت  هلتذ  املةت، ر  اادلاماتة يف رجلزيز دت رام الةلت ان على حتقاق اا  -50

مه ر ري والتخةاذ مز إل    اثر   واحل  مز  ،مل  الاوارل يف الزراعة واحل ا ة ومصتتتتتتتتت،ي   يآتتتتتتتتتمل التااذالاةاجلاة  مب،  
األمس، ر ورستتتتن   ذ  املة، ر  اادلاماة إىل املاوللم الت،لاة: )أ( حتستتتي مواألمة الستتتا،ستتت،م  والتنستتتاق والتجل،ون مز أ ل 

  واحل  مز  ،مل  الاوارل  والق رام جام الصتتتتتتتتلة  استتتتتتتتتخ اه املوار  الاةاجلاة على حنو مستتتتتتتتت اه  والتصتتتتتتتت   لت ري املن، 
يآتمل احلصتول على التمويل املخصتل لمنآتاة املتجللقة بت ري املن،   )ب( وروفري/ مجه الةا،لم واأل وام واخل م،م  مب،

و عم رنماة   لتةجلال عملاة صتتتتتتتتنه الق ارام بآتتتتتتتتان مجل، ة إ ار  املوار  الاةاجلاة ور ري املن،  واحل  مز  ،مل  الاوارل  )م(
الق رام يف  ،ل اا ار  املستتتتتتتتتت امة للموار  الاةاجلاة  والتااذ مه ر ري املن،  والتخةاذ مز إل    اثر   واحل  مز  ،مل  

 الاوارل واالستج،بة للالً يف اادلام والةل انر
 
والتجل،ون مز أ ل استتتتتتخ اه املوار  ورآتتتتتمل أب ح النت،ئ  م، يل : )أ( مت حتستتتتتي مواألمة الستتتتتا،ستتتتت،م  والتنستتتتتاق  -51

الاةاجلاة على حنو مستتتت اه  والتصتتت   لت ري املن،  واحل  مز  ،مل  الاوارل  والق رام جام الصتتتلة  مب، يآتتتمل احلصتتتول 
على التمويل املخصتتتتتتتتل لمنآتتتتتتتتاة املتجللقة بت ري املن،   )ب( ومت روفري ومجه الةا،لم واأل وام واخل م،م لتةجلال عملاة 

رام بآتتان مجل، ة إ ار  املوار  الاةاجلاة ور ري املن،   واحل  مز  ،مل  الاوارل  )م( ومت وضتته ا،رستت،م مةتا   صتتنه الق ا
وهن  متات،ملتة متجلت    القات،عت،م بآتتتتتتتتتتتتتتان التااذ مه ر ري املنت،  والتخةاذ مز إلت    اثر    مآلتل الزراعتة التذداتة منت،خاتا،  

ال الزراع  جام األمهاة الجل،ملاة مز أ ل رجلزيز الق ر  على الصتمو  أم،ه ) ( و  ا رنةاذ أنآتاة التوعاة لتآتجاه نظم الرت 
ً الةلتتت ان  ر ري املنتتت،  واحلةتتت،ظ على التنوئ الةاولو   الزراع  يف اادلام  )م( و عمتتتت منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة أت تتتل

 ل ستج،بة بآال فجلل،ل للاوارل واألحم،م وإ ار   ذ  االستج،ابمر
 
الآتتت د،أل ال ئاستتتاي يف  عم الزراعة الذداة من،خاا، ا م،عة االستتتتآتتت،رية للةحول الزراعاة ال ولاة  ورضتتتملنت د،ئمة   -52

 امل دز ال و  للةحول الزراعاة يف املن،ملق ا ،فة  وأعض،أل التح،لذ الجل،مل  مز أ ل الزراعة الذداة من،خاا،ر
 

 ذيةاإلجنازات احملّققة يف معاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغ
مز  2ردلزم ا  و  املةذولة يف إمل،ر  ذا اجمل،ل ج  األولوية )ولاي مة، ر  إدلاماة( بآتال أست،ست ل على اهل ف  -53

الذ  ي عو إىل القضتتتتت،أل على مجاه أرتتتتتا،ل ستتتتتوأل الت ذيةر ويف  ذا الستتتتتا،    عمت املنظمة  5أ  اف التنماة املستتتتتت امة
متت،بجلتة رنةاتذ إع ن رومت، عز الت تذيتة التذ  اعتمت  خ ل املؤمت  الت و  الآلت،ين املجل  ابلت تذيتة  اباضتتتتتتتتتتتتتتت،فتة إىل عقت  األمم 

 عم وضتتتته الستتتتا،ستتتت،م والجلملا،م وال ام  اخل،صتتتتة املتح   للجلمل مز أ ل الت ذيةر ورآتتتتمل أب ح النت،ئ  م، يل : )أ( مت 

 
 ر القض،أل على ا وئ وروفري األمز ال ذائ  والت ذية احمللسنة ورجلزيز الزراعة املست امة   5
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ابألمز ال تذائ  والت تذيتة  )ب( ومت  عم الق ارام القت،ئمتة على األ لتة مز خ ل إعت ا  املاةوئ ال ئاستتتتتتتتتتتتتت  ملنظمتة األغتذيتة 
األمز    ويف م، يتجللق بستا،ست،م6 2019والزراعة الذ  يق ه حملة رت،ملة عز األمز ال ذائ  على املستتوا اادلام  يف ع،ه 

)ال لم  اادلام  لتاوي  الق رام   7  ي  إلاوم   و ب لم  ال ذائ  والت ذية وب ام  التنةاذ جام الصتتتتتتلة  مت إنآتتتتتت،أل  
والآتتت ادة يف  ،ل الت ذية يف  ستتتا، الوستتتاى والقود،ح( ابلتجل،ون مه املا،رً اادلاماة للاوناستتتاذ ومنظمة الصتتتحة الجل،ملاة 

 وب لم  األغذية الجل،مل ر
 
: مور الت،لاة األيف    2019-2018مز رنةاذ ب لم  الجلمل لةرت  الستتتتتتتتتتتتنتي  8رتمآلل ال روجمل ال ئاستتتتتتتتتتتتاة املستتتتتتتتتتتتتة،   -45
ا لتاستتتري احلوار الآتتت،مل لجل   دا،ع،م ورباق ابلجلملا،م اخل،ر اةر ولاز  د  رآتتتال  )أ( ،  ا ا ل املة، رام اادلاماة أستتت،ستتتا

املةت، رام اادلاماتة إىل مزيت  مز التنقاح  )ب( إج ينة   للمةت، رام اادلاماتة أن رجلمتل مبآلت،بتة حتتت،م نظ يتة الت اري يف إملت،ر 
مظلة ب ل اة لتاستتتتتتتري حتقاق النوار  االستتتتتتترتاراجاة ع   تلذ القا،ع،م واعتم،  الن   الآتتتتتتت،ملة واالستتتتتتتتج،بة لمولويم 

مت حتقاق أث  على نا،  أوستتتته بجل  ال بط بي املآتتتت،ريه د  و   اادلاماة وحتقاق املزي  مز التاثري على الصتتتتجلا  القا    )م(
 عز مل يق رولا  املجل،رف والتوعاة ال حمتي لصتا،غة ب ام  )مآل ا أو الآتةا،م الق،ئمة  الصت ري  النا،  والت خ م ال ئاستاة 

 أوسه نا،دا،(ر
 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريب 
 مريكا الالتينية والبحر الكاريباملبادرة اإلقليمية للقضاء على اجلوع يف أ

 
مز خ ل  ذ  املة، ر   ع، ت منظمة األغذية والزراعة انتآتتتتتت،ر الوحن الزائ  والستتتتتتمنة يف أم يا، ال راناة والةح   -55

 القض،أل على ا وئ مه إي أل ا تم،ه خ،ز ابملن،ملق ال يةاةرالا،رييب وسجلت إىل اسرت ا  د ر ا، إلققتق يف حتقاق   ف 
 

ب ملت،لا مز ال ملت،لم الوملناتتة  13ونتاجتتة للتت عم التذ  رقتت متق املنظمتتة للجة تت،م ال ملت،ناتتة ملاتت،فحتتة ا وئ  يجلمتتل  -56
صتتتصتتت،م املازاناة ب مل،لا   11على رجلزيز األنظمة ال اعمة للحق يف ال ذاأل  مب، يف جلك على املستتتتوا ال ستتتتور   وين،دش  

جام الصتتتتلة  واعتم م ستتتتةجلة ب مل،لم دواني يف اجمل،الم جام الصتتتتلة ب ألاا مز روستتتتام األغذية إىل ستتتتوأل الت ذية والة،د  
وامل  ر مز األغذية  وصوالا إىل املم،رس،م الزراعاة ااياولو اة والزراعة األس يةر ويسل م املنظمة أيضا، التوصلل إىل ارة،  

 ي اعا،أل األولوية للتآ يجل،م ال  هل، أث  على األد،لام الضجلاةةربي ال مل،نا
 

بل اا يف رجلزيز ب ام  الت ذية امل رستتتتتتتتتتتاة يف  ذ  الةل ان مز خ ل حتستتتتتتتتتتتي األمل   13ود مت املنظمة ال عم إىل  -57
ملةل و ة،م   285 000الق،نوناة وإضتة،أل الا،به املؤستست  على املآترتيم الجل،مة مز املزارعي األست يير ويتلقى أدآل  مز 

موظذ  7  400صتتتتتتحاة يوماة بةضتتتتتتل  ذا الجلملر وجة ا تم،ه متج   ابلتآلقاذ ال ذائ  والت ذو   مبآتتتتتت،ردة م، يزي  عز 
إلاوم  مز رسجلة بل ان يف ال ور  ال راساة ال  وضجلت إل يآلا، بآان ب ام  الت ذية امل رساة ورة، ل املجل،رف هبذا الآانر 

 
6  2019 Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 
 الةا،ن الصحة  عز إمل   ال لم  اادلام  لتاوي  الق رام والآ ادة يف  ،ل الت ذية يف  سا، الوساى والقود،ح   7
 ريف إدلام أورواب و سا، الوساى 2019-2014: رولاذ رقاام،م منظمة األغذية والزراعة للةرت  /6/20ERCالوثاقة   8

http://www.fao.org/3/ca7153en/ca7153en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7153en/ca7153en.pdf
https://www.unicef.org/eca/press-releases/central-asia-and-caucasus-regional-nutrition-capacity-development-and-partnership
https://www.unicef.org/eca/press-releases/central-asia-and-caucasus-regional-nutrition-capacity-development-and-partnership
https://www.unicef.org/eca/press-releases/central-asia-and-caucasus-regional-nutrition-capacity-development-and-partnership
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تحلا م املآتتتتتتتترتدة ال  أ  هت، منظمة األغذية والزراعة والاونستتتتتتتتاو وب لم  األغذية الجل،مل  واباضتتتتتتتت،فة إىل جلك  أ لم ال
 م، بي الود،المر بآان ب ام  الت ذية امل رساة إىل حي   املواألمة والتنساق يف

 
مت خةرياا مز اادلام  د،  25وابالرتتتتتتتترتا  مه املجل   ال و  لةحول الستتتتتتتتا،ستتتتتتتت،م ال ذائاة  ومبآتتتتتتتت،ردة أدآل  مز  -58

املنظمتة بتنظام منتت ا إلول حتويل النظم ال تذائاتة واحل  مز الةت انة والوحن الزائ  يف أم يات، ال راناتة والةح  الات،رييب لتحلاتل 
أو ق القصتتور يف النظم ال ذائاة احل،لاة ال  رجلو  إلصتتول أرتت  الةة،م الستتا،ناة ضتتجلةا، على األغذية الصتتحاةر واباضتت،فة 

 دذ إدلام  مآرت  بآان اخلاو  التو ا اة الاوعاة بآان النظم ال ذائاة والت ذيةرإىل جلك  مت راسري وضه مو 
 

ومشل الجلمل املتجللق ابلة،د  وامل  ر مز األغذية بن،أل د رام املؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت،م الجل،مة والجل،ملي يف املزارئ الصتتتتتتتتتتت ري   -59
  يف صا،غة القواني واألمل  الق،نوناة النا،  لتنةاذ سا،س،م احل  مز الة،د  وامل  ر مز األغذية ومنجل م،  ورق ا املس،ع 

والت ريً  وإع ا  خاو  األستتتتتت،جمل الوملناة بآتتتتتتان الة،د  وامل  ر مز األغذيةر وعلى الصتتتتتتجلا  اادلام   عملت منصتتتتتتة 
 #SinDesperdicio  على عق  مؤمت  القمة اادلام  بآان الة،د  وامل  ر مز األغذية ورجلزيز التح،لذ املتي بي منظمة

لزراعتتة ومصتتتتتتتتتتتتتت ف التنماتتة يف الةلتت ان األم يااتتة والقاتت،ئ اخلتت،ز التتذ  مت مز خ لتتق راوي  هن  مةتا   ملجلتت، تة األغتتذيتتة وا
 مآالة الة،د  وامل  ر مز األغذيةر

 
 املبادرة اإلقليمية للزراعة األسريّة والنظم الغذائية الشاملة من أج  التنمية الريفية املستدامة

خ ل  تذ  املةت، ر  اادلاماتة  مستتتتتتتتتتتتتتتالتة احلت  مز الةق  يف ال يذ وإنجلت،   عت، تت منظمتة األغتذيتة والزراعتة  مز -60
 املن،ملق ال يةاة املتخللةة  مه الرتداز على الآة،ب والنس،أل و موع،م السا،لن األصلاي واملنح ريز مز أصول أف يقاةر

 
هلج   مز ال يذ  يف التق ي  وادرتإلت املنظمة استتتتتترتاراجا،م ملجل، ة الةق  يف املن،ملق ال يةاة  مب، يآتتتتتتمل مستتتتتتالة ا -61

األول عز إل،لة الةق  يف ال يذ يف أم يا، ال راناة والةح  الا،رييب  ويف أمللي اهلج   يف بل ان أم يا، الوساى والآم،لاة 
نت املنظمة من جا،م دا،جمل  الذ  رتتتتتت،ردت اللجنة االدتصتتتتتت، ية ألم يا، ال راناة والةح  الا،رييب يف نآتتتتتت  ر ودذلك إلستتتتتتل

ال يذ وص هت، ابا ار  الةاةاة  ابلتجل،ون مه التح،لذ مز أ ل القض،أل على الةق  يف ال يذ ومجل   ال راس،م يف الةق  يف 
بريور وروفل  استتتتتتتتتترتاراجاة "األد،لام امل،ئة اخل،لاة مز ا وئ والةق " ال  أمللقت يف ستتتتتتتتتتتة بل ان   موعة مز األ وام ل عم 

ا با  للةرت  املن،ملق ال يةاة املتخللةةر وستاون  ذ  ا  ر 2021-2020السرتاراجاة إإل ا  لا،م الآ ادة يف مة، ر  الجلمل ي ا
 

م   13ومز خ ل املستتتتتتتتت،ع   ال  رق م ، املنظمة  مت رجلزيز  ،ن الزراعة األستتتتتتتتت ية يف  -62 بل اا  وأنآتتتتتتتتتةت الستتتتتتتتتج ل
صتتتتتلاي والنستتتتت،أل والآتتتتتة،ب يف و لا،م الستتتتتو  يف ج،ناة بل ان  و ت  لبت االبتا،رام التانولو اة مه  تمجل،م الستتتتتال،ن األ

ل إىل  وجم مستتت اه لتنت،م املتنولئ للقاز ابعتة،ر  احملصتتول ال ئاستت  الذ  رستتتةا  منق  ال يذ يف مخستتة بل ان  فتم التوصتتل
ألذ أست  ر وأ ا احلوار الواسته الذ  راستل   املنظمة إىل وضته خاة إدلاماة للزراعة األست ية  و   أول ستا،ستة إدلاماة  18

الة إلي واملزارعي األستت يي مز بي الستتال،ن األصتتلاي واملنح ريز مز أصتتول أف يقاة  اباضتت،فة إىل خ،رملة مل يق  بآتتان  
 لصا،غة خاة عملر
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ودت، م املنظمتة ا  و  املةتذولتة يف اادلام لتجلزيز أو تق التت حر بي الستتتتتتتتتتتتتتات،ستتتتتتتتتتتتتتت،م املتجللقتة ابحلمت،يتة اال تمت،عاتة  -63
نت ر ورتضتتتمز األمآللة 

ت
على جلك  عم   ول األعم،ل اادلام  املآتتترت  بي القا،ع،م الذ  وضتتتجلتق منظومة واا م،م امل

نت  بصتتتتتتتتتتتور  ع، لة  ورآتتتتتتتتتتتجاه ب ام  املستتتتتتتتتتت،ع   اال تم،عاة  
ت
را،مل أم يا، الوستتتتتتتتتتتاى للحم،ية اال تم،عاة واا م،م امل

السا،س،م الوار   يف التق ي  والسج م اال تم،عاة القا،عاة  واخلاط الوملناة للح  مز الةق   والتوصا،م على مستوا 
 املتجللق ابحلم،ية اال تم،عاة يف مص،ي  األمس،  الص ري  النا،  ور باة األإلا،أل امل،ئاة يف أم يا، ال راناة والةح  الا،رييبر

 
وعملت املنظمة بنآتتتتتتتت،  على رجلزيز ف ز الجلمل ال ئق يف ال يذر وأد م  اةة مصتتتتتتتت،ي  األمس،  ال اخلاة ور باة  -64

،ئاة يف أم يا، ال راناة والةح  الا،رييب   موعة مز األ وام لتحستتتتتتتتتي ظ وف عمل صتتتتتتتتتا،   وم  ل األمس،   األإلا،أل امل
ود  متالز الآتتتتة،ب يف ال يذ يف ستتتتتة بل ان مز الةح  الا،رييب مز احلصتتتتول على رأجمل امل،ل األستتتت،ستتتت  واملستتتت،ع   الةناة 

ر ودت مت املستتت،ع   الةناة لتجلمام الن   امل اعاة للمستتت،وا  لوضتتته خاط األعم،ل واستتتتح ال ف ز الجلمل وري   املآتتت،ريه
بي ا نستتتتتتتتتتي يف الستتتتتتتتتتا،ستتتتتتتتتت،م املتجللقة ابلنة،ج إىل األستتتتتتتتتتوا   والجلمل ال ئق واحلصتتتتتتتتتتول على املوار  اانت، اة  واحلم،ية 

ا بتجلزيز م ، 17اال تم،عاة  ور ري املن، ر ود،مت ستتتتتتتتون د،ئ   مز بي نستتتتتتت،أل الآتتتتتتتجلوب األصتتتتتتتلاة يف   راهتزل ومجل،رف زل بل ا
القا، ية يف  ،ل إلقو  اانستتت،ن واألمز ال ذائ  والستتتا،   ال ذائاة والت ذية يف امل ارجمل بةضتتتل املة، ر  ال  أنآتتتاهت، منظمة 
األغذية والزراعة واملنت ا ال و  لنستتتتتتتت،أل الآتتتتتتتتجلوب األصتتتتتتتتلاةر وع و  على جلك  أمللقت املنظمة استتتتتتتترتاراجات ، اادلاماة 

 ر2023-2019نسي يف أم يا، ال راناة والةح  الا،رييب للةرت  للمس،وا  بي ا 
 

 املبادرة اإلقليمية لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث
ائاتتتة  مز خ ل  تتتذ  املةتتت، ر  اادلاماتتتة  ردلزم منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة على احلتتت  مز األث  الةاة  للنظم ال تتتذ -65

الزراعاة  وإ ار   ،مل  الاوارل على الزراعة  وبن،أل ستتةل الجلاش الق، ر  على الصتتمو   ورجلزيز إ ار  املوار  الاةاجلاةر ووفل م 
 املة، ر  اادلاماة أيضا، إمل،راا ل عم الةل ان يف أتمي التمويل ال حه للتص   للتح يم املتجللقة ابلةاةة ور ري املن، ر

 
وانةآلقت استتتتترتاراجاة إدلاماة بآتتتتتان التنوئ الةاولو   وافق علا ،  لي املنظمة عز عملاتي اثنتي د،مت املنظمة   -66

بتاستتتتتريمه، ومه،: احلوار ال فاه املستتتتتتوا بآتتتتتان رجلمام التنوئ الةاولو   يف الزراعة وال ،ابم ومصتتتتت،ي  األمس،  ور باة األإلا،أل 
صتتتتتتتتتتتتتتلحتة لقات،جمل التقت ه احمل ح يف إ مت،م ات،رستتتتتتتتتتتتتت،م إنتت،م األغتذيتة ال  رجلزح التنوئ املت،ئاتة  والجلملاتة املتجلت    أصتتتتتتتتتتتتتتحت،ب امل

الةاولو  ر واباضت،فة إىل جلك  وافقت ج،ين إلاوم،م أم،حوناة على املجل،يري والرتراة،م املؤستستاة واالستت امة امل،لاة ا ار  
ولو    واملستتتتتتتتتتت،مهة يف حتقاق أ  اف  يتآتتتتتتتتتتت  للتنوئ املن،ملق احملماة يف الاتلة األإلا،ئاة  ومح،ية ستتتتتتتتتتتةل الجلاش والتنوئ الةا

 الةاولو  ر وع و  على جلك  د لمت مخسة بل ان ادرتاإل،م بآان مواده نظم الرتال الزراع  جام األمهاة الجل،ملاةر 
 

، ردماتتتة لوضتتتتتتتتتتتتتته النمتتت،جم والتتتت ريتتً يف  تت،ل راةاق أ اهتتت، ا تت يتت   لتقاام دةتتت،أل  الزراعتتة  -67 ووفل م املنظمتتتة نظمتتتا
لو اةر ورستتتتخ ه خ ائط الا بون الجلضتتتو  املجل ل  لتنةاذ اخلاو  التو ا اة الاوعاة لت ار  املستتتت امة للرتبة ورصتتت  ااياو 

ر ويف أم يا، الوستاى  رتاح محلة للةحول يف علم احملاا،م رقاام موار  مصت،ي  األمس،  1-3-15مؤرت  التنماة املستت امة 
ادةة ا ة،ف الزراع  عز اإلتم،الم ا ة،ف استتن، ا إىل نظ،ه مؤرت  اا  ،  احملتملة  وياآتذ نظ،ه د،ئم على الستوارل مل  
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اخل،ز مبنظمة األغذية والزراعةر ود  متت مجل،ي   مؤرتتتتتتت  اا  ،  الزراع  على املستتتتتتتتوا الومل  يف مخستتتتتتتة بل ان   الزراع 
 بوصةق نظ،ما، د،ئما، بذارقر 

 
الزراعة يف أم يا، ال راناة والةح  الا،رييب بتآتجاه مز  وانضتلمت رستجلة بل ان إىل منصتة الجلمل املن،خ  يف دا،ئ -68

، اعتم،  استتتتتتتتتترتاراجا،م وستتتتتتتتتتا،ستتتتتتتتتت،م  املنظمة ل عم التجل،ون ورجلزيز اا  األام املتجللقة ابملن، ر ورتتتتتتتتتتجلجلت املنظمة أيضتتتتتتتتتتا
ا نوباة بآتتان ورانولو ا،م خ،صتتة ابلآل و  احلاواناة الذداة من،خاا،  ورتتجلجلت دذلك التوصتتل إىل ارة،  بي بل ان أم يا، 

راااذ النموجم الجل،مل  للتقاام الةاة  للآل و  احلاواناة  وفقا، الإلتا، ،هت،ر وأصتتتتتتةح أصتتتتتتح،ب املصتتتتتتلحة ال ئاستتتتتتاون يف  ،ل 
الآل و  احلاواناة يجلتم ون أدآل  فادآل  اعتة،رام التاالذ مه ر ري املن،  والتخةاذ مز وملا   اثر  يف ا،رس،هتم واسرتاراجا،هتم 

م  م، جيذب االستتتتتتتتتتتآلم،رام والق و  االئتم،ناة اخل،صتتتتتتتتتتةر ويف ستتتتتتتتتتا،  مة، ر  النمو األحر    عمت املنظمة  واستتتتتتتتتتتآلم،راهت
احلاوم،م احمللاة يف الةح  الا،رييب لتاااذ مصتتتت،ي  األمس،  مه ر ري املن، ر ورآتتتتمل اا  األام روعاة صتتتتال،   األمس،   

حملمولتتة  واحلصتتتتتتتتتتتتتتول على التتتامي يف إلتت،الم الجلواصتتتتتتتتتتتتتتذ أو وإ متت،م نظم اانتتذار املةا  عز مل يق رانولو اتت، اهلوارذ ا
األع،صتتتتتتتترير ونةذم ج،ناة بل ان استتتتتتتترتاراجا،هت، خلة  االنةجل،اثم الن،مجة عز إحالة ال ،ابم ور  ور ،  ود مت رق،ري  عز 

 التق ه احمل ح يف حتقاق غ،يهت، املتصلة ابلتخةاذ مز وملا  ر ريل املن،  يف دا،ئ ال ،ابمر
 

مة األمل  الق،نوناة واا  األام التنةاذية لتجلزيز ما،فحة داه األرج،ر غري الق،نوين  وصا  األمس،  و عمت املنظ -69
غري الق،نوين  ون إب ه و ون رنظام مب، يآتتتتتتتتتتمل رنةاذ االرة،  بآتتتتتتتتتتان الت ابري ال  رتخذ ،  ولة املان،أل  واألنظمة املتجللقة 

 ان اثن،ن على االرة،  بآتتتان الت ابري ال  رتخذ ،  ولة املان،أل  ابستتتتخ اه األخآتتت،ب وراوي  نظم رتةه وملناةر وصتتت،   بل
وأد لم  اةة مصتتتتتتتتت،ي  أمس،  غ ب وستتتتتتتتتط األمللستتتتتتتتت  خاة عمل إدلاماة بآتتتتتتتتتان صتتتتتتتتتا  األمس،  غري الق،نوين  ون إب ه 

 رنظامر و ون
 

ودمة إدلاماة لجلمل وستتتت للت املنظمة عملاة حت ي  املة، رام جام األولوية ا ار   ،مل  الاوارل  وإنآتتتت،أل  لاة إل -70
دوروناةا، املآتترت  بآتتان الزراعة  واالستترتاراجاة اادلاماة  م،عة  ول أم يا، ال راناة ومناقة الةح  الا،رييب ا ار   ،مل  

ا بتحستتتتتتتتتتتتتتي نظم إ ار  2030-2018للةرت   واألمز ال تذائ  والت تذيتةالاوارل يف دات،ع  الزراعتة  رودت،ه جت،ناتة عآتتتتتتتتتتتتتت  بلت ا
م املتجللقة ابلزراعة والاوارل  وأ  م مخستتتتة بل ان حتلا م للتا،لاذ واملن،فه رةي من،فه االستتتتتآلم،ر على مستتتتتوا الةا،ل

 املزارئ يف احل  مز  ،مل  الاوارلر
 

بل اا مز متويل الصتتتتتن و  األخضتتتتت  للمن،   وم فق الةاةة الجل،مل   يف الت خ م  19وب عم مز املنظمة  استتتتتتة،    -71
املةتا   ال  راةلق هنت  املنت،ظ  الاةاجلاتة ورجلت،جل أو تق الرتابط بي احلت  مز الةق  والتااذ مه ر ري املنت،   الواستتتتتتتتتتتتتتجلتة النات،  و 

 والتخةاذ مز وملا   اثر   ود ر  اجملتمه على الصمو  أم،مقر
 

 اإلجنازات يف املواضيع الشاملة
بل اا يف رنةاذ عملا،م التجل ا  وال راستتت،م االستتتتقصتتت،ئاة  وإىل  14د لمت منظمة األغذية والزراعة املستتت،ع   إىل   -72
( ومجل ل انتآتتتتت،ر 2-1-2بل اا يف إلستتتتت،ب مقا،جمل املجل،ل  مز انجل اه األمز ال ذائ  )مؤرتتتتت    ف التنماة املستتتتتت امة  13
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(ر وع و ا على جلك  د،مت املنظمة واملؤستتستت،م الوملناة بتج يً 1-1-2نقل الت ذية )مؤرتت    ف التنماة املستتت امة 
هن  حلست،ب مقا،جمل املجل،ل  مز انجل اه األمز ال ذائ  بآتال ي اع  اخلصت،ئل الآلق،فاة للآتجلوب األصتلاة ويضتمز موافقت ، 

 احل   وعز علمر
 

ئ  والت ذو  يف أم يا، د،ن ااصتتتتتت ار الجل،رتتتتتت  واحل،   عآتتتتتت  مز التق ي  الستتتتتتنو  "املآتتتتتت   الجل،ه لممز ال ذاو  -73
ال راناتة والةح  الات،رييب" ااصتتتتتتتتتتتتتتت اريز األوليل املنةآلقي عز رجلت،ون منظمتة األغتذيتة والزراعتة مه منظمتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة الجلت،ملاتة 
ومنظمة الصتتتتتتتتتتحة يف الةل ان األم يااة والاوناستتتتتتتتتتاذ وب لم  األغذية الجل،مل   ور   فا م، مجللوم،م عز التق ه احمل ح على 

املتجللقة ابألغذية والت ذية  ويوف  التق ي ان رؤية   3و 2لام  يف حتقاق مق،صتتتتتتتتتتتت  أ  اف التنماة املستتتتتتتتتتتتت امة املستتتتتتتتتتتتتوا ااد
 متا،ملة للمآ،دل واحللول املمانةر

 
وست،ع م املنظمة ج،ناة بل ان يف رجلزيز خاط عمل ، املتجللقة مبق،ومة مضت، ام املاا وابم  ووضتجلت من جا،م  -74

 ض، ام املاا وابم على النظم الوملناة لتنت،م ال ذائ  و عم صا،غة السا،س،مرمةتا   لتقاام  ،مل  مق،ومة م
 

وعملت املنظمة بآتال ماآللذ ارست،أل نظ،ه  و  للتج،ر  الزراعاة ياون مةتوإلا، وع، الا ورتة،فا، وجلك ابالستتة،    - 75
ة مز األمور مز بان ت،: رستتتتتتتتتتتتتتم خ ائط  مز إمات،لم ارةت،دت،م التجت،ر  اادلاماتة واملناقتة الجلت،ب   للحت و ر ومشتل  تذا الجلمتل مجلت 

للحوا ز والة ز التج،رية  و عم متاي ا  ،م الة،علة يف ستتتتتلستتتتتلة القامة  ووضتتتتته استتتتترتاراجا،م انآتتتتت،أل من،ملق للتج،ر   
 والتة،و  على ارة،د،م ة،رية مه ص ،ر املنتجي  ورآجاه ختةا  احلوا ز الق،نوناة أم،ه التج،ر  الآ،ملةر 

 
بل اا على ال عم لتحستي الستا،ست،م اخل،صتة ابام ا ام  م، د لب بي املنتجي واملستت لاي وإلصتل ث ثة عآت   -76

وأ لا إىل رنويه األ ،  ال ذائاة ومتاي الةة،م الستتتتتتتتا،ناة الضتتتتتتتتجلاةة مز احلصتتتتتتتتول على األغذية عز مل يق احمل م الآل،بتة 
 ل ال ام  املآتتترتدة بي املؤستتتستتت،م  وإ،إلة اجمل،ل واملتنقلةر وعزحم ستتتتة بل ان د ر  نظ،ه إم ا اهت، على الصتتتمو  مز خ

، إ  األام لتاستتري إلصتتول املستتت لاي على األغذية الا،ح ة استتتن، ا إىل  للحوار  وإ ار  املجللوم،مر وادرتإلت املنظمة أيضتتا
ل روحيه األغذية بل اا  ووفل م الت ريً يف ث ثة عآ  بل اا يف  ،ل حتسي س س  14سودا، مز أسوا  ا ملة يف   40حتلال 

ورصت  أستجل،ر ، مز خ ل نظم رانولو ا، املجللوم،م مآلل نظ،ه املجللوم،م وال صت  ألستوا  الآل و  احلاواناة واألستوا  الزراعاة 
(SIMMAGROر) 
 

 2030دعم خطة عام  
يف   رتتتتتتججلت منظمة األغذية والزراعة إ  األ إلوارام إدلاماة ووملناة بآتتتتتتان أمهاة النظم ال ذائاة والزراعة و  وا ، -77

مججلت منظمة    ر يف أستتتتتتتتتةوئ األغذية والزراعة: التح يم املستتتتتتتتتتقةلاة يف أم يا، ال راناة والةح  الا،رييب2030خاة ع،ه  
، إبع ا   34من وابا مز  850رتتتتتت ياا،    34األغذية والزراعة ابلتجل،ون مه  ا ميآللون   ،م متجل   ر ود،مت املنظمة أيضتتتتتتا بل ا

وثاقة فناة  33و    موعة مز  2030ستتتتتلستتتتتة و  ونآتتتتت  أ لة ل عم عملا،م صتتتتتنه الق ار  مز خ ل املنآتتتتتورام ال ئاستتتتتاة
 هت ف إىل رس يه ورري  التق ه حنو حتقاق أ  اف التنماة املست امةر

 

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/serie2030/es/
http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/serie2030/es/
http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/serie2030/es/
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واباضتتتتتتتتتتتتتتتت،فتتة إىل جلتتك  دتت لمتتت املنظمتتتة حتلا م وأ وام إع ماتتتة و ورام رتت ريةاتتتة يف  تت،ل أ تت اف التنماتتتة  -78
ةا،لم ورصتتت  ،ر فتلقلت املؤستتتستتت،م الوملناة  عما، ل صتتت  مؤرتتت ام أ  اف  املستتتت امة  وعزلحم احلودمة والتنستتتاق  مه ال

ن ا  لقا،جمل 1-3-15و    1-3-12و   2-أ-5و    2-1-2و  1-1-2التنماة املستتتتتتت امة    فضتتتتتت ا عز مؤرتتتتتت ام إمل،ر ستتتتتت 
 األض ار واخلس،ئ  يف دا،ئ الزراعةر

 

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا
 املياهاملبادرة اإلقليمية بشأن نُدرة 

عزلحم املة، ر  اادلاماة بآتتتتتتتان نت ر  املا،   عم ، للتخااط والستتتتتتتا،ستتتتتتت،م االستتتتتتترتاراجاة وبن،أل الق رام يف  ،ل  -79
احمل،ستتتةة امل،ئاة ورصتتت  إنت، اة املا،  وإ ار  ا ة،ف وإلودمة املا،  ا وفاةر ورآتتتالل إد،مة رتتت ادة إدلاماة ومنصتتتة استتترتاراجاة  

مجاه املؤستستة اادلاماة جام الصتلة   زألاا مز النت،ئ  ال ئاستاةر ورت  م فجل،لاة أيه  إدلاماة بآتان ن ر  املا،  ابلتجل،ون مه
، مز   480مآتتتتت،ردة    2019األراضتتتتت  واملا،  ال  مت رنظام ، يف رتتتتت   م،رجمل/ جار   بل اا  ونت  عن ، أول مؤمت    45رتتتتتخصتتتتتا

 ل الجل باةرإدلام  مز نوعق لوحراأل الزراعة ووحراأل املا،  يف اادلام ب ع،ية  ،مجلة ال و 
 

ور دلزم مجلظم ا  و  املةتذولتة يف إملت،ر املةت، ر  اادلاماتة على رجلزيز إنتت، اتة املات،  مز أ تل الزراعتةر ووضتتتتتتتتتتتتتتجلتت  -80
حة داذ  املة، ر  م،   إررتتتتتتت، ية إلول إمل   إما،نا،م الزراعة احملماة يف بل ان  لي التجل،ون ل ول اخللا  الجل باة  موضتتتتتتتل

 احملماة أن رس،ع  يف استح ال ف ز الجلمل  مب، يف جلك ف ز الجلمل للآة،ب والنس،ألر مياز لتانولو ا،م الزراعة
 

، رقااما، ستت يجلا، للمح،ستتةة امل،ئاة يف األر ن  و   رستتري يف االة،  الصتتحاح ا  ائق يف لةن،ن  -81 وأ  م املة، ر  أيضتتا
ار  املا،  يف مخستتتتتتتة بل ان  ود،مت بت ريً وفلستتتتتتتاي ورونير دم، نةذم م ارجمل إلقلاة للمزارعي يف  ،ل ا،رستتتتتتت،م إ 

 مزارئر وأخرياا   رلبت أخص،ئاي يف سةجلة بل ان على استخ اه االستآجل،ر عز بتجل  مز أ ل إ ار  املا، ر 500إلوا  
 

 املبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة األسرية الصغرية النطاق
مبو ً املة، ر  اادلاماة بآتان الزراعة األست ية الصت ري  النا،   ردلزم اجمل،الم ال ئاستاة لجلمل املنظمة على م ار  -82

على رد،ئز ث ل و  : رجلزيز اانت، اة الزراعاة لصتتتتتتتتتتت ،ر املزارعي  وهتاةة باةة للجلمل ال ية    2019-2018فرت  الستتتتتتتتتتتنتي 
 سل القامة ال ذائاة الزراعاة املست امة والآ،ملة والنة،ج إىل األسوا رال ئق واحلم،ية اال تم،عاة  ورجلزيز س 

 
وإل ل م املة، ر  من،ملق الرتداز متاث   ابملن،  ووضتتتتتتتتتتجلت استتتتتتتتتترتاراجاة إدلاماة وخ ائط مل يق وملناة لتااذ الزراعة  -83

 الص ري  النا،  مه ر ري املن،  يف إدلام الآ   األ ىن ومش،ل أف يقا،ر 
 

حملة ع،مة إدلاماة عز اة، ،م اهلج   مز ال يذ وأستتتتتتتت مت يف  2019م املنظمة يف رتتتتتتتت   يوناو/إلزي ان ونآتتتتتتتت   -84
الذ  نآتتتتتتتتت رق املنظمة ال ولاة لل ج   و ،مجلة ال ول الجل باة واللجنة  2019رق ي  إل،لة اهلج   ال ولاة يف ال ول الجل باة لجل،ه  

، 2019االدتصتتتت، ية واال تم،عاة ل     ستتتتا، الت،بجلة لممم املتح   يف رتتتت    يستتتتم /د،نون األول  ر وعملت املنظمة أيضتتتتا
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لل ج   مز ال يذ على حت ي  أفضتتتتتتتتتتتتتتل املم،رستتتتتتتتتتتتتت،م يف التنماة اادلاماة  ال ستتتتتتتتتتتتتتام، هنت  اجملموع،م  دا ا  للتصتتتتتتتتتتتتتت   
واستتتتح ال ف ز عمل يف اادلامر ورتجل،ون املنظمة يف  ذا الآتتتان مه املجل   ال و  لةحول ستتتا،ستتت،م األغذية مز أ ل 

 إ  األ  راسة إلول التنماة ال يةاة املةناة على اجملموع،م يف مج ورية مص  الجل باة ورونير
 

ل عم الزراعة األستتتت ية الصتتتت ري  النا، ر فق  د،مت املنظمة  وللمة، ر  حمور  ،ه يامز يف راوي  ستتتت ستتتتل القامة  -85
بل اا يف اادلام إلول راوي  ستت ستتل القامةر دم، نةذم املنظمة مآتت،ريه يف  11موظةا، مز وحارام الزراعة يف    35بت ريً 

، فا ، التجل،ونا،م والسو ان وفلساي ولةن،ن  ر عم إد،مة منظم،م املنتجي  مب  روني ومج ورية مص  الجل باة وسلانة عم،ن
 الزراعاة  ودذلك حي   مآ،ردة رابا،م النس،أل يف املآ،ريه ال ذائاة الزراعاة امل ر  لل خلر

 
 املبادرة اإلقليمية بشأن بناء القدرة على الصمود من أج  حتسني األمن الغذائي والتغذية

أ ل حتستتتتتتتتتتي األمز ال ذائ  والت ذية  ر عم مز خ ل املة، ر  اادلاماة بآتتتتتتتتتتان بن،أل الق ر  على الصتتتتتتتتتتمو  مز   -86
املنظمة الةل ان يف وضتتتتتتتته استتتتتتتترتاراجا،م واستتتتتتتتتآلم،رام يف  ،ل احل  مز املخ،مل ر ومت رجلزيز الق رام القا ية على رصتتتتتتتت  
اتف،م واألم ا  النة،راة واحلاواناة مآلل ا  ا  الصتتتح او  )مز خ ل  اةة ما،فحة ا  ا  الصتتتح او ( والتا ً الإلتم،ل 

 آ  إنةلونزا الااور الآ ي   اام ا  يف اادلامررة
 

ومت رجلزيز الآتتتتتتتتت اد،م اادلاماة عز مل يق إد،مة الآتتتتتتتتتةاة ال مل،ناة لممز ال ذائ  والت ذية يف أف يقا، والجل،  الجل    -87
مل  الاوارل  ومز وبن،أل د راهت،  ورستتتتلاط الضتتتتوأل على األمز ال ذائ  والنزاع،م مز خ ل املنت ا اادلام  للح  مز  ،

 خ ل بن،أل د رام رةاة الآ   األ ىن املجلناة حب ائق ال ،ابم وال ار ر
 

نآتتتتتتتتتتتتتتت،ملتا، لت عم بنت،أل القت ر  على  56ونةتذم املةت، ر  اادلاماتة  مز خ ل عملاتة الت عم القا   اخلت،صتتتتتتتتتتتتتتتة هبت،    -88
ا،ستتتتتتتتتتتت،م الوملناة لممز ال ذائ  ونظم الصتتتتتتتتتتتتمو  يف الةل ان املتاث   ابألحم،م  ومن ،: روفري ال عم مز أ ل وضتتتتتتتتتتتته الستتتتتتتتتتتت 

املجللوم،م اخل،صتتتة ابألمز ال ذائ  ودا،ستتت،م الق ر  على الصتتتمو   واحل  مز  ،مل  الاوارل  واتف،م واألم ا  احلاواناة 
والنةت،راتة الجلت،ب   للحت و   ووضتتتتتتتتتتتتتته ب ام  الجلمتل اانستتتتتتتتتتتتتتت،ين  وبنت،أل القت رام مز أ تل رجلزيز ب ام  القت ر  على الصتتتتتتتتتتتتتتمو  

 نرالةل ا يف
 

 اآلفات واألمرا  العابرة للحدود
 عمت املنظمة ستتتتتتةجلة بل ان )روني وا زائ  ومج ورية مصتتتتتت  الجل باة وفلستتتتتتاي ولةن،ن ولاةا، وامل  ب( للتصتتتتتت    -89

مبتتت، يف جلتتتك مز خ ل اعتمتتت،  نظم م ادةتتتة مةتا   مةناتتتة على (  Xylella fastidiosa) لةارتي "حيلا  فتتت،ستتتتتتتتتتتتتتتاتتت يوحا"
بقامة  ،إدلاماا   ،راةاق،م اهلوارذ احملمولةر ووضتتتتتتتتجلت املنظمة استتتتتتتترتاراجاة إدلاماة ملا،فحة ستتتتتتتتوستتتتتتتتة النخال احلم األ وب ل ا 

الجل باة للتنماة الزراعاة لوضتتتتته ملاون  والر أم يا  ا ار  ستتتتتوستتتتتة النخال احلم األر ودذلك رتجل،ون املنظمة مه املنظمة  20
أل داولوية مز أولويهت،ر واستت لل مآت وئ إدلام  إلول الود،ية اإمل،ر لستلستلة دامة لال التم  للتصت   لستوستة النخال احلم  
 ابلآ ادة مه املنظمة الجل باة للتنماة الزراعاةر 2019مز األم ا  احلاواناة الجل،ب   للح و  وما،فحت ، يف ع،ه 
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 األغذيةسالمة 
رنةذ املنظمة يف إمل،ر املة، ر  الجل باة لستتتت مة األغذية مز أ ل راستتتتري التج،ر  وابلتجل،ون مه منظمة األمم املتح    -90

للتنماة الصن،عاة وابلآ ادة مه  ،مجلة ال ول الجل باة  مآ وعا، إدلاماا، إلول س مة األغذية هب ف رجلزيز د رام املؤسس،م 
موظةا،  75ل ذائ   مب، يف جلك رنظام إللق،م عمل ر ريةاةر ود  مت ر ريً الوملناة بآتتتتتتتتتان ستتتتتتتتت مة األغذية وال ستتتتتتتتتتور ا

 إلاوماا، مز السو ان وروني على رصمام ورآ ال نظ،ه ومل  لل د،بة على األغذيةر

 

 مقاومة مضادات امليكروابت
ة والستو ان يف  عمت املنظمة  ضتمز عمل ، يف  ،ل مق،ومة مضت، ام املاا وابم  األر ن ومج ورية مصت  الجل با -91

 وضه ورنةاذ خاط عمل وملناة بآان مق،ومة مض، ام املاا وابمر

 
 تغرّي املناخ

ر عم املنظمة وضتته ج،ناة مآتت،ريه للصتتن و  األخضتت  للمن،  يف األر ن وا زائ  ومج ورية مصتت  الجل باة والستتو ان  -92
الاةاجلاتتة )ال عويتتة وال تت،ابم والزراعتتة( والواإلتت،م  إىل  اةت تت، األصتتتتتتتتتتتتتتلاتتة والجل ا  وموريتتت،ناتت،  مه الرتداز على إعتت،   املنتت،ظ  

وإ ارهت، على حنو مستتتتتتتت اه  ورجلزيز د ر  ستتتتتتتةل الجلاش الزراعاة على التااذ مه املن،  ورآتتتتتتتجاه إ ار  املا،  باة،أل  ورجلزيز 
 د رام اجملتمجل،م احمللاة على التااذ ورجلزيز صون التنوئ الةاولو  ر

 
 جلنسنياملساواة بني ا

انجلق م  ورام ر ريةة عز  م  اعتة،رام املستتتتتت،وا  بي ا نستتتتتتي يف ال ام  واملآتتتتتت،ريه يف األر ن ولةن،ن يف ع،ه  -93
،ر ونظمتتت املنظمتتة  ابالرتتتتتتتتتتتتتترتا  مه  تت،مجلتتة التت ول الجل باتتة ومنظمتتة الجلمتتل التت ولاتتة  إلتت اثا 2018 إلول احلمتت،يتتة   تت،نةاتتا

وضتتتتتته امل أ  يف ستتتتتتا،  التق ه احمل ح يف حتقاق عز اال تم،عاة مز أ ل متاي النستتتتتت،أل خ ل ال ور  الآل،لآلة والستتتتتتتي للجنة 
 ور  ر ريةة للمم،رستتتتي مز ج،ين  2018مز أ  اف التنماة املستتتتت امةر وعق م املنظمة يف رتتتت   يوناو/إلزي ان  5اهل ف 

ومش،ل أف يقا، )األر ن وروني وا زائ  ومج ورية إي ان ااستتتتتتتتتت ماة ومج ورية مصتتتتتتتتتت  الجل باة بل ان يف مناقة الآتتتتتتتتتت   األ ىن 
 ا نس،ين والةا،لم املصنةة حبسً نوئ ا ني يف  ،ل إلودمة املا، ر تحلالالوفلساي ولةن،ن وامل  ب( إلول 

 
 األمن الغذائي والتغذية

نة  ال  انجلق م يف ستتتتلانة  عقً الن و  اادلاماة عز النظم  -94 ال ذائاة املستتتتت امة أل ،  غذائاة صتتتتحاة ور ذية حمستتتتل
  أ  م املنظمة  راستتتت،م إلول الوفا،م وعًأل األم ا  يف م، يتجللق مبخ،مل  2017م،ن يف رتتتت    يستتتتم /د،نون األول عت 

صتتتتتلحة إلول الستتتتتا،ستتتتت،م بجلنوان األمز ال ذائ  والت ذو  يف الجل،  الجل  ر ونظمت إللقة عمل إدلاماة متجل    أصتتتتتح،ب امل 
موظةا، يف    40"االستتتتتتة،   مز النظم ال ذائاة مز أ ل ما،فحة الستتتتتمنة يف مناقة الآتتتتت   األ ىن ومش،ل أف يقا،"ر ومت ر ريً 

 احلاومة ويف الود،الم اا ،ئاة بةلساي على  م  الت ذية واألمز ال ذائ  على حنو أفضل يف عملاة وضه ال ام  الزراعاةر 
 


