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 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في مجالي األغذية والزراعة

 ضمن اإلطار االستراتيجي للمنظمة
 

 موجز
 توفر هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة يف قطاعي األغذية والزراعة خالل فرتة السنتني 

ل االجتاهات الرئيسية واملسائل الناشئة اليت ستؤثر يف عمل املنظمة وأنشطتها يف جمايل األغذية ، وحتل  2018-2019
 وما بعدها. 2021-2020والزراعة، وحتد د اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف هذين اجملالني يف فرتة السنتني 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
   ا بأي تعليقات متصلة باإلجنازات والتطو رات واالجتاهات احملد دة يف ما يتعلق بقطاعي األغذية والزراعة اإلحاطة علم

 )القسمان الثاين والثالث(؛
  2021-2020توفري التوجيهات بشأن األولويات الرئيسية لعمل املنظمة يف قطاعي األغذية والزراعة للفرتة و ،

 )القسم الرابع(؛ 2025-2022والستعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
  وآثارها على جمايل األغذية والزراعة وتقدمي املشورة بشأهنا. ةاستعراض التطورات العامليو  

 مضمون هذه الوثيقة إىل: عنميكن توجيه أي استفسارات 
 Beth Bechdolالسيدة 

 دير العامنائب امل
 Maria Helena Semedoالسيدة 

 نائب املدير العام
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 مقدمة -أوالا 

على خطة املنظمة املتوسطة  2019صادق مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني اليت ُعقدت يف يونيو/حزيران  -1
وقد نو ه املؤمتر باالتساق الوثيق بني  .20211-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018األجل )املراجعة( للفرتة 

، وألقى الضوء على أمهية مسامهة املنظمة يف تنفيذ 2030األهداف االسرتاتيجي ة للمنظمة وخطة التنمية املستدامة لعام 
 .2عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بشكل كامل

السياق الذي ستعمل ضمنه املنظمة والبلدان األعضاء يف سبيل بلوغ  2030وحتد د خطة التنمية املستدامة لعام  -2
ا إىل أن األغذية والزراعة مها مفتاح احلل  لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وحتقيق املقاصد اخلاصة بكل بلد من البلدان. ونظر  

البلدان كافة على حتقيق أهداف خطة  ، فإن املنظمة يف موقع جي د خيو هلا أن تؤدي دور امليس ر ملساعدة2030خطة عام 
مجيع )القضاء على  2)القضاء على الفقر( وهدف التنمية املستدامة  1وال سيما هدف التنمية املستدامة  2030عام 

شكال سوء التغذية( مع احلفاظ على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، والتصدي لتغري املناخ من خالل حتو الت النظم أ
 ة املراعية للنوع االجتماعي/املنصفة.الغذائي

ترمي وهي ا بيد"، القائمة على األدل ة واليت تقودها البلدان وتعود ملكيتها هلا، وقد أطلقت املنظمة مبادرة "العمل يد   -3
ال شأفة ( واستئص1)هدف التنمية املستدامة  إىل تسريع وترية التحو ل الزراعي والتنمية الريفية املستدامة للقضاء على الفقر

(. وتعتمد املبادرة هنج املطابقة الذي جيمع بصورة استباقية 2اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله )هدف التنمية املستدامة 
بني البلدان املستهدفة، واجلهات املاحنة، والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية الدولية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين 

ديد للدول اجلزرية الصغرية النامية اجلللرصد وحتليل األثر. وسوف يعمل مكتب املنظمة  ال  عن إطار  فضحلشد التنفيذ، 
ا بيد" ملعاجلة حتديات األمن الغذائي بشكل وثيق مع مبادرة "العمل يد   3والبلدان األقل منو ا والبلدان النامية غري الساحلية

 دان وشعوهبا الضعيفة.والتغذية الفريدة واملعقدة اليت تواجه هذه البل
وميكن أن يساهم االبتكار الزراعي يف حتو ل النظم الزراعية والغذائية الضروري لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.  -4

وترية االبتكار وتوسيع نطاقه لبلوغ أهداف التنمية املستدامة وحشد الفرص املستجدة للوصول  تسريعاألمهية مبكان  ومن
وع والفقر وسوء التغذية. وهبدف تيسري اعتماد هنج مبتكرة، واستخدام العلوم والتكنولوجيات احلديثة إىل عامل خال  من اجل

ا لالبتكار من أجل تدعيم وتعزيز روح االبتكار يف املنظمة بقدر ا جديد  مبا يف ذلك احللول الرقمية، أنشأت املنظمة مكتب  
  .يف التطبيق من خالل الرقمنةاالبتكار يف الذهنية، ويف مناذج التعاون و  أكرب، مبا يف ذلك

على مؤمتر املنظمة يف دورته  مامع الوثيقة النهائية لعرضه 20204وقد بدأ إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد عام  -5
املدخالت واملراقبة للجهاز وفيما شكلت إسهامات اللجان الفنية خطوة  هامة يف جدول  2021.5الثانية واألربعني عام 

                                                      
 C 2017/7 الوثيقة  1

عملية إعادة تنظيم منظومة املزيد من املعلومات عن عمل املنظمة يف  2019نوفمرب/تشرين الثاين  – 2مذكرة املعلومات رقم توف ر  -، CL 163/4 الوثيقة  2
 األمم املتحدة اإلمنائية

 لدول اجلزرية الصغرية النامية؛ والبلدان األقل منو ا والبلدان النامية غري الساحليةا  3

 CL164 : http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdfيف التقرير  18أُنظر الفقرة   4
 اسرتاتيجي جديد.التفاصيل عن عملية التشاور حول إعداد إطار  2019نوفمرب/تشرين الثاين  – 1مذكرة املعلومات رقم توف ر  -، CL 163/4 الوثيقة  5

http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
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وما بعدها،  2021-2020الرئاسي، ُتدعى اللجنة الفنية إىل توفري التوجيهات بشأن اجملاالت ذات األولوية الفنية يف الفرتة 
 هبدف توجيه العمل املستقبلي ويف سياق بلورة اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

، 2030مواءمة إطار النتائج مع خطة التنمية لعام اإلطار االسرتاتيجي  استعراضوسوف تشمل جماالت الرتكيز يف  -6
ا النتائج وتعزيز أوجه التآزر والشراكات االسرتاتيجية ووضع اجملاالت ذات األولوية الفنية. وسوف يدمج إطار النتائج أيض  

يات املؤسسية للمنظمة، ومبا يتسق على املستوى القطري للمنظمة مع املوازنة بني األولويات اخلاصة باألعضاء واألولو 
إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، وهي األداة األهم لتخطيط وتنفيذ أنشطة التنمية يف األمم  مع

 املتحدة، واألنشطة املتصلة مبحور العمل اإلنساين واإلمنائي والسالم يف كل بلد.
 صحية عاملية ترافقت بآثار اجتماعية واقتصادية وبيئية متالحقة على قطاعي احلالية أزمة   19-وتشكل جائحة كوفيد -7

ا لسياقاهتم واحتياجاهتم من أجل مساعدة األعضاء وفق   19-األغذية والزراعة. وقد وضعت املنظمة استجابة  شاملة لكوفيد
على آثارها  للحد  من 8نطاق املنظمةوتطل بت اجلائحة إجراءات متضافرة على 6،7برامج شاملة. 7احملددة، تتمحور حول 

 قطاعي الزراعة واألغذية، ومساعدة البلدان يف االستجابة بشكل أفضل وتاليف زيادة الفقر الريفي واجلوع.
ويف هذا السياق، توف ر هذه الوثيقة أوال  حملة عامة موجزة عن إجنازات املنظمة يف قطاعي األغذية والزراعة لفرتة السنتني  -8

عرض أهم التطورات العاملية والتطورات واالجتاهات اخلاصة بالقطاعات، اليت ستؤثر على عمل املنظمة مث تُ  .2018-2019
املستقبلي يف قطاعي األغذية والزراعة. ويشري القسم األخري إىل اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف قطاعي األغذية 

 وما بعدها. 2021-2020والزراعة خالل الفرتة 

 2019-2018إنجازات العمل الذي تضطلع به المنظمة في قطاعي األغذية والزراعة خالل الفترة  -اا ثاني

استمرت املنظمة يف إبقاء اجلوع وانعدام األمن الغذائي يف صدارة خطة التنمية، ويف التصدي جلميع أشكال سوء  -9
بشأن أهداف التنمية  2020التغذية واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية. وينص التقرير املرحلي لألمني العام لعام 

أخرى على مستوى العامل وما زال سوء التغذية يؤثر على ماليني  على أن اجلوع آخذ يف االزدياد مرة 10 9،املستدامة
إىل أن حوايل ملياري شخص يف العامل  2020لعام وأشار التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  .األطفال

الثمن لثالثة ن من قدرة احلصول بشكل منتظم على غذاء مأمون ومغذ وكاف، وإىل أمناط غذائية صحية باهظة ومو حمر 
ومن الضروري توفري دعم أكرب ملنتجي  11األقل من األشخاص، وخباصة الفقراء، يف كل إقليم من العامل. مليارات على

األغذية على نطاق صغري وللمزارعني األسريني، وزيادة االستثمارات يف البنية التحتية والتكنولوجيا للزراعة املستدامة. ومن 
بانعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد يف كل قارة، وأن تكون الفجوة بني اجلنسني يف جمال األمن املرجح أن تتأثر النساء 

وخباصة  12ا، واألرامل والذين يعيشون يف ضواحي املدن الكبريةا واألقل تعليم  الغذائي أكرب يف صفوف األشخاص األشد فقر  
 .األطفال

                                                      
6  19/ar-partners/covid-http://www.fao.org/partnerships/resource/  
7   http://www.fao.org/3/nd059ar/nd059ar.pdf 
8   http://www.fao.org/3/nd059ar/nd059ar.pdf 
9   https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf 

10  evelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdfhttps://sustainabled 
11   http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf 
 2019العاملية، منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة   12

http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/ar/
http://www.fao.org/3/nd059ar/nd059ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd059ar/nd059ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd059ar/nd059ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd059ar/nd059ar.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
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إجنازات املنظمة خالل فرتة السنتني يف ما خيص  األهداف االسرتاتيجية  2019-2018ويوثق تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -10
، واحلوكمة ري  املناخللمنظمة ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني، والتغذية، وتغ

 13واإلحصاءات، والنتائج اإلقليمية متاحة على املوقع الشبكي للمنظمة.
وعلى الصعيد العاملي، تعز ز املنظمة الشراكات االسرتاتيجية من خالل منصات ومبادرات ترو ج للتعاون الدويل مثل:  -11

؛ وعقد األمم (2030-2021)؛ وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية (2028-2019)عقد الزراعة األسرية 
طار العمل العشري للربامج املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني؛ برنامج النظم الغذائية املستدامة إلو املتحدة للعمل؛ 

؛ 2030-2015؛ وإطار سنداي للحد  من خماطر الكوارث (2025-2016)وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 
؛ (2032-2022)ة املياه من أجل التنمية املستدامة، والعقد القادم للغات األصلي -(2028-2018)وعقد العمل الدويل 

 وعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة.
 2019ا إىل منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة يف يوليو/متوز وقدمت املنظمة تقرير   -12
ا، هدف   17ها إلجراء استعراضات معمقة للتقدم احملرز على صعيد حتقيق أهداف التنمية املستدامة البالغ عدد 202014و

، أطلقت املنظمة، 2020ودعمت البلدان يف إجراء استعراضات وطنية طوعية. وخالل اجتماع املنتدى الرفيع املستوى عام 
من أهداف التنمية املستدامة بشأن اإلطار العاملي لتسريع حتفيز  6مع جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، اهلدف 

رد املائية، والبيانات واملعلومات، وتنمية القدرات، واالبتكار واحلوكمة. كذلك، أصدرت قمة األمم االستثمارات يف املوا
ا بعنوان "االستعداد لعقد من العمل واإلجنازات ا سياسي  إعالن   2019املتحدة بشأن أهداف التنمية املستدامة يف سبتمرب/أيلول 

 .2030يدعو إىل عقد عمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 15يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة"،
ا باعتبارها جهة فاعلة رئيسية على الساحة الدولية للمناخ، وخباصة من خالل املشاركة ا كبري  وقد اكتسبت املنظمة إقرار   -13

أن تغري املناخ، مؤمتر األطراف الرابع واملسامهات الرفيعة املستوى ملؤمترات األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش
عشر ومؤمتر األطراف اخلامس العشر، يف إطار اإلعداد للتقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واألراضي 

ناخي واألمن الغذائي، ويف جلسات األجهزة الفرعية، وعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة، فضال  عن قمة العمل امل
 .2019املتحدة عام  دعا إليها األمني العام لألمم اليت
مع البلدان لزيادة االستثمار يف جمال املناخ للقطاعات الزراعية، وتعزيز الشراكات  وتعمل املنظمة منذ أكثر من عقد   -14

اخ. ويف السنتني األولني من ا، مع صندوق املناخ األخضر لبناء مسارات التنمية املراعية للمنمع مرفق البيئة العاملي ومؤخر  
(، قد مت املنظمة الدعم ألكثر 2020عام إىل منتصف  2018 عام فرتة جتديد املوارد السابعة ملرفق البيئة العاملية )منتصف

مليون دوالر أمريكي من مرفق البيئة العاملي يف اجملاالت ذات األولوية مثل  100ا يف احلصول على ما يقارب بلد   35 من
نوع البيولوجي الزراعي، وتعميم ممارسات صون التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية، مبا يف ذلك مصايد األمساك صون الت

والغابات، من خالل برامج األثر بشأن النظم الغذائية، واستخدام األراضي وإصالحها وبشأن املناظر الطبيعية املستدامة 
مبساعدة البلدان يف بلورة وتنفيذ 16الكيان لتنفيذ منحة الصندوق األخضر للمناخ، لألراضي اجلافة. وتقوم املنظمة، باعتبارها

مشاريع توجهها البلدان بشأن الزراعة املراعية للمناخ، واإلدارة املستدامة لألراضي واملياه وممارسات أخرى. وتبلغ إمجايل 

                                                      
13  http://www.fao.org/pir/pir/ar/  
14  https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020 
15   https://undocs.org/ar/A/RES/74/4 
16  https://www.greenclimate.fund/ae/fao 

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://www.greenclimate.fund/ae/fao


COAG/2020/2 5 

 

ليون دوالر أمريكي حيث مت ت املصادقة م 571.5الصندوق األخضر للمناخ التابع للمنظمة حىت تارخيه  حافظةقيمة 
 .2020-2019اجلزء األكرب من التمويل خالل الفرتة  على
وأقر  املؤمتر يف دورته احلادية  .وتضطلع املنظمة بدور رائد يف دعم البلدان يف االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة -15

ا قابال  ا حملي  إطار   18وتوفر املدونة 17ن استخدام األمسدة وإدارهتا.( مدونة السلوك الدولية بشأ2019واألربعني )يونيو/حزيران 
ا إىل إعالن الدورة الثالثة للتكييف وجمموعة من املبادئ واإلجراءات اليت تفيد خمتلف أصحاب املصلحة. وتستجيب أيض  

 لإلدارة املستدامة للرتبة.جلمعية األمم املتحدة للبيئة بشأن تلوث الرتبة، وتدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 
"إدماج النهج الزراعية املستدامة على حنو أكرب،  7/2019واعتمد مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني القرار  -16
الذي يعيد التأكيد على االلتزام  6/2019يف ذلك الزراعة اإليكولوجية، يف أنشطة التخطيط املستقبلية للمنظمة"، والقرار  مبا

العاملي مبجاهبة اخلطر العاملي املتنامي الناشئ عن مقاومة مضادات امليكروبات. وبعدها، اعتمد اجمللس يف دورته الثالثة 
عة اوالستني بعد املائة اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنو ع البيولوجي وصادق على النسخة املنقحة للعناصر العشرة للزر 

 اإليكولوجية.
وهو التقييم العاملي األول للتنوع  ،19حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملوأطلقت املنظمة التقرير عن  -17

البيولوجي لألغذية والزراعة الذي مت  إعداده بتوجيهات من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وجيد التقرير أنه فيما يرتاجع 
ع البيولوجي، على املستوى الوراثي ومستوى األنواع والنظم اإليكولوجية، يتم اعتماد ممارسات وهنج اإلدارة اليت تُعترب التنو 

مراعية للتنوع البيولوجي بشكل متزايد. واتفقت اهليئة على عملية يف الفرتة الفاصلة بني الدورات لتحديد االحتياجات 
وع البيولوجي لألغذية والزراعة، هبدف اعتمادها كخطة عمل عاملية من جانب واإلجراءات احملتملة يف ما خيص  التن

 املنظمة. مؤمتر
العام الدويل للصحة  2020 اعتماد عام، 2018ديسمرب/كانون األول  21وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -18

 أن تكون الوكالة الرائدة للعام الدويل للصحة النباتية النباتية، ودعت املنظمة، مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، إىل
وقيادة األنشطة للتوعية على الدور الذي تؤديه الصحة النباتية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ودور االتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات واملنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات يف محاية الصحة النباتية.
وأوصت جلنة الزراعة يف دورهتا اخلامسة والعشرين بأن تضطلع املنظمة بدور أكرب يف مساعدة األعضاء يف بلورة  -19

وطلب املؤمتر من املنظمة دعم البلدان  20اسرتاتيجياهتم لالبتكار الزراعي من خالل تشخيصات شاملة وتقييم االحتياجات.
أكرب لالنتقال إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة، من خالل تشجيع االبتكار واألقاليم يف تعزيز التزاماهتا والعمل بفعالية 

 الندوة الدولية األوىل بشأن االبتكار الزراعي للمزارعني األسريني يف روما، إيطاليا  املنظمةالزراعة. كذلك، نظ مت  يف
االبتكار الزراعي لتحديد الفجوات . وألقت الندوة الضوء على ضرورة تقييم نظم 2018نوفمرب/تشرين الثاين  23-21 يف

وتعمل املنظمة على بلورة اسرتاتيجيات،  21وتعزيز السياسات املتكاملة ومزيد من االستثمارات لتوليد بيئة مواتية لالبتكار.

                                                      
 (C 2019/REP)ب( من الوثيقة 49تقرير الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )الفقرة   17

 http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf 
   ) http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf ( األمسدة وإدارهتامدونة السلوك الدولية بشأن استخدام   18
19  /agriculture/en-food-for-biodiversity-of-http://www.fao.org/state 
 mr949a.pdf-http://www.fao.org/3/a . 2016سبتمرب/أيلول  30-26تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة،   20
 http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf. مداوالت الندوة الدولية  21

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca5253en/ca5253en.pdf
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
http://www.fao.org/3/a-mr949a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949a.pdf
http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf
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وخطوط توجيهية وبو ابات معرفة، وعلى الرتويج لنهج شامل من أجل تطوير االبتكار وإتاحة احلصول عليه بشكل مالئم 
ب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني، مبا يسمح للمنظمات اإلقليمية واحلكومات تعزيز سياساهتا املتكاملة وزيادة ألصحا

االستثمارات، وتقييم وتشخيص نظم االبتكار الزراعي، وبلورة اسرتاتيجية االبتكار من أجل ضمان استجابة متسقة 
 22جلديد للمنظمة.ا مع مكتب االبتكار االحتياجات أعضائها، متشي  

وواصلت املنظمة عملها الريادي واالبتكاري يف النظم الغذائية للشعوب األصلية. ويف ندوة اخلرباء األوىل الرفيعة  -20
، تبادل السكان األصليون، واألعضاء، 2018املستوى بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية اليت عقدهتا املنظمة عام 

معارفهم بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية مع االتفاق على ضرورة إنشاء مركز عاملي واجلامعات واملؤسسات البحثية 
ا للشعوب ا غذائي  بشأن هذه النظم تستضيفه املنظمة. وعرضت املنظمة النتائج األولية للتوصيف احلايل الثين عشر نظام  

منطقة القطب  يدية ومصايد أمساك السكان األصليني يفاألصلية يف العامل، وشاركت يف تنظيم ندوة اخلرباء بشأن املعرفة التقل
 .2019الشمايل، يف سبتمرب/أيلول 

العملية  ويف إطار تعزيز احلوار العاملي والشراكات حول النظم الغذائية املستدامة، إن الدور الرائد الذي تؤديه املنظمة يف -21
يوفر إمكانية مواءمة أكرب للمبادرات املتمحورة حول  2021التحضريية لعقد قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية عام 

عملية حتو ل النظم الغذائية  إىل خطة التنمية املستدامة، ودعماألشخاص للتأكيد على أمهية النظم الغذائية الشاملة بالنسبة 
 ا لدعم البلدان يف الوفاء بالتزاماهتا.ومشوليتها واعتماد هنج أكثر اتساق  

ويج للنهج االبتكارية والشاملة إزاء اإلنتاج الزراعي املستدام، مبا يف ذلك، من بني أمور أخرى، وتواصل املنظمة الرت  -22
 24والزراعة احملمية، ونظم الرتاث الزراعي ذات األمهية الزراعية، والزراعة اإليكولوجية، 23زراعة صون املوارد، واملكننة املستدامة،

 واملكننة املستدامة والزراعة احملمية والرعوية املستدامة.والتكنولوجيا احليوية، وزراعة صون املوارد، 
مليون هكتار  180يف أكثر من  25بلدا  يف الوقت احلاضر زراعة صون املوارد 78وميارس املزارعون يف أكثر من  -23

من زراعة يف املائة من األراضي الزراعية سنويا (، حيث أن معظم املزارعني الذين يستفيدون  12.5الصعيد العاملي ) على
وشاركت يف عدد من األحداث الدولية والوطنية،  املنظمةصون املوارد هم من أصحاب احليازات الصغرية. وقد نظمت 

 لتنظيم، وقد مت الدعم الفين 2019يف ذلك املنتدى بشأن صون الرتبة السوداء يف مشال شرق الصني يف أغسطس/آب  مبا
 . 19-بسبب جائحة كوفيد 2021لذي مت  تأجيله إىل يوليو/متوز املؤمتر الثامن بشأن زراعة صون املوارد، ا

الزراعة اإليكولوجية: أُطلقت مبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية مع الشركاء الرئيسيني لألمم املتحدة وشركاء آخرين  -24
من األوساط األكادميية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص وقطاع املستثمرين خالل اجتماع اآللية االستشارية لشركاء األمم 

دوات اإلقليمية املتعددة أصحاب املصلحة، املبادرة على نتائج الن. وتستند 2019ون األول املتحدة الذي انعقد يف يناير/كان
والندوة والتوجيهات املقدمة من املؤمترات اإلقليمية،  27والدورة األربعني للمؤمتر، 26والدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة،

                                                      
ديسمرب/كانون  6-2. الدورة الثالثة والستون بعد املائة للمجلس، 2021-2020منظمة األغذية والزراعة. التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة   22

 http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf . 2019األول 
23  mechanization/ar-agricultural-http://www.fao.org/sustainable/  
 ( CL 163 Rev. 1( على العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية )الوثيقة CL 163/Repاملنظمة يف دورته الثالثة والستني بعد املائة )صادق جملس   24
 http://www.fao.org/3/ca7173ar/ca7173ar.pdf 

25  agriculture/ar-http://www.fao.org/conservation/  

 )COAG/2016/6( الوثيقة  26

 C2017/REP ح من الوثيقة -43الفقرة   27

http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf
http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/ar/
http://www.fao.org/3/ca7173ar/ca7173ar.pdf
http://www.fao.org/conservation-agriculture/ar/
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املنظمة  أهنتُوضعت خطة عمل. و و  28داف التنمية املستدامةالدولية الثانية: النهوض بالزراعة اإليكولوجية لتحقيق أه
 2019.29-2018عملية تقييم عملها يف جمال الزراعة اإليكولوجية باالستناد إىل خطة العمل للفرتة 

األداة  وضعت املنظمة مع شركاء آخرين  30وإثر التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة، -25
لزراعة اإليكولوجية باالستناد إىل العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية اليت ُنشرت يف ديسمرب/كانون األول لتقييم أداء ا

ُتطب ق على كافة هي وترمي هذه األداة إىل قياس أداء عمليات االنتقال الزراعية عرب األبعاد املختلفة لالستدامة، و  2019.31
 يف جمالبلدان. كذلك، نشرت املنظمة الوثيقة بعنوان "عمل املنظمة  10أنواع النظم الزراعية وجتري جتربتها يف أكثر من 

الزراعة اإليكولوجية: مساٌر لتحقيق أهداف التنمية املستدامة"، وتضع اللمسات األخرية على دراستها األوىل اليت جتمع 
بناء سبل املعيشة املستدامة والنظم  جمال الزراعة اإليكولوجية يف إمكانياتوجية وتغري املناخ بعنوان "الزراعة اإليكول بني

 الغذائية القادرة على الصمود".
واستمر برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية يف الرتويج لتحديد مواقع هذه النظم، حيث ُأضيفت تسعة  -26

ا، وواصل عمله يف تنقيح املعايري وبلورة مؤشرات بلد   22ا يف موقع   62يل مواقع هذه النظم إىل مواقع جديدة، ما رفع إمجا
العديد من حلقات العمل الفنية ومشاريع التدريب على املستوى الوطين، واإلقليمي  جرى تنظيمالرصد األساسية. وقد 

تعزيز  امج نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، اليت ترمي إىلاملرحلة املقبلة من برنأم ا والعاملي ومت  توسيع نطاق التعاون. و 
 هي قيد اإلعداد.فآثار هذه النظم، 

وقد وف رت أمانة نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية التوجيهات الفنية بناء  على طلبات فرادى البلدان واستعد ت  -27
إقامة التعاون يف جماالت التنوع البيولوجي، والزراعة املستدامة، واحلد   لتعزيز أنشطتها واملرحلة املقبلة منها، وسعت إىل

 الفقر، وتشجيع الزراعة األسرية والتسويق ورقمنة نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، من بني جماالت أخرى. من
االحتاد األفريقي واملنظمة إطار ومنذ انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة، اليت أطلقت خالهلا مفوضية  -28

راجعت البلدان األفريقية اسرتاتيجياهتا الزراعية وحظي التنفيذ امليداين هلذا اإلطار  32أفريقيا للمكننة الزراعية املستدامة،
 بالدعم من خالل إقامة الشبكات اإلقليمية واالستثمار يف متكني مزو دي خدمات التأجري.

 13-10يف الفرتة  33اجتماع برنامج منظمة األغذية والزراعة لألغذية احملورة وراثياالتكنولوجيا احليوية: ُعقد  -29
ا الذي أجرته البلدان يف بانكوك، تايلند. وتقوم املنصة بتقاسم نتائج تقييم سالمة األغذية احملو رة وراثي   2019سبتمرب/أيلول 

 على الصعيد العاملي.
 العالية األثرعز زت املنظمة مكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود  مكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود: -30

على الصعيد العاملي، ويف البلدان واألقاليم من خالل اإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود. 

                                                      
28  /symposium/en-agroecology-international-http://www.fao.org/about/meetings/second 
29  http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf 
 http://www.fao.org/3/my349ar/my349ar.pdf تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة   30
31  /tape/ar-http://www.fao.org/agroecology/tools 
32  mechanization/resources/publications/details/ar/c/1156531-agricultural-http://www.fao.org/sustainable/  
33  platform-http://www.fao.org/gm 

http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/en/
http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
http://www.fao.org/3/my349ar/my349ar.pdf
http://www.fao.org/3/my349ar/my349ar.pdf
http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/ar/
http://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/resources/publications/details/ar/c/1156531/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/
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 ،عون اجملرتات الصغرية، والطاعون البقري ومؤخرا  ورك زت األمانة العاملية على تنسيق األنشطة ملكافحة احلمى القالعية، وطا
 محى اخلنازير األفريقية. وتشمل اإلجنازات الرئيسية ما يلي:

االسرتاتيجية العاملية  لتنفيذتواصل املنظمة العمل مع األعضاء، والكيانات الدولية واإلقليمية والشركاء للرتويج  -
واملنظمة العاملية لصحة احليوان. ووضعت املفوضية األوروبية  املنظمةملكافحة مرض احلمى القالعية املشرتكة بني 

غريها من األمراض احليوانية مكافحة حلم ى القالعية ملكافحتها و يجية جديدة ملدة أربع سنوات بشأن اخطة اسرتات
، ستجدةأ واملاملماثلة العابرة للحدود. وقد جرى حتديد مخسة مراكز مرجعية إضافية للممرضات احليوانية املنش

 واحلمى القالعية وطاعون اجملرتات الصغرية لتوفري الدعم الفين.
ا بلد   70يف أكثر من  ينتشرهبدف التصدي لطاعون اجملرتات الصغرية، وهو مرض يفتك باجملرتات الصغرية و  -

ات الصغرية عام يف أفريقيا، والشرق األدىن واألوسط وآسيا، أُنشئ الربنامج العاملي بشأن استئصال طاعون اجملرت 
املساعدة  املنظمة قد مت. و 2030حبلول عام ا من طاعون اجملرتات الصغرية بأن يكون العامل خالي  رؤية المع  201534

لبلدان واألقاليم يف صياغة خططها االسرتاتيجية الوطنية واسرتاتيجياهتا اإلقليمية، ويف زيادة قدرة املختربات ل
ا من طاعون اجملرتات الصغرية. وشجع كل من جلنة الربنامج ا خالي  بلد   58موعه إنتاج اللقاحات. وبات ما جم على

املنظمة على السعي إىل إجياد  35يف دورهتا الثامنة والعشرين بعد املائة واجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة
 اخلاص وأصحاب مصلحة آخرين.تكلفة حلشد املوارد، مبا يف ذلك من خالل الشراكات مع القطاع األيسر لول احل
مح ى اخلنازير األفريقية: أُطلقت مبادرة اإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود  -

هبدف التصدي للتحديات االسرتاتيجية،  (2025-2020) ملكافحة مح ى اخلنازير األفريقية على الصعيد العاملي
اإلقليمية والعاملية، وتعزيز الوقاية من التدابري واالستعداد هلا، والتقليل إىل احلد  األدىن وتشجيع الشراكات الوطنية، و 

من أثر مح ى اخلنازير األفريقية اليت انتشرت يف آسيا يف فرتة السنتني األخرية، مبا يؤثر على األمن الغذائي 
 العيش. وسبل

تصدي لتهديدات السلسلة الغذائية على الصعيدين وواصلت املنظمة تقدمي الدعم لنهج صحة واحدة من أجل ال -31
العاملي والقطري، من خالل برامج اخلطة العاملية لألمن الصحي وبرنامج التهديدات الوبائية املستجدة اليت جرى تنفيذها 

 500 7 أكثر منبلدا  يف أفريقيا وآسيا. وقام مركز طوارئ عمليات األمراض احليوانية العابرة للحدود بتدريب  30يف أكثر من 
ا بلد   20حالة لتفشي األمراض يف  244ا وساعد يف التحقيق يف بلد   20ا، وعز ز أداء املخترب يف أكثر من بلد   23فين من 

 .2019ا عام بلد   18حالة تفشي لألمراض يف  398، و2018عام 
، العالية األثركذلك، تواصل املنظمة دعم األعضاء يف تنمية القدرات للوقاية من األمراض احليوانية واحليوانية املنشأ  -32

والكشف عنها واالستجابة هلا من خالل استخدام أدوات عديدة. وقد عز زت املنظمة القدرات على اإلنذار املبكر حلمى 
باستخدام أداة لدعم اختاذ القرار بشأن محى الوادي املتصدع. وقد وف رت املنظمة  الوادي املتصدع يف إقليم أفريقيا الشرقية

الدعم للعديد من اهليئات اإلقليمية للحد  من خماطر هتديدات األمراض العابرة للحدود واحليوانية املنشأ العالية األثر، مثل 

                                                      
 C 2015/REP د من الوثيقة-43الفقرة   34

 CL 164/REP من الوثيقةي -17 الفقرة  35
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بكة الصحة احليوانية يف آسيا شأمم جنوب شرق آسيا، و جمموعة العمل القطاعية املعنية بالثروة احليوانية التابعة لرابطة 
 الوسطى )صحة واحدة( للشبكات واخلدمات اإلقليمية لعلم األوبئة واملختربات. 

اليت تقوم على العمل مع منظمة  36وجرى التطر ق إىل مقاومة مضادات امليكروبات من خالل خطة عمل املنظمة  -33
الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف سياق هنج صحة واحدة وجمموعة التنسيق بني الوكاالت اليت أنشأها 

. وزادت املنظمة دعمها اإلمجايل للبلدان يف بلورة وتنفيذ خطط عملها الوطنية وبناء قدراهتا 2016األمني العام يف سنة 
ل التوعية واملراقبة واحلوكمة واملمارسات اجليدة ملكافحة مضادات امليكروبات. واتفق اجمللس يف دورته الثالثة والستني جما يف

بعد املائة على إدراج مؤشر بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار النتائج. وجرت مناقشة اقرتاح املؤشر بشأن مقاومة 
 38والدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس، 37نة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامجمضادات امليكروبات يف الدورة الثام

ا إىل جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين إىل املزيد من التحسني على املستوى الفين. وقدمت املنظمة أيض   ُأحيل املؤشرو 
حلصول على املشورة واملوافقة. وأسدت ، من أجل ا2026-2021سنوات للفرتة  5 املمتدة علىخطة عمل املنظمة املقبلة 

املنظمة املشورة العلمية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات دعم ا لعملية وضع مواصفات الدستور الغذائي وأيض ا بشأن دور 
 استخدام مضادات البيئة يف مقاومة مضادات امليكروبات املنقولة عرب األغذية وبواسطة األغذية النباتية املصدر، وتأثري

قدر  امليكروبات على احملاصيل ودور املبيدات األحيائية واملخاطر املمكنة ملقاومة مضادات امليكروبات ودورها يف احلد  
وتعمل املنظمة بشكل وثيق مع أصحاب املصلحة  .األغذية اليت حتملهااملستطاع من نقل مقاومة مضادات امليكروبات 

احلد  من استخدام مضادات امليكروبات يف األعالف، وحتسني التغذية احليوانية كبديل  قطاع العلف للمساعدة يف يف
 الستخدام مضادات امليكروبات يف اإلنتاج احليواين، وخباصة مضادات امليكروبات احملفزة للنمو.

اصة من خالل املشاركة ا يف تقييم تأثري تغري املناخ على اإلنتاج احليواين املستدام، وخبوقد كانت املنظمة ناشطة جد   -34
مؤمتر األطراف الرابع و واملسامهات الرفيعة املستوى ملؤمترات األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

، مع الرتكيز على دراسة تأثري تغري املناخ على مكافحة األمراض احليوانية وزيادة ينالعشر و ومؤمتر األطراف اخلامس  والعشرين
 التوعية إزاء تأثري تغري املناخ على األمراض احليوانية، وتوفري املشورة بشأن السياسات املتكاملة وتنمية القدرات.

مال العاملي جدول األع، قام (2010)مبوجب الوالية اليت أناطتها جلنة الزراعة يف دورهتا الثانية والعشرين للمنظمة و  -35
بتيسري احلوار حول السياسات والعمل بني خمتلف أصحاب املصلحة جلعل نظم الثروة  بشأن الثروة احليوانية املستدامة

احليوانية أكثر استدامة. ويوفر جدول األعمال منصة متعددة أصحاب املصلحة للحوار بني السياسات والعمل املشرتك 
، مبا يعزز التوعية، واإلرادة السياسية والقدرة على توليد وتقاسم جمموعة واسعة من احللول اا مؤسسي  شريك   113 ألكثر من

الفنية والسياساتية للثروة احليوانية املستدامة على املستوى الدويل، والقطري واحمللي، تضعها مؤسسات أحباث شهرية من 
 . 2021-2019للفرتة ا خلطة عملها ات عمل جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة، وفق  خالل شبك

وتواصل املنظمة وضع خطوط توجيهية، وكتي بات وأدوات لتحسني الصحة وممارسات تربية احليوانات، ووضع سالسل  -36
القيمة للثروة احليوانية، وتصميم اسرتاتيجيات للثروة احليوانية وخطط استثمار قائمة على األدلة، وبناء قدرات األعضاء 

الذي أنشأته املنظمة االنتباه إىل  39قد لفت مركز معرفة الرعوينيو العتماد هذه املمارسات واستخدام هذه األدوات. 

                                                      
36  i5996e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
37   http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf 
38   http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf 
39  hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist/  

http://www.livestockdialogue.org/
http://www.livestockdialogue.org/
http://livestockdialogue.org/partners/en/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021-web.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc439ar/nc439ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
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احتياجات الرعويني وسبل عيشهم من خالل بناء شراكة دولية قوية للرعوية املستدامة، وتيسري مشاركة املمثلني الرعويني يف 
 عملية صنع القرارات حول السياسات وتقاسم املعلومات.

اليت تتعرض هلا سلسلة  املتزايدة للتصدي للتهديدات اإلقليمية والعابرة للحدودولطاملا كانت املنظمة يف الطليعة  -37
بالرتكيز على التهديدات مثل دودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا، والشرق األدىن وآسيا،  40األغذية من األمراض واآلفات النباتية

، وسوسة النخيل احلمراء يف مشال أفريقيا وحاالت تفشي اجلراد الصحراوي يف شرق أفريقيا، واليمن وجنوب غرب آسيا
 وتشمل املعامل البارزة ما يلي: يف املوز يف أمريكا الالتينية. والشرق األدىن، وعفن فطر الفيوزاريوم

 دودة احلشد اخلريفية: لقد دفع االنتشار السريع لدودة احلشد اخلريفية إىل وضع خطة العمل  -
لضمان اعتماد هنج منسق على املستوى  41فحة دودة احلشد اخلريفيةملكا املمتدة على ثالث سنوات العاملية

من أجل  2022-2020مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  500القطري، واإلقليمي والعاملي، اليت ترمي إىل حشد 
ريفية لعقد وحتض ر أمانة دودة احلشد اخل 42اختاذ التدابري املتسقة لتعزيز الوقاية والقدرات املستدامة ملكافحة اآلفات.

مع أصحاب املصلحة ذات الصلة وممثلي  2020مؤمتر رفيع املستوى من املقرر عقده يف أكتوبر/تشرين األول 
 األعضاء اليت تنتشر فيها دودة احلشد اخلريفية.

الربامج اإلقليمية الستئصال سوسة النخيل األمحر لشمال أفريقيا والشرق األدىن  نظمةوأطلقت امل -
(، باعتبارها استجابة طارئة 2019يلول تينية والبحر الكارييب )سبتمرب/أ(، وألمريكا الال2018)سبتمرب/أيلول 

لإلبالغ عن عفن فطر الفيوزاريوم يف املوز للمرة األوىل يف اإلقليم من أجل تعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى 
 الوعي يف اإلقليم. 

ت املكافحة الوقائية للجراد الصحراوي من خالل اللجان ألعضاء يف تنفيذ اسرتاتيجيااملنظمة الدعم لوقد مت  -
ي اجلراد الصحراوي يف مشال شرق بشأن تفشنذار أطلقت املنظمة اإل اإلقليمية ملكافحة اجلراد الصحراوي. كذلك،

عام  ذ. ومن2019، ويف اليمن والقرن األفريقي يف يوليو/متوز 2019أفريقيا واململكة العربية السعودية يف فرباير/شباط 
عقود.  ، قدمت املنظمة الدعم ملنطقة القرن األفريقي الكربى يف مكافحة أسوأ هجمات اجلراد الصحراوي منذ2020

يف غرب أفريقيا، فع لت  2005-2003ومن خالل تطبيق الدروس املستفادة من حاالت تفشي اجلراد يف الفرتة 
الصمود  احلكومات من خالل تنفيذ برامج تعزيز القدرة علىا إىل دعم املنظمة آليات املسار السريع لالنتقال سريع  

كانت املنظمة ،  2020حبلول هناية يونيو/حزيران و  .اليت تركز على اإلجراءات االستباقية لتاليف وقوع أزمة غذائية
وة مليون دوالر أمريكي، الذي مت ت الدع 311.6دوالر أمريكي من أصل إمجايل املبلغ وقدره  ليونم 162 مجعت قد

 غرب أفريقيا والساحل.يف جنوب غرب أفريقيا والختاذ إجراءات استباقية و أفريقيا الشرقية من أجل جلمعه 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: بلورت جمموعة االتفاقية مبادئ احلوكمة ومشروع معيار بشأن تدابري الصحة النباتية  -38

مت  تنسيق سبع حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات القائمة على السلع لتيسري التجارة اآلمنة. وقد 
وخطة االستثمار ملدة مخس سنوات  2030-2020السنة. كما مت ت املصادقة على اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة  يف

                                                      
 )COAG/2020/6( منع اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية الشديدة التأثري، وتوقعها واالستجابة هلاالرجوع إىل:   40
41  action/ar-armyworm/global-http://www.fao.org/fall/  

 COAG/2020/INF/4 الوثيقة  42

http://www.fao.org/fall-armyworm/global-action/ar/
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نية للصحة النباتية، . واسُتكمل حل  إصدار الشهادات اإللكرتو 2025-2021اليت وضعتها أمانة االتفاقية للفرتة 
 ا لتقدمي الطلبات.بلد   80تسج ل أكثر من  حيث

مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة: تشكل املنظمة شريكة رائدة توف ر األدوات واملساعدة الفنية ألعضائها يف التخلص  -39
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد من مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة. ويتم التطرق إىل هذه املبيدات من خالل النهج 

الكيميائية، ومدونة السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 
رة؛ واخلطوط التوجيهية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن املبيدات الشديدة اخلطو 

روتردام، مبا يتيح لألطراف تبادل املعلومات عن الواردات املستقبلية لبعض املواد الكيميائية واختاذ القرارات بشأهنا.  واتفاقية
كما أن أمانة اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة 

الدولية، اليت تستضيفها املنظمة، توف ر املساعدة الفنية مع الرتكيز على دعم عملية الرصد ومجع البيانات التجارة  متداولة يف
املتصلة بالتسمم مببيدات اآلفات، يف ما يتعلق بالصحة البشرية والبيئة، والبدائل ملبيدات احلشرات اخلطرية واختاذ التدابري 

دام للمبيدات الضرورية وتبادل املعلومات بني مجيع األطراف حول على مستوى السياسات لضمان االستخدام املست
اتفاقية روتردام املساعدة الفنية والتدريب  ا يفطرف   110، تلقى أكثر من 2020ومنتصف  2018املبيدات. وبني منتصف  هذه

 على بناء القدرات.
الصلة بامللقحات، مثل استخدام وتواصل املنظمة وضع اخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات يف اجملاالت ذات  -40

املوارد الكيميائية يف الزراعة، وبرامج محاية امللقحات األصلية يف النظم اإليكولوجية الطبيعية، وتعزيز نظم اإلنتاج املتنوع 
الء ا عن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة مع إيمع منظمة الصحة العاملية كتي ب   املنظمة، نشرت 2019ا. ويف عام بيولوجي  

اهتمام خاص ملبيدات أشباه مشتقات النيونيكوتني. وقد مت  إدراج وحدة  عن تقييم املخاطر بالنسبة إىل النحل يف جمموعة 
أطلقت أدوات تسجيل مبيدات اآلفات للمنظمة. وتيس ر املنظمة تنفيذ النسخة الثانية من املبادرة الدولية للملقحات. كما 

شكل مثال  لصانعي السياسات، وأصدرت وثيقة بعنوان "باجتاه خدمات مستدامة حبيث ياملنظمة املوقع الشبكي للتلقيح 
 .2020يف اليوم العاملي للنحل  "يف تلقيح احملاصيل: التدابري على نطاق احلقول واملزارع واملناظر الطبيعية

د  الفاقد واملهدر من األغذية احلد  من الفاقد واملهدر من األغذية: لقد عز زت املبادرة العاملية للمنظمة بشأن احل -41
من أهداف التنمية املستدامة( االتساق يف الدعم املقدم من املنظمة للقياس، والتوعية واملساعدة الفنية خلفض  12)اهلدف 

مستويات الفاقد واملهدر من األغذية، ولوضع تدبري أساسي إلجياد حل للمناخ. وأفضى ذلك إىل حتسني السياسات، 
الفاقد  طر املؤسساتية على الصعيدين القطري واإلقليمي، وأطلق عملية لوضع مدونة سلوك طوعية للحد  منوالتشريعات واأل

 -"حالة األغذية والزراعة، نشرت املنظمة التقرير الرئيسي بعنوان 2019على الصعيد العاملي. ويف عام  43واملهدر من األغذية
مرحلة  األغذية بني الذي يوف ر تقديرات جديدة عن الفاقد العاملي من 44،األغذية"ا يف احلد  من الفاقد واملهدر من املضي قدم  

ومرحلة البيع باجلملة. وُأحرز تقدم خاص يف وضع مؤشر عاملي للفاقد من األغذية بالتعاون مع برنامج  ما بعد احلصاد
"احلد من  (1) قياسهما: غرضىل مرحلتني لهلدف التنمية املستدامة إ 12-3األمم املتحدة للبيئة مع اقرتاح لتقسيم املقصد 
و"ختفيض  (2)موجهة حنو اإلمداد )املؤشر العاملي للفاقد من األغذية(،  –الفاقد على طول سلسليت األغذية واإلمداد" 

مؤشر  –نصيب الفرد من الفاقد من األغذية على الصعيد العاملي على مستوى البيع بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف" 
ملهدر من األغذية. وباإلضافة إىل ذلك، وضعت منظمة األغذية والزراعة منهجية لتحليل دراسات احلاالت اخلاصة بالفاقد ا

                                                      
 )COAG/2020/13(مدونة السوك الطوعية للحد  من الفاقد واملهدر من األغذية   43
44   http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf 

http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030ar/ca6030ar.pdf
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من األغذية، يف حماولة لتحديد نقاط الفاقد احلرجة يف سالسل اإلمدادات الغذائية والسبب األساسي للفاقد 
تصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تتضمن أوجه انعدام املساواة االقاملؤسسية و مبا يف ذلك العوامل  ،النقاط هذه عند
 الرجال والنساء. بني
وقد قام إطار خطة عمل منظمة األغذية والزراعة لألغذية يف املناطق احلضرية بتعميم دعمه وتعاونه مع املؤسسات  -42

من أهداف  11الوطنية والوطنية الفرعية مبا يدمج بشكل متزايد األغذية يف بلورة السياسات احلضرية واإلقليمية )اهلدف 
ذائية أكثر قدرة على الصمود واستدامة يف املناطق احلضرية واألراضي الريفية التنمية املستدامة(، مبا يساهم يف قيام نظم غ

يوف ر  2019كما أن إطار رصد ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن الذي ُنشر عام   .اليت تؤمن هلا اإلمداد
امة، يربط بني املقاصد واملؤشرات التوجيهات حول كيفية رصد التقدم احملرز باجتاه قيام نظام غذائي حضري أكثر استد

 املستوى الوطين الفرعي وأهداف التنمية املستدامة على املستوى الوطين. على
وقد أفضى دعم املنظمة لوضع سالسل قيمة مستدامة إىل تعزيز قدرات القطاعني العام واخلاص، ومن خالل ربط  -43

مستويات االستثمارات لتعزيز النظم الزراعية د ى إىل رفع ، أAgrinvestوتعزيز العديد من الربامج القائمة ضمن مبادرة 
صعيد  من أهداف التنمية املستدامة(. وُعرض التقدم احملرز على 17و 14، و9، و8، و2الغذائية الشاملة والفعالة )األهداف 

رفيع املستوى ضمن املنتدى ل اجلزرية الصغرية النامية على حدث برنامج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدو 
 .2019السياسي الرفيع املستوى حول الدول اجلزرية الصغرية النامية عام 

وتساهم املنظمة بشكل ناشط يف تنفيذ إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، هبدف تعزيز جهود التعاون  -44
روما، ويف اعتماد أطر األمم املتحدة للتعاون يف جمال شركاء آخرين يف األمم املتحدة والوكاالت اليت توجد مقارها يف  مع

 رئيسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية على املستوى الوطين. التنمية املستدامة اليت تشكل أداة  
باريس  اق، مبا يف ذلك اتف2030وشاركت املنظمة بنشاط يف العملية العاملية املؤدية إىل خطة التنمية املستدامة لعام  -45

واالجتماعات والعمليات الالحقة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وقمة العمل املناخي 
الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف و  2019املتحدة عام  اليت دعا إليها األمني العام لألمم

سامهت املنظمة يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  . كما2018عام 
، اليت 2020 (. ويف2019( وإطار سنداي للحد  من خماطر الكوارث )املنصة العاملية يف مايو/أيار 2019)سبتمرب/أيلول 

الذي دعا إليه  2020سوف تشارك املنظمة يف مؤمتر القمة بشأن التنوع البيولوجي لعام  45مُسيت "سنة رائعة للطبيعة"،
 (.2020سبتمرب/أيلول  23-22األمني العام لألمم املتحدة )نيويورك، 

وللمرة األوىل، عملت املنظمة بشكل منهجي مع هيئة األمم املتحدة للسكان والتنمية إلعداد الدورة الثالثة  -46
، وألقت الضوء على ضرورة اعتماد هُنج "السكان، واألمن الغذائي، والتغذية والتنمية املستدامة"موضوعها  واخلمسني، وكان

األمر شاملة ملعاجلة املسائل املعقدة واملرتابطة للتنمية املستدامة املتصلة باألمن الغذائي، والتغذية والديناميكية السكانية، 
 46.تقرير األمني العام لألمم املتحدةإىل وضع  الذي أفضى

لبلدان يف جمال دعم ا إىل 2030ويف السنوات األخرية، حتو ل تركيز عمل املنظمة املتصل خبطة التنمية املستدامة لعام  -47
حتقيق أهداف التنمية  احملرز باجتاه شورة يف جمال السياسات املتكاملة ورصد التقدمتنمية القدرات من أجل تقدمي امل

                                                      
45   http://www.fao.org/3/nd212ar/nd212ar.pdf 
46  20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N-dds-https://documents 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
http://www.fao.org/3/nd212ar/nd212ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd212ar/nd212ar.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
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من مؤشرات أهداف التنمية  امؤشرا  21وقد مت تعيني منظمة األغذية والزراعة كوكالة األمم املتحدة الراعية لـ .املستدامة
ا يف فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات املستدامة، والوكالة املسامهة يف أربعة مؤشرات أخرى يف ضوء مسامهاهت

 أهداف التنمية املستدامة.
رصد أهداف التنمية املستدامة استكمال العمل املنهجي إلعادة تصنيف املؤشرات اخلمسة لرئيسية لوتتضمن النتائج ا -48

اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف الباقية يف املستوى الثالث، األمر الذي أد ى إىل إقرارها من جانب فريق 
التنمية املستدامة باعتبارها معايري دولية. وكانت إعادة التصنيف هذه حيوية، حيث أهنا تفتح اإلمكانات لقيام البلدان 

، مت تعزيز قدرة وعالوة على ذلك .باإلبالغ عن البيانات والتنفيذ الفعال لدعم تنمية القدرات من قبل الوكاالت الراعية
حلقة  12ا، وتنظيم بلد   27ـلـالبلدان على تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف ظل توفري الدعم الفين 

دورة تدريبية للتعليم اإللكرتوين حول منصة التعليم  15ا، ونشر بلد   190حوايل عمل تدريبية حضرها إحصائيون رمسيون من 
منظمة وأنشطة تواصل متنوعة. ونتيجة  لذلك، ارتفعت معدالت اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اإللكرتوين لل

. ونشرت املنظمة تقريرها الرقمي األول عن تتب ع التقدم احملرز 2019يف املائة عام  43إىل  2017يف املائة عام  32من 
مبا يبني  أن العامل ال يسري يف االجتاه الصحيح  47،األغذية والزراعةصعيد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتصلة ب على

 .ما يتعلق بتحقيق أغلب أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالزراعة املستدامة واألمن الغذائي والتغذية يف
نطاق ا شامال  لتوسيع البيانات والقدرات، وضعت املنظمة برناجم   جلهةاحلالية الضخمة  فجواتومن أجل معاجلة ال -49

رصد أهداف التنمية املستدامة، يهدف إىل مساعدة البلدان على مواءمة املؤشرات  علىتنمية القدرات ل املقدم دعمال
من تكلفة مجع البيانات، وتعزيز التنسيق املؤسسي بني منتجي  الوطنية والعاملية، واالستثمار يف مصادر البيانات البديلة للحد  

طنية، وحتسني قدراهتم على استخدام مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف عمليات صنع القرار. وخالل فرتة البيانات الو 
السنتني األخرية، مت  ختصيص مليون دوالر أمريكي هلذا الربنامج من خالل آلية دعم برامج الشركاء املتعددين، وهو مبلغ 

التنمية املستدامة. وبالتايل، سوف تبقى تعبئة املوارد هلذا الربنامج  غري كاف  لسد  الفجوات يف البيانات بشأن رصد أهداف
 .2021-2020األولوية القصوى لتسريع عملية اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة للفرتة 

ة هلدف التنمية املستدامة )نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراع 2-4-1وإثر املصادقة النهائية على منهجية املؤشر  -50
من جانب فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف  2019يف أكتوبر/تشرين األول  48املنتجة واملستدامة(
بدأت املنظمة العملية األوىل املخصصة جلمع البيانات من البلدان، من أجل تقييم توافر البيانات  49التنمية املستدامة،

ا. كما جيري مجع البيانات عن العمليات ا فرعي  مؤشر   البيئية ذات الصلة يف أحد عشرية و املتغريات االجتماعية واالقتصاد عن
. ويف الوقت ذاته، وف رت املنظمة تنمية القدرات حول هذا املؤشر. ويشكل 2-4-1الوطنية املتصلة هبدف التنمية املستدامة 

اجلهود الرئيسية اليت تبذهلا املنظمة بالتعاون  X 203050 50املبادرة اجلديدة ,برنامج املسح الزراعي ملنظمة األغذية والزراعة، 
 مع شركاء دوليني ووطنيني لتعزيز توافر البيانات يف البلدان يف السنوات القادمة.

 ونشرت املنظمة مع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة الوثيقة بعنوان "نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للزراعة -51
، مبا يساهم يف املنصة اإلمجالية لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية، 202051والغابات ومصايد األمساك" يف مارس/آذار 

                                                      
47  report/ar-progress-http://www.fao.org/sdg/  
48  http://www.fao.org/3/ca5157en/ca5157en.pdf 
49   http://www.fao.org/3/ca7154ar/ca7154ar.pdf 
50  http://www.fao.org/3/ca6785en/ca6785en.pdf 
51  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7735en/  

http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/
http://www.fao.org/3/ca5157en/ca5157en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7154ar/ca7154ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7154ar/ca7154ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca6785en/ca6785en.pdf
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7735en/
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ا حملاسبة أقرهتا اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة باعتبارها األداة املرجعية للجمع بني االقتصاد واإلحصاءات البيئية، دعم   اليت
يم خدمات النظام اإليكولوجي، وتقييم التنوع البيولوجي ورصد أهداف التنمية املستدامة ورفع التقارير املوارد الطبيعية، وتقي

 بشأهنا.
واستمرت املنظمة يف توفري الدعم املتكامل والشامل على مستوى السياسات. وبالتنسيق الوثيق مع الوكاالت  -52
تحدة، ساعدت املنظمة البلدان يف تطوير استعراضاهتا الوطنية توجد مقارها يف روما والفرق القطرية التابعة لألمم امل اليت

وأنتجت املنظمة  .الطوعية اليت تقدم تقارير شاملة عن التقدم احملرز على املستوى الوطين حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
جماال  للعمل،  20وحيد د  52تدامة"،جمموعة من الوثائق التوجيهية، مثل "حتويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املس

يصف الُنهج واملمارسات والسياسات واألدوات اليت تربط بني عدة أهداف للتنمية املستدامة، وينطوي على مشاركة خمتلف 
 .اجلهات الفاعلة من اجملال العام، واخلاص واجملتمع اخلاص والشراكات بينها

وقد دعمت املنظمة احلوار على مستوى السياسات والعمل مع الربملانيني لتعزيز االتساق وختصيص املوارد على حنو  -53
مالئم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. كما أن القمة الربملانية العاملية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية، الذي انعقد يف مدريد 

ا، التزم بتحفيز اعتماد التشريعات، بلد   80برملاين من حوايل  200وحضره أكثر من  ،2018أكتوبر/تشرين األول  30و 29يف 
 والسياسات والربامج لتحسني وضمان احلصول املستدام على منط غذائي صحي.

وهبدف تعزيز قدرة سبل املعيشة الزراعية على الصمود يف وجه الكوارث وأزمات السلسلة الغذائية والنزاعات، سامهت  -54
يف الوقاية من حاالت الطوارئ، واحلد  من تأثريها، واالستعداد واالستجابة هلا والنهوض منها، لالنتقال من هنج  املنظمة

إدارة الكوارث واألزمات بعد وقوعها إىل إدارة أكثر وقائية واستباقية للمخاطر املتعددة األخطار، حيث تتمكن األسر 
ستباق، واالستيعاب، والنهوض والتكيف مع نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة املعيشية واجملتمعات احمللية واحلكومات من اال

على الصمود واستدامة. وتواصل املنظمة بذل اجلهود يف تعزيز فهم كيف أن القطاع الزراعي يتأثر بالكوارث واألزمات، 
تأثري العديد من الكوارث، واألزمات لدعم األعضاء يف االستجابة إىل  53يف ذلك من األمراض واآلفات احليوانية والنباتية مبا

 والنزاعات على سبل معيشتهم القائمة على األغذية والزراعة.
التغذية: هبدف دعم البلدان يف متابعة املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية، طو رت املنظمة مواد مرجعية بشأن النهج  -55

عليم اإللكرتوين لتعزيز قدرة الزراعة على توليد أثر إجيايب على التغذية. املراعية للتغذية إزاء النظم الزراعية والغذائية ووحدات الت
"تعزيز العمل يف جمال التغذية: دليل مرجعي للبلدان باالستناد إىل مع منظمة الصحة العاملية الوثيقة بعنوان  املنظمةونشرت 

استعراض مالءمة حتويل  ملساعدة البلدان يف (2018) التوصيات السياساتية الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية"
التوصيات الستني الطوعية الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية إىل إجراءات حمددة للبلدان من أجل التغذية. 

املتحدة اجلديد ارتقت املنظمة بدمج الربامج املراعية للتغذية يف أطر الربامج القطرية للمنظمة ووضع اإلطار األمم  وقد
 للتعاون يف جمال التنمية املستدامة.

وواصلت املنظمة، بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية، باعتبارها أمانة عقد عمل األمم املتحدة بشأن التغذية،  -56
، 2019الدعوة إىل إبقاء التغذية على جدول أعمال صانعي السياسات على املستويني الدويل والوطين. ويف يوليو/متوز 

                                                      
52  Transforming Food and Agriculture ، 2018منظمة األغذية والزراعة، روما 
53  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7735en/ 
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منظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي ومكتب تنسيق  ومع
ا وخارطة ا مشرتك  الشؤون اإلنسانية، التزمت املنظمة بتسريع العمل للقضاء على سوء التغذية لدى األطفال، ووضعت إطار  

ل ا للدعوة والتوعية على الصعيد العاملي لتحو  ألمم املتحدة بشأن هزال األطفال. ودعم  طريق إلطالق خطة العمل العاملية ل
التاسع والعشرين يوم  2019النظم الغذائية، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة والسبعني املنعقدة عام 

 العام الدويل للفاكهة واخلضار.  2021ألغذية، وسنة سبتمرب/أيلول اليوم الدويل للتوعية من الفاقد واملهدر من ا من
حتويل املعرفة إىل إجراءات ملموسة  -سالمة األغذية: حتت إطار املوضوع العام عن "مستقبل سالمة األغذية  -57
ة ن: املؤمتر الدويل األول عن سالمة األغذية املشرتك بني منظمنُظ م حدثان اثناأجل الشعوب واالقتصادات والبيئة"،  من

فرباير/شباط  13و 12يف أديس أبابا، إثيوبيا، يف  األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واالحتاد األفريقي، الذي انعقد 
واملنتدى الدويل بشأن سالمة األغذية والتجارة، الذي انعقد يف منظمة التجارة العاملية، يف جنيف، سويسرا  54؛2019

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العاملية. وسل ط هذان احلدثان الضوء  ، بدعم2019أبريل/نيسان  24و 23 يف
نطاق التحديات واقرتحا إجراءات قائمة على املعرفة ملعاجلة القضايا املتصلة بسالمة األغذية، وأشارا إىل الدور احلاسم  على

ملعارف واملوارد البشرية واملؤسسات والبىن التحتية الذي تؤديه االستثمارات يف تفعيل نظم سالمة األغذية، مبا يف ذلك يف ا
 من أجل حتقيق األهداف املتصلة بسالمة األغذية.

من أصل غايات مؤشرات املخرجات البالغ  (41)يف املائة  95، حق قت املنظمة بالكامل 2019-2018ويف الفرتة  -58
ا من نتائج املخرجات على الصعيد يف املائة تقريب   79 غري حمققة. ومت  تنفيذ (2)يف املائة  5، يف حني بقيت نسبة 43عددها 

ا يف األداء ا حتسن  مؤشر   22من أصل  16ا بشكل عام، حيث يبني  ا إجيابي  القطري أو اإلقليمي. ويصف تقييم النتيجة اجتاه  
بلة للقياس أن عمل املنظمة وجهودها قدمت مسامهة كبرية وقا مبا يدل  ، 2019و 2015يف أغلبية البلدان بني عامي 

 التحسينات يف البيئة التمكينية الالزمة لتعزيز حتقيق األهداف االسرتاتيجية. يف
وعمدت املنظمة، من أجل قياس التقدم احملرز على مستوى أهدافها االسرتاتيجية، إىل مواءمة إطار النتائج اخلاص  -59

القائمة على أهداف التنمية املستدامة والبالغ  هبا مع أهداف التنمية املستدامة، كما أن مؤشرات األهداف االسرتاتيجية
ا واملستخدمة لقياس التقدم احملرز على صعيد األهداف االسرتاتيجية املنظمة ترد يف تقرير تنفيذ الربنامج مؤشر   38عددها 
 http://www.fao.org/pir/pir/ar/على املوقع  2019-2018للفرتة 

 التطورات واالتجاهات العالمية وآثارها على قطاعي األغذية والزراعة - اثالثا 

تنشأ التطورات واالجتاهات التالية من املواضيع اليت نظرت فيها الدورة السابعة والعشرون احلالية للجنة الزراعة،  -60
الزراعة واألغذية. وهي تشمل: األمن الغذائي والتغذية والصحة؛  العمليات الدولية اجلارية اليت تعاجل قطاعي ومن

األغذية، وإدارة املوارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، واملخاطر واألزمات املتصلة بالكوارث واملناخ، والتهديدات  وسالمة
 قدرة على الصمود، ومشولية واستدامة.ة األغذية، والنزاعات فضال  عن التحو ل اإلمجايل باجتاه حتقيق نظم غذائية أكثر للسلس

من أجل التنمية املستدامة واتفاق باريس بشأن تغري املناخ حتف ز السياق الذي تعمل فيه  2030ال تزال خطة عام و  -61
 املنظمة. أما التطورات األخرى اهلامة يف اجملاالت اليت تغطيها والية املنظمة فتشمل إعالن عقد الزراعة األسرية 

؛ وعقد األمم املتحدة للعمل على (2030-2021)؛ وعقد األمم املتحدة إلصالح النظام اإليكولوجي (2019-2028)
                                                      

54  conference-safety-food-safety/international-http://www.who.int/food 

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
https://www.who.int/ar/news-room/events/international-food-safety-conference
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، وإطار سنداي للحد  من خماطر الكوارث (2028-2019)أهداف التنمية املستدامة، وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 
؛ واالتفاق العاملي لألمم املتحدة بشأن اهلجرة الذي مت  (2032-2022)؛ والعقد املقبل للغات األصلية (2015-2030)

عمل  . وسوف تؤثر بدورها التطورات احلالية واملقبلة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشكل مباشر على2018اعتماده عام 
وف تُعقد قمة التنوع . وس2020عملية حتديد معامل اإلطار اخلاص بالتنوع البيولوجي ملا بعد عام  فيما تتجل ىاملنظمة 

على هامش الدورة  "البيولوجي حتت شعار "اختاذ إجراءات عاجلة حلفظ التنوع البيولوجي من أجل حتقيق التنمية املستدامة
 .2020سبتمرب/أيلول  23و 22اخلامسة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

ذية احملددة يف الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة عام وما زالت االجتاهات والتحديات يف قطاعي الزراعة واألغ -62
صاحلة ، وخباصة ضرورة تعزيز اإلنتاجية، وسلسلة قيمة اإلنتاج واألغذية القادرة على الصمود واملستدامة،  2018
ني النظم الغذائية، الغذائي والتغذية لعدد السكان املتنامي، واالبتكارات العلمية والتكنولوجية، وزيادة الرتابط ب واألمن
قصوى ومتغريات، وزيادة رافقها من أحداث مناخية عن معاجلة التنوع البيولوجي والتدهور البيئي، وتغري املناخ مع ما ي فضال  

التنافس على املوارد الطبيعية، والتوسع احلضري السريع مع ما يرتتب على ذلك من آثار على املناطق الريفية والنظم الغذائية 
 ا، مثل النساء والشباب يف الريف.ة، مبا يضمن عدم إمهال اجملموعات األكثر هتميش  احمللي
لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، وتشمل االجتاهات واخلصائص اإلقليمية  وتشكل هذه االجتاهات العاملية ركيزة   -63

األساس لتحديث اإلطار  تشك لإلمنائي، و والقطاعية، اليت متثل التحديات اإلمنائية الرئيسية اليت تواجهها البلدان واجملتمع ا
إىل وقت الحق  19-االسرتاتيجي للمنظمة. وسوف توف ر املؤمترات اإلقليمية، اليت أُعيدت جدولتها بسبب جائحة كوفيد

لالجتاهات العاملية واإلقليمية الرئيسية من أجل إرساء قاعدة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة  ، خالصة  2020يف عام 
 2021.55-2020لذي سوف يُنشأ من خالل عملية تشاورية خالل الفرتة ا

صحة األشخاص، واالقتصاديات واألمن الغذائي على الصعيد العاملي. وما زالت  19-وقد هد دت جائحة كوفيد -64
بل عيش العمال التدابري الطارئة ضرورية لتثبيت ومحاية العمل املستمر لسالسل اإلمدادات الغذائية على املستوى العاملي، وس

 طغى ةاملباشر  آثارهايف إحلاحها ويف ما يتعلق ب 19-وصحة األشخاص يف كل مكان. ويف حني أن تأثري جائحة كوفيد
العديد من االجتاهات القائمة األخرى، ما زالت هذه االجتاهات ذات أمهية كبرية بالنسبة لعمل املنظمة ولألغذية  على

 تقد م هذه االجتاهات و/أو فاقم آثارها السلبية. 19-عديدة، سر ع تأثري جائحة كوفيدعامة؛ ويف حاالت بصورة والزراعة 
اليت سوف تبين  2020ويف هذا السياق، أطلقت املنظمة عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة عام  -65

االجتاهات  –لزراعة مستقبل األغذية واعمليات تطلعية سابقة يف املنظمة كما هي ملخ صة يف تقارير املنظمة " على
والوثيقة  202157-2018ا العمود الفقري املفاهيمي خلطة املنظمة املتوسطة األجل للفرتة Eاليت وف رت أيض 56"والتحديات

 (.2050)مستقبل األغذية والزراعة  58"2050مسارات بديلة إىل عام  -"مستقبل األغذية والزراعة  بعنوان

                                                      
55   http://www.fao.org/3/nc850ar/nc850ar.pdf 
56  i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
57  http://www.fao.org/pwb/home/ar/  
58  http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf 

http://www.fao.org/3/nc850ar/nc850ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc850ar/nc850ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/pwb/home/ar/
http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf
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االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة، باالستناد إىل املسامهات من املوظفني املعي نني واالستنتاجات األولية لعملية  -66
واالجتاهات  احديث  مجيع الُشعب يف املنظمة ويف املكاتب امليدانية، تشري إىل الدوافع املرتابطة احملددة أصال  والناشئة  من

 وترد أدناه الدوافع الرئيسية واالجتاهات املتصلة هبا: .19-املتصلة هبا، مبا يف ذلك تفشي األوبئة واجلوائح مثل كوفيد
 المنهجية )الشاملة(: القوى المحركة )أ(
وأن يغريا الطلب على األغذية. وتقود أفريقيا جنوب  النمو السكاين والتوسع احلضريمن املتوقع أن يزداد  1-

نظم الغذائية والزراعية نظرا  الرتباط النمو الصحراء الكربى وجنوب آسيا هذه التغيريات مع تداعيات مرتابطة على ال
 السكاين، والتوسع احلضري والطلب على األغذية.

ا النتائج املتوقعة جلهة التحول ال حتقق دائم   االقتصادي، والتحو ل اهليكلي واستقرار االقتصاد الكلي النمو 2-
يعجز األشخاص الذين يغادرون املناطق االقتصادي الشامل للمجتمعات. ويف بعض البلدان األفريقية املختارة، 

 الريفية من إجياد وظائف بأجر الئق يف املناطق احلضرية.
تربط النظم الغذائية والزراعية ببعضها البعض على الصعيد العاملي، إمنا تعتمد بلدان  أوجه التكافل بني البلدان 3-

نامية والبلدان غري الساحلية بشكل كبري على العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، والبلدان اجلزرية الصغرية ال
الواردات لتلبية احتياجاهتا الغذائية. وتعتمد بلدان أخرى على بعض سلع التصدير لتحسني التكنولوجيا، والطاقة، 
واخلدمات املالية أو معدات الرعاية الصحية يف حني تستهلك التدفقات املالية غري الشرعية املوارد من البلدان 

  59ة الدخل باجتاه البلدان املرتفعة الدخل.املنخفض
يسمح بصنع القرارات االبتكارية يف الوقت احلقيقي،  البيانات الضخمة، ومراقبتها، واستخدامها وملكيتها توليد 4-

ا يف قطاع الزراعة. غري أن البلدان تعتمد بشكل متزايد على بعض الشركات االحتكارية اليت تقوم جبمع كميات وأيض  
 60ا من املعلومات عن اإلنتاج واالستهالك من خالل منصات البيانات الضخمة على الصعيد العاملي. جد   كبرية

، مبا يف ذلك تلك القائمة على املوارد والطاقة، تشكل حاالت عدم االستقرار السياسي والنزاعات املتزايدة 5-
حلصول على األغذية واخلدمات األساسية وتقو ض الدافع الرئيسي النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وهي تعرقل ا

 ا من امليزانيات العامة.كبري    اا ما تشكل النفقات العسكرية جزء  نظم احلماية االجتماعية. وغالب  
اليت تؤثر على النظم الغذائية والزراعية ملواطن عدم اليقني  مجيع القوى احملركة. ختضع مواطن عدم اليقني 6-
، . ومن الصعب التنبؤ مبواطن عدم اليقني19-الوقوع املفاجئ لألحداث، مثل تفشي جائحة كوفيدتتجسد يف  اليت

وقياسها، إمنا االستعداد هلا قد وتأثرياهتا على النظم الغذائية والزراعية،  فة اجملهولة"حاالت عدم املعر " مبا يف ذلك
 قل ص من تأثرياهتا.ي

 الحصول على األغذية وسبل المعيشة: التي تؤثر مباشرة على القوى المحركة  )ب(
تعيش نسبة كبرية من السكان الريفيني يف الفقر أو الفقر املدقع. كما أن األجور  الريفي واحلضري. الفقر 7-

قل صت املداخيل يف املناطق احلضرية والريفية  19-الزراعية أدىن مم ا هي عليه يف قطاعات أخرى لكن جائحة كوفيد
                                                      

 املتصلة به. 4-16من أهداف التنمية املستدامة والغاية  16أُنظر اهلدف   59
. جملس الرؤساء 2019األمم املتحدة  تقرير األمني العام لألمم املتحدة.. السكان، واألمن الغذائي، والتغذية والتنمية املستدامة. 2020األمم املتحدة،   60

 . 2019يار أمايو/ 29صدر يف التنفيذيني، تقرير 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/013/65/PDF/N2001365.pdf?OpenElement
https://undocs.org/en/CEB/2019/1/Add.2
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على السواء. وبصورة إمجالية، يزداد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وينتشر سوء التغذية 
 61.ا يف الفقرعلى نطاق واسع وهناك خماطر كبرية من أن يقع األشد ضعف  

يف فرص العمل، واحلصول  وبتبايناتكبري للمساواة يف الدخل، . تت سم اجملتمعات بانعدام  انعدام املساواة 8-
األصول، واخلدمات األساسية والعبء املايل غري املنصف. كما أن النساء وجمموعات السكان األصليني هي  على

 من انعدام املساواة، بسبب ازدياد خماطر 19-اجملموعات األشد معاناة  من هذا الوضع. ويفاقم تفشي جائحة كوفيد
 على خدمات الرعاية الصحية، من بني أمور أخرى. ائر الوظائف واحلصول غري املتوازنا، وخستعر ض األشد ضعف  

ورغم أهنا ال  62أعلى بكثري مم ا كانت عليه منذ عشرين سنة خلت، باتت أسعار األغذية والسلع الزراعيةو -9
والبيئية الكاملة لألغذية. ومل تعد األمناط الغذائية الزهيدة الثمن إمنا غري الصحية  االجتماعيةتعكس التكاليف 

ا إىل درجة أهنا ال تتيح لألشخاص دفع كلفة األمناط ا ما تكون متدنية جد  تشكل احلل، غري أن املداخيل غالب  
 الغذائية الصحية واملستدامة، وقد تنشأ مقايضات.

 التي تؤثر مباشرة على اإلنتاج الغذائي والزراعي وعلى عمليات التوزيع: الدوافع المحركة  )ج(
غري كفؤة ألهنا تؤدي إىل تدهور  املوارد الطبيعية. يف النظم الغذائية والزراعية  االتكنولوجيات املطبقة حالي   10-

لوجية، والصون، والزراعة العضوية، فالتقدم الفين، مبا يف ذلك يف جمال التكنولوجيات "املنهجية" )مثال  الزراعة اإليكو 
ونظم أغذية السكان األصليني، إخل.(، والرقمنة، والتكنولوجيات احليوية وغريها من النهج املبتكرة تزيد من الفرص 

 املتاحة. كما أن البحوث جارية بشأن تطويرها، وحدودها والعواقب احملتملة.
األولويات  ذ. ويف حاالت عديدة، ال تُنف  والزراعية قطاع الزراعةاالستثمار العام يف النظم الغذائية ال يطال و 11-

اليت تضعها احلكومات، وخباصة يف البلدان املتدنية الدخل، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، والبلدان 
 اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري الساحلية، بسبب االستثمارات العامة غري الكافية.

بسبب مكننة اإلنتاج وحتو له الرقمي، مبا يف ذلك  كثافة الرساميل/املعلومات يف عمليات اإلنتاجداد تز و 12-
قطاعي األغذية والزراعة. ويثري هذا األمر الشواغل واملقايضات املمكنة الستحداث وظائف العمل، يف املناطق  يف

 اد الفقر بشكل كبري.الريفية واحلضرية على السواء. ويف حال عدم توليد العمل، قد يزد
ا لقدرة النظم الغذائية والزراعية على الصمود حتدي   خرجات الغذائية والزراعيةميثل تركز أسواق املدخالت واملو 13-

عدد قليل من الشركات بالبذور، واملوارد الكيميائية، واألدوية، واآلالت، واألمسدة، واملوارد يتحكم ولعدالتها. بالفعل، 
 احليوانية وجتهيز األغذية والتجارة بالسلع.الوراثية 

                                                      
 .2020يف العامل،  حالة األمن الغذائي والتغذية. 2020منظمة األغذية والزراعة والشركاء،   61
، مت ت للمنظمة اإللكرتويناملوقع ، اإلمسية واحلقيقيةمؤشر أسعار املواد الغذائية يف منظمة األغذية والزراعة بالقيمة ، 2020منظمة األغذية والزراعة،   62

 .2020يوليو/متوز  22زيارته يف 

http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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 المتصلة بالنظم البيئية: الدوافع المحركة )د(
تتدهور األراضي، واملياه والتنوع البيولوجي بشكل تدرجيي. كما أن ندرة املياه،  ندرة املوارد الطبيعية وتدهورها. 14-

وارد البحرية واملراعي بشكل مفرط والتلوث وتدهور األراضي، وإزالة مساحات كبرية من الغابات، واستغالل امل
 مجيع املستويات هي عوامل تثري شواغل جدية. على
، بسبب االجتاهات املتزايدة يف اآلفات 19-يف املستقبل، ما بعد جائحة كوفيداألوبئة واجلوائح قد تزداد و 15-

ومقاومة مضادات امليكروبات والتزايد يف إنتاج واألمراض النباتية العابرة للحدود، وتعدي الزراعة يف املناطق الربية، 
 واستهالك املنتجات احليوانية.

صال  على النظم أ، يؤثر تغري املناخ، بفعل انبعاثات غازات الدفيئة يف القطاع الزراعي وعلى نطاق االقتصادإن و 16-
ج التنمية السائدة ذ اطق الريفية. غري أن مناالغذائية واملوارد الطبيعية، ومن املتوقع أن يسر ع وترية اجلوع والفقر يف املن

على الصعيد العاملي ما زالت تستند إىل الوقود األحفوري وانبعاثات ضخمة لغازات الدفيئة. ويف منوذج التنمية 
 احلايل، قد تظهر مقايضات بني النمو واالنبعاثات.

باحمليطات، على الصعيد العاملي. وأم ا املشاريع  ، أي تنمية األنشطة االقتصادية املتصلة"االقتصاد األزرق"ويزداد  17-
مصايد  ا على التنوع البيولوجي للمحيطات، وعلىالكربى مثل مشاريع النفط/الغاز والشحن/املرافئ فقد تؤثر سلب  

 األمساك وبالتايل، على مجيع النظم الغذائية. ولذا، تتطلب املقايضات الناشئة بلورة سياسات سليمة.
ورات املستقبلية هلذه االجتاهات التحديات بالنسبة إىل االستدامة اإلمجالية للنظم الغذائية والزراعية، وسوف تطرح التط -67

ا الفرص لتحويل النظم ، إمنا توف ر أيض  2030وخطة التنمية املستدامة لعام  أهداف التنمية املستدامةوتزيد من صعوبة حتقيق 
للمستهلكني إزاء التداعيات االجتماعية والبيئية الستهالك بعض األغذية، والوعي الغذائية والزراعية، من قبيل الوعي املتزايد 

إزاء األمناط الغذائية املغذية والصحية، وظهور تكنولوجيات جديدة، وازدياد مستوى الوعي إزاء انعدام املساواة واحلاجة إىل 
ات وعمليات التنمية التحولية الرئيسية مؤسسات أقوى وحوكمة على املستويات كافة. وسوف جيري حتليل هذه التحدي

ب الفنية حبيث تسرتشد هبا بلورة اإلطار االسرتاتيجي املقبل. ع  مبسامهة الشُ  أكرباحملددة يف العملية االستشرافية على حنو 
إضافة  إىل ذلك، سوف يتم توحيد استنتاجات عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة يف تقرير رئيسي للمنظمة 

ري حتليال  لالجتاهات والتحديات يف األجل املتوسط إىل الطويل الذي جيُ  63"مستقبل األغذية والزراعة"سلسلة  يف
 ن يواجهها يف جماالت ذات أمهية رئيسية بالنسبة إىل رؤية املنظمة وواليتها.واليت من املتوقع أيواجهها العامل،  اليت
اليت تتصدى هلا املنظمة  19-ر األحداث احمليطة جبائحة كوفيدبتطو  وسوف تبقى هذه االجتاهات الرئيسية متأثرة  -68
جلائحة افالصدمة االقتصادية اليت تسب بت هبا  64والنهوض منها. 19-إطار برناجمها الشامل لالستجابة إىل جائحة كوفيد يف

مداد الغذائي إىل اخلطر، عر ض سالسل اإلحبد  ذاهتا واألضرار اجلانبية النامجة عن اإلقفال واالنكماش االقتصادي تُ 
ا مع هنج األمم املتحدة "إلعادة البناء بشكل أفضل"، يرمي الربنامج البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ومتشي   يف وخباصة

 65إىل التخفيف من وطأة اآلثار املباشرة للجائحة وتعزيز قدرة النظم الغذائية وسبل املعيشة على الصمود يف األجل الطويل.
تتب ع وتقاسم املعلومات ذات الصلة بالسياسات عن التدابري اليت تعتمدها البلدان  (1)ز اإلجراءات على ما يلي: وترك

                                                      
63  http://www.fao.org/publications/fofa/ar/  
64  http://www.fao.org/news/story/ar/item/1298210/icode/  
65  19/ar-partners/covid-http://www.fao.org/partnerships/resource/  

http://www.fao.org/publications/fofa/ar/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1298210/icode/
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/ar/
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والتوصيات بشأن السياسات من خالل  66القرارات املتعلقة بسياسات األغذية والزراعة تحليلل املنظمة خالل أداة من
دعم البلدان املنخفضة الدخل يف استباق آثار اجلائحة  (2)؛ 19-حمددة متصلة جبائحة كوفيد 67موجزات سياساتية

األمن الغذائي وسبل العيش والتخفيف من وطأهتا، وخباصة على النساء واجملموعات األكثر ضعفا  وعرضة  للخطر؛  على
ودعم تقييم  (4)على التجارة العاملية يف األغذية وعلى األسواق؛ 19-املسامهة يف التخفيف من آثار جائحة كوفيد (3)

 .املخاطر والرقابة وبناء القدرات من أجل تيسري الكشف املبكر عن طوارئ األمراض واحتواء انتشار هذه األمراض

 وما بعدها 2021-2020مجاالت األولوية في عمل المنظمة على األغذية والزراعة في الفترة  - ارابعا 

لزراعة عن االجتاهات والتطورات الوارد وصفها يف القسم تنبثق جماالت األولوية يف عمل املنظمة على األغذية وا -69
ا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، باعتبارها حامسة األمهية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الثالث، وتساهم أيض  

والبيانات واملعلومات، وضع املعايري واملواصفات،  -املنظمة هذه األولويات من خالل وظائفها الرئيسية الشاملة. وتعاجل
 ، وتنمية القدرات، واملعرفة والتكنولوجيات، والشراكات، والدعوة واالتصاالت.حول السياسات واحلوار

، وتعقيدها، واحلاجة إىل هُنُج أكثر تكامال  ومشولية، 2030وتتطلب الطبيعة التحولية خلطة التنمية املستدامة لعام  -70
ت  جديدة وآليات حوكمة جديدة ستكون هلا آثار عميقة على طريقة ختطيط البلدان ومشرتكة بني القطاعات ومنهجية أدوا

مستوى الوعي إزاء  وقد رفعت اخلطة .لرباجمها يف جمال األغذية والزراعة، واألمن الغذائي والتغذية وكيفية تنفيذها ورصدها
 68حملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.الدور الرئيسي الذي ستؤديه النظم الغذائية كمنطلق لتسريع وترية التقدم ا

يتطلب  2030اإلقرار بالرتابط بني أهداف التنمية املستدامة والرتويج لاللتزامات الدولية لتحقيق خطة التنمية لعام  أن كما
متكافئة للعمل ا ا للنمو الشامل وفرص  من البلدان أن تقوم بذلك وأن تول د يف الوقت ذاته، ومن بني أمور أخرى، فرص  

الالئق، سيما أهنا ضرورية الستئصال الفقر، ومعاجلة مواطن انعدام املساواة االجتماعية واالقتصادية، واحلفاظ على التنوع 
 البيولوجي وبيئة املوارد الطبيعية، والتخفيف من وطأة الضغوطات املتزايدة لتغري املناخ.

املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية مثل تغري  املناخ، واملساواة كذلك، فإن القضايا املشرتكة احملددة يف اخلطة  -71
عمل املنظمة اليت تستمر يف تعزيز عملية تعميم هذه اجملاالت كل  بني اجلنسني، والتغذية واحلوكمة تنعكس بشكل جيد يف  

 صول على موارد منتجة، وخدمات  يف براجمها. وتدعم املنظمة البلدان يف سد  الفجوات اليت ما زالت قائمة من حيث احل
إىل تعزيز االهتمام الذي يوىل إىل قضايا  2030وفرص اقتصادية، وعلى قدرة صنع القرارات. وتدعو خطة التنمية لعام 

ا تعميم التغذية من خالل الزراعة املراعية للتغذية وجرت بلورة رؤية املساواة بني اجلنسني يف عمل املنظمة. وقد مت حالي  
 69اسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، الستعراضها من جانب اللجنة.جديدة و 

والعمل على الطوارئ والقدرة على الصمود من خالل  70وتواصل املنظمة تنفيذ اسرتاتيجيتها بشأن تغري املناخ -72
االستجابة لالحتياجات املباشرة للبلدان املتأثرة بالكوارث، واألزمات والنزاعات، مبا يف ذلك النزاعات املمتدة، ومعاجلة 

                                                      
66  /home/en-action/fapda/fapda-http://www.fao.org/in 
67  briefs/ar-ncov/resources/policy-http://www.fao.org/2019/  

 .تسخري العلم لتحقيق التنمية املستدامة –: املستقبل اآلن 2019تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام   68
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 

 )COAG/2020/23(مشروع الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية   69
70  i7175e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/ar/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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وكالة  13ىل جانب ملواطن الضعف واملخاطر اليت هتد د نظمها الزراعية والغذائية. وقد سامهت املنظمة، إ ةالرئيسي األسباب
 71لألمم املتحدة يف بلورة توجيهات األمم املتحدة املشرتكة بشأن القدرة على الصمود.

ومت دمج البيانات، واملعلومات واإلحصاءات يف برامج املنظمة، وخباصة لتحسني قدرات البلدان على صياغة  -73
الغذائي، وسوء التغذية، وتغري  املناخ، وكذلك الزراعة سياسات قائمة على األدل ة ورصد تأثريها. ويستلزم رصد انعدام األمن 

والتنمية الريفية، ورفع التقارير بشأهنا، بيانات موثوقة وحسنة التوقيت تكون مفص لة بشكل منهجي حبسب اجلنس، والعمر 
 وغريها من املتغريات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية.

املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وبإمكان التكنولوجيات  وسوف تضطلع الرقمنة بدور متزايد األمهية يف -74
الرقمية أن جتعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة، وأن تساعد يف رفع التحديات بضمان األمن الغذائي للجميع، وحتسني 

التكنولوجيات الرقمية واسعة  سبل العيش الريفية وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام. ورغم أن الفرص اليت تتيحها
 ا على بعض املخاطر الكامنة.شأهنا إحداث حتوالت عميقة، غري أهنا تنطوي أيض   منو 

، 2020وبناء  على طلب مؤمتر وزراء الزراعة الذي انعقد يف سياق املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف برلني عام  -75
( اقرتاح استضافة املنصة الدولية لألغذية والزراعة 2020جملس املنظمة، خالل دورته الرابعة والستني بعد املائة )يوليو/متوز  أقر  

الرقمية، وطلب مراجعة اختصاصات املنصة من قبل جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات وجلنة الربنامج وجملس 
متعدد أصحاب املصلحة يضم األعضاء، ومنظمات املزارعني،  بادرة الطوعية منتدى  وسوف تشكل هذه امل .72املنظمة

والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين وجمتمع املعرفة لتحديد ومناقشة املنافع واملخاطر احملتملة اليت قد تنشأ عن تطبيقات 
فري الدعم لصانعي السياسات والتوصيات التكنولوجيا الرقمية يف جمال األغذية والزراعة. وسيكون من األمهية مبكان تو 

القائمة على األدلة وأفضل املمارسات لتعزيز الرقمنة يف قطاعي األغذية والزراعة، والتصدي للتحديات الفنية، واالجتماعية 
 واألخالقية اليت تواجهها األغذية والزراعة يف سياق التكنولوجيات الرقمية.

ق الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة قضايا وأولويات مستجدة متنوعة، ويف هذا اإلطار اإلمجايل، تعاجل وثائ -76
الرتكيز بصورة خاصة على موضوع هذه الدورة "الثروة احليوانية املستدامة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة" وتأثري جائحة  مع

على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين  على األمن الغذائي والتغذية. كذلك، إن العديد من البنود املدرجة 19-كوفيد
هامة يف جماالت العمل ذات األولوية لتنظر فيها  للجنة الزراعة تناقش االجتاهات والتحديات الرئيسية، وتوفر إسهامات  

ز إنتاجية صغار اللجنة، مثل تقييم وحتسني مسامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والتغذية واألمناط الغذائية الصحية، وتعزي
احللول  مريب ورعاة احليوانات، وتطوير املعرفة واألدوات لتوجيه سياسات البلدان واستثماراهتا يف جمال الثروة احليوانية، ووضع

للحد من اآلثار السلبية للثروة احليوانية على البيئة، وتعميم الرعوية واملراعي يف عمل املنظمة. وبصورة خاصة، ُقدم اقرتاح 
، وأقر  به ء جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية تابعة للجنة الزراعة، بناء  على طلب اللجنة يف دورهتا السادسة والعشرينبإنشا

القضايا  هذه، سوف تقوم هذه اللجنة الفرعية برصد قة عليهالرابعة والستني بعد املائة. ويف حال املوافاجمللس يف دورته 
 روة احليوانية وجماالت العمل ذات األولوية، وتقد م التقارير بشأهنا إىل جلنة الزراعة.والقضايا األخرى املتصلة بالث

وميكن تلخيص جماالت العمل ذات األولوية للمنظمة ضمن أربعة مواضيع مرتابطة ببعضها بشكل وثيق وشاملة،  -77
غذائية مستدامة، تشمل األغذية سوف تقوم جلنة الزراعة باستعراضها يف دورهتا السابعة والعشرين: )ألف( إقامة نظم 

                                                      
 )توضع اللمسات األخرية عليها( 2020لعام  توجيهات األمم املتحدة املشرتكة بشأن القدرة على الصمود  71
 http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf  ك( 21)الفقرة  CL 164/Rep تقرير اجمللس، الوثيقة  72
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والزراعة املستدامتني مع الرتكيز على الثروة احليوانية املستدامة، وخطة األغذية احلضرية، واالسرتاتيجية احملدثة للمنظمة بشأن 
ت رئيسية سالمة األغذية، والرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، ومعاجلة الفاقد واملهدر من األغذية وجماال

أخرى؛ ومتكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني من الوصول إىل االبتكار، )باء( املناخ واملوارد الطبيعية 
البيولوجي، واألراضي واملياه( والتصدي ملختلف خماطر األزمات والتحديات البيئية: احلد  من خماطر الكوارث وإدارهتا،  )التنوع

وارد الطبيعية؛ )جيم( معاجلة التهديدات اليت تطرحها اآلفات واألمراض للصحة النباتية، واحليوانية والبشرية وتغري املناخ وامل
على األغذية والزراعة، واجلراد الصحراوي وهتديد األمراض  19-من خالل هنج صحة واحدة، وخباصة تأثري جائحة كوفيد

 فية للشباب.احليوانية املنشأ؛ و)دال( إعادة إحياء املناطق الري

 73إقامة نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع -ألف

تشمل النظم الغذائية اجملموعة الكاملة من األطراف الفاعلة وأنشطتها املرتابطة إلضافة القيمة املعنية باإلنتاج والتجميع  -78
نتجات الغذائية الناشئة عن الزراعة، والثروة احليوانية، والغابات ومصايد والتجهيز والتوزيع واالستهالك والتخلص من امل

األمساك، وبيئات املوارد االقتصادية، واالجتماعية والطبيعية األوسع نطاقا  اليت تكون مرتسخة فيها )منظمة األغذية والزراعة، 
وجه  والوقاية، والتكي ف، واالستيعاب والتحو ل يفاالستباق،  أمكنها على الصمود إذا ويكون النظام الغذائي قادر   74(.2018

ا إذا أمكنه توفري األمن الغذائي والتغذية حبيث ال تتعرض إىل اخلطر القواعد الصدمات والضغوطات، ويكون مستدام  
 االقتصادية، واالجتماعية والبيئية الضرورية لتوليد األمن الغذائي والتغذية لألجيال القادمة.

 .الغذائية واملقايضات الصعبة اليت سوف تواجهها البلدان خالل مرحلة حتو هلا يطرح حتديات كبرية إن تعقيد النظمو  -79
صادق  ل النظم الغذائية كمنظمة حكومية دولية عاملية، واإلقرار هبا كوسيط  واملنظمة يف موقع يسمح هلا دعم عمليات حتو  

تضمن  من خالل تطبيق وظائفها الرئيسية، بإمكان املنظمة أنومصدر معلومات ال مثيل له عن كل جوانب النظم الغذائية. و 
االتساق يف العمل على املستويات العاملية، والوطنية واحمللية. ووافق اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة على إنشاء 

عم الذي تقدمه املنظمة إىل أعضائها عىن بـالنظم الغذائية وسالمة األغذية من أجل توفري قيادة اسرتاتيجية للدشعبة جديدة تُ 
من أجل تطوير نظم غذائية أكثر استدامة. ومن خالل العمل بالتنسيق الوثيق مع الوحدات الفنية األخرى واملكاتب 
امليدانية، سُتكل ف الشعبة إدماج التحاليل العلمية واالقتصادية للمنظمة من أجل توفري إرشادات حمسنة بشأن السياسات 

 .رات اهلادفة يف النظم الغذائيةواالستثما
وقد تزايد الطلب على منظمة األغذية والزراعة لتحسني دمج دعمها الطويل األمد لتطوير النظم الزراعية والغذائية.  -80

زيادة  ا يف حتديد النهج الكفيلة بإحداث حتو ل يف النظم الغذائية ويف الدعوة، على أعلى مستوى، إىلا رائد  وتؤدي املنظمة دور  
وتنفيذها يف النظم الغذائية. وإن اسرتاتيجيات املنظمة ومبادراهتا اجلديدة  هبا االهتمام بالطريقة اليت يتم تصميم التدخالت

تسرتشد بالتحو ل إىل نظم غذائية أكثر استدامة وتدعمه بشكل متزايد، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التجارة ومؤسسات 
االستثمارات وجودهتا؛ والتطورات يف نظم األغذية احلضرية؛ وعمل الشباب من خالل األعمال الزراعية؛ وارتفاع مستويات 

تطوير سلسلة قيمة مستدامة؛ واحلد  من الفاقد واملهدر من األغذية؛ واللجوء إىل هنج صحة واحدة ملعاجلة اآلفات واألمراض 
 .احليوانية العابرة للحدود والتهديد املتنامي ملقاومة مضادات امليكروبات

                                                      
 على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة. 11-1و 9-1، و8-1، و7-1، و6-1، و4-1، و3-1، و1-1البنود  73
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وتبقى األمناط الغذائية الصحية والتغذية األولويات الرئيسية للمنظمة وتدعم النظم الغذائية لتعزيز القدرات احمللية،  -81
والقطرية واإلقليمية. وقد وضعت املنظمة موجزا  عن مفهوم وإطار النظم الغذائية املستدامة، كما بلورت الرؤية واالسرتاتيجية 

الغذائي والتغذية. ويرمي النهج إىل عدم إمهال أحد، ويرك ز على متكني النساء والشباب  لعمل املنظمة يف جمال األمن
املركز العاملي للنظم  هي يف طور إطالقع املنظمة النظم الغذائية للسكان األصليني، و األرياف. عالوة  على ذلك، تشج   يف

، ومراكز البحث، واألوساط األكادميية، ومنظمات الغذائية للسكان األصليني الذي سوف يشكل منصة  جتمع بني اجلامعات
 اليت تعمل على تعزيز التعل م من النظم الغذائية للسكان األصلينيريها من اجلهات الفاعلة املعنية السكان األصليني، وغ

 ، واحلفاظ عليها والرتويج هلا.النقاشات حول السياسات يف
 ، فرصة  2021 ذائية، الذي سيعقده األمني العام لألمم املتحدة يف عامويتيح مؤمتر قم ة األمم املتحدة بشأن النظم الغ -82

ساحنة للمنظمة إلبراز ما تقوم به ولتسليط الضوء بشكل أكرب على دورها القيادي والنهوض به لتحقيق اهلدف الشامل 
ملؤمتر القمة املتمثل يف مساعدة أصحاب املصلحة على حتسني فهم وإدارة اخليارات املعقدة اليت تؤث ر يف مستقبل النظم 

سُتدعم بأدلة دامغة واليت ميم عملية حتضريية شاملة لتوفري املعلومات للقمة، الغذائية. وتشارك املنظمة بشكل ناشط يف تص
ومستقلة للتعامل مع التحديات املعقدة املرتابطة، أو املتصلة يف ما بينها، اليت جيب التصدي هلا إذا أريد  إجياد نظم غذائية 

ف من أمانة القمة، اليت سيتم استضافة فرعها الفين وقد أنشأ األمني العام لألمم املتحدة هيكل حوكمة يتأل .أكثر استدامة
يف املنظمة، لدعم جهود املبعوث اخلاص لألمني العام ملؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية الذي ستوفر القيادة والتوجيه والتوج ه 

 .االسرتاتيجي ملؤمتر القمة
وهو حتالٌف للجهات الفاعلة يف جمال املساعدة  وستواصل املنظمة عملها للشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية؛ -83

دها االلتزام بالتصدي لألسباب الرئيسية لألزمات الغذائية والرتويج للحلول املستدامة وح  اليت ي اإلنسانية، والتنمية والسالم
على امتداد حمور من خالل تقاسم التحليالت واملعرفة، وتعزيز تنسيق االستجابات القائمة على األدلة واجلهود اجلماعية 

 .75العمل اإلنساين واإلمنائي والسالم

التصدي لمخاطر األزمات المتعددة وللتحديات البيئية: الحّد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وتغير  -باء
 76المناخ والموارد الطبيعية

 تعميم احلد  من خماطر الكوارث وإدارهتا، وتغري املناخ يف قطاعي األغذية والزراعة  -أ
عترب قطاعات األغذية والزراعة ضرورية للتنمية البشرية وهي يف صميم االستجابة العاملية لتغري املناخ. وإن النظم تُ  -84

ضة بشكل خاص آلثار تغري املناخ، والظواهر املناخية القصوى والبطيئة احلدوث. ويف الوقت ذاته، الزراعية والغذائية معر  
باس احلراري، إمنا توف ر حلوال  مناخية هامة من خالل ختزين الكربون يف الرتبة تشكل مصادر هامة النبعاثات غازات االحت

مشرتكة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. افع من ما يرافقها من ويف األشجار مثال ، ولقدرهتا على الصمود مع
االجتماعي واالحتياجات إضافة  إىل الفرص وتنظر اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغري املناخ يف مواطن الضعف اخلاصة بالنوع 

ا ما تتعرض النساء بشكل أكرب ملخاطر املناخ مقارنة بالرجال. وتقدم املنظمة والقدرات املتصلة بتغري املناخ، سيما أنه غالب  
تحدة اإلطارية الدعم خلطط العمل املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف االتفاقات البيئية متعددة األطراف )اتفاقية األمم امل

                                                      
75  /http://www.fightfoodcrises.net 
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بشأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي( واآلليات املالية )مرفق البيئة العاملية 
والصندوق األخضر للمناخ(. ومن خالل تنفيذ إطار سنداي للحد  من خماطر الكوارث، واتفاق باريس، وعمل كورونيفيا 

لزراعة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، سوف تستمر املنظمة يف مساعدة البلدان يف حتقيق املشرتك بشأن ا
األهداف املتصلة باحلد  من خماطر الكوارث، واملناخ، وتدهور األراضي والتصحر. كما أن النهج الزراعي املراعي للمناخ 

 الجتماعي واالقتصادي، ويعاجل القيود اليت تواجهها املرأة.يدعم تكييف املمارسات اإليكولوجية والزراعية مع السياق ا
 وقد قد مت املنظمة التقرير عن تنفيذ االسرتاتيجية يف جمال تغري املناخ ضمن تقرير تنفيذ الربنامج للفرتة  -85

امال  يف فرتة ك  ا. ويف حني ليس من املتوقع جتديد االسرتاتيجية، واإلجراءات وإطار النتائج اخلاصة هبا جتديد  2018-2019
سوف جيري حتديث مؤشرات اإلبالغ وخطة العمل التابعة هلا حبيث تكون متسقة ومتماشية مع اإلطار الية، السنتني احل

من أهداف التنمية  13ا للهدف االسرتاتيجي املقبل، فضال  عن التوصيات الصادرة عن التقييم الذي جتريه املنظمة حالي  
 بتقييم االسرتاتيجية وأنشطة املنظمة.ا املستدامة، والذي يقوم أيض  

ا يساعد يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، وبناء القدرة ا عام  وسوف تشكل الزراعة اإليكولوجية هنج   -86
على الصمود من خالل زيادة القدرة على التكيف والتخفيف من الضعف يف النظم اإليكولوجية الزراعية، عرب تعزيز صحة 

التنوع البيولوجي والتنوع بشكل إمجايل، أي عرب دمج خمتلف السالالت، واألصناف واألنواع يف النظم مع احلفاظ الرتبة، و 
ا املنافع املشرتكة للتخفيف من اآلثار، وال سيما تلك املتصلة على اإلنتاجية واستقرار املردود يف الوقت ذاته. وتتحقق أيض  

 احلاجة إىل استخدام األمسدة االصطناعية. بزيادة املواد العضوية يف الرتبة وتقل ص
 والغذائيةتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية   -ب
م مشروع خطة العمل ويُقد   77االسرتاتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية. 2019اعتمد اجمللس عام  -87

والقطاعات  79على طلب الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس.بناء   78،لتنفيذ االسرتاتيجية إىل اللجنة الستعراضه
ا املسامهة يف محاية التنوع البيولوجي. فالزراعة املستدامة مة الرئيسية للتنوع البيولوجي، إمنا ميكنها أيض  الزراعية هي املستخد  

النظم اإليكولوجية، وإزالة الغابات هي اإلجابة لعكس االجتاهات اليت تؤدي إىل خسارة التدهور البيولوجي، وتضر ر 
والتدهور اإلمجايل للموارد الطبيعية. وإذا مت ت إدارة النظم اإليكولوجية األرضية واملياه العذبة والبحرية بطريقة مستدامة، ميكن 

ا، وتدوير تساهم القطاعات الزراعية يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي. وهي تشمل احلفاظ على جودة املياه وكميته أن
املغذيات، وتكوين الرتبة واستصالحها، ومكافحة التآكل، واحتجاز الكربون، وحتسني قدرة النظم اإليكولوجية على 

املوئل لألنواع الرب ية واألعداء الطبيعيني، ومكافحة اآلفات البيولوجية، والتلقيح واحلد  من خماطر مبيدات  وتوفري الصمود،
، مبا يف ذلك املبادرة الدولية املتعلقة 2020-2011طة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة اآلفات. ومن خالل تنفيذ اخل

بامللقحات، تساعد املنظمة البلدان يف حتقيق األهداف املتصلة بالتنوع البيولوجي، ونظم اإلنتاج القادرة على الصمود وخطة 
 .2030التنمية املستدامة لعام 

هي يف صلب العديد من جداول األعمال العاملية واألطر الدولية للسياسات، وسوف تشكل  واإلدارة املستدامة للرتبة -88
ا يف جناح عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية. ا رئيسي  خدمات التنوع البيولوجي للرتبة والنظم اإليكولوجية عنصر  

                                                      
77   http://www.fao.org/3/ca7722ar/ca7722ar.pdf 
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يف إطار الشراكة العاملية  البيولوجي للرتبة واستخدامه على حنو مستداموتقود املنظمة عملية تنفيذ املبادرة الدولية حلفظ التنوع 
ملؤمتر األطراف املنظمة إىل النظر يف إعداد تقرير عن حالة املعرفة بشأن التنوع البيولوجي للرتبة  14/30للرتبة. ودعا القرار 

جمموعة اخلرباء  أعضاء ة العاملية للرتبة، معيشمل الوضع احلايل، والتحديات واإلمكانات املستقبلية. وقامت أمانة الشراك
احلالة الراهنة والتحديات  -الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة، بإعداد تقرير "عن حالة املعرفة والتنوع البيولوجي للرتبة

ا إجراء استعراض أيض  . وطلب مؤمتر األطراف 2020واإلمكانات املستقبلية" الذي سوف يُطلق يف اليوم العاملي للرتبة عام 
لتنفيذ املبادرة الدولية حلفظ التنوع البيولوجي للرتبة واستخدامه على حنو مستدام. وقد قدمت املنظمة والشراكة العاملية للرتبة 

 الدعم ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف استعراض املبادرة ويف إعداد خطة عمل جديدة واسرتاتيجيات لتنفيذ املبادرة.

 80معالجة التهديدات الناشئة المحدقة بالصحة البشرية، والحيوانية والبشرية -جيم

تزايد ظهور اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود والتهديدات املتعلقة بسالمة األغذية وانتشارها لقد  -89
 النظم اإليكولوجية، والتكثيف الزراعي، بشكل كبري يف السنوات األخرية. وقد لعب كل من العوملة، والتوسع احلضري، وتغري

ا يف ذلك. وقد غري  تغري  املناخ واألنشطة البشرية النظم اإليكولوجية، وقل ص التنوع والتجارة، فضال  عن تغري املناخ، دور  
جارة الدولية البيولوجي ويول د مواقع جديدة ميكن أن تتكاثر فيها اآلفات. ويف الوقت ذاته، تضاعف حجم السفر الدويل والت

ا كبرية للنباتات ضرار  وتسب ب أثالث مرات يف العقد األخري، وبالتايل ميكن أن تنتشر اآلفات واألمراض بسرعة يف العامل 
سبل  ل إىل أوبئة مع آثار مد مرة علىوتتحو  كبرية ه التهديدات يف مناطق جغرافية  ذاألصلية والبيئة. كذلك، ميكن أن تنتشر ه

ا وخباصة حني تؤثر هذه األمراض واآلفات على البشر. وأمنهم الغذائي وتغذيتهم وعلى الصحة البشرية أيض  عيش السكان، 
وبالتايل، يشكل تعزيز قدرات البلدان واألقاليم للتصدي بفعالية أكرب للتهديدات اليت تطرحها هذه التحديات أولوية قصوى 

إدارة  من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، وإطار قت إليها يف برنامج نظام الوقايةوقد تطر  للمنظمة، 
 أزمات السلسلة الغذائية، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وغريها من املبادرات والربامج اهلامة.

تأثري من خالل وسوف تواصل املنظمة دعم التخلص التدرجيي من األمراض احليوانية العابرة للحدود والشديدة ال -90
توفري الدعم الفين والسياسايت لألعضاء يف بلورة خططها الوطنية للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود ذات 
الصلة والتخلص منها مثل مرض احلم ى القالعية وطاعون اجملرتات الصغرية، برعاية اإلطار العاملي ألسلوب املكافحة التدرجيي ة 

تعمل املنظمة مع  حليوانية العابرة، مبا يساند التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية واجملرتات الصغرية. وسوفلألمراض ا
الشركاء القطريني لوضع أطر  قانونية وسياساتية، وتعزيز القدرات الوطنية يف املراقبة والتشخيص ودعم االستجابة حلاالت 

 ظم الغذائية على الصمود يف وجه األزمات.الطوارئ والتأهب هلا لتعزيز قدرة الن
وضمن مبادرة اإلطار العاملي ألسلوب املكافحة التدرجيي ة لألمراض احليوانية العابرة للمكافحة العاملية حلم ى اخلنازير  -91

خلنازير ، سوف تدعم املنظمة اآلليات الوطنية واإلقليمية لتحسني قدرة البلدان على مكافحة مح ى ا(2025-2020)األفريقية 
األفريقية، وحتسني التنسيق والتعاون بني أصحاب املصلحة الرئيسيني من القطاعني اخلاص والعام، والتقليل إىل احلد  األدىن 

ا مدمرة من آثار مح ى اخلنازير األفريقية. وهتدف املبادرة بصورة خاصة إىل معاجلة انتشار هذه احلم ى يف آسيا، اليت تول د آثار  
 ش، واألمن الغذائي والتغذية.على سبل العي
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ع النطاق اجلغرايف للعديد من األمراض احليوانية العابرة للحدود اليت حتملها النواقل، وبفعل تغري  املناخ والعوملة، توس   -92
واملثل األخري عليها كان انتشار مرض اجللدي العقدي باجتاه الشمال والشرق من موقعه التارخيي يف أفريقيا، حنو أوروبا 

ا حنو آسيا. وسوف تعمل املنظمة مع البلدان واملنظمات اإلقليمية لتقييم انتشار األمراض اليت حتملها النواقل، ؤخر  وم
القدرات يف جمال الكشف املبكر واالحتواء، ودعم التخطيط للطوارئ للتقليل إىل احلد  األدىن من اآلثار على األمن  وتعزيز

املنظمة على صعيد العالقة بني صحة احليوان وتغري املناخ على تعزيز وتوسيع الغذائي وسبل العيش. كذلك، سوف تركز 
املنصات العاملية والوطنية، والبىن التحتية واألدوات للوقاية من حاالت الطوارئ املتصلة بالصحة احليوانية اليت يسب بها تغري 

عزيز القدرة على توقع التهديدات املستقبلية املناخ، والتأهب واالستجابة هلا. وسوف حيظى هذا العمل بدعم البحوث لت
 يسببها أو يفاقمها تغري املناخ. اليت
وسوف تواصل املنظمة واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعم البلدان يف تنمية قدراهتا على رصد خماطر آفات  -93

على تأمني التعاون بني الدول يف جمال النباتات واالستجابة هلا واحلفاظ على إمداداهتا الغذائية، وسوف تستمر يف العمل 
 محاية املوارد النباتية العاملية من انتشار اآلفات النباتية وانتقاهلا. 

العمليات يف منطقة القرن األفريقي ، تطو رت فورة اجلراد الصحراوي. وتواصل املنظمة 2020ومنذ يناير/كانون الثاين  -94
آسيا، وخباصة يف إيران وباكستان، واالستعداد ألي تفشي للجراد يف غرب ز الدعم يف جنوب غرب وتعز  الكربى واليمن، 

 -أفريقيا ومنطقة الساحل. كذلك، جيب أن يتسع نطاق اجلهود حبيث تتصد ى للتهديد الذي يطرحه اجلراد الصحراوي
يا من غزوات اجلراد ، عانت البلدان يف شرق أفريق2020ا يف العامل. ومنذ بداية عام وهي اآلفة املهاجرة األكثر فتك  

الصحراوي األسوأ منذ عقود. ونظرا  النتشار الغزوات يف أجزاء أخرى من أفريقيا وآسيا، يتسم الوقت بأمهية جوهرية. بالتايل، 
الضروري تعزيز الدعم مباشرة  لتاليف انتشار اجلراد بشكل أكرب، وينبغي اختاذ التدابري االستباقية حلماية سبل عيش  من

 ومالكي املاشية.املزارعني 
ا ما تظهر ممرضات جديدة األمراض اليت تنقلها األغذية حيث غالب  ب علم األوبئة اخلاصويف العقود األخرية، تغري   -95
األخرية. وبالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي،  19-غري متوقعة على نطاق البلد أو العامل، مبا يف ذلك جائحة كوفيد أو

إلقليمية وغريهم من الشركاء يف التنمية، تنف ذ املنظمة جمموعة من األنشطة اليت تساهم يف تعزيز واجلماعات االقتصادية ا
يف عمل األجهزة الدولية  مشاركتهااألعضاء ودعم لدى  لنظم الوطنية ملراقبة األغذيةسالمة األغذية. وتشمل هذه األنشطة ا

 لوضع املعايري.
وهي املنظمة البارزة لوضع املواصفات العاملية لسالمة األغذية مبا يوف ر وتستضيف املنظمة هيئة الدستور الغذائي،  -96

احلماية للصحة البشرية ويضمن املمارسات العادلة يف التجارة العاملية باألغذية. وهبدف تعزيز التنسيق الدويل وااللتزام بتوفري 
حتاد األفريقي من خالل تفعيل املنطقة القارية ا للجميع، سوف تتعاون املنظمة بشكل أوثق مع مفوضية االأغذية أكثر أمان  

 للتجارة احلرة يف أفريقيا واهليئة األفريقية لسالمة األغذية.
وسوف تواصل املنظمة استخدام أداة تقييم نظام مراقبة األغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  -97

حساب يوف ر ليل قائم على األدلة ألداء النظم الوطنية ملراقبة األغذية. و العاملية بشكل مكثف لتمكني البلدان من إجراء حت
الدعم لتعزيز البىن الوطنية للدستور الغذائي. كذلك،  أمانة الدستور الغذائي املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية

نتاج الغذائي املتطورة أن تغري  أمناط التلوث. جديدة لسالمة األغذية، كما ميكن لنظم اإل ميكن أن يول د تغري املناخ هتديدات  



COAG/2020/2 27 

 

وللتخفيف من وطأة اآلثار السلبية احملتملة للتحديات الناشئة يف جمال سالمة األغذية على الصحة العامة والتجارة، تدعم 
 ر ظهورها. وتبين املنظمة القدرات يف البلدان املتأثرة ملساعدهتا يف االستعداد هلذه التهديدات اجليدة وإدارهتا فو 

 إعادة إحياء مجاالت سبل العيش القائمة على الزراعة واألغذية للشباب -دال

مليون داخل جديد إىل سوق العمل كل عام. ويف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل،  40ا هناك حالي   -98
بنمو مماثل يف الوظائف غري الزراعية. التوسع احلضري السريع مل يرتافق كما أن يتجاوز النمو السكاين منو األعمال،  

كبرية للشباب يف أفريقيا، فإن تسخري الفرص   ايتيح فرص   أساسي للتنمية االقتصادية وجمالٌ  أن الزراعة حمركٌ  إىل ونظرا  
لوجيا التنمية الريفية واإلقليمية، وريادة األعمال يف املؤسسات الزراعية واالبتكارات، مبا يف ذلك االبتكارات يف تكنو  ف

املعلومات واالتصاالت، على امتداد سالسل القيمة، يساهم يف حتسني صورة القطاع، ويزيد اإلنتاجية والعوائد 
 ا أكرب من الشباب.عدد   بح فرص عمل جديدة، وبالتايل يستقطاالستثمار ويتي على
ة، بلورت املنظمة خطة عمل لدعم هذه اجلهود ولغرض إعادة إحياء املناطق الريفية، بناء  على طلب جلنة الزراعو  -99

للشباب يف الريف ترمي بصورة خاصة إىل املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل متكني النساء والرجال 
الشباب الريفيني على قدم مساواة، ومحاية األطفال وغريهم من جمموعات الشباب املستبعدة، وإعادة إحياء املناطق الريفية 

شطة داخل املزرعة وخارجها وعدم إمهال أحد. وسوف يتحقق ذلك من خالل حتسني التوجيهات بشأن من خالل األن
السياسات، ودعم احلكومة وأصحاب مصلحة آخرين واستهداف الربامج املعيارية وامليدانية للمنظمة املعنية بقضايا متصلة 

على التعليم، والعمل الالئق، واألسواق، واخلدمات  بالشباب، هبدف تعزيز مشاركة الشباب يف عمليات صنع القرار واحلصول
ا خطة العمل للشباب يف الريف إىل تشجيع التمكني وقيادة الشباب، وإىل تيسري االستشارية والتمويل الريفي. وترمي أيض  

والذين ميكنهم  مشاركة الشباب يف عمليات صنع القرار، وخباصة للشباب املهمشني واحملرومني، والشباب يف املناطق النائية،
احلصول على اإلنرتنت وقنوات االتصال األخرى بشكل حمدود. وسوف تتعاون املنظمة مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة 

متسق للعمليات املتمحورة حول  والشركاء ذات الصلة على الصعيد العاملي، واإلقليمي والقطري لتعزيز ووضع تصميم  
 .سنيللمساواة بني اجلنالشباب واملراعية 

الضوء على أمهية نظم األغذية احمللية. وهبدف ضمان األمن الغذائي والتغذية يف هكذا  19-وقد ألقت جائحة كوفيد -100
أزمة، من الضروري تأمني القدرات لتوفري أغذية مغذية، وخباصة األغذية الطازجة على املستوى احمللي أو اإلقليمي. 

عدد من الطرق، مبا يف ذلك على سبيل املثال وليس احلصر، يف جمال األمن النساء الريفيات بشكل غري متناسب يف  وتتأثر
الغذائي والتغذية، واالفتقار إىل الوقت، والوصول إىل املرافق الصحية، واخلدمات والفرص االقتصادية، والعنف القائم 

 19-صادية جلائحة كوفيد. كذلك، تدعم املنظمة البلدان يف استكشاف التداعيات االجتماعية واالقتنوع اجلنس على
النظم الغذائية واالقتصادات الريفية، والتخفيف من وطأة آثار اجلائحة على النساء والفتيات الريفيات من خالل  على

اليت تعاجل االحتياجات اخلاصة للرجال و والتعايف منها  19-ائحة كوفيدجل تصميم إجراءات سياساتية يف خطط االستجابة
 والنساء يف الريف.

 


