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 موجز
 
 راجوع والتولويات الصوادرة عون اللجوان  تلخص

 
هذه الوثيقة مناقشة األولووتت الفنيوة جوجوب ارطوار االسورتاتيجي امل

الفنية. وعند إعداد هذه الوثيقة، كانت قد ع قدت كل املؤمترات ارقليمية اخلمسة ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( 
 .2018وكل الدورات األربع للجنة الفنية لعام 

  2018ت اللجوووان الفنيوووة يف االواهوووات واملسوووائل املسوووتجدة الوو  سوووتؤثر علوووى األرجووو  يف عمووول املنظموووة يف الفووورتة نظوور و-
جية، إذ حوّددت اواالت العمول الو  تسوتالق إيال هوا ي. ولّبت انتباهها على األولووتت مومن األهوداال االسورتات2021

 الصلة يف جدول األعمال. يواملناقشات حتت البند ذحملة عامة عن األولوتت  1انتباهاً خالاً. ويوفّر امللالق 
  ووز الزراعووة املسووتدامة،  موالوولةوطلبووت ةنووة الزراعووة إىل منظمووة األغذيووة والزراعووة إعووداد مسووودة قوورار بشووأن  إدموواُن ج 

ع الطوال 2جا يف ذلك الزراعة اريكولوجية، يف أنشطة التخطيط املستقبلية للمنظمة. ويرد مشوروع القورار يف امللالوق 
 اللجنة عليه ومناقشته.

  ونوقشت نتيجة املؤمترات ارقليمية بشأن أولوتت عمل املنظمة يف الدورة الرابعة والعشرين بعد املائوة للجنوة الوج مز
. وقووود حوووددت املوووؤمترات ارقليميوووة اووواالت ارجووورا ات ارقليميوووة ذات األولويوووة. 2018موووايواأّتر الووو  عقووودت يف 

احملووددة ذات األولويووة يف األهووداال االسوورتاتيجية للمنظمووة، وترسووي بنوواً  علووى ذلووك أسووا  وتسوواهك كوول ارجوورا ات 
املسووتوى ارقليمووي وارقليمووي الفرعووي والقطووري يف فوورتة السوونت  املقبلووة. وتوورد حملووة  كوول موون  توجيووه عموول املنظمووة علووى

  .CL 159/LIM/4 Rev.1عامة كاملة عن األولوتت الواردة من املؤمترات ارقليمية يف الوثيقة 

  ومنوذ انعقواد دورة 2021-2018يوّجه إطار النتائز ختطيط عمل املنظمة ويووفّر قاعودة للرلود واربوالا يف الفورتة و .
 1مايواأتر، أ جريت بعض التعديالت ارمافية على إطار النتائز ابالستناد إىل الدرو  املستمدة. ويرد يف امللالوق 

 إطار النتائز احملّدث. على الويب
 

 من جلنة الربانمجالتوجيهات املطلوبة 
 

 إن ةنة الج مز مدعوة إىل القيام جا يلي: 
 
 إسوووووووووووودا  املشووووووووووووورة بشووووووووووووأن انعكاسووووووووووووات أحوووووووووووودث املسووووووووووووتجدات يف االواهووووووووووووات واملسووووووووووووائل النا ووووووووووووئة علووووووووووووى  ( )أ

 ؛2021-2018عمل املنظمة يف الفرتة 
اللجنووة الفنيوة يف دوراوا السووت   لعنايووة اسلوش بشوأن تقوارير توجيهواتأي ارحاطوة علًموا ابألولووتت الفنيووة وتقود  و  ( )ب

 ؛2018بعد املائة املنعقدة يف ديسمجاكانون األول 
عون تنفيوذ اخلطوة املتوسوطة   إطار النتائز احملّدث كأسا  للرلد واربالا الوريي وأهداالارحاطة علًما جؤ رات و  )ُن(

 ؛2021-2018األجل للفرتة 
الزراعوووووة  ذلوووووك يف جوووووا املسوووووتدامة، الزراعيوووووة الووووونهز اُنر إدزتدة بووووو املتعلوووووق القووووورار مشوووووروع بشوووووأن اتتوجيهووووووتقووووود   )د(

 .2 امللالق يف املدرُن ،للمنظمة التخطيط املستقبليةأنشطة  يف ،ةيكولوجيار
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 مقدمة -ًل أو  
 
، يف األولووتت ارقليميوة 2018موايواأّتر نظرت ةنة الج مز، يف دوراا الرابعة والعشورين بعود املائوة املعقوودة يف  -1

، 2018الوو  تسوواهك يف حتقيووق األهووداال االسوورتاتيجية، بتأييوود موون املووؤمترات ارقليميووة اخلمسووة الوو  ع قوودت يف بدايووة عووام 
عووون تنفيوووذ اخلطوووة املتوسوووطة األجووول للفووورتة   الووورييإطوووار النتوووائز احملوووّدث، كأسوووا  للرلووود واربوووالا  وأهوووداالومؤ ووورات 

. ورّحبوووت اللجنوووة جؤ ووورات وأهوووداال إطوووار النتوووائز احملوووّدث لمهوووداال االسووورتاتيجية، ودعموووت األولووووتت 2018-2021
واملبووادرات ارقليميووة الوو  عووّجت عنهووا املووؤمترات ارقليميووة املنعقوودة حوون منتصووف  ووهر أبريلانيسووان )ألقوواليك أفريقيووا و سوويا 

 كوواري،(، وتطّلعووت إىل اسووتعرار التقريوور الكاموول عوون األولوووتت الووواردة املنبثقووة واحملوويط اهلووادم وأمريكووا الالتينيووة والبالوور ال
 عوووون املووووؤمترات ارقليميووووة، جووووا يف ذلووووك املووووؤمترات ارقليميووووة املتبقيووووة )رقليمووووي أورواب والشوووور  األدىن( واملوووودخالت الووووواردة 

 .من املؤمتر ارقليمي غري الريي ألمريكا الشمالية يف دورته املقبلة
 
 يف الفووورتة  الووودورة األخووورية للجنوووة الوووج مز: ةنوووة مصوووايد األيوووا ، ذوقووود انتقووودت أربوووع دورات للجوووان الفنيوووة منووو -2

 يف الفووورتة  ؛ وةنوووة الزراعوووة،2018يوليوامتوووو   20إىل  16، يف الفووورتة مووون ةنوووة التووواابتو  ؛2018يوليوامتوووو   13إىل  9مووون 
 .2018سبتمجاأيلول  28إىل  26يف الفرتة من  مشكالت السلع،؛ وةنة 2018أكتوبراتشرين األول  5إىل  1من 
 
عمول املنظموة أولووتت ط لب فيه إعطا  التوجيهات بشوأن  ل كل ةنة من اللجان الفنية بندوورد يف جدول أعما -3

راجووع للفوورتة 
 
إىل واثئووق واسووتندت مناقشووات اللجووان الفنيووة . 2021-2018يف القطوواع الفوون موومن ارطووار االسوورتاتيجي امل

جية، مووع مراعوواة أحوودث املسووتجدات يف االواهووات يأساسووية اقرتحووت اوواالت تركيووز يف كوول هوودال موون األهووداال االسوورتات
وإعوداد بور مز  2021-2018وسيومو  توجيوه اللجوان الفنيوة اسوتعرار اخلطوة املتوسوطة األجول للفورتة  1واملسائل النا ئة.

 الرلووود املسوووتند نظوووام إعوووداد الوووجامز وامليزانيوووة و  إلوووالم عمليوووات ملوووا توخووواهوفقوووا ، 2021-2020العمووول وامليزانيوووة للفووورتة 
 2 .2009إىل النتائز الذي ومعه املؤمتر يف عام 

 
وتقّدم هذه الوثيقة حملة عامة عن أحدث املستجدات يف االواهات واملسائل النا ئة ال  تؤثر على عمل املنظمة  -4

يف األجول املتوسوط )القسووك الثوام(، وموووجزًا عون األولوووتت الفنيوة الو  أعربووت عنهوا اللجووان الفنيوة )ةنووة مصوايد األيووا ، 
)القسوك الثالو،(، والتقريور الكامول  2018السولع( خوالل دورااوا املنعقودة عوام  وةنة التاابت، وةنة الزراعة، وةنة مشاكل

 (.اخلامش )القسك 2021-2018إطار النتائز للفرتة  يف عن أولوتت املؤمترات ارقليمية )القسك الرابع(، وحتديثات
 

 ات املؤثرة يف عمل املنظمة يف األجل املتوسطأحدث املستجد   -انيً اث
 
راجوووع مووا  الوووت  -5

 
االواهوووات العامليوووة والتالووودتت املسوووتقبلية الكووجى الووو  أثووورت يف لوووياغة ارطوووار االسووورتاتيجي امل

، ذات الصوولة. ويركووز هووذا القسووك علووى التطووورات الرئيسووية ا الوولة يف البيئووة 2017املوافووق عليووه يف يوليوامتووو   3للمنظمووة،
                                                      

 .CCP/18/6و COAG/2018/2و COFO/2018/7.1و COFI/2018/11لواثئق ا  1
 يف النصوص األساسية، اةز  الثام )واو(. 10ا2009املؤمتر قرار   2
راجعC 2017/7 ةقيلوثا  3

 
 .، ارطار االسرتاتيجي امل
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 با ور علوى قطاعوات األغذيوة والزراعوة، ومصوايد األيوا  والتواابت العاملية خوالل السونت  األخريتو  والو  توؤثر علوى  وو م
 .2021-2018للفرتة  ة األجليف األجل املتوسط والطويل وال  ستؤثر بطر  خمتلفة يف تنفيذ خطة املنظمة املتوسط

 
سووال تسوتنبط وراعت اللجان الفنية األربع، يف كل اال من ااالاا الفنية ذات الصلة، عدة مسائل واواهات  -6

 ويرد يف ما يلي موجز وميعي هلذه اساالت. .أولوتت املنظمة يف األجل املتوسط وسلطت الضو  عليها
 

 للتنمية املستدامة 2030خطة عام  -ألف
 
 للتنميوووة املسوووتدامة إىل التطوووّر  إىل التالووودتت املعقووودة الووو  يواجههوووا الكوكوووب اليووووم،  2030اووودال خطوووة عوووام  -7

جوا يف ذلوك األمون التوذائي والتخفيوف مون وطوأة الفقور، مومن جوز غوري قابول للتجزئوة ومتعودد القطاعوات. ومون الضووروري 
بوووذل اةهووووود لتالسوووو  ارقووورار ون التخفيووووف موووون وطوووأة الفقوووور واألموووون التوووذائي والوووونظك التذائيووووة ولوووون املوووووارد الطبيعيووووة 

باطًوا وثيًقوا ببعضوها الوبعض، ووّجوا أساسوية لتالقيوق أهوداال التنميوة مرتبطوة ارت مسوائلواستخدامها املستدام والتواابت هوي 
املستدامة. ويتمثل أحد أكج التالدتت يف التولل إىل حوكمة وطنيوة ودوليوة متناسوقة وفّعالوة، موع أهوداال إوائيوة واموالة 

الفجووة القائموة بو  البلودان  وهوي رييوة تتجواو  -هوذه الرييوة  2030والتزام بتالقيقها. ووسد خطة التنمية املستدامة لعام 
"املتقدمة" والبلدان "النامية". ومتثل التنمية املستدامة حتدتً عاملياً ومسؤولية مجاعية ابلنسبة إىل مجيع البلدان، وهوي تقتضوي 

 إجرا  تتيريات أساسية يف طريقة إنتاُن واستهال  مجيع استمعات.
 
مؤ رًا ألهداال التنمية املستدامة. وبولفها وكالة  21لو ومتثل منظمة األغذية والزراعة وكالة األمك املتالدة الراعية  -8

والتالقوووق مووون لوووالتها  بلووودان يف مجوووع البيوووا ت ذات الصووولةراعيوووة، مووون املتوقوووع أن تضوووع املنظموووة منهجيوووات، وتسووواعد ال
امليووة وإتحتهوووا لرفووع التقووارير علوووى املسووتوى الووودوي. أّمووا الووودعك الووذي تقدموووه واملوا مووة بينهووا وتقووودير اسوواميع ارقليميوووة والع

املنظمة للبلدان، فيجب أن يشمل الدعك السياسايت املتكامل، وبنا  القدرات وتعزيز الشراكات التعاونية املتعددة ألالاب 
 يف التووواابت، والصووويادين واملوووزارع  ، فضووواًل عووون تعزيوووز الووودعك املقوووّدم إىل ألوووالاب ا يوووا ات الصوووترية، والعوووامل املصووولالة

األسووري  يف اووال اعتموواد  ارسووات منتجووة ومسووتدامة وتوسوويع نطاقهووا، وال سوويما موون خووالل تعزيووز حصوووهلك علووى املوووارد، 
 واالستثمارات، والتكنولوجيا واالبتكارات الزراعية.

 

 جعل القطاعات الزراعية أكثر استدامًة وإنتاجيًة وقدرة على الصمود  -ابء
 يف وجه تغّي  املناخ وتكاثف املخاطر الطبيعية

 
واتفوا  ابريوش بشوأن تتورّي املنوا ،  2030خطوة التنميوة املسوتدامة لعوام  مقالودتوىّل استمع الدوي، لودى اعتمواد  -9

، والتصودي لتهديود تتوورّي 2030استئصووال اةووع والفقور  لوول عوام  مقالودق مسوؤولية بنوا  مسوتقبل مسوتدام. إالّ أّن حتقيو
املنا  يف الوقت نفسه، وممان اسوتدامة املووارد يقتضوي حتوّواًل جوذرتً يف نظوك األغذيوة والزراعوة يف سوائر أ وا  العوا  وتعزيوز 

ن هز املتكاملوة لسياسوات واسورتاتيجيات عالوًة على ذلك، من الضوروري تشوجيع الوو االستخدام املستدام للموارد الطبيعية. 
التنمية الوطنية من أجل تنسيق السياسات القطاعية وممان االتسا  بينها حسب املقتضى، موع مراعواة أولوتاوا وقودرااا 



PC 125/2 5 

شرت  الوطنية. ومثة حاجة إىل املشاركة بنشاط يف النقا ات الوطنية وارقليمية والدولية حول كيفية تنفيذ عمل كورونيفيا امل
 بشأن الزراعة يف امليدان.

 
وينبتووي اختوواذ التوودابري ابن لتصووب  القطاعووات الزراعيووة أكثوور اسووتدامًة وإنتاجيووًة وقوودرة علووى الصوومود موون خووالل  -10

وووووز متكاملوووووة لتالقيوووووق اسوووووتدامة الزراعوووووة، ومصوووووايد األيوووووا  والتووووواابت يف مجيوووووع أبعادهوووووا االقتصوووووادية والبيئيوووووة  اعتمووووواد ج 
ن يورغك البلودان األكثور فقوراً علوى مكافالوة الفقور، واةووع وتتوري واالجتماعية. ومن  أن أتجيل حتوّول القطاعوات الزراعيوة أ

ابالسوتعانة املنا  األكثر حّدة يف الوقت ذاته. كوذلك، مون املورج  أن توؤدي االسوتجابة إىل الطلبوات املتزايودة علوى الزراعوة 
ت غووا ات الدفيئووة، وإىل تسووارع وتوورية لووى املوووارد الطبيعيووة، و تدة انبعووااثع احتوودام املنافسووةملمارسووات الزراعيووة ا اليووة إىل اب

 .إ الة األحراُن وتدهور األرامي

 
 لتواابتل واسوعة النطوا  يف إ الوةفالنظك الزراعية العالية املدخالت واملتسمة بكثافة اسوتخدام املووارد، الو  تسوببت  -11

ونوودرة امليوواه واسووتنزاال الرتبووة وارتفوواع مسووتوتت انبعووااثت غووا ات الدفيئووة، ال ميكوون أن تووؤدي إىل اسووتدامة ارنتوواُن التووذائي 
والزراعي. ويصطدم التعجيل املطلوب يف ووو ارنتاجيوة بعوائوق بفعول خسوارة التنووع البيولووجي، وانتشوار ابفوات واألمورار 

 .ود، وال  يصب  البعض منها مقاوماً ملضادات امليكروابتالنباتية وا يوانية العابرة للالد

 
رد الطبيعيووة و تدة ارنتاجيووة يف الوقووت ذاتووه.  اوموون الضووروري ومووع نظووك ابتكاريووة تضوومن قايووة وتعزيووز قاعوودة املووو  -12

عيووة، والزراعووة الذكيووة كمووا أن العمليووات التالّوليووة ابووواه نو ه ووز "سوليووة" أساسووية، مثوول الزراعووة اريكولوجيووة، وا راجووة الزرا
مناخيووواً، و راعوووة الصوووون وجوووز النظوووام اريكولووووجي الوووذي سووووال يسوووتند أيضووواً إىل املعوووارال التقليديوووة ومعوووارال الشوووعوب 

ومن  أن التالسينات التكنولوجية، جنباً إىل جنب مع التخفيضوات الكبورية علوى نطوا  االقتصواد ويف اسوتخدام  .األللية
أن تساعد على مواجهة تتري املنا  واملخاطر الطبيعية ال  حتدث بكثافة، وال  توؤثر يف مجيوع الوقود األحفوري يف الزراعة، 

أكوج ملنوع املخواطر املسوتجدة  دوي كموا أن هنوا  حاجوة إىل إقاموة تعواون .النظك اريكولوجية ويف كول منواحي حيواة البشور
 .مراراألغذية والزراعة، كابفات واأل تتهدد نظكوالعابرة للالدود ال  

 

 .معاجلة األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية -جيم
 
متثوول النزاعووات واأل مووات األسووباب الرئيسووية النعوودام األموون التووذائي وسووو  التتذيووة. فهووي تقلّووص توووافر األغذيووة،  -13

 وتتسووّبب يف تعطيوول ا صووول علووى األغذيووة والرعايووة الصووالية، وتقووّور نظووك ا مايووة االجتماعيووة. وهووذه النزاعووات معقوودة 
طبيعيووة متصوولة ابملنووا  وتوورت   اثراً علووى استئصووال الفقوور واألموون يف طبيعتهووا؛ ميكوون أن تنوودلع أو أن تتفوواقك بفعوول كوووارث 

 السووووكان الضووووعفا  بصووووورة خالووووة يف دوامووووة الفقوووور بسووووبب مووووعف قوووودراك  وتكوووواد الكوووووارث الطبيعيووووة تسووووجنالتووووذائي. 
 .على الصمود والتكّيف

 
رة علووى الصوومود أمووام كمووا أن القضووا  بشووكل دائووك علووى اةوووع وسووو  التتذيووة والفقوور املوودقع يتطلووب بنووا  القوود -14

 .األ مات املمتدة والكوارث والنزاعات، وا ؤول دون نشوب النزاعات عن طريق تشجيع التنمية العاملية الشاملة واملنصفة
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وستساعد ا ماية االجتماعيوة، مقرتنوًة ابلنموو املنالور للفقورا ، علوى مواجهوة حتودي القضوا  علوى اةووع ومعاةوة  -15
لفقوورا  والوو  تكفوول ل املنالوور ووأن اسوورتاتيجيات النمووو وموون  .لتتذيووة موون خووالل نظووك غذائيووة لوواليةالعووب  الثالثووي لسووو  ا

زراعة، أن حتسون دخلهوك وفرلوهك يف اوال االسوتثمار األمعف يف منافع تكامل األسوا  واالستثمار يف ال الفئاتمشاركة 
 .يف املناطق الريفية وأن تعاجل األسباب اةذرية للهجرة

 
 الجتاهات الدميوغرافية والقتصادية والتحض ر والنظم الغذائية -دال

 
،  ّوا يعووز  الطلووب 2050مليوارات نسوومة  لوول عووام  10مون املتوقووع أن يوزداد عوودد سوكان العووا  ليصول إىل قرابووة  -16

. ومون  وأن ووو 2013يف املائوة مقارنوًة بعوام  50بنالوو  -يف ظل سيناريو وو اقتصادي متواموع  -على املنتجات الزراعية 
الوودخل يف البلوودان ذات الوودخل املوونخفض واملتوسووط أن يووؤدي إىل إسووراع وتوورية عمليووة حتووول تتعلووق ابلنظووام التووذائي ابووواه 
 تدة اسووتهال  اللالوووم والفاكهووة واخلضووار، قياسوواً إىل اسووتهال  ا بوووب،  ّووا يتطلووب إجوورا  حتوووالت متناسووبة يف ارنتوواُن 

 .ارد الطبيعيةويزيد من الضتط على املو 
 
 .والتتذيوةأحود أهوك التالودتت الرئيسوية لممون التوذائي  ابخذ يف االرتفواع بسورعة إمافًة إىل ذلك، ي عّد التالضر -17

املتوقووع عوودد اليف املائووة موون  60أي حووواي  – 2030مليووارات نسوومة يف املوودن  لووول عووام  5وموون املتوقووع أن يعووي  حووواي 
إىل تتووري أووواط النمووو املسووتمر يف عوودد سووكان املنوواطق ا ضوورية وتوسووع املوودن املوجووودة واةديوودة  ؤدي. وسوويالعووا سووكان ل

 االستهال  مع ما لذلك من تداعيات على استخدام األرامي واستدامة سالسل ارمداد.
 
يف املودن، وابلنسوبة  والتتذيوةالتذائية ا ضرية و به ا ضرية والريفية ابلنسبة إىل األمن التذائي  النظكوتزداد أمهية  -18

 يف املوودن اعتموواد جووز ذوودد، إذ ميكوون لوونقص التتذيووة  كافيووة ومتذيووةإىل اخلوودمات البيئيووة. ويتطلووب ا صووول علووى أغذيووة  
 .السمنة مع توّجه سكان املدن إىل االعتماد أكثر على األغذية اسهزة يتعاي  إىل جانبأن 
 
 . نظاميوووةواألكثووور تنظيمووواً تتوووي  أغذيوووة موحووودة للمنووواطق ا ضووورية وفووورص عمووول فوووالنظك التذائيوووة املنسوووقة عموووودتً  -19

اسووتثمارات مسووؤولة واهتمووام بسووبل عووي  ألووالاب ا يووا ات الصووترية وابلبصوومة البيئيووة الوو  أن ترتافووق مووع ولكوون ينبتووي 
 وينبتووي معاةووة هووذه الشووواغل تنطوووي عليهووا سالسوول ارموودادات التذائيووة املطولووة، وابباثر املرتتبووة علووى التنوووع البيولوووجي. 

 .من خالل جعل النظك التذائية أكثر كفا ة وسواًل وقدرة على الصمود
 
 األغذيووة نسووبة كبوورية موون املخرجووات الزراعيووة، وموون  ووأن تقليصووها  موونعووالوًة علووى ذلووك، ميثوول الفاقوود واملهوودر  -20

 .زتدة يف ارنتاُنالأن خيّفض ا اجة إىل 
 

 عن اللجان الفنية الناشئةالتوصيات  -ااثلثً 
 
 قشووووت اللجووووان وقوووودمت التوجيووووه بشووووأن االواهووووات احملووووددة واملسووووائل املسووووتجدة يف سوووويا  التنميووووة العامليووووة،  -21

راجووع. وبصووورة عامووة، 
 
واألولوووتت ابلنسووبة إىل عموول املنظمووة يف اسوواالت الوو  أ نيطووت  ووا جقتضووى ارطووار االسوورتاتيجي امل
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 ارطوووووار االسووووورتاتيجي ملنظموووووة األغذيوووووة والزراعوووووة يف فووووورتة السووووونت  سووووويا  بعووووورر ار وووووا ات يفرّحبوووووت اللجوووووان الفنيوووووة 
 .، وأحاطت علماً ومهية عمل املنظمة يف حتقيق أهداال التنمية املستدامة2016-2017

 
 كموووا يووورد   2021-2018ولوووادقت اللجوووان علوووى اووواالت العمووول ذات األولويوووة للخطوووة املتوسوووطة األجووول للفووورتة  -22

بوور مز عموول منظمووة األغيووة والزراعووة موومن ارطووار بعنوووان " موون جوودول األعمووال يف واثئووق املعلومووات األساسووية يف البنوود
ساالت العمل ذات األولوية واالستنتاجات والتوليات ال  خلصت إليهوا  موجز 1". ويرد يف امللالق االسرتاتيجي املراجع

 .الصلة يف األهداال االسرتاتيجية يمع مسامهة العمل ذ جدول األعمال منكل ةنة فنية يف هذا البند 
 
الضووو  علووى أمهيووة اردارة  وسوولطتوأقّوورت اللجووان الفنيووة ومهيووة أنشووطة املنظمووة يف اووال ومووع املعووايري العامليووة،  -23

املسووتدامة للمووووارد جوووا يف ذلوووك إدارة املووووارد املائيوووة ا يوووة، والتووواابت والووونظك التذائيوووة. وطلبوووت اللجوووان إىل منظموووة األغذيوووة 
، جووا يف ذلووك دعووك السياسووات، وبنووا  القوودرات، والشووراكات 2030والزراعووة تعزيووز مسوواعداا للبلوودان يف حتقيووق خطووة عووام 

مؤ رات أهداال التنمية املستدامة، وطلبت االسوتمرار يف تنفيوذ اسورتاتيجية املنظموة بشوأن تتوري املنوا . عوالوًة والعمل على 
تعمويك الزراعوة على ذلوك، طلبوت ةنوة الزراعوة إىل املنظموة وموع اسورتاتيجية بشوأن تعمويك التنووع البيولووجي ورحبوت جبوادرة 

 إدموووواُن جووووز الزراعووووة املسووووتدامة  موالوووولةإعووووداد مشووووروع قوووورار بشووووأن . ويف هووووذا الصوووودد، طلبووووت إىل املنظمووووة اريكولوجيووووة
 .2 امللالق ابعتباره، وهو مرفق على  و أكج، جا يف ذلك أنشطة التخطيط املستقبلية للمنظمة

 
 التوصيات الناشئة عن املؤمترات اإلقليمية -ارابعً 

 
 إىل أجوووووا تتطلّوووووع  2018موووووايواأّتر أ وووووارت ةنوووووة الوووووج مز يف دوراوووووا الرابعوووووة والعشووووورين بعووووود املائوووووة املنعقووووودة يف  -24

 ،  1Rev. 4/LIM/159CL إىل اسووتعرار التقريوور الكاموول عوون األولوووتت الوووارد موون املووؤمترات ارقليميووة. وتعوورر الوثيقووة
، توليفووواً لمولووووتت واملبوووادرات ارقليميوووة الووو  لوووادقت عليهوووا املوووؤمترات 2018الووو  ق وووّدمت إىل اسلوووش يف يونيوووواحزيران 

، جووا يف ذلووك األولوووتت واملبووادرات ارقليميووة الوو  لووادقت عليهووا الوودورة الثالثووة واألربعووون 2018قليميووة املنعقوودة عووام ار
ورواب أل ارقليمووووي مووووؤمترلل( والوووودورة ا اديووووة والثالثووووون 2018مووووايواأّتر  11-7للمووووؤمتر ارقليمووووي للشوووور  األدم )رومووووا، 

سيما أجما انعقودت مايواأّتر   ت دَرجا يف الوثيقة املقدمة إىل ةنة الج مز يف  واللتان( 2018مايواأّتر  18-16)فورونزه، 
الريووي اخلووامش ألمريكووا الشوومالية  بعوود إ ووا  الوثيقووة املووذكورة. وتوورد أيضوواً األولوووتت االسوورتاتيجية املنبثقووة عوون املووؤمتر غووري

 (.2018أبريلانيسان  19-18، لمةاعال )وا نطن
 

 آخر املعلومات عن إطار النتائج -اخامسً 
 
 يوّجوووه إطووووار النتووووائز ختطووويط عموووول املنظمووووة يف إطووووار بووور مز العموووول وامليزانيووووة، ويووووفّر قاعوووودًة للرلوووود واربووووالا.  -25

، ع رموت حملوة عاموة عون  خور املعلوموات بشوأن إطوار النتوائز للفورتة 2018مايواأّتر وخالل دورة ةنة الج مز املنعقدة يف 
 ، ومووووووووع مراعوووووووواة التوجيهووووووووات املقدمووووووووة موووووووون اسلووووووووش 2019-2018، إثوووووووور إ ووووووووا  خطووووووووة العموووووووول للفوووووووورتة 2018-2021

  6. ومنووووذ انعقوووواد دورة مووووايواأتر، أ جريووووت بعووووض التعووووديالت ارمووووافية موووومن اهلوووودال 2017يف ديسوووومجاكانون األول 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_LIM/MW980_LIM_4/MW980_CL_159_LIM_4_Rev1_en.pdf
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علوى الويوب  1وتورد يف امللالوق د ه. وممن بعض مؤ رات النتائز املتصولة ابألهوداال االسورتاتيجية، كموا هوو مشوار إليوه أ
 .2021-2018رطار النتائز للفرتة  النهائيةالنسخة 

 
ألووف: "نسووبة -2-6الصووياغة السووابقة ملؤ وور األدا  الرئيسووي كانووت ستفضووي عوون ارحصووا ات،   2-6ويف البنوود  -26

  ا نظووووورتتووووووىّل املنظموووووة رعايتهوووووا )البلووووودان الووووو  تبلّوووووا عووووون املؤ ووووورات ا اديوووووة والعشووووورين ألهوووووداال التنميوووووة املسوووووتدامة الووووو  

 (" إىل قووويك متدنيوووة وإىل تقووودم بطوووي  نظوووراً إىل أن عووودداً قلوووياًل جوووداً مووون البلووودان قوووادر علوووى اربوووالا 1-18-17اهلووودال 
. وهلووذا السووبب، متّووت مراجعووة الصووياغة واملقالوود  يوو، تتوووا م رعايتهووا املنظمووةالوو  تتوووىل عوون مجيووع املؤ وورات ذات الصوولة 

، على النالو التاي: "نسبة مؤ رات أهداال التنمية املستدامة ال  هي حتت رعايوة 1-18-17على  و أفضل مع املؤ ر 
تبسوويط لووياغة األساسووية لصحصووا ات الرييووة". وجوورى  ماملنظمووة واملبلّووا عنهووا علووى الصووعيد الوووطن، جووا يتفووق مووع املبوواد

 .2018اب ، ومراجعة قيك املقالد على أسا  نتائز مس  ممان اةودة والتخطيط لعام -2-6مؤ ر األدا  الرئيسي 
 
اب  عوون ا وكموة، وابت ابن "عوودد ا وواالت الوو  -4-6وأ جريوت تعووديالت طفيفووة علووى عنووان مؤ وور األدا  الرئيسووي  -27

 ."ا وكمة التقدم احملر  يف األهداال االسرتاتيجية اخلمسة على الصعيدين الوطن وارقليميعّز ت فيها مسامهة املنظمة يف اال 
 
كول سونت  مون خوالل   النتوائزوابلنسبة إىل األهداال االسرتاتيجية، يتك قيوا  التقودم احملور  علوى لوعيد مؤ ورات  -28

موووع البيوووا ت األوليوووة )املسووو (  موووع البيوووا ت الثانويوووة )قواعووود البيوووا ت العاموووة تقيووويك النتوووائز علوووى نطوووا  املنظموووة، حيووو، و 
 واسووتعرار السياسووات( علووى املسووتوى القطوووري لكوول مؤ وور موون مؤ وورات النتوووائز. وأّمووا التتيووريات علووى مسووتوى النتيجوووة 

 ، وترمووي إىل حتسوو  اربووالا 2017فهووي أتخووذ يف االعتبووار الوودرو  املسووتمدة موون تقيوويك النتووائز علووى نطووا  املنظمووة لعووام 
. وتشووومل هوووذه التتيوووريات توحيووود عنووواوين املؤ ووورات املتصووولة ابسوووتخدام البيوووا ت لتووورر اختووواذ 2019عوووام  يف النتوووائزعووون 

  يراعوووي ال .اب   يووو،1-2. أخووورياً، ّت تعزيوووز املؤ ووور 5وتبسووويط واأو توموووي  بعوووض عنووواوين مؤ ووورات النتوووائز  4القووورارات
 درجة تنفيذها. أيًضا قيشوإوا ي  للصيد الر يد للمنظمة رير بشأن مدونة السلو اعدد البلدان ال  ترفع التق فقط

                                                      
 .ألف-2-5و ألف-4-4و ألف-4-2 تاملؤ را  4
 ألف.-4-5و لفأ-3-5و ألف-1-5و يكج-3-4و  اب-3-4و ألف-2-4 ألف-4-1و ألف-3-1و ألف-2-1املؤ رات   5
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برانمج عمل املنظمة ضمن اإلطاار جدول العمال بعنوان " من: ملخ ص األولوايت الواردة يف الوثيقة واملقتطفات املنبثقة عن تقارير كل جلنة من اللجان الفنية يف البند 1امللحق 
 " لكل  هدف استاتيجيالستاتيجي املراجع

 
 جلنة مشكالت السلع الزراعةجلنة  جلنة الغاابت جلنة مصايد األمساك اهلدف الستاتيجي

املسااااا ة يف : 1اهلاااادف السااااتاتيجي 
القضاااااء علااااى اجلااااوم وانعاااادام األماااان 

 الغذائي وسوء التغذية

   موالوووووولة تقوووووود  الوووووودعك للبلوووووودان لتالسوووووو
 األمن التذائي والتتذية

 

   املسوووووووامهة يف حتسووووووو  األوووووووواط التذائيوووووووة
والتتذية من خالل تدابري النظك التذائية 

 (4اهلدف الستاتيجي )
  تعزيوووووز التنسووووويق وااللتوووووزام الووووودولي  مووووون

أجوول توووفري أغذيووة أكثوور أمووا ً للجميووع، 
األغذيوووة والزراعووة موووع  منظمووةوسووتتعاون 

منظمة الصالة العامليوة بشوكل أوثوق مون 
خووالل تنظوويك اموعووة موون االجتماعووات 

األول  الفصوولبشووأن سووالمة األغذيووة يف 
 2019من عام 

 

 بووووووور مز العمووووووول  توجيوووووووه عمليوووووووة وموووووووع
العوووووووواملي لمموووووووون التووووووووذائي والتتذيووووووووة يف 
الوودول اةزريووة الصووترية الناميووة مووع إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعيوة التابعوة 

 مكتووب املمثوول السوواميلممووك املتالوودة و 
املعوون وقوول البلوودان وووواً والبلوودان الناميووة 
مع ار ارة إىل حتليل االواهات ا اليوة 

وخمتلووف أ ووكال سووو   يف اووال التجووارة
التتذية يف فرادى الدول اةزرية الصوترية 
الناميووووة جوووووا يف ذلوووووك التولووووويات بشوووووأن 
السوووبل الووو  ميكووون مووون خالهلوووا للتجوووارة 
والسياسووووووووات التجاريووووووووة أن تسوووووووواعد يف 
معاةووة التالوودتت الوو  تواجههووا الوودول 
اةزريووة الصووترية الناميووة يف اووال التتذيووة 

 (4)اهلدف الستاتيجي 
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 جلنة مشكالت السلع جلنة الزراعة جلنة الغاابت جلنة مصايد األمساك اهلدف الستاتيجي
: جعاال الزراعااة 2اهلاادف السااتاتيجي 

والغااااااااابت ومصاااااااايد األمسااااااااك أكثااااااار 
 إنتاجية واستدامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املنفووووووذة حاليًووووووا يف إدراُن األنشووووووطة ارقليميووووووة
إطووووووار مبووووووادرة النمووووووو األ ر  موووووومن بوووووور مز 
عملهووووووا، ابرموووووووافة إىل دعووووووك عمليوووووووة وموووووووع 

 .مبادرات إقليمية جديدة
   للعموول التقليودي دعًمووا لووصدارة  األولويووةإبقوا

العامليوووووة واملسوووووتدامة ملصوووووايد األيوووووا  وتربيوووووة 
 نوودوة خووالل موون ذلووك يف ، جووااألحيووا  املائيووة

من املزموع  األيا  دمصاي استدامةعن  دولية
 .2019 عاميف  عقدها 

  ا فووووووواج علووووووووى وجووووووووود وبوووووووورو  قوووووووووي  علووووووووى
املسووتوى امليوودام موون خووالل أنشووطة ملموسووة 

وترمجوووووة  الدوليوووووة االمتثوووووال لالتفاقووووواتتووووودعك 
التوجيهيوووووووووة الفنيوووووووووة إىل سياسوووووووووات  اخلطووووووووووط

وخطط وطنية وإقليميوة، ابرموافة إىل عملهوا 
وة إىل وموووووع الووووودعاملعيووووواري لوموووووع املعوووووايري و 

صايد مللتنمية املستدامة اسياسات و ارسات 
 األيا  وتربية األحيا  املائية.

  الوووووووورتويز ألفضوووووووول املمارسووووووووات موووووووون خووووووووالل
التعووواون يف مووووا بووو  بلوووودان اةنووووب والتعوووواون 
الثالثوووي يف قطووواع مصوووايد األيوووا  مووون أجووول 

اهلااااااادف تعزيوووووووز األمووووووون التوووووووذائي والتتذيوووووووة )
 (1الستاتيجي 

  ،تعزيووز التعووواون بووو  منظمووة األغذيوووة والزراعوووة
ووكالووووووة الشووووووراكة اةديوووووودة موووووون أجوووووول تنميووووووة 
أفريقيوووووا، ومكتوووووب البلووووودان األفريقيوووووة للمووووووارد 

 واألجهووووزةا يوانيووووة التووووابع لالحتوووواد األفريقووووي، 

  مواللة تعزيوز مسوامهااا يف األهوداال
واملقالوووود العامليووووة املتعلقووووة ابلتوووواابت، 
وعلوووووووى إدراجهوووووووا بشوووووووكل لوووووووري  يف 

 خططها وبرااها املتصلة ابلتاابت؛
  إسوووووووناد األولويوووووووة القصووووووووى ألنشوووووووطة

 ومع املعايري.
  الووووووووووووووورتويز لالسوووووووووووووووتخدام املتكاموووووووووووووووول

 لمرامي واملستدام
 ويووة للعموول علووى  البيووا ت إسووناد األول

العامليووة وبنووا  قوودرات البلوودان  ا رجيووة
علووووى مجووووع وإدارة املعلومووووات املتعلقووووة 

 ابلتاابت؛
  ومووووووع سووووووويناريوهات وحلووووووول طويلوووووووة

األجوووووووول خالووووووووة ابسووووووووتدامة العوووووووورر 
 والطلب على املنتجات ا رجية، 

  مسووواعدة البلووودان يف جهودهوووا الراميوووة
إىل وقوووف عمليوووة إ الوووة األحوووراُن علوووى 
الصوووووعيد العووووواملي، وعالوووووة يف قطوووووواع 

 (.3اهلدف الستاتيجي الزراعة )
  موالوووولة جهودهووووا يف معاةووووة توووودهور

التووووووووواابت وتعزيوووووووووز اردارة املسوووووووووتدامة 
 (.3اهلدف الستاتيجي للتاابت )

   مواللة دعمهوا للبلودان لوزتدة التطوا
ا رجووي موون خووالل عوون طريووق الرتموويك 

 وإعادة التشجري والتالريز.
  تعميك التاابت من خوالل يف املسامهة

  أتموو  التمويوول املسووتدام لووج مز املشووورة
العلميوووة بشوووأن سوووالمة األغذيوووة املشووورت  
بوووو  منظمووووة األغذيووووة والزراعووووة ومنظمووووة 

وأنشووووووووووووووطة ومووووووووووووووع  الصوووووووووووووالة العامليووووووووووووووة
الدسوووووووووتور التوووووووووذائي يف يف  املوالوووووووووفات

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتت.
  تعزيوووووووز عملهوووووووا جوووووووا يشووووووومل نظوووووووك الووووووورتاث

الزراعووي ذات األمهيووة العامليووة، جووا يف ذلوووك 
أتثريااووووا علووووى الزراعووووة  أمانتهووووا موووون خووووالل

املسووتدامة ولووون التنوووع البيولوووجي وحتقيووق 
 وحتقيووووق األموووون التووووذائي واستئصووووال الفقوووور

 االستدامة البيئية.
  وموووع خطوووة عمووول للزراعوووة اريكولوجيوووة

موالوولة استكشوواال أوجووه مووع الشووركا  و 
التآ ر والتكامل ب  الزراعة اريكولوجية 

 والن هز األخرى لمغذية والزراعة.
   توووووووووفري املسوووووووواعدة الفنيووووووووة والسياسوووووووواتية

للبلدان، جوا يف ذلوك التعواون يف موا بو  
االبتكاريووووة موووون  بلوووودان اةنوووووب والوووونهز

أجوول تعزيووز مشوواركتها يف أنشووطة ارطووار 
 العاملي.

  موالووووووووولة دعمهوووووووووا للبلووووووووودان يف تعمووووووووويك
اسوووووووووتدامة األغذيوووووووووة والزراعوووووووووة وحتقيوووووووووق 
أهووووووداال التنميووووووة املسووووووتدامة علووووووى  ووووووو 
متكامووول، جوووا يف ذلوووك وموووع املؤ ووورات 

 تنفيووذوتطبيقهووا لقيووا  التقوودم احملوور  يف 

  حتديووود التووودابري امللموسوووة الووو  ستسووواعد
البلوووودان الناميوووووة يف جووووون مثوووووار سالسووووول 
القيمة العامليوة والتتلوب علوى التالودتت 

  .النا ئة عنها
  موالووولة العمووول املتعلوووق ودوات التوجيوووه

القائمووة بشووأن تسوويري األعمووال التجاريووة 
املسوووووؤولة، عووووون طريوووووق التوعيوووووة والووووودعوة 

األهداف الستاتيجية القدرات ) وبنا 
 (5و 4و 3و 1
  توجيوووووووووه القطووووووووواع اخلووووووووواص إىل اعتمووووووووواد

 ارسات أعمال أكثر استدامًة، ونتيجوًة 
ة لذلك، ابواه االمتثوال ألهوداال التنميو

 1األهاااداف الساااتاتيجية املسوووتدامة )
 (5و 4و 3و
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 جلنة مشكالت السلع جلنة الزراعة جلنة الغاابت جلنة مصايد األمساك اهلدف الستاتيجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةلتكم -2اهلدف الستاتيجي 
 
 
 
 

ارقليميووووووووووووووة األفريقيووووووووووووووة ملصووووووووووووووايد األيووووووووووووووا  
واملؤسسات الوطنية ملصايد األيا  من أجل 

مووووووول املنظمووووووة للفووووووورتة دعووووووك تنفيوووووووذ بوووووور مز ع
وتنفيوووووووووووووذ األطووووووووووووور ارقليميوووووووووووووة  2018-2019

 واسرتاتيجيات ارلالم.
   دعوووووك ارنتووووواُن املسوووووتدام يف مصوووووايد األيوووووا

 وتربية األحيا  املائية يف حقبة تتري املنا .
  موالوووووووووولة دعمهووووووووووا للبلوووووووووودان ردارة الصووووووووووالة

ا يوانيوووة واألمووون البيولووووجي علوووى  وووو أفضووول 
 (5و 4اهلدفان الستاتيجيان )
  إسوووووناد األولويوووووة لصوووووون املووووووارد املائيوووووة ا يوووووة

بووووووووو   واملوا نوووووووووة، بشوووووووووكل مسوووووووووتدام وإداراووووووووا
االعتبووارات االقتصووادية، واالجتماعيووة والبيئيووة 

 (.3اهلدف الستاتيجي )
 اخلطوووووووووط التوجيهيووووووووة  توجيووووووووه عمليووووووووة ومووووووووع

فضووول املمارسوووات يف اوووال ارنتووواُن و اخلالوووة
ابلنظووووور إىل املسوووووتدام لرتبيوووووة األحيوووووا  املائيوووووة، 

األمهيووة العامليووة واملتزايوودة لتنميووة تربيووة األحيووا  
املائيووة علووى  ووو مسووتدام ومسووامهااا احملتملووة 
يف األموووووون التووووووذائي والتتذيووووووة علووووووى الصووووووعيد 
العووووووواملي، وسوووووووبل العوووووووي ، وحتقيوووووووق اموعوووووووة 
واسعة مون مقالود أهوداال التنميوة املسوتدامة 

 (3و 1اهلدفان الستاتيجيان )
 التنميووووووة املسووووووتدامة لعووووووام  دعووووووك تنفيووووووذ خطووووووة

 ، 3، و1األهااااااااداف السااااااااتاتيجية ) 2030
 (5و 4و

وووز عوووابرة للقطاعوووات ومشووورتكة بووو   ج 
الوكوووووووواالت علووووووووى مجيووووووووع املسووووووووتوتت 

 3و 1األهاااااااااااداف الساااااااااااتاتيجية )
 (5و 4و
  موالولة دعمهوا للبلوودان يف تعزيوز أطوور

ا وكموووووووووووووووة اةيووووووووووووووودة علوووووووووووووووى مجيوووووووووووووووع 
 املستوتت.

  املاليوووووووووووةالووووووووووودعوة إىل  تدة الوسوووووووووووائل 
للتنفيووووذ، وقووووودرات املووووووارد البشووووورية يف 
سووووووووويا   تدة القووووووووودرة علوووووووووى حتقيوووووووووق 
األهداال واملقالد املتفق عليهوا علوى 

 الصعيد العاملي بشأن التاابت.
 

 هذه األهداال واربالا عنه.
 يذ اتفا  ابريش وعمل كورونيفيوا دعك تنف

املشوورت  بشووأن الزراعووة الووذي يشووّدد علووى 
الوودور األساسوووي للزراعوووة واألمووون التوووذائي 
يف جووووووووودول األعموووووووووال الووووووووودوي للمنوووووووووا  

 (.1اهلدف الستاتيجي )
  إسووووووناد األولويووووووة للتتذيووووووة يف سياسووووووات

وبووورامز الووونظك الزراعيوووة والتذائيوووة مووومن 
والبلوووووودان املبووووووادرات العامليووووووة وارقليميووووووة 

ذات األولويوووووة مووووون أجووووول تعظووووويك أثرهوووووا 
اهلااااااااااادفان علوووووووووووى النتوووووووووووائز التتذويوووووووووووة )

 .(4و 1الستاتيجيان 
  دعوووك تنفيوووذ اخلطوووة االسووورتاتيجية للتنووووّع

وبر مز  2020-2011البيولوجي للفرتة 
عموووول اتفاقيووووة التنوووووع البيولوووووجي بشووووأن 
التنووع البيولوووجي الزراعوي، مووع مبووادرات 

دام للملقالوووات دوليووة لالسوووتخدام املسووت
والرتبووووووووة، ومووووووووع الرتكيووووووووز علووووووووى الووووووووروابط 
الرئيسووووية بوووو  الزراعووووة واألموووون التووووذائي، 
والتنووووووووع البيولووووووووجي وخووووووودمات النظوووووووام 

 (.1اهلدف الستاتيجي اريكولوجي )
 الثووووووروة لقطوووووواع هووووووادعم تقوووووود  موالوووووولة 

األموووووووووون  لتالسوووووووووو طريقووووووووووة ك ا يوانيووووووووووة
 املعيشوووة وسوووبل والتتذيوووة األمووون ئيالتوووذا

اهلاااااااااااادفان ) علووووووووووووى الفقوووووووووووور والقضووووووووووووا 
 .(3و 1الستاتيجيان 
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  عمليووة األمووك املتالوودة لومووع لووك دوي دعووك

ملووووووزم قووووووانوً  موووووومن اتفاقيووووووة األمووووووك املتالوووووودة 
لقانون البالوار بشوأن لوون التنووع البيولوووجي 
البالوووووووري يف املنووووووواطق الواقعوووووووة خووووووارُن نطووووووا  

مسوتدام الوالية الوطنية واسوتخدامه علوى  وو 
 .(A/72/L.7 )الوثيقة
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احلاد  مان الفقار يف  3اهلدف الساتاتيجي 

 الريف
  لالووووووووووووووّد لموالووووووووووووولة دعمهووووووووووووووا للبلوووووووووووووودان 

 مووووووون الفقووووووور، وظوووووووروال العمووووووول الالئوووووووق 
بو  املنوا  وسبل كسب العي  والعالقة 

 والفقر.

  تالسووو  سوووبل لموالووولة دعمهوووا للبلووودان
اال دهووار و العووي  القائمووة علووى التوواابت 

اهلادفان الساتاتيجيان ورفاه ارنسوان )
 (.3و 1

 
 

   دعووك البلوودان يف جهودهووا رعووادة إحيووا
املنوووووووووواطق الريفيووووووووووة موووووووووون خووووووووووالل توووووووووووفري 
االسووووووتثمارات للتنميوووووووة الريفيوووووووة،  يووووووو، 

القيموووووة ذات تشووووومل الزراعوووووة وسالسووووول 
الصوولة، علووى أن يضووك الوودعك، وحوون أن 
يسوووووند األولويوووووة، لالسوووووتثمارات يف رأ  
املووووووووال البشووووووووري، مووووووووع التشووووووووديد علووووووووى 
الشووووووباب بولووووووفهك داخلوووووو  جوووووودد إىل 
سووو  العموول يف االقتصوواد احمللياالوووطن 

 (.3اهلدف الستاتيجي )
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 :4اهلااااااااااااااااااااااادف الساااااااااااااااااااااااتاتيجي 

متكاااظ نظااام  راعياااة وغذائياااة أكثااار 
  مشولً وكفاءة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4اتبع اهلدف الستاتيجي 

   تووووووفري املسووووواعدة الفنيوووووة يف حتسووووو
 ارسوووووات موووووا بعووووود الصووووويد وقايوووووة 
املستهلك ووارة األيا  وا د مون 
الفاقووووووووووود واملهووووووووووودر مووووووووووون األغذيوووووووووووة 

  البالرية
  دعوووووووووك الووووووووونظك الزراعيوووووووووة والتذائيووووووووووة

اهلااااااااااااااادف الشووووووووووووووواملة والفعالوووووووووووووووة )
 (3الستاتيجي 

 

 
 

  التعووواون موووع منظموووات متعوووددة تكّمووول مووووارد املنظموووة
وخجاوووووا لتالسووووو  الووووونظك التذائيوووووة وتعزيوووووز القوووووودرات 
القطريووة وارقليميووة موون أجوول دعووك عمليووة تنميووة الوونظك 

 (.2اهلدف الستاتيجي التذائية املستدامة )
  ّدد جوووز يووووموووع إطوووار للووونظك التذائيوووة مووون  وووأنه أن

اهلاااااااااادف املنظمووووووووووة إ ا  الوووووووووونظك التذائيووووووووووة للتتذيووووووووووة )
 (.1الستاتيجي 

  إجوورا  دراسووات حالووة قطريووة لتالليوول القضووات النا ووئة
تقد  املشورة النظك التذائية ودعك البلدان ب التتذية يف

االسووتثمارات ملعرفوووة  و التخطوويط والسياسووات يف اووال 
يف ميكن للنظك التذائية من أجول التتذيوة أن حتّفوز ك

 (.2و 1)اهلدفان الستاتيجيان  التنمية املستدامة
  تعزيووووووز قوووووودرات البلوووووودان يف بنووووووا  نظووووووك غذائيووووووة توووووووّفر

األغذيوووووة ابمنوووووة لشوووووعو ا، ويف الوقوووووت ذاتوووووه، إتحوووووة 
املشووووواركة يف االقتصووووواد العووووواملي مووووون خوووووالل االمتثوووووال 

 لسالمة األغذية. املالئك للمعايري الدولية
 

  موالوووووووولة توووووووووفري املعلومووووووووات بشووووووووأن أسوووووووووا  السوووووووولع
 املسوووتمرالزراعيوووة، مووون خوووالل مجوووع البيوووا ت والرلووود 

لعوووووووووورر والطلووووووووووب والتجووووووووووارة واملخووووووووووزو ت وتقيوووووووووويك ا
 واألسعار وإعداد تقارير منتظمة. 

  لبلوووووووودان األعضووووووووا  لتعزيووووووووز قوووووووودرااا يف اووووووووال ادعووووووووك
 التخطووووووووووووويط االسووووووووووووورتاتيجي والتالليووووووووووووول السياسوووووووووووووايت
ابسوووووووووتخدام توقعوووووووووات السوووووووووو  العامليوووووووووة وارقليميوووووووووة 

 .والوطنية
  الوورتويز لقوودر أكووج موون املوا مووة بوو  التوودابري التجاريووة

 .والسياسات والجامز الزراعية
  الناميوووة واملؤسسوووات الوطنيوووة وارقليميوووة دعوووك البلووودان

األسوووووووا   يففيهووووووا لالسووووووتفادة موووووون فوووووورص التصوووووودير 
الدوليووووة موووون خووووالل تطبيووووق توووودابري الصووووالة والصووووالة 
النباتيووووة واملشوووواركة بنشووووواط أكووووج يف سالسوووول القيموووووة 

 (2اهلدف الستاتيجي العاملية )
  دعووووووووك البلوووووووودان األعضووووووووا  واةماعووووووووات االقتصووووووووادية

ارقليميوووووووة يف تنميوووووووة القووووووودرات يف إطوووووووار االتفاقوووووووات 
لووووو  الدوليوووووة واعتمووووواد اخلطووووووط التوجيهيوووووة الطوعيوووووة ا

تشووووجع الشووووفافية يف السووووو  وتعووووز  فوووورص التصوووودير 
 وتزيد كفا ة النظك الزراعية والتذائية.

  مثوولدعوك التنفيووذ الفعووال لالتفاقوات التجاريووة القائمووة 
 .اتفا  منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة

  دعووك البلوودان األعضووا  يف اتبوواع اسوورتاتيجيات وبوورامز
تصوووودير  جالووووة ويف تعزيووووز سالسوووول القيمووووة الشوووواملة 
للجميوووع واملوجهوووة  وووو التصووودير، جوووا يف ذلوووك حتليووول 
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 (.3اهلدف الستاتيجي الريف ) العنالة يفجوانب 

  ،العموووول علووووى تعميووووق الووووروابط بوووو  التجووووارة والتتذيووووة
توووووودابري السياسووووووة  وعالووووووة إمكانيووووووة االسووووووتفادة موووووون

 (.1اهلدف الستاتيجي التجارية لتالس  التتذية )
  تقييك نطا  التكنولوجيات اةديدة، وأمهيتهوا ابلنسوبة

إىل رلوووود السوووووو  واحملوووواوالت األوىل لالسوووووتفادة مووووون 
 منافعها.

   موالووولة أنشوووطتها الرئيسوووية األخووورى املتصووولة وسووووا
 السلع، والتجارة الزراعية وا وكمة العاملية.
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 جلنة مشكالت السلع جلنة الزراعة جلنة الغاابت جلنة مصايد األمساك اهلدف الستاتيجي
 :5اهلاااااااااااااااااااادف السااااااااااااااااااااتاتيجي 

 ايدة قاااادرة ساااابل كساااا  العااااي  
علااااى الصاااامود أمااااام التهدياااادات 

 واأل مات

   إيال  اهتموام خواص للتوأثري السول، لتتوري املنوا
 والكوارث الطبيعية على الدول اةزريوة الصوترية

 النامية.
  دعووك أتهووب استمعووات السوواحلية ملواجهووة تتووري

املنووا  والكوووارث الطبيعيوووة موون خووالل التكيوووف 
اهلاااااااااادف والتخفيووووووووووف موووووووووون وطأاووووووووووا ) هووووووووووامع

 (.2الستاتيجي 
 للزراعووووووة املسووووووتدامة،  الوووووورتويز ملبووووووادم املنظمووووووة

لتكيووووووووف مووووووووع تتووووووووري املنووووووووا  لوومووووووووع مبووووووووادم 
والتخفيوووووووف مووووووون  اثره للصوووووووناعات السووووووواحلية 

احمليطووووووووات واستمعووووووووات املعتموووووووودة  ولووووووووناعات
 .عليهووووا، وتعزيووووز اردارة القائمووووة علووووى املنطقووووة

وي عتج التخطيط املكام بصورة خالوة أساسوًيا 
لصدارة املتكاملة ملوارد األراموي، وامليواه واملووارد 
األخوورى بطريقووة تراعووي احتياجووات القطاعوووات 
االقتصووادية املتنافسووة، وتقلّوول النزاعووات وتوودمز 

االجتماعيوووووووة واالقتصوووووووادية والبيئيوووووووة  األهوووووووداال
 (2اهلدف الستاتيجي )

  لووووووووياغة أوموووووووو  للعموووووووول املتصوووووووول  دارة
اهلاااادف السااااتاتيجي حرائووووق التوووواابت )

2.) 
   دعوووووووك التخفيوووووووف مووووووون  اثر تتوووووووري املنوووووووا

والتكيوووووووووف معوووووووووه وتعزيوووووووووز قووووووووودرة الووووووووونظك 
اريكولوجيوووووووة واستمعوووووووات احملليوووووووة علوووووووى 
التكيووووووف مووووووع تتووووووري املنووووووا  موووووون خووووووالل 

 (.2اهلدف الستاتيجي ت )التااب
 
 

  استكشووواال طووور  للتخفيوووف مووون حووودة
التالدي الذي تطرحه العوالوف الرمليوة 

 (.2اهلدف الستاتيجي والرتابية )
  تعزيز قدرات البلودان واألقواليك للتصودي

للتالوووووودتت الوووووو  تطرحهووووووا التهديوووووودات 
 على الصالة النباتية، وا يوانية والبشورية

ا فوواج علوى  ووو أكثوور فعاليوة موون أجوول 
على مستوى مالئك مون سوالمة األغذيوة 

اهلاادف واألموون التووذائي يف بيئووة متتوورية )
 (.2الستاتيجي 

 
 
 

  تعزيووز القوودرات العامليووة وتوودعيمها لتوووفري
حتليل عن األ مات التذائية الو يكة يف 
الوقوووووووووت املناسوووووووووب، سيوالووووووووول النظوووووووووام 

 عووووونالعووووواملي لصعوووووالم وارنوووووذار املبكووووور 
 تركيووووووووز املسوووووووتقبلاألغذيوووووووة والزراعووووووووة يف 

علوووووى إموووووفا  الطوووووابع املؤسسوووووي  عملوووووه
على املنهجيات واألدوات اهلامة، فضالً 

 .عن تطبيق تكنولوجيات مبتكرة
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 2امللحق 
 

 الدورة احلادية واألربعون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة
 مشروم قرار

  ايدة إدراج املمارسات الزراعية املستدامة يف عمل املنظمة
 

 إن املؤمتر،
 

  التتذيوووووةمليوووووون  وووووخص يف العوووووا  يعووووانون مووووون نقوووووص  821حيوووووال التقوووووديرات الووووو  تفيوووود ون  إذ يساااااورغ ابلااااا  القلاااااق
 ؛سنوات من الرتاجعبعد  التتذية ونسبة انتشارهك  خذان يف االرتفاع يقصوون عدد  

 
 سوووووا ،  حوووود  بتالليوووول للمنظمووووة يشووووري إىل أن الزراعووووة تنطوووووي علووووى  اثر بيئيووووة كبوووورية، إ ابيووووة وسوووولبية علووووى  وإذ يستشااااد

 وا  العوا ، وتقوديرات تبوّ  يف املائة مون عمليوات سوالب امليواه العذبوة يف خمتلوف أ 70جا يف ذلك كون الزراعة متثل حواي 
 يف املائة من األرامي الزراعية يف العا  تتدهور حالتها؛ 40أن 
 

 املصوودر الوحيوود لسووبل كسووب عووي  السووواد األعظووك موون الفقوورا  و قصووي التتذيووة يف العووا ،  شووكلأن الزراعووة ت وإذ ياادرك
وأن التجوارة ابملنتجوات الزراعيوة يف موا بو  بلودان اةنووب ذرًكا حيوًت لتالقيق النمو االقتصادي والتنميوة،  تظلوأن الزراعة 

 الصادر عن املنظمة؛ 2018تقرير حالة أسوا  السلع الزراعية لعام عة، كما هو مبّ  يف يسر وترية تتزايد ب
 

ا  ة جرّ ألن الظواهر اةوية القصوى، مثل اةفاال أو الفيضا ت، من املتوقع أن تصب  أكثر  يوًعا وحدّ  وإذ ينتابه القلق
 تتري املنا  وألن ارنتاجية الزراعية العاملية من املتوقع أن ترتاجع نتيجة ذلك؛

 
 يف املائووة  لوووول  40العووا ، علووى  ووو موووا تشووري إليووه املنظمووة،  تدة ارنتووواُن الزراعووي بنسووبة  ه قوود يتعوو  علوووىأنوو وإذ ياادرك

أجل توفري األغذية لسكان عوا  يتوقوع أن يبلوا عوددهك ، وذلك من 2012ارنتاُن يف عام ا كان عليه مقارنة ج 2050عام 
 مليارات نسمة؛ 10ما يقارب 

 
بفوورص  بصووورة أقوولأن يتمووتعن موون احملتموول أنووه و  ،أن تعووام النسووا  موون انعوودام األموون التووذائي األرجوو أنووه موون  وإذ ياادرك

و ووبكات األمووان االجتماعيووة، ا صووول علووى األرامووي واملوودخالت مثوول البووذور واألدوات، وخوودمات ارر وواد والتثقيووف، 
 العموووووول الزراعووووووي يف العديوووووود  بتالبيووووووةفيووووووه يقموووووون  يف الوقووووووت الووووووذي والتمويوووووول، و ليووووووات إدارة خموووووواطر األعمووووووال التجاريووووووة

 من أ ا  العا ؛
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 سوّلط الضوو  علوى ا اجوة إىل االنتقوال 2018 عوام يفملنظموة الو  عقوداا اا مون املوؤمترات ارقليميوة أن عوددً  وإذ يشّي إىل
 ، وعلووووى ارمكووووا ت الوووو  ينطوووووي عليهووووا عوووودد موووون املمارسووووات الزراعيووووة املسووووتدامة، غذيووووة والزراعووووة املسووووتدامةاألنظووووك إىل 

 جا يف ذلك الزراعة اريكولوجية يف هذا الصدد؛
 

الرئيسووي الووذي تؤديووه الزراعووة يف حتقيووق أهووداال التنميووة  الوودورأن مووؤمتر املنظمووة، يف دورتووه األربعوو ، قوود أقوور  وإذ يسااتذكر
وأهوووداال التنميوووة  2030املسوووتدامة، ورّحوووب جوا موووة األهوووداال االسووورتاتيجية للمنظموووة موووع خطوووة التنميوووة املسوووتدامة لعوووام 

لزراعوة إىل ايواري والقوائك علوى العلووم واألدلوة موع إيوال  اهتموام خواص املستدامة؛ ودعا املنظمة إىل موالولة تعزيوز عملهوا املع
حصوووا ات وسوووالمة وار نوووةنكواملوالتنووووع البيولووووجي  اريكولوجيوووة والتكنولوجيوووا البيولوجيوووة وارنتووواُن املسوووتدام وتتوووري املنوووا 

 األغذية والتتذية والشباب والقضات اةنسانية؛
 

لتكنولوجيووات وا بشووأن الزراعووة اريكولوجيووة قليميووةار جتماعوواتالدوليووة واال نوودواتابلنتووائز الوو  خلصووت إليهووا ال وإذ يقاار
واالبتكوار مون أجول املوزارع  األسوري  الو  عقوداا املنظموة خوالل السونوات األربوع املاموية، موع تسوليط  البيولوجية الزراعية

جوووووا يف ذلوووووك اسوووووتخدام الزراعوووووة اريكولوجيوووووة والتكنولوجيوووووات البيولوجيوووووة  الضوووووو  علوووووى املمارسوووووات الزراعيوووووة املسوووووتدامة،
واملمارسات والتكنولوجيات االبتكارية األخرى، كطريقة لتنفيذ املبادم اخلمسوة السوتدامة األغذيوة والزراعوة دعًموا ألهوداال 

   وتزايد عدد السكان؛التنمية املستدامة، وإنتاُن املزيد من األغذية مع  اثر بيئية أقل، يف ظل تتري املنا 
 

أن هنا  حاجة إىل طائفة واسعة من املمارسات الزراعية املسوتدامة واالبتكوارات للتتلّوب علوى التالودتت  وإذ يؤكد جمدًدا
 ال  يواجهها املزارعون ولتالقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية لقطاع الزراعة؛

 
، جبوادرة 2018، يف دوراوا السادسوة والعشورين الو  انعقودت يف أكتوبراتشورين األول إىل أن ةنة الزراعة رّحبت وإذ يشّي

النهوووور ابلزراعوووة اريكولوجيوووة؛ وأعربوووت عووون أتييووودها لعنالووور الزراعوووة اريكولوجيوووة العشووورة كووودليل ألحووود السوووبل الكفيلوووة 
إىل املنظمووة موالوولة تطبيووق الزراعووة اريكولوجيووة ابعتبارهووا أحوود الوونهز  املسووتدامة وطلبووتزراعووة والغذيووة نظك األبووابلنهووور 

 لتنفيوووووذ املبوووووادم اخلمسوووووة السوووووتدامة األغذيوووووة والزراعوووووة دعًموووووا ألهوووووداال التنميوووووة املسوووووتدامة وملسووووواعدة البلووووودان واألقووووواليك 
 ؛غذيةة واألععلى املشاركة بفعالية أكج يف العمليات االنتقالية ابواه استدامة نظك الزرا

 
، يف دوراا السادسة والعشورين الو  انعقودت يف أكتوبراتشورين (C 2019/21إىل أن ةنة الزراعة طلبت )الوثيقة  وإذ يشّي

، موووون األمانووووة العموووول، ابلتعوووواون مووووع املكتووووب، علووووى إعووووداد مشووووروع قوووورار بشووووأن  تدة إدراُن الوووونهز الزراعيووووة 2018األول 
 ة يف أنشووووطة التخطوووويط املسووووتقبلية للمنظمووووة، علووووى أن يعوووورر علووووى اسلووووش املسووووتدامة، جووووا يف ذلووووك الزراعووووة اريكولوجيوووو

 يف دورته املقبلة؛
 

 من املنظمة القيام جا يلي: يطل 
 

 تدة إدراُن الووونهز الزراعيوووة املسوووتدامة يف ختطووويط العمووول املسوووتقبلي مووون أجووول تنفيوووذ املبوووادم اخلمسوووة السوووتدامة  )أ(
 التنمية املستدامة.األغذية والزراعة بشكل أكمل دعًما ألهداال 
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وموالووولة استكشووواال أوجوووه التوووآ ر والتكامووول بووو  خمتلوووف املمارسوووات الزراعيوووة )جوووا يف ذلوووك املعوووارال التقليديوووة  (ب)
، حتقيووق اسووتدامة األغذيووة والزراعووة واملمارسووات الزراعيووة مثوول نظووك الوورتاث الزراعووي ذات األمهيووة العامليووة( موون أجوول

 ومسامهتها يف ا د من الفقر يف الريف.
ومساعدة البلدان واألقاليك على تعزيز التزامها واملشاركة بصورة أكثر فعالية يف عمليات االنتقال  و استدامة نظك  (ُن)

 الزراعة واألغذية من خالل:
 

ملمارسوات الزراعيوة املسوتدامة، جوا يف ذلوك مومن اب املتعلوقتعزيز العمول املعيواري والقوائك علوى العلووم واألدلوة  (1)
والتكنولوجيوووات  والزراعوووة الذكيوووة مناخيًوووا والتكثيوووف املسوووتدام منهوووا الزراعوووة اريكولوجيوووةمجلوووة أموووور أخووورى 

البيولوجية عن طريق ومع مقاييش مناسوبة ودعوك قودرات البلودان علوى قيوا  امتثاهلوا، وأدوات وبروتوكووالت 
 لتقييك مسامهة هذه النهز يف استدامة نظك الزراعة واألغذية؛

ال وورتا  يف خلووق املعووارال والفكوور واالبتكووارات لتيسووري نشوور هووذه األدلووة واملعووارال وحتفيووز األدلووة العلميووة وا (2)
 والتجوووارب واالبتكوووارات، ال سووويما موووع الفئوووات احملروموووة، مثووول املزارعوووات مووون ألوووالاب ا يوووا ات الصوووترية، 

 الووووووعي وتبوووووادل أفضووووول املمارسوووووات رفوووووع مسوووووتوى موووووع العمووووول يف الوقوووووت ذاتوووووه علوووووى تعزيوووووز االتصووووواالت و 
 الصلة؛ وياملصلالة ذ ألالاب يف ما ب  األطراالا

تنميوة قودرات  يشوملوإقامة ا وار بشوأن السياسوات وتقود  الودعك الفون إىل البلودان، بنواً  علوى طلبهوا، جوا  (3)
ألالاب ا يا ات الصترية واملزارع  األسري ، من خالل التعاون يف ما ب  بلدان اةنوب وبنا  الشبكات 

 يف ما ب  البلدان األعضا .
 

ورفع التقارير عن التقّدم احملر  يف إدراُن دعك مجيع املمارسات الزراعية املستدامة، جوا يف ذلوك الزراعوة اريكولوجيوة  (د)
 البيولوجية، يف ختطيط املنظمة وعملها.والتكنولوجيات والزراعة الذكية مناخًيا والتكثيف املستدام 

 خوووورى موووون أجوووول النهووووور ابلوووونهز الزراعيووووة املسووووتدامة، وتعزيووووز تعاوجووووا مووووع وكوووواالت األمووووك املتالوووودة وبرااهووووا األ (ه)
 البيولوجيووووووة، والتكنولوجيوووووات جوووووا يف ذلوووووك الزراعووووووة اريكولوجيوووووة والزراعوووووة الذكيووووووة مناخيًوووووا والتكثيوووووف املسووووووتدام 

من خالل السياسات واالستثمارات املسؤولة والبالوث التشاركية وخلق املعارال وتبادهلا مون أجول حتقيوق أهوداال 
 امة.التنمية املستد
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