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A 

 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 التقدم يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة

 وأهداف التنمية املستدامة 2015/خطة التنمية ملا بعد عام مبنظمة األغذية والزراعة

 

 موجز
 

واليت تراوحت بني خفض الفقرر   2000هي السنة اهلدف لتحقيق أهداف التنمية لأللفية اليت وضعت يف عام  2015إن 

كانرت تلر     املدقع واجلوع إىل النصف وبني خفض وفيات األطفال ومكافحة انتشرار فرسون نقرمل املناعةيازيردق. وقرد     

األهداف نقطة مفصلية على صعيد اجلهود ازمنائية دوليا ووطنيا وقد شجعت على ثقافرة للرصرد والتقيريو. وسروف ترتو      

املصادقة على جمموعة جديدة من األهداف، تعرف بأهداف التنمية املستدامة، لدى انعقاد مؤمتر قمرة لألمرو املتحردة يف    

التقدم احملرق باجتاه حتقيق األهداف ازمنائية لأللفية، وحتديردا تلر  الريت     . وتعرض هذه الوثيقة2015سبتمربيأيلول 

ختمل والية الفاو. وهي تصف أيضا العملية اليت أدت إىل وضع اجملموعة اجلديدة من أهداف التنمية املسرتدامة وخطرة   

. وفضال عن ذلر  تنراقا الوثيقرة    وهي تقدم األهداف املقرتحة ذات الصلة املباشرة بعمل الفاو 2015التنمية ملا بعد عام 

املسائل املتعلقة بتنفيذ إطار جديد للتنمية والدعو الالقم من قبل األمو املتحردة، ارا فيرل الردعو املقردم مرن قبرل الفراو،         

 .لضمان التطبيق الناجح على املستوى القطري
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر

إن املؤمتر مدعو إىل استعراض التقدم احملرق باجتاه حتقيق غايات األهداف ازمنائية لأللفيرة ذات الصرلة بالفراو وتقرديو     

 .2015ازرشاد للمنظمة فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 
 

 ميكن توجيه االستفسارات بشأن حمتوى هذه الوثيقة إىل:
Jomo Kwame Sundaram 

 مية االقتصادية واالجتماعيةنمنسق الت

 0657053566 39+رقو اهلاتف: 
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 التقدم يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة مبنظمة األغذية والزراعة -أواًل 

 

إطار عاملي باملطلق يعنى بإرشاد التنمية الدولية. وقد كان هناك دعرو غرس    كانت األهداف ازمنائية لأللفية أول -1

مسبوق هلذه األهداف الثمانية اشاركة جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف حشرد املروارد واألنشرطة احملفرزة علرى      

زمنائية لأللفيرة علرى ثقافرة    كافة املستويات، من أجل تنفيذها. وقد شّجع إعالن األمو املتحدة بشأن األلفية واألهداف ا

وكان إطار رصد األهداف ازمنائية لأللفية كفيال بتحري  عمليرة صرنع القررارات املتعلقرة بسياسرات       للرصد واحملاسبة.

 . التنمية، وباملساعدة على حتسني القدرة ازحصائية وإتاحة البيانات

 

األهرداف ازمنائيرة لأللفيرة علرى املسرتويني العراملي       وقد ساهمت منظمة األغذيرة والزراعرة )الفراو  يف حتقيرق      -2

"ضمان االستدامة البيئية." وترصد املنظمة  - 7 "استئصال الفقر املدقع واجلوع" واهلدف - 1 والقطري وال سيما اهلدف

 .وتبلغ عن التقدم احملرق على املستوى العاملي 7و 1أربعة مؤشرات تتعلق باهلدفني 

 

ويف  .2015و 1990إىل خفض نسبة مدقعي الفقر إىل النصف يف الفرتة املمتدة بني  1دعت الغاية األوىل للهدف  -3

دوالر أمريكري يف اليروم الواحرد. وقرد      1.25كان حوالي نصف األشخاص يف الدول النامية يعيشون بأقل من  1990عام 

ايرة اهلردف ازمنرائي لأللفيرة املتعلقرة برالفقر قبرل  ر          حمققا غ 2010يف املائة حبلول عام  22تدنى هذا املعدل إىل 

مليرار   1.9ويف تل  األثناء اخنفض العدد املطلق لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مردقع مرن    .سنوات من املهلة احملددة

خفرض   . وعلى الرغو من هذا ازجناق ازمجالي، كان التقدم على صعيد2010مليار يف عام  1.2إىل  1990نسمة يف عام 

فبعض األقاليو مثل شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا قد بلغت الغاية يف وقت مبكر فيما ال ترزال أقراليو   . الفقر غس متساٍو

 أخرى مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا متأخرة على هذا الصعيد.

 

وفيما يتعلق بالغاية الثانية اخلاصة بالفقر أي حتقيق العمالة التامة واملنتجة والعمل الالئق للجميرع، تراجعرت    -4

يف  56حصة أفراد األسرة العاملني بدون أجر والعاملني على حسابهو اخلاص من جممرل العمالرة يف األقراليو الناميرة إىل     

 2.8الذي سّجل قبل عقدين من الزمن. وتضراءلت تلر  اةصرة بنسربة      يف املائة 67من مستوى الر  2013املائة يف عام 

 نقطرة مئويرة يف فررتة اخلمر  سرنوات السرابقة       4.0باخنفراض بلرغ    مقارنرة   2013و 2008نقطة مئوية يف الفرتة برني  

عمرل غرس    . وتشس اةصة املرتفعة من العاملني يف حالة العمالة اهلشرة إىل االنتشرار الواسرع لتردابس ال    2008–2003)

النظامي. وعادة ما يفتقر العمال يف تل  اةاالت إىل محاية اجتماعيرة مناسربة ويعرانون مرن الردخل املرنخفض و رروف        

 العمل املضنية حيث قد ُتنته  حقوقهو األساسية يف  لها.  

 

إىل خفض نسربة األشرخاص الرذين يعرانون      1وقد دعت الغاية الثالثة املتعلقة باجلوع للهدف ازمنائي لأللفية  -5

 . وتشرس أحردت تقرديرات الفراو إىل وجرود     2015و 1992-1990اجلوع يف البلدان الناميرة إىل النصرف يف الفررتة برني     

 مليرون  167أي باخنفراض يفروق الرر     2016-2014من نقمل التغذية يف الفررتة   يعانونشخمل حول العامل ون يمل 795

 . 1992 –1990أقرررل كرررا كررران عليرررل العررردد يف الفررررتة  يرررون مل 216املنصررررم وشرررخمل علرررى امترررداد العقرررد  
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)حالرة انعردام األمرن الغرذائي يف      يف املائة عامليرا   12.9إىل  23.3وخالل الفرتة نفسها، تراجع انتشار نقمل التغذية من 

بتحقيرق الغايرة   يت مت رصردها،  ال بلدا  129من أصل الر  ،ناميا  بلدا  72قام  ،1992-1990 . ومنذ الفرتة 2015العامل 

هرذه  ق ير حتقهي قاب قوسني أو أدنى مرن  وهناك تسعة بلدان  ،لأللفية ةف ازمنائياهدألمن ا 1املتعلقة باجلوع للهدف 

 منسرقا   إن حتقيق الغاية العاملية املتعلقرة براجلوع قرد أصربح يف املتنراول ولكرن ذلر  سريتطلا التزامرا سياسريا           والغاية. 

 للعمل. على أعلى املستويات ونهجا متكامال  ومستداما 

 

  ،2015حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 

 :بداية االقتبان

 

بلغرت  يف اةرد مرن اجلروع:     ا سرريع  ا تقدم هاحقق بعضفقد . قاليوفيما بني األ ال قالت هناك اختالفات كبسة 

 ةف ازمنائير اهرد ألمرن ا  1املتعلقة باجلوع للهردف  جيو الغاية  شرق وجنوب شرق آسيا ]...[إضافة إىل أمريكا الالتينية 

الشرمالية والغربيرة   يف األقاليو يف القوقاق وآسيا الوسطى و 1املتعلقة باجلوع للهدف جيو الغاية حتقيق مت و ،]...[ لأللفية

، ولكرن بروتسة   هاشررق و تقدم يف البحر الكارييب، وأوقيانوسيا، وجنروب آسريا، وجنروب أفريقيرا    أحرق من أفريقيا. كما 

وسط أفريقيا وغررب آسريا عرن    يبتعد ، أخسا واألهداف ازمنائية لأللفية.  من 1 اهلدفجيو من الغاية بلوغ بطيئة جدا ل

 كرا كانرت عليرل يف   هي أعلى نقمل التغذية اآلن من يعانون السكان الذين نسبة إذ أن اجلوع، حتقيق الغايات املتعلقة ب

 .1992-1990 الفرتة

 نهاية االقتبان

 

. وميثرل  2012مليون طفل ما دون سن اخلامسة يعانون نقرمل الروقن يف عرام     99ويف تل  األثناء، كان حوالي  -6

عدل طفل واحد علرى سربعة تقريبرا. وقرد تراجرع عردد       ايف املائة من جممل األطفال ما دون اخلامسة أي  15هذا الرقو 

. ويف الوقرت نفسرل،   1990مليون طفل حبسرا التقرديرات يف عرام     160يف املائة، من  38األطفال ناقصي الوقن بنسبة 

مليون طفل حتت سن اخلامسة مهددين برتاجع منوهو املعريف واجلسدي املرتبط بالتقزم. وقرد تراجرع    162يبقى حوالي 

حصرل تراجرع يف األقراليو كافرة      ، إذ2012يف املائة يف عام  25إىل  1990يف املائة يف عام  40انتشار التقزم من حوالي 

 باستثناء أفريقيا دون الصحراء الكربى.

 

: أي 7إىل جانا انتشار نقمل التغذية، تقوم الفاو أيضا بالتبليغ عن ثالثة مؤشرات تتعلق باهلدف ازمنائي لأللفيرة   -7

 .اةرجي؛ واستخدام املوارد املائية املتجددة؛ ونسبة األرصدة السمكية ضمن املستويات املستدامة حيويا  الغطاء

 

إما بسبا اخلرراب النراتع عرن     2010وعام  2000مليون هكتار من الغابات كل سنة بني عام  13ُفقد حوالي  -8

أسباب طبيعية أو بسبا حتويل األراضي إىل استخدامات أخرى. وفيما يتعلق باستخدام املروارد املائيرة املتجرددة، فرإن     

املسرتوى الرذي يعتررب     مشال أفريقيا وشبل اجلزيرة العربية يف غرب آسيا يتسمان اعدالت لسحا املياه تتخطرى حردود  

عدالت السحا يف األقاليو األخرى ما دون عتبة االستدامة. غس أن تل  األرقرام ازقليميرة ختفري    فيما كانت م ،مستداما
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فوارق هائلة ضمن األقاليو وكذل  ضمن البلدان ألن كثسين يف بلدان عردة يعيشرون يف منراطق تعراني مرن شرح خطرس يف        

رصدة السرمكية الريت يرتو اصرطيادها ضرمن مسرتويات       وبالنسبة إىل املوارد البحرية فقد تراجعت النسبة املئوية لأل املياه.

سرتمر عردد األرصردة السرمكية املسرتنزفة      ا، 1990مستدامة حيويا، ما يشس إىل تزايد الصيد املفرط لألمساك. ومنذ عرام  

ائرة  امل يف 28.8رتاجرع إىل  يقبل أن  2008يف املائة يف عام  32.5 عنداستويات غس مستدامة يف التزايد وقد بلغ ذروتل 

 .2011عام 

 

 من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة - ثانيًا

 

، ويف هذا الصردد هنراك إدراك واسرع النطراق برأن      2000خمتلف عما كان عليل سنة  2015إن العامل يف سنة  -9

سرتكون أكثرر مرن جمررد متابعرة      ، اا يف ذل  جمموعة من أهداف التنميرة املسرتدامة،   2015خطة التنمية ملا بعد عام 

لألهداف ازمنائية لأللفية. وعلى الرغو من أن األهداف ازمنائية لأللفية كانت كتاقة من حيرث حشرد املبرادرات علرى     

كافة املستويات باجتاه أولويات التنمية املشرتكة، فقد تعرضت أيضا لالنتقاد لعدم معاجلتهرا الكافيرة أبعرادا مهمرة مرن      

امة ولتشجيعها النهع االنعزالية على صعيد التنميرة. وقرد أصررت الردول األعضراء أيضرا علرى أن العمليرة         التنمية املستد

املؤدية إىل اعتماد جمموعة جديدة من األهداف جيا أن تكون أكثر مشوال وتشاركية وأن حتركها الدول األعضاء بنفسها 

 وأن تتوىل قمامها.

 

مرتابطة فيما بينها ال ميكن التصردي هلرا كرال علرى حردة: فرإن انعردام األمرن         واليوم، يواجل العامل حتديات  -10

تؤثر مجيعهرا وتترأثر بأحردها     –الغذائي وسوء التغذية وتغّير املناخ وندرة املوارد الطبيعية ومسائل الطاقة واستمرار الفقر 

للتنمية املسرتدامة،   20ألمو املتحدة ريو+اآلخر. بغية التصدي هلذا النوع من التحديات، طلبت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ا

لوضع جمموعرة مرن أهرداف للتنميرة املسرتدامة تكرون        مجاعة عمل مفتوحة العضويةإنشاء  ،املستقبل الذي نريدبعنوان 

مرع مراعاتهرا الخرتالف الواقرع      ،"عملية املنحى وطموحة وعاملية من حيث طبيعتها وقابلة للتطبيق على كافرة البلردان  

 ستويات التنمية بني بلد وآخر واحرتامها للسياسات واألولويات الوطنية."والقدرات وم

 

وقردمت   2013لألمو املتحدة مجاعة العمرل مفتوحرة العضروية يف ينايريكرانون الثراني       ةأنشأت اجلمعية العام -11

مجاعرة العمرل مفتوحرة    . ويعيرد التقريرر الصرادر عرن     2014قائمتها بأهداف التنمية املستدامة املقرتحرة يف يوليويمتروق   

العضوية التأكيد على اعتبار استئصال الفقر واجلوع من أهو األولويات بشكل عرام. والتقريرر املؤلرف مرن مقدمرة مروجزة       

  وانعدام األمن الغذائي والتغذيرة والزراعرة   1قدم رؤية وافية فيما خمل استئصال الفقر )اهلدف  ،غاية 169هدفا و 17و

 من بني أمور أخرى . 15و 14و 12ستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإدراتها )األهداف   ولال2املستدامة )اهلدف 

 

الفقر بكافة أشكالل يف كل مكران، فيتصردى للفقرر املطلرق والنسريب علرى حرد سرواء و ردد           1يتناول اهلدف  -12

اةماية االجتماعية والوصول املتساوي إىل األراضي واملوارد األخرى ناهي  عن القدرة على التكيرف، بصرفتها كلرها مرن     
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اخلية اليت يعكسها اهلدفان االسرتاتيجيان املكونات الرئيسية هلذا اجلهد. كما جرى تناول القضايا اةرجة والروابط الد

 .5و 3للفاو 

 

رؤية شاملة عن األمرن الغرذائي والتغذيرة والزراعرة      2وعلى عك  نهع األهداف ازمنائية لأللفية يقدم اهلدف  -13

عرد الوصرول   للفاو. تتناول الغايات التابعة هلذا اهلردف بُ  4و  2و 1املستدامة بطريقة تشبل كثسا األهداف االسرتاتيجية 

اةرج يف  ل انعدام األمن الغذائي، والطيف الكامل لسوء التغذيرة وإنتاجيرة صرغار منتجري األغذيرة ودخلرهو وأنظمرة        

.إن الغايرات املتنوعرة    رة على التكيف واةفا  على التنوع البيولروجي واملروارد الوراثيرة   دازنتاج الغذائي املستدامة والقا

عرب تناوهلا حيراقة األراضري وحوكمرة املروارد املائيرة وكفراءة الطاقرة         2ل اهلدف األخرى تكّمألهداف التنمية املستدامة 

والفاقد واملهدر من األغذية وتغس املناخ واحمليطات واملوارد البحرية والرنظو ازيكولوجيرة والتنروع البيولروجي والغابرات      

   .رتبةالواجلبال واألراضيي
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وتربق كافة وجهات نظر الفاو بشأن التنمية املستدامة ومركزية االستخدام املستدام للمروارد الطبيعيرة مرن أجرل سربل       -14

املعيشة الريفية والدور اةيوي لصغار منتجي األغذية كعوامل تغيس وكمدراء للموارد الطبيعيرة، بقروة يف جممرل تقريرر مجاعرة      

ل  فقد جرى االعرتاف بالرابط بني األمن الغذائي والبيئرة مرع أهرداف ملموسرة توفرق      العمل مفتوحة العضوية. وبازضافة إىل ذ

وتشمل أهرداف التنميرة املسرتدامة كرذل  تشرجيعا       أي البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي. –بني األبعاد الثالثة لالستدامة 

أوسع نطاقا على االستخدام املستدام للموارد الطبيعية من أجل التنمية، أكثر كا كانت تفعل األهرداف ازمنائيرة لأللفيرة الريت     

 .  يتعلق بالبعد البيئي للتنمية املستدامة7كان هلا هدف واحد فقط )هو اهلدف 

 

قادت الفراو التوعيرة بشرأن أن خردمات النظرام ازيكولروجي واملروارد الطبيعيرة          20يرو + ومنذ انعقاد مرؤمتر ر  -15

تستخدم بصورة متواصلة يف خمتلف أنظمة إنتاج األغذية، وبالتالي لي  اةفظ وحده مهما بل أيضا االستخدام املسرتدام  

وإىل جانررا هرردف التنميررة  وترررد هررذه الفكرررة بتفصرريل واف يف تقريررر مجاعررة العمررل مفتوحررة العضرروية.   والرتمرريو.

قد علرى أن   ،12.2، أدرج الغرض املتمثل يف ازدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية يف الغاية 2 املستدامة

ن يتعاطيان بشكل حصري بإدارة املوارد الطبيعية ياللذ - 15واهلدف  14وهما اهلدف  - للتنمية املستدامة نيهناك هدف

واستخدامها، فإن األول يتناول احمليطات واملوارد املائية فيما يعنى الثراني باألنظمرة األيكولوجيرة والتنروع البيولروجي      

 .والرتبةوالغابات واجلبال واألراضي 

 

العمل مفتوحة العضوية لكونها تسرتويف املعرايس   وقد أيدت البلدان األعضاء االقرتاحات الواردة يف تقرير مجاعة  -16

الالقمة لتحديد أجندة طموحة وحتويلية وذات أهمية شاملة وقاعدة مناسربة للمفاوضرات النهائيرة بشرأن خطرة التنميرة       

ولكن تبقى هناك مهام على جانا من األهمية وال سيما العمرل املتعلرق بإنشراء إطرار لقيران ورصرد       . 2015بعد عام  ملا

فرإن مجرع البيانرات اخلاصرة      موحة كهذه. ميثل العدد الكبس من األهداف والغايرات املقرتحرة حترديا عظيمرا.    خطة ط

باملؤشرات ميثل تكلفة ال يستهان بها كما أن دعو التدابس املتسقة واملقارنة على املسرتوى العراملي يتطلرا االتفراق علرى      

بل لإلدارة حدا أدنرى مرن املؤشررات الريت ينبغري أن تكرون       ويستوجا إطار الرصد القا جمموعة مشرتكة من املؤشرات.

اا أّن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ستشمل اجلميع فينبغري للبلردان    ،وبازضافة إىل ذل  اعظمها مؤشرات نتائع.

 كافة أن تقدم تقارير بشأنها مع أّن بعض األهداف قد تكون متكيفة ةاالت قطرية معينة دون سواها.

 

يشمل أحد القيود اةرجة املوارد املتاحة لدعو رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اجلديدة، اا أّن بعض و -17

العمل مع األعضاء ودعو عمليرة  بويف هذا الصدد، الفاو ملتزمة . البيانات احملدودة متاحة فقط لألبعاد املتعددة لالستدامة

   .املستدامةإنشاء إطار مناسا وواقعي لرصد أهدف التنمية 
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 :2015العاملي خلطة التنمية ملا بعد عام  التنفيذ - ثالثًا

 17إىل هدف التنمية املستدامة  8من اهلدف اإلمنائي لأللفية 

 

 27و 25خالل قمة لرؤساء الدول واةكومات يف الفرتة برني   2015سوف يتو اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام  -18

. وستعرض النتيجة اخلتامية املتفق عليها بني اةكومرات بالتفصريل الوسرائل املاليرة وغرس املاليرة       2015سبتمربيأيلول 

الرئيسية للتنفيذ اا يف ذلر  التردابس الداعمرة لتحسرني التجرارة ونقرل التكنولوجيرا وبنراء القردرات ومعاجلرة املشراكل            

ة املؤمتر الدولي الثالث لتمويل التنمية الرذي سريعقد يف   . ومن املتوقع أن يسرتشد استكمال وسائل التنفيذ بنتيجاملنهجية

 . 2015يوليويمتوق  16و 13أدي  أبابا بني 

 

وقد شددت على أن اجلروع املرزمن    ،إن الفاو ضالعة بالكامل يف عملية املؤمتر الدولي لتمويل التنمية منذ البداية -19

أخسة للبن  الردولي أن نسربة مردقعي الفقرر      بالفقر وبتدهور املوارد الطبيعية. ووجدت دراسة وسوء التغذية يتأثران جدا 

وخباصرة مرن    -يف املائة. ويعترب استئصال الفقر يف األريراف   78إىل  70الذين يعيشون يف املناطق الريفية قد ارتفعت من 

ضرروريا   -لوصرول إىل آليرات اةمايرة االجتماعيرة     خالل التشجيع على الزراعة واألنظمة الغذائية املستدامة، وضرمان ا 

 الستئصال الفقر وللتصدي الفعال للجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 

منذ اتفاق مونتسي وجولة الدوحة أصبحت مسائل انعدام األمن الغذائي والتغذيرة والزراعرة املسرتدامة، ُتعرال ع      -20

والربنرامع الشرامل للتنميرة    من خالل اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية خمصصة، اا فيها على سبيل املثال، إعالن مابوتو 

الربنامع العاملي للزراعرة  ، اليت مهدت الطريق أمام من الغذائي العامليوبيان الكويال املشرتك بشأن األ الزراعية يف أفريقيا

وهو حساب أمانات متعدد اجلهات املاحنة قد أنشئ لتمويل خطط االسرتثمار الزراعري االسررتاتيجية     – واألمن الغذائي

 والشاملة والقائمة على األدلة يف البلدان ذات الدخل املنخفض.

 

العاملي حاجة ملحة إىل تعزيز املوارد املالية املخصصة لألمن الغذائي والتغذية والزراعة  ولكن هناك على الصعيد -21

املستدامة. ولكي تكون هذه املساعدة فعالة فهي تستوجا بيئرة متكينيرة تتكرون مرن أطرر متطرورة للسياسرات وحوكمرة         

االحتياجات ازضافية من االسرتثمارات   ، قّدر صايف2011حمسنة وشراكات قائمة على املبادئ ومساءلة متبادلة. يف عام 

العاملية )من حيث االستثمار العام التزايدي يف جمال الزراعة واجملاالت املتصلة بل  الالقمرة الستئصرال اجلروع حبلرول     

 مليار دوالر أمريكي يف السنة. 50.2، ابلغ 2025

 

حني قد تبدو الثغرات املالية مقلقة، من املهو أن ندرك التكاليف األعظرو الناجترة عرن اسرتمرار الوضرع الرراهن.        ويف -22

يف املائة من إمجالي الناتع احمللري العراملي أي مرا     3إىل  2فتكاليف نقمل التغذية والنواقمل يف املغذيات الدقيقة تقدر حبوالي 

ويف الوقت نفسل، تعترب التدخالت على مستوى األمن الغذائي والتغرذوي   ي يف السنة.تريليون دوالر أمريك 2.1إىل  1.4يعادل 

واالستثمارات الزراعية من أكثر تدخالت التنمية كفاءة من حيث الكلفة، إذا تتسو ازايا اجتماعية واقتصادية وبيئيرة متعرددة.   
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لناجو عن قطاعات أخرى من حيث خفرض الفقرر، وهرو    وأثبتت دراسات أن النمو الزراعي يبلغ يف املعدل ضعف فعالية النمو ا

 فعال مقدار  سة أضعاف يف البلدان املفتقرة إىل املوارد وذات الدخل املنخفض.

 

مرن   8 من الضروري أيضا بناء شراكة عاملية متجددة بناء على الدرون املستفادة من اهلدف ازمنائي لأللفيةوسيكون  -23

اا يشمل على سربيل   -. ويستدعي ذل  تنفيذ االلتزامات بتقديو املساعدة ازمنائية 2015د عام أجل تناول إطار التنمية ملا بع

والتعاون بني بلدان الشمال واجلنروب، والتعراون برني بلردان اجلنروب والتعراون        املساعدة ازمنائية الرمسيةالتعداد ال اةصر، 

 الصلة. الثالثي فضال عن رعاية الشراكات بني جهات فاعلة عدة عرب كافة اجملاالت والقطاعات ذات

 

دعم األمم املتحدة  :االنتقال من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة - رابعًا

 لتنفيذ على املستوى القطريل

 

، وال سيما ضمان سالسة االنتقرال مرن األهرداف    2015من أجل دعو البلدان يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  -24

ازمنائية لأللفية إىل أهداف التنمية املستدامة، ومن أجل تعزيز نهع متسق ومنّسرق للتنميرة املسرتدامة، تنراقا منظومرة      

إىل تولي  2015لوقت الراهن عددا من التكييفات املؤسسية املمكنة. يدعو ازطار اخلاص ارحلة ما بعد األمو املتحدة يف ا

البلدان لزمام التنمية املستدامة وإىل إمكانية مساءلتها يف هذا الصدد. وهذا يعين اةاجرة إىل نهرع متكاملرة وقائمرة علرى      

األدلة من حيث صياغة السياسات على املستويات الوطنية وازقليمية والعاملية، وتنمية القدرات من أجل ضرمان حوكمرة   

 اكل الفعالة املطلوبة للرصد من أجل تتبع التقدم يف الوقت املناسا. متناسقة وفعالة وشاملة، واهلي

 

، سروف حتتراج األمرو املتحردة إىل أن     2015ومن أجل تقديو الدعو الفعال لتنفيذ خطة تنمية حتويلية ملا بعرد   -25

والتوفيق بينرل وبرني    متارن التخطيط وازدارة بصورة متسقة من أجل حتقيق النتائع وأن تراجع إطار نتائجها وأولوياتها

إطار أهداف التنمية املستدامة. وسيكون الدعو القطري املعزق لصياغة السياسات واةوكمة أساسيا للغاية اا أّن وكراالت  

األمو املتحدة ستحتاج إىل االستجابة بشكل أفضرل الحتياجرات البلردان فيمرا تعرزق ترولي البلردان لزمرام األمرور خرالل           

 التنفيذ.  مرحلة

 

وقد بدأت منظومة األمو املتحدة باستعراض وسائل عملها يف سياق عملية "القدرة على حتقيق الغرض املنشود".  -26

فضال عن املناقشات والعمليات ازصالحية  اجملل  االقتصادي واالجتماعيوهناك عمليات جارية حاليا من خالل حوار 

جمموعرة األمرو املتحردة ازمنائيرة     و املتحدة املعين بالتنسيق )أي ملنظومة األم جملل  الرؤساء التنفيذينيلألركان الثالثة 

  من أجل استعراض أداء نظرام األمرو املتحردة    واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامع واللجنة ازدارية الرفيعة املستوى

   ازمنائي وحتديد التغيسات املطلوبة.
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وقد وافقت جمموعة األمو املتحدة ازمنائية يف الفرتة األخسة على رؤيرة مشررتكة إىل التموضرع الطويرل األجرل       -27

لنظام األمو املتحدة ازمنائي. وقرر اجملل  االقتصادي واالجتماعي كذل  أن يدعو إىل حوار شفاف وشرامل يضرو مجيرع    

ظام األمو املتحدة ازمنائي، مع مراعاة خطرة التنميرة ملرا بعرد     أصحاب املصلحة املعنيني بشأن التموضع الطويل األجل لن

 2016يف عرام   االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربرع سرنوات  . وسوف يؤدي ذل  إىل اعتماد 2015عام 

عنيرة  والذي سوف  دد التوجل االسرتاتيجي املستقبلي لنظام األمو املتحردة ازمنرائي. وقرد أنشرئت اللجنرة الدائمرة امل      

بتكنولوجيا املعلومات التابعة جملموعة األمو املتحدة ازمنائية من أجل دعو التنفيذ املعجرل لألهرداف ازمنائيرة لأللفيرة     

 مع التقدم أيضا على صعيد التحضسات للتنفيذ الناجح ألهداف التنمية املستدامة. 2015خالل عام 

 

إىل  2012وترمي عملية التفكس االسرتاتيجي الداخلية الشاملة لدى الفاو الريت أطلقرت يف ينايريكرانون الثراني      -28

حتسني تنفيذ عمل الفاو وتأثسه عرب الرتمجة الفعالة لعملها املعيراري إىل ترأثس علرى املسرتوى القطرري واالسرتفادة مرن        

جمالي السياسات واالستثمار. وهذه هي حتديدا حالة أطر السياسرات   معرفتها العاملية من أجل دعو أولويات األعضاء يف

واملنتجات األخرى اليت أنشئت يف حمافل مثل اللجان الفنية للفاو )جلنرة مصرايد األمسراك، وجلنرة الغابرات، وجلنرة       

رتاتيجي واألهداف الزراعة، وجلنة مشكالت السلع  وجلنة األمن الغذائي العاملي اليت مت تشغيلها من خالل ازطار االس

قرد وضرعت الفراو يف مكانرة      املعلومرات الراجعرة  االسرتاتيجية للمنظمة. وهذه اآلليات املؤسسية القائمة أصال واليت توفر 

 جيدة متكنها من املساهمة بفعالية يف عملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصد التقدم.

 

وينبغي لالهتمام أن يرتكز بالدرجة األوىل على تعزيز التوعية . يوتكمن التحديات الرئيسية على املستوى القطر -29

بأهداف التنمية املستدامة لدى املكاتا امليدانية وضمان استعداد كثلري الفراو ومو فيهرا لردعو ترمجرة أهرداف التنميرة        

 املستدامة إىل أولويات وبرامع تكون البلدان كسكة بزمامها.  

 

، تستجيا الفاو اآلن بالكامل إىل االحتياجات ذات األولوية للبلردان بطريقرة   طريةأطر الربجمة القومع صياغة  -30

واملعرفة لردى مجيرع وحردات الفراو، بغرض النظرر عرن مكران          التشغيليةحتشد وتستخدم إىل أفضل حد ككن القدرات 

ختصني يف املكاتا ازقليمية ودون وجودها. إن دور الدعو والتنسيق املقدم إىل املكاتا القطرية من قبل املو فني الفنيني امل

املقر الرئيسري يضرمن مشوليرة     ازقليمية، ومن قبل الشبكة امليدانية لنقاط االتصال املعنية بأطر الربجمة القطرية ومن قبل

أي صلة نترائع الفراو باخلطرة الوطنيرة، وإمكانيرة حتقيرق النترائع،         -النهع املقرتحة واستيفاء معايس اجلودة الرئيسية 

  عن ضمان استدامتها احملتملة. فضال

 

من خالل االسرتفادة مرن ازطرار االسررتاتيجي      2015وقد تعزقت املساهمة املؤسسية للفاو يف عملية ما بعد عام  -31

املراجع واألهداف االسرتاتيجية اجلديدة واملبادرات ازقليمية، فضال عن حتدي القضاء على اجلوع. وبالتالي فإن الرؤية 

 طار االسرتاتيجي للفاو تربق جيدا يف صياغة أهداف التنمية املستدامة والغايات املتصلة بها.الشاملة لإل
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ونتيجة لذل  ميكن لألعضاء أن يتوقعوا من الفاو أن تقدم الدعو الفين إىل البلردان علرى صرعيد تكييرف وتنفيرذ       -32

ملكاتا امليدانية والدعو املقدم هلرا سريكون عنصررا    ورصد أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري. إن تعزيز قدرة ا

مفيدا للمنظمة جلهة مساهمتها يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. أمرا السربل الريت تضرمن االتسراق واملسراهمة املباشررة        

يمكن أن لإلطار االسرتاتيجي املراجع يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على مستوى البلدان، فضال عن رصرد التقردم، فر   

 تعد جزءا من تنقيح عمل الفاو يف املستقبل. 

 

 التوجيهات املطلوبة من املؤمتر - خامسًا

 

 إن املؤمتر مدعو إىل:   -33
 

 ؛استعراض التقدم احملرق على صعيد تطبيق األهداف ازمنائية لأللفية 

  املستدامة.تقديو ازرشاد إىل الفاو فيما خمل تنفيذ خطة التنمية اجلديدة وأهداف التنمية 

 

 


