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 موجز
 

  إعةداد  و األغذية والزراعة )املنظمةة(  نظمةأربع سنوات لإلطار االسرتاتيجي ملسيجري االستعراض الذي يتّم كل

املةمتررات اققليميةة واللجةان     عةن طريةق  ،  2016خةال  عةام    2021 - 2018توسطة األجل للفرتة املطة اخل

موجزًا توليفيًا عةن  وتوّفر هذه الوثيقة . 2017الفنية، ملصادقة اجمللس واملمترر عليهما يف النص: األو  من عام 

تحديات واألولويات اليت ستنظر فيهةا ننةة الانةامل علةى أسةاث الوثةائق والنتةائل        االجتاهات اققليمية، وال

 . 2016املنبثقة عن املمتررات اققليمية لعام 

        وقد قّدمت األجهزة الرئاسية للمنظمة دعمًا قويًا ومتسقًا لضةمان اسةتمرارية التوجةه االسةرتاتيجي للمنظمةة مةن

عمل املنظمة أربعة أهداف عاملية مهمة وسوف توّجه . املستعرضأجل حتقيق اآلثار الكاملة لإلطار االسرتاتيجي 

هةدفًا والةيت اعتمةدتها األمةم املتحةدة يف جةدو         17( أهداف التنمية املستدامة البةال  عةددها   1يف املستقبل: )

خطة عمل أديس أبابا اليت حتّدد اقطار حلشد وسائل التنفيةذ،  ، وكذلك 2030للتنمية املستدامة لعام  األعما 

ملمترر احلةادي والعشةرون   ( اتفاق باريس الذي مّت اعتماده نتيجة ممترر األمم املتحدة لتغري املناخ يف العامل )ا2و)

عن التغذية، وإطار العمل بشأن التغذيةة؛  وإعالن روما  ،املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية( 3و)، لألطراف(

 . 2016مايو/أّيار  24-23( ممترر القمة العاملي للعمل اقنساني الذي سينعقد يف 4و)

        ثةائق وتقةارير املةمتررات    وتنشأ مثانية اجتاهات وحتةديات متةواترة يف لةا  األغذيةة والزراعةة عةن توليفةة و

تنميةة سلسةلة القيمةة    اققليمية؛ عمل الشةبا؛؛ التحّضةر؛ اهلجةرة ونةزوس السةكان؛ االبتكةار والتكنولوجيةا؛        

والتجارة؛ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحةدود؛ البيانةات واملعلومةات واقحصةالات لتحسة       

 دّلة؛ وبنال القدرة على الصمود لدى السكان املعّرض  للمخاطر.  السياسات وعمليات الرصد القائمة على األ

  أعربةت عةن تقةديرها    احلاجة إىل ضمان استمرارية التوّجه االسرتاتيجي للمنظمة، واملمتررات اققليمية وأبرزت

الرتكيز على ت املنظمة على مواصلة للموالمة ب  أهداف املنظمة االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة، وحّض

برنامل عملها بشأن األولويات القطرية. ورحورت املناقشات إىل حّد كبري حو  األولويات على النحو املبةّين يف  

 القضايا املستجدة. املبادرات اققليمية، وكذلك التطّورات العاملية واققليمية احلديثة و
 

 من جلنة الربنامج املطلوبةالتوجيهات 
 

يف سةياق التطةّورات العامليةة     ،االجتاهات والتحديات املشرتكة الةيت حةّددتها املةمتررات اققليميةة    سُتستخدم  

وال سّيما حمّصالته ونواجته وممتشراته. وسيساعد ذلك إىل جانب األولويةات   ،الستعراض كّل هدف اسرتاتيجيالرئيسية 

يف احلسةبان،  صوصةيات واألولويةات اققليميةة    اخل أخةذ  وضةمان إطار نتةائل املنظمةة   اققليمية اليت ذكرت، على صقل 

 معانة األولويات اققليمية والقطرية بصورة فّعالة يف برنامل عمل الفاو يف املستقبل. بهدف 

 يرجى من ننة الانامل أن:   

التطةّورات العامليةة واالجتاهةات     –تأخذ علمًا باحملّركات الرئيسية للتغيري وتبدي أية تعليقةات بشةأنها    أ()

 والتحديات اققليمية؛  

 تأخذ علمًا باألولويات اققليمية اليت ذكرت؛  ؛()

بشأن تبعات احملّركات الرئيسية واألولويات اققليمية، ال سّيما ممتشةرات أهةداف التنميةة    تسدي املشورة  ج()

 إعةةداد اخلطةةة املتوسةةطة األجةةل   يف و ،املسةةتدامة، السةةتخدامها يف اسةةتعراض اقطةةار االسةةرتاتيجي    

 . 2021-2018للفرتة 
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 مقّدمة   -أّواًل
 

االستعراض الذي يتّم كل أربع سنوات لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وإعداد اخلطةة املتوسةطة األجةل    سيجري  -1

، عن طريق املمتررات اققليميةة واللجةان الفنيةة، ملصةادقة اجمللةس واملةمترر        2016خال  عام  2021 - 2018للفرتة 

مع املراحل الزمنية الرئيسية الستعراض اقطةار  اقطار الزمين  1 امللحقويرد يف . 2017عليهما يف النص: األو  من عام 

 .2021-2018االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 

خةال  الفةرتة   املمتررات اققليمية، يف دوراتها العاديةة  ، استعرضت الثالثة األوىلرئيسية الراحل امل وراشيًا مع -2

ويف هذا الصدد، حبة   النتائل واألولويات اققليمية وأسدت املشورة بشأنها. ، 2016املمتدة من مارث/آذار إىل مايو/أّيار 

مبوجةب برنةامل العمةل الةذي يشةمل املبةادرات        2015-2014كّل ممترر إقليمي: أ( النتةائل الةيت حتققةت يف الفةرتة     

على أسةاث التطةّورات    2021-2018والفرتة  2017-2016اققليمية، و؛( األولويات اققليمية لعمل املنظمة يف الفرتة 

يسرتشةد اسةتعراض اقطةار االسةرتاتيجي للمنظمةة وإعةداد اخلطةة انديةدة         وف واالجتاهات الرئيسةية يف اققلةيم. وسة   

 .بتوجيهات املمتررات اققليمية 2021-2018توسطة األجل للفرتة امل

 

الرابعة واخلامسة من عملية االستعراض، توليفة عن  الرئيسيت  ، يف إطار املرحلت  الزمنيت تقّدم هذه الوثيقة -3

ننةة الانةامل، علةى أسةاث وثةائق املةمتررات اققليميةة        ستبحثها االجتاهات اققليمية، والتحديات واألولويات اليت 

ووقت إعداد هذه الوثيقة )منتص: شهر أبريل/نيسان(، مل يكن املمترران اققليميان لكةّل مةن أوروبةا والشةرق     ونتائجها. 

 ،ا واحمليط اهلادئوآسي ،ألفريقياالوثيقة فقط إىل وثائق وتقارير املمتررات اققليمية  هذه لذلك، تستندقد انعقدا. األدنى 

كةا  ي)املمتررات اققليمية ألفريقيا، وآسةيا واحملةيط اهلةادئ، وأمر    3 لحقاملويرد يف  .1والبحر الكارييبالالتينية  أمريكاو

والتحةديات الرئيسةية يف هةذه    عن االجتاهات  وموجزتقارير املمتررات اققليمية  منالالتينية والبحر الكارييب( مقتطفات 

( بعةد  5 امللحق( والشرق األدنى ومشا  أفريقيا )4 امللحقر األمر نفسه بالنسبة إىل أوروبا وآسيا الوسطى )وفَّاألقاليم؛ وسُي

إضةافة إىل  للشرق األدنى يف النص: األّو  مةن شةهر مايو/أّيةار.    أعما  املمترر اققليمي ألوروبا واملمترر اققليمي استكما  

وسةُيلّخ  يف   ،كةا الشةمالية متةوّفرًا وقةت إعةداد هةذه الوثيقةة       يألمرالرمسةي   ي غةري مل يكن تقرير املمترر اققليمة ذلك، 

 رد. يحاملا  6امللحق

 

وتوّفر الوثيقة، يف هذا السياق، معلومات بشأن العناصر اليت سوف يستهدي بها استعراض اقطار االسرتاتيجي  -4

 ، بالشكل املنّظم على النحو التالي: 2021-2018وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 

  التطّورات العاملية واالجتاهات والتحديات اققليمية –القسم ثانيًا 

  موجز عن األولويات اققليمية –القسم ثالثًا 

  االستنتاجات والتوجيهات امللتمسة –القسم رابعًا 

  

                                                      
1
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 التطّورات العاملية واالجتاهات والتحديات اإلقليمية   -ثانيًا

 

وثابتةًا السةتمرار التوّجةه االسةرتاتيجي للمنظمةة      دعمةًا قويةًا   ملنظمة األغذية والزراعةة  أبدت األجهزة الرئاسية  -5

يف املسةتجدة املةازة    واالجتاهاتالتطّورات العاملية وال تزا  بهدف حتقيق األثر الكامل لإلطار االسرتاتيجي املستعرض. 

بالنسبة إىل مجيع األقاليم، مةع جتليةات إقليميةة    ذات صلة  2املستعرضة() 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

وللتطةّورات العامليةة األخةرية واالجتاهةات     . 2016-2015وقد ظهرت عّدة تطّورات عاملية مهمة خةال  الفةرتة   حمددة. 

وعملية التخطيط  االسرتاتيجيخال  االستعراض بح  سُتاملستجدة تبعات على عمل املنظمة، على النحو املوجز أدناه، 

 املتوسط األجل. 

 

 التطّورات العاملية األخرية   -ألف

 

( أهداف التنمية املسةتدامة البةال  عةددها    1ستشّكل أربعة تطّورات عاملية مهمة إطارًا لعمل املنظمة يف املستقبل: ) -6

، وكذلك خطة عمل أديةس أبابةا الةيت    2030واليت اعتمدتها األمم املتحدة يف جدو  أعما  التنمية املستدامة لعام هدفًا  17

ملةمترر  ممترر األمم املتحةدة لةتغري املنةاخ يف العةامل )ا     نتيجة اعتمد الذي( اتفاق باريس 2حتّدد إطار حشد وسائل التنفيذ؛ )

تعزيز االستجابة العامليةة للتهديةد الةذي يطرحةه تغّيةر املنةاخ يف سةياق التنميةة         ، والرامي إىل احلادي والعشرون لألطراف(

( املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية، وإعةالن رومةا عةن التغذيةة، وإطةار      3؛ )املستدامة وانهود املبذولة الستئصا  الفقر

 .  2016مايو/أّيار  24-23سينعقد يف ( ممترر القمة العاملي للعمل اقنساني الذي  4العمل بشأن التغذية؛ و) 

 

 وأهداف التنمية املستدامة 2030جدو  أعما  التنمية املستدامة لعام 

 

االسةتخدام  قضةايا الفقةر وانةوع، وتعزيةز      معانةة التزامًا تارخييًا من أجةل   2030ميّثل جدو  األعما  لعام  -7

بعةدم   يّقةر وهةدفًا للتنميةة املسةتدامة،     17مةن  لموعة مرتابطة تغّير املناخ من خال  وحب  املستدام للموارد الطبيعية، 

اقطةار  ويتةوالم  على حنةو منفصةل.   إدارة املوارد الطبيعية و املعيشيةالقدرة على معانة القضايا املتعّلقة باألغذية والسبل 

متكةاماًل الستئصةا  الفقةر وانةوع،     نهجًا ، حي  يّعزز إىل حّد كبري مع أهداف التنمية املستدامةللمنظمة االسرتاتيجي 

واخلمسةة  بعةةد املائةةة املنعقةةدة يف  رّحةةب للةةس املنظمةةة، يف دورتةةه الثالثةةةولةةإلدارة املسةةتدامة للمةةوارد الطبيعيةةة. و

اخلطةة  من االتساق خال  إعداد  لتحقيق مزيدساحنة فرصة مشريًا إىل وجود  ، بهذه املوالمة2015انون األّو  ديسما/ك

 . 2021-2018املتوسطة األجل للفرتة 
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التةزم رسسةال الةدو     ، 2014يف عةام  والقضال علةى انةوع؛   من أجل وقد قّدمت بلدان وأقاليم عديدة التزامات  -8

كةا  يمجاعةة دو  أمر من خال  اعتماد إعالن مةاالبو، وصةادقت    2025األفارقة بالقضال على انوع يف القارة حبلو  عام 

انةوع عةن طريةق إعةادة     تحقيق األمن الغذائي والتغذية واستئصةا   ل 2025 على خطة البحر الكارييبومنطقة الالتينية 

املمتشةرات  وستسةاعد   علةى عقةد التزامةات لاثلةة.    أقاليم وبلةدان أخةرى    وتعمل حاليًاالتأكيد على االلتزامات السابقة. 

إىل والغايةات  الرامية إىل قياث اقجنازات ورصدها، واقبالغ عن التقّدم احملرز، على حتويل أهداف التنميةة املسةتدامة   

 ملساعدة البلدان على وضع السياسات وختصي  املوارد. قوية أدوات إدارة 

 

إىل توسةيع كةبري يف    2030ب  سائر أصحا؛ املصلحة، يةدعو جةدو  األعمةا  لعةام     ولضمان املساللة املتبادلة  -9

وتصل إىل ذروتهةا يف املنتةدى السياسةي     ،البلد قيادتها واستعراض يتوّلى نطاق إطار اقبالغ والرصد، ضمن عملية متابعة

بوصةفه  ممتشةرات  لل عةاملي  ارلألمةم املتحةدة علةى إطة    قحصةالات  ا، وافقت ننة 2016ويف مارث/آذار الرفيع املستوى. 

 راعيةة" يتوّقةع منهةا أن:   بوكالةة " كةّل ممتشةر عةاملي     وسةيحظى ممتشةرًا فريةدًا.    230 ومّت اقةرتاس عملية" "نقطة انطالق 

تقّدم سردًا للتقرير املرحلةي العةاملي   ( 3) ؛البيانات من مصادر وطنية جتمع( 2) ؛( تساهم يف بنال القدرات اقحصائية1)

علةى مواصةلة التطةوير املنهجةي. وسةتتوّلى       تعمةل ( 4و) ؛ي سةتعّده أمانةة األمةم املتحةدة    ذاملستدامة الة ألهداف التنمية 

لةب إىل منظمةة   ُطبوضع املمتشةرات. و املهتم  الراعية التنسيق مع وكاالت أخرى وغريها من أصحا؛ املصلحة  الوكاالت

 ممتشرًا وأن تسهم يف مخسة منها.  20الراعية لة الوكالةاألغذية والزراعة أن تكون 

 

بدور موّسةع مبوجةب جةدو  األعمةا       ،وال سّيما الشراكات مع القطاع اخلاص ،ويتوّقع أن تضطلع الشراكات -10

الطبيعة املتكاملةة واملرتابطةة وغةري    اختاذ إجرالات منّسقة ملعانة  منميّكن أصحا؛ املصلحة املتعددين ، ما 2030لعام 

، يتوّقةع مةن   وخطةة عمةل أديةس أبابةا     2030جدو  األعما  لعام  ومبوجبألهداف التنمية املستدامة. تجزئة لالقابلة ل

 والنفةاذ وسائل التنفيذ، مبا يف ذلك التمويةل واالسةتثمار،    علىالبلدان  حصو الشراكات أن تمتدي دورًا رئيسيًا يف تيسري 

: فريدممتسسات األمم املتحدة إىل االضطالع بدور وستدعى إىل األسواق والتكنولوجيا، وتنمية القدرات، ودعم السياسات. 

نتةائل،  وتعّقةب ال  االلتزامةات توفري املقاييس واملعايري املتفق عليها على املستوى احلكومي الدولي وااللتزام بهةا، ورصةد   

 ميّسرًا موثوقًا وحمايدًا. وتعزيز التنمية املمتسسية بوصفها 

 

 اتفاق باريس بشأن تغّير املناخ

 

 متزايةدة  تهديةدات  طرسأّن تغّير املناخ يف العامل على  2015شّدد ممترر منظمة األغذية والزراعة يف يونيو/حزيران  -11

ة اليت مّت حتديةدها خةال  اسةتعراض    العاملياملناخ أحد االجتاهات  لتغّيرا األثر املتنامي والتغذية. واعُت على األمن الغذائي

استعراض الفاو خلطةة العمةل املتوسةطة األجةل     ، ومّت الرتكيز عليه بشكل أكا يف 2013-2012اقطار االسرتاتيجي للفرتة 

وميّثل تغّير املنةاخ لةا  العمةل ذا األولويةة     . 2017-2016ويف إعداد برنامل العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014للفرتة 

او واتسةاقه يف هةذا الصةدد، أضةي: تغّيةر املنةاخ       يف السنوات املقبلة. ولضةمان جةودة عمةل الفة    بالنسبة إىل املنظمة  القصوى

  .  2017-2016برنامل العمل وامليزانية للفرتة  إىل 6ونتيجة من نتائل اهلدف باعتباره موضوعًا مشرتكًا 
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اتفةاق   )مةمترر األطةراف احلةادي والعشةرون(     ممترر األطراف لألمم املتحةدة  ، اعتمد2015ويف ديسما/كانون األّو   -12

أكثةر مةن    إّنويف دورته احلادية والعشرين. على صعيد تغّير املناخ  2020باريس التارخيي لإلجرالات اليت ستتخذ ما بعد عام 

مفاوضات ممترر األطةراف احلةادي    يف إطاراملقّررة احملددة وطنيًا من مجيع البلدان اليت قّدمت املساهمات الوطنية يف املائة  90

اتفةاق  بتوقيةع  . وسيتّم حبثه ألغراض التخفي: من وطأة اآلثار و/أو التكّي: معهةا  باعتبارها قطاعًاالزراعة  ، أدرجتوالعشرين

وسةيكون  مسةاهمات ملزمةة حمةددة وطنيةًا.     أصبحت هذه املساهمات يف الثاني والعشرين من أبريل/نيسان، باريس يف نيويورك 

  إىل استثمارات يف األغذية والزراعة مركزيًا يف عملية تنفيذ املساهمات احملددة وطنيًا.  التمويل اخلاص باملناخ توجيه 

 

مةع األهةداف   تتقةاطع  بشةأن تغّيةر املنةاخ     3اسةرتاتيجية ممتسسةية وخطةة عمةل    حاليًا وتعّد منظمة األغذية والزراعة  -13

مةن خةال     وتوّطد األثرعمل الفاو وستوّجه االسرتاتيجية اققليمية والقطرية. األولويات وتدمل  ،مجيعهاة االسرتاتيجية اخلمس

التنمية، واحلةّد مةن   استمرار  معرض يف التكّي: مع تغّير املناخ والتخفي: من وطأة آثارهدور ، والوضوس بشأن اتساق التدخالت

 دماج تغّير املناخ يف برامل الفاو اخلاصة باألهداف االسرتاتيجية.  قواآلليات نهل ال ووضوسالكوارث، خماطر 

 

 املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية وإطار العمل

 

، 5وإطار العمل بشأن التغذية 4إعالن روما عن التغذيةقادة العامل يف املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية  اعتمد -14

إىل نظةم غذائيةة    سول التغذية وحتويل نظم األغذيةة بوضع وتنفيذ السياسات الرامية إىل استئصا  التزامهم دوا حي  جّد

 مغذية متاحة للجميع.  

 

التنميةة الشةاملة واملسةتدامة     أمةام سول التغذيةة   طرحهااليت ي بالتحديات املتعددةويقّر إعالن روما عن التغذية  -15

إطةار العمةل   إلجرالات العاملية من أجل القضال على مجيع أشكا  سول التغذيةة. ويةوّفر   رسية مشرتكة لّدد وحيالصحة. و

 االلتزامةات  ، لتوجيه تنفيذاموصى به إجراًل 60على شكل الطوعية لموعة من اخليارات واالسرتاتيجيات السياساتية 

للمةمترر الةدولي الثةاني املعةين     اشةرة  باملتابعةة  امل معةرض  إعةالن رومةا عةن التغذيةة. ويف    اليت ذكرت يف الواسعة النطاق 

باعتبارها موضوعًا مشرتكًا ونتيجة من نتةائل   2017-2016يف برنامل العمل وامليزانية للفرتة  التغذيةبالتغذية، أدلت 

 . 6اهلدف 

 

عن عقد العمل بشأن التغذية الذي سيمتد مةن  انمعية العامة لألمم املتحدة ، أعلنت 2016أبريل/نيسان  1يف  -16

باحلاجةة إىل استئصةا  انةوع ومنةع     اخلاص بعقد العمةل بشةأن التغذيةة    ويعرتف القرار  .2025حتى عام  2016عام 

جملموعة واسعة من انهات الفاعلة لكي تعمل معةًا مةن   على صعيد العامل، حي  يوّفر مظّلة سول التغذية مجيع أشكا  

تتةوّلى منظمةة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة الصةحة       وف وغريها من قضايا التغذية امللّحةة. وسة  أجل معانة هذه القضايا 

 حة. عقد العمل بشأن التغذية بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وغريها من أصحا؛ املصلقيادة جهود تنفيذ العاملية 

                                                      
 PC 119/4تعرض خارطة طريق اسرتاتيجية الفاو لتغّير املناخ يف الوثيقة   3
4  e.pdf542ml-/a3http://www.fao.org/  
5  mm215e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf


7 PC 119/2 

 

 
تنفيةذ اقجةرالات املوصةى بهةا املشةمولة يف إطةار العمةل        دف من عقد العمل بشأن التغذية بتيسةري  ويتمّثل اهل -17

منظمة األغذية والزراعة وستدعو . املتعّلقة بالتغذية واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائيالغايات العاملية لتحقيق 

وغريها من املنظمات واملنتديات الدولية، وكةذلك   ،واملنظمات يف منظومة األمم املتحدة ،أعضالهما ومنظمة الصحة العاملية

 ساهمة يف هدف عقد العمل بشأن التغذية بواسطة التزامات ملموسة. إىل امل ،جهات فاعلة غري رمسية

 

 القمة العاملي للعمل اقنساني ممترر

 

الكةوارث الطبيعيةة   املتضررين جرال "املعّرض  للمخاطر"  الضعفال وألعداد السكان التزايد السريع  وعلى خلفية -18

سةيعقد مةمترر القمةة    رين، احتياجةات السةكان املتضةرّ   ملعانةة  اقنسان، والفجوة املتزايدة يف املوارد  واليت هي من صنع

قصةالس   واسةع النطةاق  جدو  أعما  سيتمحور حو  ، و2016مايو/أّيار  24و 23يف  إسطنبو يف العاملي للعمل اقنساني 

بالعمليةات املاضةية   على حنةو وثيةق   ممترر القمة العاملي للعمل اقنساني ويرتبط . وإعادة تنشيطه النظام اقنساني العاملي

مةن قبيةل جةدو  األعمةا  لعةام       2015الةيت مّت التوّصةل إليهةا يف عةام     االتفاقةات   ، مبا يف ذلكواملستقبلية على السوال

، وكةذلك  بشةأن تغّيةر املنةاخ   ، واتفةاق بةاريس   2030-2015للفةرتة   للحد من خمةاطر الكةوارث   إطار سيندايو، 2030

ملسةتوى بشةأن الالجةئ     واالجتمةاع العةام الرفيةع ا   املنتدى السياسي الرفيع املستوى، على غرار  2016لسنة العمليات 

حاجةة  املعين باقسكان والتنمية احلضرية املستدامة. ويعين الرتابط ب  هذه العمليات وممترر األمم املتحدة  واملهاجرين،

عمةل علةى مسةتوى الواليةات والقطاعةات واحلةدود       أن تاألرضيات التقليديةة و منظومة األمم املتحدة  تجاوزت ألنواضحة 

 ب  العمل اقنساني والعمل اقمنائي. املمتسسية، ال سّيما لرأ؛ الصدع 

 

عةرتف علةى حنةو    وُيجزلًا من جهود التكامةل هةذه.   بالتساوي  ينبغي أن يكون السالم واألمن وحقوق اقنسانو -19

يتعّين على سائر أجزال منظومة األمم املتحدة أن تبةذ  جهةودًا بصةورة مباشةرة وغةري مباشةرة علةى السةوال،         أّنه متزايد 

اقنةذار   كةّل مةن   ويقتضةي والية وعمل كّل منظمة. السالم ومنع النزاعات، مع اقشارة إىل اختالف نطاق وتركيز لتعزيز 

واالسةتثمار يف عملنةا انمةاعي. وتعيةق     لهودًا أكا من حي  ترتيةب األولويةات    ،كر، والوقاية، وتسوية النزاعاتبامل

سةول  تسةهم يف نضةو؛ األرصةدة الغذائيةة، وتعميةق انةوع وتفةاقم        النزاعات وأعما  العن: إنتاج األغذيةة والزراعةة، و  

سياسةة ممتسسةية   وهي حاليةًا يف معةرض إعةداد     ،التغذية. وتضطلع منظمة األغذية والزراعة بدور رئيسي يف هذا اجملا 

 مجيع هذه انوانب. تأخذ يف احلسبان لبنال السالم 

 

 االجتاهات والتحديات اإلقليمية الرئيسية   -باء

 

االجتاهةات والتحةديات املتصةلة حتديةدًا     إىل جانةب   األقةاليم انعكاسةات خمتلفةة يف   للتطّورات العاملية أعةاله   -20

إعةداد اخلطةة املتوسةطة    إدماج اخلصوصيات اققليمية بصورة فّعالة يف استعراض اقطار االسرتاتيجي ووملصلحة باققليم. 

لتحديةد املشةاكل    2015يف كةّل إقلةيم يف عةام    تيجي إقليمةي  اسةرتا مّت إجةرال اسةتعراض   ، 2021-2018األجل للفرتة 

االجتاهات والتحديات الرئيسةية يف  وقّدمت توليفة عن لفاو يف املستقبل. لذات األولوية  العمل لاالتواخلاصة باققليم 
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عت االجتاهةات  ّموُجيف اققليم.  للمنظمةللمناقشة بشأن لاالت العمل ذات األولوية كأساث كّل من املمتررات اققليمية 

. وتةرد أدنةاه أيضةًا    6إىل  3 الحةق اليت حّددت خال  كّل من املمتررات اققليميةة يف امل واألولويات اققليمية والتحديات 

 مثانية مواضيع متواترة. مّت تنظيمها ضمن توليفة عن االجتاهات والتحديات 

 

 توظي: الشبا؛

 

مشاركة الشةبا؛ يف القةوى    تراجعت، 2014و 1991 ب  عاميمليون نسمة  185با؛ عدد السكان الش زادوقت يف  -21

. ط اشة نالغةري   مةن  نسبة كبرية من الشبا؛ هةم  إاّل أّنبالدرجة األوىل.  6والعالي الثانويالتعليم ب االلتحاقالعاملة بفعل زيادة 

يف الشةرق األوسةط ومشةا  أفريقيةا، حية  بلغةت       نسبة البطالة يف صفوف الشبا؛ أعلى املسةتويات   سّجلت، 2014ويف عام 

وتشةّكل  يف املائةة(.   10.6يف املائةة( وشةرق آسةيا )    9.9يف املائة على التوالي، وأدناها يف جنةو؛ آسةيا )   30.5يف املائة و 28.2

ة األجل يف صةفوف  بلغت نسبة البطالة الطويل، 2014أيضًا. ويف عام شاغاًل يف البلدان املنخفضة الدخل البطالة الطويلة األجل 

 .  7يف الشرق األوسط ومشا  أفريقيايف املائة  60.6يف املائة و 48.1الشبا؛ يف أفريقيا جنو؛ الصحرال 

 

الةذين حيظةون بعمةل يف األسةاث     لةدى الشةبا؛   ويطرس توفري فرص للعمةل الالئةق ومعانةة مةواطن الضةع:       -22

 أغلبيةة شةبا؛ الرية:. وحيظةى    حتديات جسيمة، ال سّيما يف لا  الزراعة والقطاعات ذات الصلة حي  يتّم توظي: 

 رواد أعما عامل  أسري  مساهم ، ومزارعي كفاف، وبصفتهم بعمل يف االقتصاد غري النظامي الشبا؛ يف الري:  غالبًا

أجةورًا متدنيةة،   عةادة  يتقاضون هم و. األحيانيف معظم  وال يتم حسابهمغري ماهرين  أو عمااًل ،يعملون من منازهلمصغار 

منهم كثريين ويواجهون ظروف عمل غري آمنة واستغاللية يف الغالب ترغم  أو مومسيةويعملون وفق ترتيبات عمل عارضة 

 تعرتضةهم لموعة من املعّوقات الةيت  معانة  الزراعةإشراك الشبا؛ يف قطاع ويقتضي ضرية. احلناطق املإىل اهلجرة إىل 

إىل لةاالت تنميةة   بشةكل غةري كةاف     النفةاذ  ،تشمل من ب  مجلة أمةور أخةرى  وهي كسب معيشتهم. ح  حياولون 

القدرات والتعليم؛ والوصو  احملدود إىل املوارد مةن قبيةل األراضةي؛ واضفةاض مسةتويات املشةاركة يف عمليةات صةنع         

من قبيةل االئتمةان،    -اليت تتيح النفاذ إىل اخلدمات املالية ويتّم أيضًا إقصال شبا؛ األرياف عادة عن املمتسسات القرار. 

 ما يعيق أيضًا قدرتهم على املشاركة يف القطاع.   -خرات، والتأم  واملّد

 

واالسةتفادة مةن فةرص العمةل     حتقيق النجةاس  حي  ميكن للشبا؛ من نسال ورجا  وتعتا تنمية بيئة ركينية  -23

البطالة والبطالة املقّنعةة لةدى الشةبا؛. وحتديةد     يف معانة األهمية  ةيف احلاضر واملستقبل بالغ املناطق الريفيةيف  الالئق

تتوّجةه بصةورة أكثةر    املعّوقات اليت يواجهها شبا؛ الري: يف احلصو  على عمل الئةق وتصةميم وتنفيةذ اسةرتاتيجيات     

التةدريب  حتس  املهارات من خةال    ،من ب  مجلة أمور أخرى ،تشمل ت عمل رئيسيةالري: لاالإىل شبا؛ فعالية 

                                                      
جني:: منظمة العمل  -، مكتب العمل الدولي : توسيع نطاق االستثمارات يف الوظائ: الالئقة للشبا؛2015اجتاهات العمل العاملية للشبا؛ لعام   6

 . 2015الدولية، 
 املرجع نفسه.   7
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األراضي، واالئتمان، وخدمات تطوير األعمةا ، وكةذلك حتسة  ظةروف العمةل يف      التعليمي واملهين، وتيسري النفاذ إىل 

 .الزراعة واالقتصاد الريفي

 

 التحّضر

 

يف املناطق احلضرية. ويتوّقةع أن يسةتمر النمةو احلضةري السةريع.      سكان العامل تعيش أغلبية ، 2008منذ عام  -24

يف املائةة مةن    66)أو مليار نسةمة   6.3إىل مليار نسمة  3.8البال  حاليًا و السكان القاطن  يف املدن عددن يرتفع يرّجح أو

2050عدد سكان العامل( حبلو  عام 
 يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخلمن الزيادة يف املائة  90وسوف يرتّكز حنو . 8

إىل  2014مليار نسمة يف عام  3.4من املناطق الريفية ويتوّقع أن يرتاجع عدد السكان الذين يعيشون يف يف آسيا وأفريقيا. 

 سيقطن معظم همتالل السكان يف آسيا وأفريقيا.  ؛ و2050نسمة حبلو  عام  مليار 3.2

 

إىل فرص وكذلك إىل حتةديات  يفضي التحّضر واهلجرة من املناطق الريفية وإىل جانب التصميم املكاني انديد،  -25

لخدمات األساسية وكثافة البنية التحتيةة  ل األفضل تغطيةالساعد أن توميكن بالنسبة إىل األمن الغذائي العاملي والتغذية. 

آثارًا سلبية حدث ُتأن ميكن  التحّضر التلقائيةالنفاذ إىل األغذية واستخدامها على السوال. غري أّن العمليات على حتس  

يعرقل أن ، وةومن شأن منو األحيال الفقرية أن يمتدي إىل تفاقم الفقر يف املناطق احلضريالتمّدد الزائد. ومن قبيل االزدحام 

يف األحيةال  يعةيش مةا يقةار؛ مليةار نسةمة      القضال على انوع وسةول التغذيةة. و  وانهود الرامية إىل التخفي: من الفقر 

 سّجل أعلى منو يف أفريقيا جنو؛ الصحرال وجنو؛ شرق آسيا. وُي ،يف البلدان الناميةالفقرية احلضرية 

 

غّيةرات يف  والتارتفةاع املةداخيل   التحّضر ضغوطًا متزايدة على الطلب العاملي علةى األغذيةة مةن خةال      وميارث  -26

كثافةة  نات حيوانية بشكل أكا، وزيادة إنتاج الثروة احليوانية الذي مييل إىل أن يكون أكثر بروتي باجتاهالنظم الغذائية 

حتتةاج أيضةًا املةدن    شةبه احلضةرية. و  بيعية )األراضي وامليةاه بالتحديةد( مبةا يف ذلةك يف املنةاطق      يف استخدام املوارد الط

مةع قطةاع الزراعةة شةبه احلضةرية      للشر؛ ومنشآت الصرف الصةحي( مةا يسةبب نزاعةات     املياه )املتنامية إىل مزيد من 

 واملناطق الريفية يف العموم من أجل النفاذ إىل املوارد. 

 

 اهلجرة ونزوس السكان

 

حيتمةل أن تةمتدي   ويف العقةود املقبلةة،   من السكان يف سائر أحنال العامل. مئات املالي  تمتّثر اهلجرة على حياة  -27

ويف . 9ضغوط اهلجرة بشكل أكا ضمن البلدان وبينها علةى السةوال  إىل زيادة  االجتاهات السكانية، والعوملة، وتغّير املناخ

                                                      
 ، أبرز النقاط. 2014توّقعات التحّضر يف العامل: تنقيح عام (، 2014الشمتون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة )إدارة   8
9  http://www.fao.org/3/a-i4983e.pdf 
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. 11داخلةي مليةون مهةاجر    740مةا يقةّدر بةة   ، إىل جانةب  10مليون نسمة 244الدولي  بل  عدد املهاجرين ، 2015عام 

املنةاطق الريفيةة إىل املنةاطق احلضةرية      منأن تكون اهلجرة وميكن الدولية والداخلية مرتابطت . وغالبًا ما تكون اهلجرة 

 أو إىل قارات أخرى. لالنتقا  إىل اخلارج، سوال إىل بلدان لاورة اخلطوة األوىل 

 

بل  عدد ، 2014يف السنوات األخرية. ويف عام بفعل النزاعات واالضطهادات بشكل صارخ النزوس القسري  زاد -28

بفعةل  نسمة  مالي  107ما يقّدر بةمليون نسمة، فيما تضّرر  60والالجئ  وطاليب اللجول حنو السكان النازح  داخليًا 

مبعثةًا علةى القلةق.    األزمةات املمتةدة    سةياقات  وتعتا حاالت نزوس السكان يف. 12املخاطر الطبيعيةالنامجة عن الكوارث 

إمةا  وسةيكون علةى منتجةي األغذيةة     قنتاج األغذيةة.  تكيي: نظمها وبفعل تغّير املناخ، يتعّين كذلك على سائر األقاليم 

وسةوف  مةدّرة للمةداخيل.   أنشةطة أخةرى   التحةّو  إىل  أو متغّيرة، أو يف حا  عدم إمكان ذلك، نظم إنتاج جديدة اعتماد 

منتجةي األغذيةة إىل مسةتهلكي أغذيةة. وسةتكون       وحيةّو  ، املةدن احلضةرية  يعّزز ذلك اهلجرة املستمرة من األرياف إىل 

أن يتكّثة:، إن مل تةوّفر   والقةارات خيةارًا جاذبةًا حيتمةل بالتةالي      اهلجرة من الشما  إىل اننو؛ على مستوى البلةدان  

 يف تلك األقاليم فرصًا لتوليد املداخيل. اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية 

 

 وتفةرض وعملية التحةّو  الريفةي.   إىل املناطق الريفية حتديات وفرصًا بالنسبة الداخلية والدولية اهلجرة وتطرس  -29

وتراجةع جةودة رأث املةا     من خال  إضعاف األسر واللحمةة االجتماعيةة   خماطر تكالي: على التنمية البشرية واهلجرة 

أفراد األسةرة  ومداخيل يف املدن أو يف اخلارج وظائ:  عن حبثًا الريفيةاملناطق يغادرون الذين  يكون عادةحي   ،البشري

تةدني  بالزراعةة  وتتصة:  يرتكون ورالهم أطفااًل ومسن  ونسةال.  و، وأصحا؛ مهارات أكثرتعليمًا فضل األصغر سنًا، واأل

ر تةدهور  إىل اسةتمرا من املنةاطق الريفيةة    بدافع العوزوقد تمتدي اهلجرة  ،يف بلدان عديدةاقنتاجية يف األساث مستويات 

 وإمكانيات اقنتاج الزراعي.  جودة سبل املعيشة الريفية

 

الضغوط على أسةواق العمةل واملةوارد احملليةة، وأن تزيةد رأث       من ويف الوقت نفسه، ميكن أن ختف: اهلجرة -30

حتةدث  ، والدرايةة، والشةبكات االجتماعيةة. وميكةن أن     والتكنولوجيةا املا  البشري، من خال  عمليات نقل املهةارات  

ّيما من خال  تغيري األدوار اننسانية، فيما ميكةن أن تسةاعد لموعةات املغرتبة      ال س ،تغيريًا اجتماعيًاأيضًا اهلجرة 

ات كةبرية  وتفضةي اهلجةرة إىل تةدفق   واملسةاعدات.  ، عن طريق استثمار رسوث األمةوا   املناطق الريفية يف املواطن األصلية

تتوّجةه اهلجةرة إىل    خاصةًة حة   للتحويالت اليت ميكن أن تمتدي دورًا مهمًا يف التخفي: من الفقر يف املنةاطق الريفيةة،   

يف  أمريكةي مليةار دوالر   550التحويالت الواردة من املهةاجرين مةا يقةّدر بةة    وتبل  قيمة اخلارج حنو بلدان أعلى دخاًل. 

يف املائةة مةن هةذه     40حنةو  السنة؛ أكثر من أربعة أضعاف حجم املساعدات اقمنائية الرمسية. وتتلقةى األسةر الريفيةة    

                                                      
 ،2015. حقائق سكانية. ديسما/كانون األّو  2015. االجتاه يف اهلجرة الدولية 2015دارة األمم املتحدة للشمتون االقتصادية واالجتماعية. إ  10

 . 2015/4رقم 
 . 2015. اهلجرة وجدو  أعما  األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2013منظمة اهلجرة الدولية.   11
لعمل اقنساني. انمعية العامة . إنسانية واحدة: مسمتولية مشرتكة. تقرير األم  العام لألمم املتحدة ملمترر القمة العاملي ل2016األمم املتحدة.   12

 . 2016فااير/شباط  A/70/709 .2لألمم املتحدة. 
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اقنتةاج الزراعةي، عةن طريةق     علةى  أن توّلةد آثةارًا إبابيةة     يف املناطق الريفية املستثمرة لتحويالتل وميكنالتحويالت. 

قدارة األراضي، وعةا حتفيةز   لارسات أكثر استدامة مواد اقنتاج، وحتس  البذور، واعتماد املزارع  من شرال رك  

 األعما  التجارية يف املزارع وخارجها. 

 

يف لةا  الزراعةة والتنميةة الريفيةة،     أكثةر مةن املنةافع املتأتيةة عةن اهلجةرة       ويتمّثل التحدي بكيفيةة االسةتفادة    -31

فةرص اقتصةادية أفضةل لشةبا؛ الرية:، وتعزيةز       ، عن طريق اسةتحداث  للهجرة بدافع العوزانذرية عانة األسبا؛ مبو

 الروابط ب  املناطق الريفية واحلضرية، واالستثمار يف قدرة السبل املعيشية الريفية على الصمود، من ب  مجلة أمور أخرى.  

 

 االبتكار والتكنولوجيا

 

نظام االبتكار  تشّكل وهيأداة رئيسية يف زيادة اقنتاجية الزراعية.  توالتكنولوجيا 13لطاملا اعتات االبتكارات -32

بصورة متزامنةة قنتةاج االبتكةارات والتكنولوجيةات.     الكامل الذي تدخل ضمنه املسارات املختلفة واألدوات ذات الصلة 

علةى تطةةوير   إىل حةةّد كةبري   أقةاليم كةثرية  يف اضةةي، رّكةزت نظةم االبتكةةار الزراعةي   املويف سةتينيات وسةبعينيات القةرن    

ويف الثمانينيةات، مّت  )مةثاًل الثةورة اخلضةرال يف آسةيا(؛     لةدعم حتسة  الغةال     التكنولوجيات واعتماد عمليات مبتكةرة  

يف على النهل التشاركية قلغال القيود على مستوى املزارع، املدخالت ونشر التكنولوجيا الزراعية؛ والتشديد على تكثي: 

 مطلع األلفية. يف والتسعينيات 

 

بصةورة ملحوظةة؛   تغّيرت القضايا الةيت تواجههةا اجملتمعةات    ، ويف السنوات العشر إىل اخلمس عشرة األخرية -33

؛ أكثر قلقًا حيا  ندرة املياه؛ وانتشار األمراض واآلفةات النباتيةة واحليوانيةة   وأصبح املزارعون واملستهلكون يف عامل اليوم 

وعلى صعيد السياسات، يتّم الرتكيز بشكل عمل يف الزراعة؛ وضمان جودة األغذية املستهلكة. للالعمالة املاهرة واجتذا؛ 

قضايا من قبيل االستدامة البيئية، والتحّو  السكاني، وأمنةاط االسةتهالك املتغّيةرة، والتغّيةرات االقتصةادية،      أكا على 

اقنتاج اليت تعّزز أوجه التآزر بة  احللةو  الوراثيةة     بتكار يف السياسات ونظمال بد من االويف الوقت عينه، واالرتيا؛. 

تدمل صون املوارد احمللية واملعةارف مةع التكثية:    اليت وال سّيما لدعم املزارع  األسري ،  واحللو  الزراعية/اقدارية،

ا يكفةي مةن االنفتةاس    هلذه الظروف املتغّيةرة مبة  وتتمّثل القضية يف ما إذا كانت نظم االبتكار الزراعي تستجيب املستدام. 

 واملرونة والتكّي: لتحديد احللو . 

 

                                                      
شبكة من املنظمات واملمتسسات التجارية واألفراد الذين يرّكزون على إدخا  منتجات جديدة وعمليةات  حّدد البنك الدولي نظام االبتكار على أّنه "  13

(. 2008" )البنةك الةدولي،   االقتصادي، إىل جانب املمتسسات والسياسات اليت تمتّثر على سلوكهم وأدائهمجديدة وأشكا  تنظيم جديدة يف االستخدام 

التعرية: التةالي "لالبتكةار" مبةا يتصةل بالسةياق        2012واعتمدت الفاو يف مشاورتها مع اخلاال بشأن نظم االبتكار الزراعي والزراعة األسرية يف عام 

االبتكار الزراعةي هةو العمليةة الةيت يةدخل مبوجبهةا األفةراد أو        ار على األمن الغذائي، واالستدامة، ونتائل التنمية: "الزراعي، مع مراعاة أثر االبتك

وجةه  املنظمات منتجات وعمليات وأشكا  تنظيم قائمة أو جديةدة يف االسةتخدام االجتمةاعي واالقتصةادي لزيةادة الكفةالة، والتنافسةية، والصةمود يف         

" ة البيئية، ويساهمون بالتالي يف حتقيق األمن الغةذائي والتغةذوي، والتنميةة االقتصةادية، واقدارة املسةتدامة للمةوارد الطبيعيةة       الصدمات أو االستدام

 (. 2012)منظمة األغذية والزراعة، 
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حتةّد مةن   لالبتكارات من أجل حتديد املعّوقةات الةيت    املمتاتيةللبيئة استعراض احلالة الراهنة وتاز حاجة إىل  -34

ثقافةة  لتحفيةز  املسةتقبلية املمكنةة    ومسةارات العمةل   التوّجهةات  ورسةم والتكنولوجيات الزراعية، االبتكارات استحداث 

االتساق علةى مسةتوى دورة احليةاة الكاملةة      عدمالكثري من التحديات اليت ينبغي معانتها مبا يف ذلك وهناك االبتكار. 

مةا يةمتدي إىل هةدر املةوارد      -من تصميم البحةوث إىل اعتمةاد تكنولوجيةات جديةدة وإجةرال تقيةيم        -للبحوث والتطوير 

 ،التكنولوجيات والعمليات املوضوعة من جانب معاهةد البحةوث أو القطةاع اخلةاص    تطابق ب  الوعدم والفرص النادرة؛ 

ورّتبت املنظمات الرمسية للبحوث والتطةوير )اخلاصةة أو العامةة(    خدمات اقرشاد الفّعالة. املزارعون، وغيا؛ ما يطلبه و

والشةكل املكّثة: للزراعةة،    اجيةة  اقنتلتحديد التكنولوجيات والعمليات بهدف زيادة البحوث حسب أولويتها يف العموم 

  الصغرية والنسال املزارعات. إىل حّد كبري متطلبات املزارع ، ال سّيما أصحا؛ احليازات إمنا جتاهلت 

 

االبتكةةارات الثغةةرة بةة   تكنولوجيةةا بةةوترية بطيئةةة وضةةعيفة، ويعةةزى ذلةةك جزئيةةًا إىل    وبةةري اعتمةةاد ال  -35

للزراعة املرويةة يف املنةاطق    مالئمة تكون بعض االبتكارات والتكنولوجياتعلى سبيل املثا ، ووتطبيقها. والتكنولوجيات 

ومةن بةا؛ التشةابه،    املساعي إىل اعتمادها يف أمةاكن أخةرى إىل إحةداث خلةل.     قد تمتدي املشتملة على مسطحات، إمنا 

يف السةتخدامها  احملةاوالت  أن تفشةل   ّجحه مةن املةر  للزراعة الواسعة النطةاق، إاّل أّنة  تعتا بعض التكنولوجيات لدية 

نتائل أفضةل   توّلدلتطوير اخلاصة بنظم اقنتاج البحوث وااألنشطة اققليمية أو أنشطة وتبّين أّن الزراعة الصغرية النطاق. 

 يف بيئات عديدة. 

 

 تنمية سلسلة القيمة والتجارة

 

. وقةد يفضةي   ، إىل جانب املنةافع احملتملةة  خمتلفةحتديات زيادة املشاركة يف التجارة الدولية  تطرسميكن أن  -36

الطةابع، مبةا يةمتّثر     أوسع نطاقًا من حي  االقتصاد العاملي أو األزمةات الصةحية  ب  األسواق إىل تبعات املتنامي الرتابط 

الصةحة  التجةارة وتةدابري   وميكن ملوالمةة  سالمة األغذية.  تفاقم قضاياوحيتمل أن يسهم يف  ،األغذية احملليةعلى أسعار 

النفةاذ إىل   مةا خية    البلةد يف  أمةام أن تطرس حتديات  من أجل الوفال بالتزامات منظمة التجارة العاملية والصحة النباتية

باألسةعار واقمةدادات.   عرضةة للمخةاطر املتصةلة    مويعتا العديد من البلدان اليت تعتمد على الةواردات  األسواق الدولية. 

 خطرية،تعتمد باستمرار على استرياد األغذية مشاكل اليت أفريقيا والشرق األدنى ومشا  أفريقيا وتواجه أقاليم من قبيل 

خباصة ح  تأخذ فواتري استرياد األغذية املرتفعةة واملتزايةدة املةا  مةن     عرضة للمخاطر وتعتا البلدان املنخفضة الدخل 

وتةزداد املشةكلة تعقيةدًا بالنسةبة إىل     مبا يسهم يف تفةاقم انعةدام األمةن الغةذائي.     هامة أخرى  إمنائية أمام جداو  أعما 

تكون اقيرادات احملققة من الصادرات اققليمية من قبيل الكاكاو، ال حي  البلدان اليت تعتمد على الصادرات الزراعية 

تشّكل جتارة األغذية احملةدودة بة  األقةاليم    بفعل التقّلبات يف أسعار األسواق الدولية. ووتتضرر ممتكدة والنب، والتوابل 

 عوامل إضافية للمخاطر. الضعي: يف أسواق األغذية العاملية  واالندماج

 

مةن  إجرالات لتعزيةز االنتشةار للوصةو  إىل أسةواق جديةدة      بالتجارة التحديات املتصلة معانة تقتضي وسوف  -37

منظمةة  وفةال بالتزامةات   ال بغيةة  الصةحة والصةحة النباتيةة    وتشةريعات  خال  موالمة التجارة وسالمة األغذية وسياسات
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لسالمة األغذيةة علةى   الدولية تطلبات امللتلبية اتفاقات التجارة، وعن طريق تنمية سلسلة القيمة  مبوجبالصحة العاملية 

تنمية قةدرات   عاواحليوانية تعزيز األطر املمتسسية لتحقيق سالمة األغذية والصحة النباتية ويعتا من األساسي السوال. 

املعةايري  االتسةاق مةع   لضمان سالسل القيمة االرتقال مبستوى طلب متزايد على ك وهنالسالمة األغذية. الوكاالت الوطنية 

يف البلةدان املصةّدرة   الصةغرية واملتوسةطة   للممتسسةات  خاصةة  ويتسةم ذلةك باألهميةة    لسالمة األغذيةة وجودتهةا.   الدولية 

للوفال باملوارد ظى كبار لّهزي األغذية حيويف ح  مشّغلي األعما  التجارية الغذائية. املزارع  ولألغذية، مبا يف ذلك 

علةى  التجةارة  وينبغةي أن يرّكةز تيسةري    الصغرية بها يف أغلب األحيةان.  ، ال حتظى األعما  التجارية باملعايري بأنفسهم

لألسةواق احملليةة واققليميةة،    انودة والسةالمة  إضافة القيمة وحتس   جهود ملساندةواملساعدة الفنية تعزيز املمتسسات 

 لألعما  التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم. صادرات منتجات خمتارة وكذلك 

 

املزارعون األسةريون  وغالبًا ما يفتقر سالسل القيمة اجملموعات احملرومة. ال تشمل التطّورات يف يف بلدان كثرية، و -38

واألعما  التجارية الصغرية، ال سةّيما تلةك الةيت تةديرها النسةال إىل املعةارف، واملهةارات، واألصةو ، وإمكانيةة النفةاذ إىل           

تنميةة سلسةلة القيمةة بشةكل مشةولي      مةة بصةورة فّعالةة. وتقتضةي     يللمشاركة والتنافس يف سالسةل الق املمتسسات التمكينية 

تةبين القةدرات   وركينهةا، و تنميةة منظمةات املنةتج     تتةيح  مالئمةة  تنظيمية  اسياسات وأطر ب  الرجا  والنسالافئ ومتك

 قدرات ريادة األعما ، مبا يف ذلك من خال  التدريب املهين للمزارع  وممتسساتهم/ممتسساتهم التجارية.  الفنية و

 

 اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود

 

خسةائر مةا بعةد احلصةاد     من يف املائة  30بةر العابرة للحدود ما يقّدرّثل األمراض واآلفات النباتية واحليوانية  -39

انتشار العديد من األمةراض  يف أفريقيا بفعل على حنو استثنائي  مستوى مرتفعًامعّد  اخلسائر  ويبل على مستوى العامل. 

واملنتجةات احلرجيةة الةيت تةوّفر      ،ومصايد األمساك ،احلياة الايةو ،والثروة احليوانية ،باحملاصيلاليت تلحق الضرر 

 وحركةة  بكثافةة الةيت تتصة:   ويف البيئةات  يف املناطق الريفية وشبه احلضةرية.  من صغار املزارع  دخاًل أساسيًا ملالي  

مةرض  مةن قبيةل   عاليةة األثةر   اليوانيةة  احلمةراض  األانتشةار   يعتا احتوالوبفرص تسويق، لمجموعات احليوانية ل عالية

ال سةّيما يف ظةّل ضةع: مةوارد اخلةدمات       ،حتةدياً  إنفلةونزا الطيةور  ، أو احلمى القالعية، وطاعون اجملةرتات الصةغرية  

 (. )الصحة العامة والبيطريةالصحية 

 

البلةدان املتوسةطة واملنخفضةة    ضةعيفة يف معظةم    بأّنهةا  رصد اآلفةات واألمةراض  ل احلسنة التنظيم نظمالوتعرف  -40

آليةات االسةتجابة   مرافق الرقابة يف املواقع االسرتاتيجية لرصد انتشار اآلفات واألمةراض، وكةذلك   ويعتا تعزيز الدخل. 

إىل البلةدان  ال سةّيما بالنسةبة   باهظةة  وميكن أن تكون تكلفة الرتاخةي  ناسبة. املجرالات اقللرصد واختاذ  املتسقة أساسيًا

على صادرات املنتجات الزراعية حي  و ،الشديدة االعتماد على اقنتاج احمللي لضمان التغذية الكافيةاملنخفضة الدخل 

خسةائر يف إيةرادات التصةدير وجةودة التغذيةة. ويف بعةض       باقصابات أو تفشي األمراض ظر املتصل سبب احلميكن أن ي

 مباشرة إىل البشر، ما ينعكس سلبًا على اقنتاجية. نية مصدرًا النتقا  العدوى ااألمراض احليو احلاالت، ميكن أن تكون
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 لتحس  السياسات وجهود الرصد القائمة على البّيناتالبيانات واملعلومات واقحصالات 

 

، ال تكون لقياث التقّدم احملرز سنويًا معياريةبيانات ورصد أثرها تقتضي صياغة سياسات قائمة على البّينات  -41

وكذلك الزراعةة والتنميةة    ،وتغّير املناخ ،وسول التغذية ،انعدام األمن الغذائيرصد ويستلزم متاحة يف العديد من البلدان. 

مفيدًا أيضًا عنةد  ويعتا حتس  البيانات على املستوى القطري مناسبة. بيانات موثوقة و ،ورفع التقارير بشأنها ،الريفية

التحسةينات  مالحظةة  ملسةاعدة البلةدان علةى     ،املمتشرات املشرتكة واألطر اقحصائيةمع التقّدم احملرز يف البلدان مقارنة 

 مقارنة ببلدان أخرى. اليت تشهدها 

 

إطار أهداف التنميةة املسةتدامة حتةديًا إضةافيًا أمةام تعّقةب التقةّدم احملةرز يف لةا  أهةداف التنميةة            ويطرس  -42

حاجةة  سيوّلد ذلك يزيد الطلب على النظم اقحصائية نمع وحتليل البيانات يف لاالت جديدة. واملستدامة، ما سوف 

أهةداف التنميةة املسةتدامة    لنظم البيانات واملعلومات من أجل رصد وتقييم التقّدم احملرز باجتاه حتقيةق  زيادة املوارد إىل 

 متعددة التخصصات.  وقدرات حتليلية  ،البياناتقوية نمع ونظم  ،ذات الصلة، من خال  وضع املمتشرات املالئمة

 

قدرات احلكومات بهدف: )أ( وضع بروتوكوالت للبيانات وإنشال تعزيز  سيكون من املهم جدًاويف هذا الصدد،  -43

املختلفة ولموعات السةكان، مبةا   حسب املناطق انغرافية مصّنفة نظم نمع البيانات وتقامسها؛ )؛( وضع معلومات 

واقبةالغ عةن    ،سياساتية قائمة على البّيناتإجرال حتليالت وضع توّقعات موثوقة وو)ج(  ؛اجملتمعات املهّمشةيف ذلك 

 املستدامة. بأهداف التنمية التقّدم احملرز باجتاه حتقيق الغايات املتصلة 

 

 السكان املعّرض  للمخاطربنال القدرة على الصمود لدى 

 

حةوا  انويةة   األقةد ازدادت  و ،وتتغّير أمنةاط هطةو  األمطةار    ارتفاعًا رارةاحل لدرجاتاملستوى العاملي  يشهد -44

بعةض األقةاليم ولموعةات    وتعتةا  من حي  العدد والكثافة. وانفاف، وموجات احلرارة الفيضانات من قبيل القاسية 

، هةذه التغّيةرات  عرضةة بشةّدة ملخةاطر     - البلدان النامية انزريةة الصةغرية  و املنخفضة مناطق الدلتامن قبيل  -البلدان 

 أقةاليم العةامل  يف العديةد مةن   حةاالت النةزاع   تسةاهم  القدرات للتعامل معها. ويف الوقةت عينةه،   عادة أدنى  لكرولكّنها 

 رأث املا  البشري.على عميقة مع انعكاسات  نزوس السكانيف  سّيما يف الشرق األدنى ومشا  أفريقياوال

 

يف وسط وشرق احمليط اهلةادئ  سطح البحر بشكل غري عادي بارتفاع حرارة تتص: و حتدث طبيعيًاالنينيو ظاهرة  -45

بغةزارة األمطةار،   شهرًا، ما يتسةبب   18سبع سنوات وميكن أن تدوم حتى حتدث كّل سنت  إىل االستوائي. ويف املتوسط، 

واحةدة   2016-2015للفةرتة  ظاهرة النينيةو   أن تكونعلمال املناخ ويتوّقع الاودة. والفيضانات، أو بطقس شديد احلرارة أو 

ويعتةا أربعةة عشةر بلةدًا يف أفريقيةا      للتدخالت املبكةرة.  خططًا حمددة ، ما يقتضي أقوى الظواهر املسجلة على اقطالقمن 

السةلبية  واآلثةار   الظةروف املناخيةة القاسةية   تزايةد خطةر   كا الوسطى معّرض  للمخاطر على حنو خةاص بفعةل   يوآسيا وأمر

   خماطر معتدلة.بلدًا آخر  19السكان الضعفال، ويواجه على  االنامجة عنه
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أكثةر  واألعاصري املداريةة  احلرارة الفيضانات وومن قبيل انفاف الظروف املناخية الشديدة الوطأة تصبح وف س -46

مسةتوى  الريفية إىل حّد كبري على السبل املعيشية ستعتمد و ،اقنتاج الزراعيوتواترًا. وسيمتّثر مدى تغّير املناخ على حّدة 

تدابري التقليةل مةن خمةاطر الكةوارث واالسةتعداد هلةا، وكةذلك لارسةات         نظم األغذية والزراعة. ويعتا حتس  صمود 

 اتاعدمستوفري عناصر مهمة. ويقتضي بنال قدرة السكان املتضررين على الصمود  الزراعة املستدامة املكّيفة مع تغّير املناخ

  . األمدللتنمية الطويلة  وضمان مسارتدابري طويلة األجل لتحس  السبل املعيشية إضافة إىل  ،إنسانية فورية

 

تشّكل تدابري احلماية االجتماعية تدخالت قوية لتحس  حياة األسر الريفيةة وتعزيةز قةدرتها    ويف هذا الصدد،  -47

تضمن االسرتاتيجيات وخطط العمةل  ينبغي أن الطويلة األجل،  السياساتعلى الصمود يف وجه الصدمات واألزمات. ويف 

كفل صمود املةدن واملنةاطق الريفيةة علةى حةّد      حضري متكامل حي  ُي -استدامة األمن الغذائي والتغذية ضمن إطار ريفي

 ،لألزمات واحتياجات األمةن الغةذائي الطويلةة األجةل     استجابًةيتسم التعاون والتكامل سوال. وعلى املستوى اققليمي، 

 ووضع أدوات قدارة املخاطر من أجل التخفي: من وطأة الصدمات بأهمية بالغة. 

 

 موجز عن األولويات اإلقليمية   -ثالثًا

 

إىل حةّد كةبري    2017-2016األولويات اققليمية للفةرتة  يف كّل من املمتررات اققليمية، رحورت املداوالت بشأن  -48

إيةالل  ذات األولويةة لإلقلةيم، مةا يتةيح     الرئيسةية  على القضايا حو  املبادرات اققليمية، اليت رّثل لاالت عمل مشرتكة 

والتوصةيات   ،ووضعت املبادرات اققليمية على أساث األولويات احملةددة لتحقيق األثر على املستوى القطري. عناية خاصة 

العةا املستخلصةة   على  ، بناًل2017-2016للفرتة املالية كذلك ومّت صقلها  ،2014اليت رفعتها املمتررات اققليمية يف عام 

 (. 2 امللحقواستعراض األولويات اققليمية، وصادقت عليها املمتررات اققليمية ) 2015-2014من الفرتة 

 

عةن تقةديرها    تّجه االسرتاتيجي للمنظمةة، وأعربة  التواالستمرارية يف  ضرورةوشّددت املمتررات اققليمية على  -49

تنفيةذ  ت املنظمةة علةى مواصةلة الرتكيةز علةى      ثللموالمة ب  األهداف االسرتاتيجية للفاو وأهداف التنمية املستدامة، وح

يمية إىل حةّد كةبري حةو  األولويةات،     املناقشات خال  املمتررات اققل ورحورتبرنامل عملها بشأن األولويات القطرية. 

وبةرزت  التطورات العاملية واققليمية األخرية والقضةايا املسةتجدة.   حو  على النحو املبّين يف املبادرات اققليمية، وكذلك 

ز مبا يةدعو إىل تعزية   ،قضايا مشرتكة من قبيل املساواة ب  اننس ، واقحصالات، وتغّير املناخ، والتغذية بصورة الفتة

 . 2030هذه اجملاالت ال سّيما يف سياق جدو  األعما  لعام 

 

واعتات لاالت متعددة ذات األولوية لاالت مشرتكة على مستوى املمتررات اققليمية، من قبيل تعزيز األمةن   -50

ومكافحة األمةراض   الغذائي، وزيادة قدرة السبل املعيشية على الصمود يف وجه التهديدات واألزمات، وتنمية سلسلة القيمة،

املسةاواة بة    احليوانية العابرة للحدود والوقاية منها، والتحّضر، واهلجرة، وتوظي: الشبا؛، والنمو الشامل، مبا يف ذلةك  

  اننس  ورك  النسال وأهمية القضايا املشرتكة )اقحصالات، املساواة ب  اننس ، التغذية وتغّير املناخ(.
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أولوية يف لاالت متعةددة:   بالبيانات واملعلومات والتحليل على أّنهاالهتمام  مّت حتديداقحصالات،  ويف إطار -51

 إىل السةةوقانميةةع نفةةاذ املتعةةددة لتيسةةري  قيةةاث ممتشةةرات أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة وتةةدابري التسةةويق   لتحسةة  

التقيةيم  و الرصةد نظةم  وكةذلك  السياسات واالسرتاتيجيات كا الالتينية والبحر الكارييب(؛ لتحس  يألمراملمترر اققليمي )

 (. ادئآلسيا واحمليط اهل اققليميلصنع القرار والرصد والتقييم )املمترر )املمترر اققليمي ألفريقيا(؛ و

 

الةذين يعةانون مةن انةوع،     نسةبة  يف لا  تقليل إىل التقّدم احملرز يف األقاليم التغذية، وباقشارة بالنسبة إىل  -52

يف كةّل  ال يزالون يعانون من نق  التغذية ومن أّن السمنة ستصبح مشةكلة متناميةة   أبدي القلق من أّن العديد من السكان 

علةى أّنةه أولويةة     وحّدد أيضًا بنال القدرة على الصمود من أجل التكّي: مع تغّير املناخ والتخفي: من وطةأة آثةاره  إقليم. 

 مهمة لسائر األقاليم.  

 

املةمترر  ، ويف املمترر اققليمي ألفريقيةا استعرضت حالة األمن الغذائي والتغذية يف الدو  انزرية الصغرية النامية و -53

احملةددة الةيت تواجةه    ، مع أخذ مواطن الضع: ادئآلسيا واحمليط اهل اققليمي، واملمترر ادئآلسيا واحمليط اهل اققليمي

لةاالت عمةل   من خةال  اقةرتاس   وأّكدت البلدان التزامها بتغّير املناخ. تلك املتصلة يف االعتبار، مبا يف ذلك الدو  انزرية 

 .  2030بوضع برنامل عمل، يف سياق جدو  أعما  التنمية املستدامة لعام  14مسار سامواطلب بالوفال باجتاه إشارية 

 

اقدارة الفّعالةة ملصةايد   لااًل ذا أولوية للبلدان، ال سّيما دعم مبصايد األمساك وشّكلت معانة القضايا املتصلة  -54

ن وصيادي الكفاف، ومن أجل بنةال القةدرات بهةدف    دياالصغرية النطاق من خال  رك  صغار الصي األمساك الساحلية

 دولة املينال. التنفيذ الفّعا  التفاق تدابري القضال على الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك 

 

ودور منظمةة   2030مةع جةدو  األعمةا  لعةام     على اآلفةاق املسةتقبلية   رّكزت املداوالت وإضافة إىل ما ورد أعاله،  -55

األعضال املنظمة إىل دعم األغذية والزراعة يف دعم وضع املمتشرات وقياث ورصد التقّدم احملرز باجتاه حتقيق األهداف. ودعا 

أهداف التنمية املستدامة وبنال القةدرات يف البلةدان بهةدف وضةع املمتشةرات ونظةم املعلومةات بشةأن أهةداف التنميةة           تنفيذ 

حتقيةق أهةداف التنميةة    التقّدم احملرز باجتاه وطلب أيضًا إىل الفاو رصد وتقييم اققليمي والوطين.  على املستوي املستدامة 

أهداف التنمية املسةتدامة يف السياسةات والةاامل الوطنيةة،     ، عن طريق املمتشرات املالئمة، مبا يعكس املستدامة ذات الصلة

لتعةاون بصةورة   وحةض األعضةال علةى ا   ضمن واليةة الفةاو.   ت متصلة مبجاالسياسات سليمة دعم صياغة وتنفيذ مبا يف ذلك 

كةا  يألمراملةمترر اققليمةي   )وثيقة ب  الفاو وشركال إمنائي  آخرين لتعزيز عملية رصد أهداف التنميةة املسةتدامة يف اققلةيم    

، أهةداف التنميةة املسةتدامة    لدعم حتقيةق زيادة االستثمار يف الزراعة الالتينية والبحر الكارييب(، وأخذوا علمًا باحلاجة إىل 

  .  (ادئآلسيا واحمليط اهل اققليميمن القطاع اخلاص ومصادر غري تقليدية )املمترر اققليمي ألفريقيا، املمترر مبا يف ذلك 

 

  

                                                      
 إجرالات العمل املعجّ لة للدو  انزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(  14
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 والتوجيهات امللتمسة االستنتاجات   -رابعًا

 

يف سةياق التطةّورات العامليةة    املمتررات اققليميةة  حّددتها االجتاهات والتحديات املشرتكة اليت ستخدم سوف ُت -56

اققليميةة الةيت   األولويةات  ، وال سّيما نتائجه ونواجته وممتشراته. وإىل جانب كّل هدف اسرتاتيجيالستعراض الرئيسية 

خلصوصةيات واألولويةات اققليميةة، بهةدف معانةة      وضمان مراعاة اذلك على صقل إطار نتائل الفاو سيساعد ، ذكرت

 اققليمية والقطرية يف برنامل عمل الفاو بصورة فّعالة يف املستقبل. األولويات 

 

نتةائل األهةداف   قعادة تصميم تاز فرصة البلدان ببلوغ غايات أهداف التنمية املستدامة، التزامات وبالنظر إىل  -57

التنمية املستدامة. وتتعاون الفاو يف األسةاث  االسرتاتيجية وممتشراتها من أجل ضمان املوالمة الوثيقة مع ممتشرات أهداف 

بلةدًا بشةأن    28اخلاال املشرتك بة  الوكةاالت املكةّون مةن     فريق  معبصورة وثيقة مع ننة اقحصالات لألمم املتحدة و

 ، ما سوف ييّسر هذه املوالمة. ممتشرات أهداف التنمية املستدامة

 

إاّل أن مواصةلة  ، املناخ والتغذية يف بةرامل األهةداف االسةرتاتيجية   الفاو خطوات قدماج تغّير اختذت ويف ح   -58

اسرتاتيجية ، واليت بري إعدادها حاليًاإىل اسرتاتيجية الفاو بشأن تغّير املناخ سيستند يف اقطار االسرتاتيجي إدماجها 

 .2020-2016للفرتة  ننة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية

 

 ويرجى من ننة الانامل أن:   -59
 

التطّورات العاملية واالجتاهات والتحةديات اققليميةة، وتبةدي     -باحملّركات الرئيسية للتغيري تأخذ علمًا  أ()

 أّية تعليقات بشأنها؛
 

 اليت مّت التعبري عنها؛ تأخذ علمًا باألولويات اققليمية  ؛()
 

بشأن تبعات احملرّكات الرئيسية واألولويات اققليمية، وال سّيما ممتشرات أهةداف التنميةة   تسدي املشورة  ج()

املستدامة، بغرض استخدامها يف استعراض اقطار االسرتاتيجي وإعداد خطة العمل املتوسطة األجل للفرتة 

2018-2021 . 
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 2021-2018استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد خطة العمل املتوسطة األجل للفرتة  -: اإلطار الزمين 1 امللحق

 املراحل الزمنية الرئيسية التواريخ

أكتوبر/تشةةةةةةرين األّو  

إىل أبريل/نيسةةان  2015
2016 

 2015-2014تقرير تنفيذ الانامل للفرتة  -1

 مستوى النواتل اقبالغ عن 

 تقييم مستوى النتائل  

إىل  2015سبتما/أيلو  

 2016مارث/آذار 

 بشأن النتائل واألولويات اققليمية 2016وثائق املمتررات اققليمية لعام  -2

  اققليميةاملعلومات القائمة على النتائل )مقتطفات من تقرير تنفيذ الانامل( مبا يف ذلك بشأن املبادرات 

  األولويات اققليميةاملمتدي إىل االستعراض االسرتاتيجي اققليمي 

 –فااير/شةةةةةةةةةةةباط  

 2016مايو/أّيار 

 املمتررات اققليمية: املشورة بشأن األولويات اققليمية، واألهداف االسرتاتيجية والنتائل -3

  مارث/آذار )املكسيك( 3 -فااير/شباط  29كا الالتينية والبحر الكارييب، يألمراملمترر اققليمي 

  مارث/آذار )ماليزيا( 11-7، ادئآلسيا واحمليط اهل اققليمياملمترر 

  ،مارث/آذار )كندا( 22-21املمترر اققليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 

  ،أبريل/نيسان )كوت ديفوار( 8-4املمترر اققليمي ألفريقيا 

  ،مايو/أّيار )تركيا( 6-4املمترر اققليمي ألوروبا 

  ،مايو/أّيار )روما( 13-9املمترر اققليمي للشرق األدنى 

مايو/أّيةار   –مارث/آذار 
2016 

 األولويات اققليمية –4

  اقطةار االسةرتاتيجي    اسةتعراض بح  يف سُتالتطّورات العاملية واالجتاهات والتحديات واألولويات اققليمية اليت

 2021-2018وإعداد اخلطة املتوسطة األجل انديدة للفرتة 

 مايو/أيار 16-20

 3 –مايو/أّيةةةةةةةةار  30

 2016يونيو/حزيران 

 (154( واجمللس )161( وننة املالية )119ننة الانامل ) -5

  2015-2014تقرير تنفيذ الانامل للفرتة 

 املشورة بشأن األولويات اققليمية مبا يف ذلك االجتاهات والتحديات 

 –أبريل/نيسةةةةةةةةةةةان 

 2016يوليو/روز 

 بشأن األولويات الفنية 2016لعام الفنية  ةنوثائق اللج -6

 االجتاهات والتحديات واألولويات 

 –يوليو/رةةةةةةةةةةةةةوز 

أكتوبر/تشةةةةةةرين األّو  
2016 

 ، والنتائلاألهداف االسرتاتيجيةواللجان الفنية: املشورة بشأن األولويات الفنية،  –7

 يوليو/روز  15-11مصايد األمساك،  ننة 

 يوليو/روز 22-18الغابات،  ننة 

 سبتما/أيلو   30-26الزراعة،  ننة 

 أكتوبر/تشرين األّو  5-3مشكالت السلع،  ننة 

 –يونيةةةةةةةةةو/حزيران 

أكتوبر/تشةةةةةةرين األّو  
2016 

 2021-2018وتصميم اخلطة املتوسطة األجل للفرتة استعراض اقطار االسرتاتيجي  -8

 االجتاهات والتحديات 

  األهداف الوظيفية(، 6إعادة تأكيد األهداف االسرتاتيجية والنتائل والنواتل )مبا يف ذلك اهلدف 

/تشةةةةرين نوفما 7-11

 9-5الثةةةةةةةةةةةةةةةاني 

/كانون األّو  ديسةةةةةما
2016 

 (155( واجمللس )162( وننة املالية )120ننة الانامل ) -9

  يف تصةميم   األهةداف الوظيفيةة  (، 6االسرتاتيجية والنتائل والنواتل )مبةا يف ذلةك اهلةدف    املصادقة على األهداف

 2019-2018كأساث لانامل العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

  2019-2018إسدال املشورة قعداد برنامل العمل وامليزانية للفرتة 

 ثةةةانينوفما/تشةةةرين ال

فااير/شةةةةةةباط -2016
2017 

 2016استعراض منتص: املدة لعام  -10

 2019-2018وبرنامل العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -11

 مارث/آذار 27-31

أبريل/نيسةةةةان  24-28

 (156( واجمللس )163( وننة املالية )121ننة الانامل ) -12

  برنةامل العمةل   2021-2018االسةرتاتيجي املسةتعرض، واخلطةة املتوسةطة األجةل للفةرتة       املصادقة على اقطار/
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 املراحل الزمنية الرئيسية التواريخ

 2019-2018وامليزانية للفرتة  2017

 املمترر -13 2017يوليو/روز  3-8

          برنةامل العمةل   2021-2018املوافقة علةى اقطةار االسةرتاتيجي املسةتعرض، واخلطةة املتوسةطة األجةل للفةرتة/

 2019-2018وامليزانية للفرتة 

  2019-2018اختاذ القرار بشأن مستوى امليزانية للفرتة 
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 2017-2016: املبادرات اإلقليمية 2 امللحق

 

 أفريقيا
 

 2025التزام أفريقيا بالقضال على انوع حبلو  عام  -أواًل 
 

 تكثي: اقنتاج املستدام وتنمية سلسلة القيمة يف أفريقيا -ثانيًا 
 

 انافة يف أفريقيا املناطقبنال القدرة على الصمود يف  -ثالثًا 
 

 اد اهلاحمليط آسيا و
 

 ادئحتدي القضال على انوع يف آسيا واحمليط اهل - أواًل
 

 املبادرة اققليمية لألرز -ثانيًا 
 

 التكثي: املستدام لرتبية األحيال املائية لتحقيق النمو األزرق -ثالثًا 
 

 ادئلتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلسالسل القيمة  -رابعُا 
 

 أوروبا وآسيا الوسطى
 

 رك  أصحا؛ احليازات الصغرية واملزارع األسرية - أواًل
 

 جتارة األغذية الزراعية والتكامل اققليمي -ثانيًا 
 

 الالتينية والبحر الكارييب أمريكا
 
 والبحر الكارييب من انوعكا الالتينية يحترير أمردعم مبادرة  - أواًل
 

 الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة للتنمية الريفية املستدامة -ثانيًا 

 خماطر الكوارثوإدارة  ،االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، والتكّي: مع تغّير املناخ -ثالثًا 
 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 

 اققليمية لندرة املياه املبادرة -أواًل 
 

 املستدامة الصغرية النطاق لتحقيق التنمية الشاملةالزراعة  -ثانيًا 
 

 بنال القدرة على الصمود لتعزيز األمن الغذائي والتغذية -ثالثًا 
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 الالتينية والبحر الكارييب وأمريكا، اد أفريقيا، آسيا واحمليط اهل –االجتاهات والتحديات واألولويات  -3 لحقامل

 أفريقيا

 2016األولويات اإلقليمية على النحو املبّين يف املؤمتر اإلقليمي لعام  االجتاهات والتحديات اإلقليمية

 مي من قبيل االلتزامات على املستوى اققلي

االحتةةاد  أعمةةا إعةةالن مةةاالبو وجةةدو    

يف سةةياق جةةدو    2063لعةةام  األفريقةةي

 2030أعما  التنمية املستدامة لعام 

 تغّير املناخ والبيئة 

  الغذائية االعتماد على الوارداتزيادة 

 أمن وندرة الطاقة 

  اآلفةةةات واألمةةةراض النباتيةةةة  مكافحةةةة

 واحليوانية العابرة للحدود

   بطالة الشبا؛ والتحضر واهلجرة واألربةاس

الةةيت قةةد جتنيهةةا أفريقيةةا بفضةةل عةةدد    

  الشبا؛ الكبري واملتزايد

  تطةةّور ملحةةوظ قحةةداث حتةةّو  اقتصةةادي

 إمجالي

   القطةةةاعاسةةةتثمارات باالهتمةةةام املتجةةةّدد 

اخلةةةاص يف الزراعةةةة مبةةةا يف ذلةةةك مةةةن 

 والناشئة الناميةاالقتصاديات 

عية وحوكمتها، وبنال القةدرة علةى الصةمود    تعزيز الدعم للبلدان يف اجملاالت املهمة املتمثلة يف الوصو  إىل األسواق ونظم األغذية الزراعية، واقدارة املستدامة للموارد الطبي -

 لغرض اقدارة الفعالة للمخاطر

عة وال سيما يف اجملاالت التالية: ستمرار يف توفري معارفها وخااتها ملساعدة الدو  األعضال على معانة هذه االجتاهات والقضايا بصورة فّعالة يف قطاعي األغذية والزرااال -

( السياسات واالتفاقةات املرتبطةة بالتجةارة؛    هاالجتماعية؛ ) ( احلمايةد( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والزراعة؛ )ج( عمالة الشبا؛؛ )؛سلسلة القيمة؛ ) تنمية( أ)

( بنال القدرة علةى الصةمود للتكّية: مةع تغّيةر املنةاخ       ز( البيانات ونظم املعلومات واقحصالات لتحس  السياسات واالسرتاتيجيات إىل جانب نظم الرصد والتقييم؛ و)و)

 والتخفي: من آثاره

 ، وال سيما الستقطا؛ الشبا؛ إىل قطاعي األغذية والزراعةواملكننةقوية وشاملة للتجهيز الزراعي باستخدام التكنولوجيات املناسبة  مساعدة البلدان على تطوير قطاعات -

 للشبا؛ يف لا  نظم األغذية الزراعية.ضمان إيالل عناية خاصة  -

 ققليمية وباستخدام مرافق املنظمة وبرالها كقنوات للدعم الفين وتنمية القدرات. تعبئة املوارد املالية من الصندوق األخضر للمناخ ضمن شراكة مع مصارف التنمية ا -

 مة وأهداف التنمية املستدامةمواصلة حتس  نتائل وآثار برالها مبا يف ذلك من خال  أطر للالة القطرية أكثر تركيزا تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظ -

فادة مةن  األعضال بالتعاون مع املمتسسات اققليمية الفرعية واققليمية والدولية، وإسدال املشورة املتعلقة بالسياسات، وتنمية القةدرات، واالسةت   تعزيز الشراكات مع البلدان -

 عمل املنظمة املعياري ويف لا  وضع املعايري

رًا إبابيًا ملموسًا ومستدامًا باستخدام منصةات تتيحهةا الشةراكات بة  القطةاع       إجرال املزيد من التحليالت املعّمقة لتسليط الضول على دراسات احلالة اليت أحدثت أث -

 العام واخلاص

 مواصلة تشجيع اقجرالات انماعية وبنال القدرات ألصحا؛ احليازات الصغرية من أجل زيادة مشاركتهم يف سالسل القيمة احلديثة -

السياساتية السليمة مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهيةة الطوعيةة بشةأن احلوكمةة املسةمتولة حليةازة األراضةي ومصةايد         دعم الدو  األعضال لتعزيز األطر املمتسسية والتنظيمية و -

يف إطار الشراكات ب  القطاع  األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين والعمليات الشفافة الختيار الشركال من القطاع اخلاص واملشاريع اليت سيجري تنفيذها 

 عام واخلاصال

ها لضةمان إحةداث آثةار مفيةدة     تعزيز انهود العتماد إجرالات مناسبة ملزمة وغري ملزمة قدارة املخاطر وتكون مرتبطة باألنشطة الزراعية )الكوارث وما شابه(، وتةدعيم  -

 بالنسبة إىل أصحا؛ احليازات الصغرية، مبا يف ذلك التأم  الزراعي

حمةددة وإسةدال    بظةروف  هلةا صةلة   الشراكات الةيت  وأنواع بشأن طبيعة متعمقة ب  القطاع  العام واخلاص سيتوىل إجرال حتليالت إنشال فريق خاال معين بالشراكات -

 للبلدان األفريقية متخصصة مشورة
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 أفريقيا

 2016األولويات اإلقليمية على النحو املبّين يف املؤمتر اإلقليمي لعام  االجتاهات والتحديات اإلقليمية

 زيادة اقنتاج واقنتاجية والقدرة التنافسية يف القطاع الزراعي -

 النباتية والصحة تدابري الصحة ذلك يف الزراعية، مبااختاذ التدابري املناسبة يف األسواق اققليمية واققليمية البينية بالنسبة إىل املنتجات  -

 صياغة تدابري خاصة بالسياسات وخطط عمل من أجل حتس  األمن الغذائي، رشيا مع توصيات املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية -

 تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود يف مواجهة التحديات الناشئة عن تغري املناخ والكوارث الطبيعية؛ -

( صياغة برنامل عمل ملواجهة حتديات األمن الغذائي والتغذوي اليت تواجه الدو  النامية انزرية الصغرية 2إنشال آلية تنسيق مشرتكة لتنفيذ برنامل عمل مسار ساموا و) -

 من سياق أهداف التنمية املستدامةض

  تيسري تباد  اخلاات والدروث املستخلصة ب  الدو  انزرية الصغرية النامية يف احمليط األطلسي واحمليط اهلندي. -

 

 اد آسيا واحمليط اهل

 2016األولويات اإلقليمية على النحو املبّين يف املؤمتر اإلقليمي لعام  االجتاهات والتحديات اإلقليمية

    النمو والتحّو  االقتصادي املقةرتن باتسةاع

رقعة انعدام املسةاواة مةا يةمتدي إىل مكننةة     

الزراعةةة يف ظةةّل نةةدرة الوظةةائ:، وتغّيةةر  

الةةةنظم الغذائيةةةة، واملسةةةاهمة يف عةةةبل  

األمراض، واتساع الثغةرة بة  املةداخيل،    

 والتهميش واققصال االجتماعي 

  يرتاجةةع منةةو السةةكان  -التغّيةةر السةةكاني

سةنة؛   14و 0الشامل ونسبة األطفا  بة   

مةةا فةةوق اخلامسةةة نسةةبة البةةالغ  تةةزداد 

؛ والست ؛ تتدنى نسبة السةكان العةامل   

من املنةاطق الريفيةة   وترتفع حركة اهلجرة 

 إىل احلضرية. 

   بةةةالرغم مةةةن التقةةةّدم احملةةةرز يف لةةةا

متصلة بالتجارة الزراعيةة، وتعزيةز سةالمة األغذيةة، ومكافحةة      يف السياسات والاامل الوطنية، مبا يف ذلك صياغة وتنفيذ سياسات سليمة إبراز أهداف التنمية املستدامة  -

ويف لا   للفاو سالسل القيمة الغذائية، والتقليل من الفاقد واملهدر من األغذية، والبنال على العمل املعيارياآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، وتنمية 

 وضع املعايري

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، من خال  املمتشرات املالئمةباجتاه التقّدم احملرز وتقييم  رصد -

 نظم قوية نمع البيانات وقدرات للتحليل وضع -

ارتفةاع  تغّيةر املنةاخ، مبةا يف ذلةك     ومن إدارة املخةاطر الةيت يطرحهةا    البلدان من مضاعفة إنتاجيتها الزراعية لتمك  وضع وتعزيز السياسات واملمتسسات والقدرات الفنية  -

 البحر، والفيضانات، وانفاف، وغريها من الكوارث الطبيعية مياهمنسو؛ 

 بلدان اننو؛ وغريها من آليات التعاون الدولي.  مع لارسات جّيدة من خال  التعاون ب اخلاات املعارف و تباد تيسري  -

ابية على الوظائ: الريفية واألنشطة املدّرة للمداخيل للنسةال  والشراكات املتعددة أصحا؛ املصلحة اليت هلا انعكاسات إباألعما  التجارية سياسات تشّجع مناذج وضع  -

 من النفاذ إىل املستويات املالئمة من التكنولوجيا ومهارات األعما ، مبا ميّكنهم السوالوالرجا  على 

للمةزارع ،   التدريب املهةين توفري قدراتها الفنية واخلاصة باألعما ، مبا يف ذلك من خال  ات املنتج ، وتبين منظموضع أطر سياساتية وتنظيمية تتيح تطوير ورك   -

 سالسل قيمة شاملة ومنصفة للجنس  حتقيقباجتاه كوسيلة 

 نهل مستدامة لسالسل القيمة الستخداموضع سياسات  -
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التخفي: من انوع، ال يزا  حنو نصة:  

مليار نسمة يعانون من نق  التغذيةة، وال  

مليةون طفةل يعةانون مةن التقةّزم       90يزا  

وباتت السمنة مشكلة متنامية يف كّل إقلةيم  

فرعي، وتسّجل الدو  انزرية يف احمليط 

اهلادئ معدالت عاليةة علةى حنةو خةاص     

للسةةمنة والةةوزن الزائةةد، وهةةي األسةةبا؛   

سةةية لألمةةراض غةةري املعديةةة املتصةةلة األسا

 .بالنظم الغذائية

  يهّدد تغّير املناخ بتقويض ورمبا قلب مسار

التقةةّدم احملةةزر يف إقلةةيم آسةةيا واحملةةيط   

اهلادئ للقضال على انوع وسول التغذيةة.  

ويواجةةه إقلةةيم آسةةيا واحملةةيط اهلةةادئ    

حتةةديات جسةةيمة يف لةةا  تغّيةةر املنةةاخ  

سةكان العةامل   يف املائة مةن   57حي  يضم 

يعةةانون مةةن نقةة   نوثلثةةي السةةكان الةةذي

 .التغذية يف العامل

  الزراعيةاالبتكارات والتكنولوجيات 

 .السياسات واملمتسسات 

 

 خارج املزارعأنشطة إضافة القيمة مع تنمية وتباد  اخلاات إىل التكنولوجيا النفاذ لتيسري التعاون ب  بلدان اننو؛  استخدام -

  يف اققليماملعلومات بشأن مناذج النجاس ذات الصلة بتنمية سالسل القيمة الشاملة ونشر وتعميم  توثيق -

سياسات األغذية والزراعة، ووضع ودعم أرضيات إقليميةة ووطنيةة لتبةاد  املمارسةات انّيةدة،       سياسات التغذية الوطنية واالستثمارات وإدماج أهداف التغذية يف تعزيز -

 يف اققليمةي رابطة أمم جنو؛ شرق آسيا، ورابطة التعاون واخلاات والعا املستخلصة يف معرض تنفيذ التدخالت املراعية للتغذية يف لا  التغذية والزراعة املدعومة من 

 ادئجنو؛ آسيا ومنتدى جزر اهل

 من أهداف التنمية املستدامة حسب الطلب؛  2مع إطار عمل املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية واهلدف البلدان على موالمة سياساتها بشأن الزراعة واألغذية  مساعدة -

 األمن الغذائي والتغذية مع ممتشرات واضحة قابلة للقياث. نتائلتعزيز  -

 د ملصايد األمساك وتربية األحيال املائيةدرة على الصمواق إنتاجنظم  -

صغار الصيادين وصيادي الكفاف على النحو املبّين يف اخلطةوط التوجيهيةة الطوعيةة للفةاو     الفّعالة ملصايد األمساك الساحلية الصغرية النطاق من خال  رك   اقدارةدعم  -

 حلجم يف سياق األمن الغذائي والقضال على الفقر؛ ضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية ابشأن 

 من أجل القضال على الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيمدرات بنال الق -

 السعر قنتاج تربية األحيال املائية؛  ملقبولةاألعالف املستدامة واإنتاج فّعالة من حي  التكلفة لرتبية األحيال املائية، مبا يف ذلك وضع نظم  -

 ؛التفاق تدابري دولة املينال للفاو، واألمن البيولوجي املائي وتدابري الوقاية من األمراضالقدرات لدعم التنفيذ الفّعا   بنال -

بشةأن األدوار احملتملةة للزراعةة اقيكولوجيةة     املتعةددة أصةحا؛ املصةلحة    احلةوارات  نظةم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة، وإبةراز       علةى  تعزيز العمل املسةتمر   -

  والتكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف نظم األغذية املنتجة واملستدامة والشاملة؛ 

والانةامل   ،ادئاهلة  وكالة مصايد أمساك منتدى احمليط، وادئمصايد األمساك الصغرية النطاق وتربية األحيال املائية بالتعاون مع أمانة مجاعة احمليط اهلإدارة  حتس  -

 ، على سبيل املثا  ال احلصر. ادئاققليمي للبيئة يف احمليط اهل

مشةاريع برنةامل   يف العمل املستقبلي، وتوفري الدعم يف لةا  املتابعةة علةى شةكل      ادئجنو؛ غر؛ احمليط اهلالجتماع وزرال الزراعة يف التوصيات ذات األولوية  مراعاة -

 التعاون الفين وغريها من أنواع الدعم ذات الصلة. 

باألغذية والزراعةة، والتغذيةة وسةالمة األغذيةة،     املتصلة الزراعة الذكية مناخيًا، من خال  وضع وتنفيذ املقاييس واملعايري ذات األولوية، مبا يف ذلك دعم لاالت العمل  -

 ية القطاع الزراعي؛وحتس  الروابط باألسواق احمللية وتنافس
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     تعتةا   –تراجع معةّدالت النمةو االقتصةادي

العامة الرامية إىل زيادة التنافسةية   السياسات

الزراعيةةة بهةةدف االسةةتجابة للسةةياق الكلةةي 

 والتجاري الصعب بالغة األهمية

  تغّيةةر املنةةاخ يف  تةةأثرياتُتستشةةعر حاليةةًا

اقنتاج الزراعي، حية  تةمتدي التقّلبةات    

املناخيةةة إىل تآكةةل ثةةروة املةةوارد ال سةةّيما  

ق املياه والغابات والرتبة خباصةة يف املنةاط  

 .األكثر عرضة للمخاطر

     بالرغم من التقةّدم الكةبري احملةرز، إاّل أّن

اققليم ال يةزا  يضةم سةكانًا يعةانون مةن      

الفقر املدقع وانوع والسةمنة وغريهةا مةن    

 .أشكا  سول التغذية

      تضطلع السياسةات العامةة، خاصةة تلةك

الةةيت تعنةةى حتديةةدًا بالقضةةايا الزراعيةةة   

بةةةدور البيئيةةةة واحلمايةةةة االجتماعيةةةة، 

أساسةةي مةةن حيةة  اقجةةرالات العامةةة    

للمساعدة على قلب املسار املتنامي النعدام 

األمن الغذائي وسول التغذية. وعلةى وجةه   

التحديد، تعتا زيادة اقنفةاق العةام علةى    

لةةاالت رئيسةةية مةةن قبيةةل احلمايةةة     

االجتماعيةةةة، واالسةةةتثمارات العامةةةة،   

وتعزيةةز نظةةم األغذيةةة احملليةةة، بالغةةة    

 .األهمية

بوضةع  ة. وإبةدال اهتمةام خةاص    إعطال األولوية للبلدان اليت رّثل أكا التحديات املتصلة بالتخفي: من انوع والفقر، مع إيالل عناية خاصةة ألهةداف التنميةة املسةتدام     -

 إجرالات حمددة ملعانة التحديات يف هاييت ومواصلة ذلك.

ني املعةين بالتغذيةة، واملشةاريع    مواصلة دعم تنفيذ االلتزامات العاملية واققليمية، وكذلك اقشارة إىل السياسات العامةة ذات الصةلة، وإطةار العمةل للمةمترر الةدولي الثةا        -

لألمن الغذائي، وخطة التغذية واستئصا  انةوع نماعةة    2025وخطة  2025تينية والبحر الكارييب من انوع حبلو  عام كا الاليحترير أمراققليمية، من قبيل مبادرة 

 الالتينية والبحر الكارييب.  أمريكادو  

أسةبابها اهليكليةة مةن قبيةل انعةدام املسةاواة        إىل استئصا  انوع والفقر وسول التغذية يف مجيع أشكاله، مبا يف ذلك الوزن الزائد والسةمنة، وكةذلك   الراميةدعم انهود  -

 2030االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مبا يتماشى مع جدو  أعما  التنمية املستدامة لعام 

يق والتعاون ب  الوكاالت يف لا  دعم انمعية العامة لألمم املتحدة لنتائل املمترر الدولي الثاني املعين بالتغذية واعتماد عقد العمل بشأن التغذية، وحتس  التنس ضمان -

 التغذية مبا يف ذلك الوزن الزائد والسمنة

از دور الغابةات ومصةايد   دعم البلدان يف توليد قدرات لوضع ممتشرات ونظم معلومات مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة على املسةتوى اققليمةي والةوطين، مةن خةال  إبةر       -

 انة انعدام األمن الغذائي والتغذوياألمساك وتربية األحيال املائية يف مع

ق التحةّو  االجتمةاعي   مواصلة دعم آليات التنسيق ب  املمتسسات واحلوكمة لتيسري تفاعل السياسات واحلوار ب  احلكومات واجملتمةع املةدني والقطةاع اخلةاص لتحقية      -

 نسال والشبا؛ والشعو؛ األصلية. واالقتصادي للقطاع الريفي، مع احلفاظ على القيادة القطرية وإيالل عناية خاصة لل

رفية، وكذلك لقطةاع الغابةات   التشديد على أهمية مواصلة الدعم للسياسات املميّزة بشأن مصايد األمساك وتربية األحيال املائية، مع تركيز خاص على مصايد األمساك احل -

 واجملتمعات األكثر عرضة للمخاطر واليت تعتمد سبل معيشتها على الغابات

 معرض تنفيذ الاامل. دور الغابات ومصايد األمساك وتربية األحيال املائية يف معانة انعدام األمن الغذائي والتغذوي ويف تيسري التجارة مع املستهلك ، يفإبراز  -

اك وتربية األحيال املائية ومن أجل تيسري الروابط بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، تعزيز اآلليات للتجارة اققليمية البينية يف األغذية الزراعية، ومنتجات مصايد األمس -

 مع املستهلك .

مع تغّير املنةاخ وأنشةطة احلةّد     تعزيز منتديات احلوار السياساتي ب  البلدان يف اققليم بهدف حتديد العمل املتضافر لتعزيز التنسيق على حنو أفضل ب  أنشطة التكّي: -

 ات واملمارسات واملعارف والتكنولوجيا.من خماطر الكوارث، من خال  تباد  اخلا

ن الدو  انزريةة الكاريبيةة،   التشديد على السمات احملددة اليت ينبغي حبثها عند معانة حتديات األمن الغذائي والتغذوي يف البلدان الصغرية، اليت كانت أغلبيتها م -

 عليها مع الفاووالدعوة إىل مواجهة هذه التحديات يف سياق أطر الالة القطرية املتفق 

الدعم الوطين املقّدم للبلدان ضمن سياق إقليمةي، مةن أجةل الوقايةة مةن الظةروف املناخيةة        ، استكما  2030-2015وفقًا قطار سينداي للحّد من خماطر الكوارث للفرتة  -

ة خاصةة علةى السةكان املعّرضة  للمخةاطر مةن قبيةل أصةحا؛         القاسية واألحداث اليت هي من صنع اقنسان والتخفي: من وطأة آثارها واالستجابة هلا، والرتكيز بصور
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      يواجه قطاع الزراعةة األسةرية عوائةق مةن

 .حي  املشاركة يف أسواق أكثر فعالية

   :تشمل لاالت االهتمام اققليمية اقضةافية

بنيةةة األراضةةي وإبارهةةا؛ مكافحةةة الفقةةر   

علةى خمتلة: املسةتويات     احلوكمةالريفي؛ 

واملمتسسةةةية(؛ اهتمةةةام خةةةاص   املناطقيةةةة)

بالشةةةعو؛ األصةةةلية والنسةةةال والشةةةبا؛؛  

سواق احمللية والتجارة اققليمية البينيةة؛  األ

الطاقةةةة واملصةةةفوفة التكنولوجيةةةة قنتةةةاج   

  .املزارع  األسري  والريفي 

 احليازات الصغرية، واملزارع  األسري ، والعامل  يف الغابات، والصيادين احلرفي ، والنسال، والشبا؛، والشعو؛ األصلية

ها للزراعة املستدامة، واحلراجة، ومصايد األمساك وتربية األحيال مواصلة إعداد خطوط توجيهية لصياغة سياسات النظم اقيكولوجية من أجل تعزيز األبعاد الثالثة مجيع -

على أساث التجار؛ العملية للبلدان، وتعزيز جهود وضع برنامل إقليمي يهدف إىل تباد  اخلاات والعةا املستخلصةة مةن     –االجتماعية واالقتصادية والبيئية  -املائية 

 البلدان يف هذا اجملا . 

 الالتينية والبحر الكارييب ومواصلة العمل على القضية.  أمريكات وتوصيات الندوة اققليمية بشأن الزراعة اقيكولوجية يف أخذ العلم باستنتاجا -

إلنتةاج املسةتدام   تعزيز الزراعة األسرية وسياسات التنمية الريفية على أساث نهةل زراعةي إيكولةوجي إقليمةي، عةا التشةديد بصةورة خاصةة علةى تفاعةل السياسةات ل            -

 ة االجتماعية، والوظائ: يف املزارع. واالستهالك املسمتو ، وإدارة خماطر الكوارث، والتأم  الزراعي، واملساعدة الفنية، واقرشاد واالتصاالت يف املناطق الريفية، واحلماي

هةود الوطنيةة للوقايةة مةن األنةواع الغازيةة واآلفةات واألمةراض         االستمرار يف تعزيز النظم الوطنية للصحة النباتية واحليوانية وسالمة األغذية، ووضةع بةرامل لتوطيةد ان    -

 ومكافحتها واستئصاهلا.

 إيالل أهمية أكا لقيمة الغابات واملزارع احلرجية من حي  إدارة املخاطر والتكّي: مع تغّير املناخ.  -

ق على حنو أفضل ب  أنشطة التكّي: مع تغّير املناخ وأنشطة احلّد من تعزيز منتديات احلوار السياساتي وتباد  اخلاات ب  بلدان اققليم بغية توكيد التنسي -

 خماطر الكوارث. 

لغازية واآلفات واألمراض إقرار أهمية دعم النظم الوطنية للصحة النباتية واحليوانية وسالمة األغذية، ووضع برامل لتوطيد انهود الوطنية للوقاية من األنواع ا -

 ومكافحتها واستئصاهلا.

ن طريةق إيةالل   من الظروف املناخية القاسية واألحداث اليت هي من صنع اقنسان والتخفي: من وطأة آثارها واالستجابة هلا، وتنمية القدرة على الصةمود عة  الوقاية دعم  -

 عناية خاصة للسكان املعّرض  للمخاطر

 جهود وضع نظم غذائية زراعيةة صةحية ومسةتدامة، وللحةّد مةن الفقةر يف املنةاطق الريفيةة        املصادقة على اسرتاتيجيات التعاون ب  بلدان اننو؛ والتعاون الثالثي لدعم  -

  يف اققليم

 


