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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 2030وخطة التنمية املستدامة لعام  الزراعة

   

 وززامل
 

. وتدمج اخلطة بني األبعاد الثالثة 2030سياسات التنمية بني اآلن وعام  2030ستشكل خطة التنمية املستدامة لعام 

هم إىل ئالدول األعضاء وشركاللتنمية املستدامة: االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية. وتدعو اخلطة، حبكم تصميمها، 

 استكشاف الروابط بني األهداف والغايات. 
 

التنمية الزراعية املستدامة أمرًا أساسيًا . ويشكل تنفيذ 2030وتقع األغذية والزراعة يف صلب خطة التنمية املستدامة لعام 

 لتحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة، ولذلك فمن املهم تعزيز مشاركة القطاع يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية. 
 

د على وقد أدت التطورات املاضية يف جمال الزراعة إىل حتسينات كبرية يف اإلنتاجية والقدرة على تلبية الطلب املتزاي

املنتجات الغذائية وغريها من املنتجات احليوية. ومع ذلك، كان التقدم متفاوتا وغالبا ما تصاحب مع تكاليف 

اجتماعية و/أو بيئية تقلل من النجاح وتهدد االستدامة. وستستمر التحسينات املستقبلية يف جمال الزراعة يف االعتماد 

 إىل مزيد من الرتكيز على األبعاد االجتماعية والبيئية لالستدامة. ، ولكن ستكون هناك حاجةاإلنتاجيةتعزيز على 
 

وسيتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة نهجًا جديدًا جيمع بني الزراعة والغابات ومصايد األمساك، ويأخذ بعني 

ؤخرًا عناصر إطار ونهج االعتبار املقايضات وأوجه التآزر بني خمتلف القطاعات وأبعاد االستدامة. وقد وضعت املنظمة م

ملعاجلة التنمية املستدامة يف جماالت الزراعة والغابات ومصايد األمساك، بطريقة أكثر فعالية وتكاماًل. ويساعد هذا 

، وحتديد مسارات التنمية املستدامة عرب لرتتيبات الالزمة اخلاصة باحلوار بشأن السياسات وباحلوكمةاالنهج يف دعم 

 والنهجأهداف التنمية املستدامة، وعرب القطاعات، وعلى امتداد سالسل القيمة ذات الصلة، مبا يتماشى مع املبادئ 

 . 2030اليت تقوم عليها خطة عام 
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 اإلزراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة

 

 إن اللجنة مدعوة إىل:
 

الزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة والفرص إلظهار ذلك ؤديه األساسي الذي ميكن أن ت الدوريف  النظر (1)

يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية. وعلى وجه اخلصوص، اإلحاطة علمًا بضرورة تعزيز اإلجراءات اليت توازن 

 ، واملتكاملة عرب قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك. بني األبعاد الثالثة لالستدامة

 

إقرار العناصر اخلمسة اليت وضعتها املنظمة كأساس للرتتيبات اخلاصة باحلوار بشأن السياسات وباحلوكمة  (2)

امتداد يف خمتلف القطاعات وعلى والالزمة لتحديد مسارات التنمية املستدامة عرب أهداف التنمية املستدامة 

 سالسل القيمة ذات الصلة.

 

بشأن كيفية تعزيز النهج املتكامل حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف هذه  اتتوفري التوجيه (3)

 الوثيقة.
 

نظمة إىل مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل مساهمة املقد ترغب اللجنة أيضا يف دعوة اللجان الفنية األخرى يف و

 .2030ى وأكثر فعالية لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف خطة عام أقو

 

 هذه الوثيقة إىل: بشأن حمتوى ميكن توجيه أي استفسارات 

 Clayton Campanholaالسيد 

 2قائد الربنامج االسرتاتيجي 

 +39 06570 55004اهلاتف: 
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 قدمةامل –أواًل 
 

يف األمم املتحدة إطارًا عامليًا جديدًا للتنمية بعنوان:  193الـ، اعتمدت الدول األعضاء 2015يف سبتمرب/أيلول  -1

 1ة املستدامةـًا للتنميـهدف 17دة ـة اجلديـن اخلطـوتتضم". 2030ة لعام ـة املستدامـة التنميـ"حتويل عاملنا: خط

على مجيع أبعاد التنمية،  2030وستؤثر خطة التنمية املستدامة لعام   .2030حبلول عام غاية، يزمع حتقيقها  169و

 مع آثار كبرية لألغذية والزراعة. 

 

بالنسبة للزراعة، وحتلل الدور األساسي الذي  2030وتناقش هذه الورقة الفرص اليت تقدمها خطة عام  -2

اقش هذه الورقة اإلجراءات الالزمة لقيادة التغيري ستلعبه األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. كما تن

حنو حتقيق استدامة األغذية والزراعة، واجلهود الالزمة لوضع استجابة أكثر متاسكًا وتكاماًل عرب نظم إنتاج 

 احملاصيل، والثروة احليوانية، والغابات، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
 

وتناقش الورقة اجلهود املستمرة اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة لتطوير األدوات والنهج للمساعدة على  -3

التحول حنو استدامة األغذية والزراعة، مع ضمان استجابة متسقة عرب قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك، 

مة أن تعزز مساعدتها للبلدان يف تنفيذ خطة التنمية وتسعى إىل احلصول على توجيه اللجنة بشأن كيف ميكن للمنظ

 .2030املستدامة لعام 
 

 خطة حتولّية للتنمية املستدامة - ثانيًا
 

 البلدان واحتياجات أولويات تعكس ومسؤوليات نظر وجهات على تنطوي شاملة عاملية 2030 عام خطةإن  -4

. وتهدف أهداف التنمية املستدامة إىل القضاء على مجيع أشكال اجلوع والفقر وااللتزام حقًا بتحقيق التنمية كافة

 املستدامة والشاملة، واالستجابة الفعالة لتغري املناخ. 

 

ية وتقدم أهداف التنمية املستدامة، ضمن نطاقها، رؤية جديدة للتنمية مبنية على الربامج والسياسات التكامل -5

والشمولية، وبالتالي فإنها متكن اسرتاتيجيات للتنمية أكثر ابتكارًا. وتدمج أهداف التنمية املستدامة بني أبعاد التنمية 

املستدامة الثالثة )االقتصادية والبيئية واالجتماعية(، مع أهداف وغايات متشابكة بشكل وثيق، وتتطلب نهجا شاملة 

، حبكم تصميمها، الدول األعضاء 2030وتدعو خطة عام  تستند إىل األدلة، حلل املشاكل وصنع السياسات. ةوتشاركي

وشركائها إىل استكشاف الروابط العديدة بني األهداف والغايات. وهي تدعوهم إىل تطوير سياسات وبرامج سليمة من 

 الناحية الفنية تتكيف مع هذه الرؤية الطموحة واملعقدة.

 

اعتبار أهداف التنمية املستدامة ناجتة عن أكرب عملية تشاورية بني أصحاب املصلحة يف التاريخ، فهي وب -6

 تتمتع مبسؤولية قوية عنها من جانب البلدان والتزام بتنفيذها.
 

                                                      
1

 .األول لحقاملنظر أ  
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على أساس  2030عام عمل أهداف وغايات خطة استجابة وطنية إلمجالي عملية تنفيذ البلدان ضع وست -7

وطنية، ومرحلة التنمية والقدرات، واملوارد، واالسرتاتيجيات، والشراكات. وستكون الشراكات الوسيلة االحتياجات ال

 الرئيسية لتعبئة "وسائل التنفيذ" الالزمة. 
 

 2عامالن أساسيان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة -األغذية والزراعة  - ثالثًا
 

. وباإلضافة إىل تلبية االحتياجات البشرية 2030تقع األغذية والزراعة يف صلب خطة التنمية املستدامة لعام  -8

من كل  اًللألغذية، واألعالف، واأللياف، وغريها من املنتجات، توظف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك عام

مليار نسمة، وهي القطاعات اليت هلا أكرب أثر  2.5ة ملا يعادل ثالثة عمال يف العامل، وتوفر سبل العيش لألسر الريفي

على كيفية إدارة األراضي، واملياه، والتنوع البيولوجي، واملوارد الوراثية. وبالتالي، فإن حتقيق االستدامة للمحاصيل، 

ي لتحقيق العديد من أهداف وإنتاج الثروة احليوانية، والغابات، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، هو أمر أساس

)القضاء على  2(؛ واهلدف املدقع )القضاء على الفقر 1وستؤثر بشكل مباشر على جناح اهلدف التنمية املستدامة. 

)إجراءات  13 واهلدف)املياه(؛  6)الصحة(؛ واهلدف  3اجلوع، وحتسني التغذية والزراعة املستدامة(؛ واهلدف 

)النظم اإليكولوجية األرضية،  15)النظم اإليكولوجية البحرية(؛ واهلدف  14التصدي لتغري املناخ(؛ واهلدف 

والغابات، واألراضي(. كما أنها ستؤثر أيضا على نتائج العديد من األهداف والغايات األخرى املتعلقة بالعمالة، واملساواة 

بشأن السالم  16قيق اهلدف بني اجلنسني، والوصول إىل املوارد، واالستهالك واإلنتاج املسؤولني؛ وعلى حت

 بشأن الشراكة من أجل التنمية املستدامة.  17واجملتمعات الشاملة، واهلدف 

 

 معاملالزراعة والغابات ومصايد األمساك يف تشكيل  دوروتوفر أهداف التنمية املستدامة فرصة فريدة لتقوية  -9

ى املستوى الوطين يف دور الزراعة بطريقة جديدة. ويكمن التنمية املستدامة. ولكي حيدث ذلك، ُيتوقع أن ينظر القادة عل

أحد التحديات الرئيسية يف تعزيز املشاركة الفعالة هلذه القطاعات على أعلى مستوى لصنع القرارات املتعلقة 

ف باسرتاتيجيات التنمية الوطنية، إلثبات أن الزراعة والغابات ومصايد األمساك تساهم بشكل رئيسي يف حتقيق األهدا

. كما ينبغي االعرتاف باحلاجة إىل االستثمار يف هذه القطاعات كأولوية للتنمية الوطنية. ويف والعاملية والغايات الوطنية

هذا الصدد، توفر مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية التوجيه 

 سؤول الذي يسهم يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة.  بشأن كيفية تعزيز االستثمار امل

 

. ويعزز اتفاق باريس 2030وهناك العديد من االتفاقات العاملية اليت تدعم عناصر حمددة من خطة عام  -10

مية، ويقّر أن االلتزام بعملية حتولية تتناول جمموعة من أهداف التنالتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

ويلتزم األطراف يف إطار اتفاق باريس بإعداد "املساهمات احملددة  .وثيقًا ارتباطًا انتغري املناخ والتنمية املستدامة مرتبط

قطاع الزراعة بشكل واضح يف املساهمات احملددة وطنيًا املقصودة  وطنيًا" فيما يتعلق بتغري املناخ، واإلبالغ عنها. ويربز

                                                      
بـات  عندما ال يتم حتديد خالف ذلك، من املفهوم أن "الزراعة" هنا هي جمموعة كاملة من األنشطة املتصـلة باحملاصـيل واإلنتـاج احليـواني والغا      2

 ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
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يف املئة من البلدان الزراعة والغابات واستخدام األراضي يف  94واملبلغ عنها قبل انعقاد مؤمتر باريس. وقد مشلت 

 مساهماتها للتصدي لتغري املناخ و/أو التكيف معه.

 

يشي آأهداف جزئيًا على التنوع البيولوجي، وقد أدرجت متجدد  بشكلكما تركز أهداف التنمية املستدامة  -11

أعمال التنوع البيولوجي يف جدول أعمال معززة إدراج جدول  درة عن اتفاقية التنوع البيولوجي،للتنوع البيولوجي الصا

لزراعة ومصايد األمساك وإن برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات ا. التنمية األوسع

 والغابات، هي ذات صلة مباشرة بالزراعة املستدامة.

 

، إطار عمل للشراكة العاملية اجلديدة من 2015وتوفر خطة عمل أديس أبابا، اليت مت اعتمادها يف يوليو/متوز  -12

أجل التصدي لتغري املناخ  ع أن تلعب االستثمارات منأجل التنمية املستدامة، بهدف متويل التنمية وتسريعها. ويتوق

 .الزراعة دورًا قويًا يف متويل اإلجراءات يف جمال

 

، 2014ويوفر إطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي مت اعتماده يف نوفمرب/تشرين الثاني  -13

غذية املراعية للتغذية ومتكني نظم فرصًا للتحول املستدام ومساهمة الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف حتسني نظم األ

 غذائية صحية. 
 

 الطريق إىل األمام: قيادة التغيري حنو استدامة األغذية والزراعة - رابعًا
 

أساليب  2030نظرا إىل طموح أهداف التنمية املستدامة والرتابط الكبري بينها، سيتطلب تنفيذ خطة عام  -14

جديدة لتطوير السياسات والربامج واالستثمارات املتسقة والفعالة. وميكن حتقيق أهداف التنمية املستدامة بفعالية من 

 خالل الشراكات، وبالتالي حتويل الطرق اليت يتعاون بها خمتلف أصحاب املصلحة.

 

مة يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد سيتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة النظر يف التنمية املستدا -15

يتعني سو األمساك وعربها بطريقة متكاملة، مع مراعاة أوجه التآزر واملقايضات عرب القطاعات وعرب أبعاد االستدامة.

إسداء ىل إاملزيد من االهتمام إيالء أقل على املشاريع املشرتكة وبشكل رتكيز التطور، مع أن تاملساعدة اإلمنائية على 

 ورصد التقدم احملرز. ،املشورة بشأن السياسات، وتنمية القدرات البشرية واملؤسسية
 

 ضمان إزراءات فعالة حنو حتقيق استدامة الزراعة

 

أدت جهود التنمية يف قطاع الزراعة يف املاضي إىل حتسينات كبرية يف اإلنتاجية، مما جعل من املمكن إطعام  -16

ع توسع حمدود نسبيًا لألراضي الزراعية. غري أن التقدم مل يكن هو نفسه يف كل مكان، وغالبا العدد املتزايد لسكان العامل م

وهددت االستدامة. وستستمر التحسينات املستقبلية يف  ةإلجيابيقّوضت اآلثار ا بيئيةما رافقته تكاليف اجتماعية و/أو 

 ز أكثر على األبعاد االجتماعية والبيئية لالستدامة. جمال الزراعة باالعتماد على زيادة اإلنتاجية، ولكن ينبغي الرتكي
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هناك حلول موجودة للتطوير التدرجيي لزراعة أكثر استدامة وإنتاجية. وتوفر البحوث واالبتكارات املكونات و -17

وهناك تقنيات ومناهج لتحسني صحة الرتبة  التقنية من أجل التغيري، وفهمًا أفضل ملهام النظام اإليكولوجي وخدماته.

والطاقة بكفاءة أكرب، وسالسل إمدادات غذائية كفؤة، واحلّد من الفاقد  املياهوتعزيز امتصاص الكربون، واستخدام 

واملهدر من األغذية، واحلفاظ على التنوع البيولوجي. كما يقدم العمل يف إيكولوجيا الزراعة عناصر استجابة أيضًا. 

 إلنتاج مواد غذائية صحية ومغذية أكثر، األمر الذي يتطلب عناية أكرب وينبغي تشجيعه. شتى حلول  وهناك

 

مبا يف ذلك ضرورة إيالء اهتمام خاص ألوضاع  –ويشكل الفهم األعمق لألبعاد االجتماعية للزراعة املستدامة  -18

وأدوار النساء، والشباب، وأصحاب احليازات الصغرية، واملزارعني األسريني، والصيادين، والرعاة، ومستخدمي 

ومن هذا ملية االنتقال إىل ممارسات الزراعة املستدامة. لتحديد جناح ع أساسيًا أمرًا –الغابات، والسكان األصليني 

يف املناطق  فرص العمل خللق، بإمكانات كبرية أن تسهم يف اقتصاد أكثر استدامة ، تتمتع االبتكارات، اليت ميكناملنطلق

من أهداف التنمية  8. وسيساهم ذلك مباشرة يف حتقيق اهلدف إىل الشباب من الرجال والنساء، ال سيما بالنسبة الريفية

 للجميع.املستدامة بشأن العمالة املنتجة والعمل الالئق 

 

كما أنه من األهمية مبكان إشراك هذه اجلهات الفاعلة يف تصميم السياسات والربامج واالستثمارات وتنفيذها،  -19

جديدة وضمان الوصول إىل التكنولوجيا املناسبة. وهي حباجة إىل متكينها كوكالء مبتكرة ولتشجيع اعتماد ممارسات 

 حوار السياسات املستدام.حامسني للتغيري من خالل احلوافز الذكية و

 

ألوجه التآزر واملقايضات املوجودة يف داخل األبعاد االجتماعية والبيئية  واضحًا ويتطلب صنع القرار فهمًا -20

األجل؛ والفوائد  وطويلةلالستدامة وعربها. وغالبًا ما ينبغي االختيار بني احلفظ واإلنتاج؛ واالحتياجات قصرية األجل 

االقتصادية والعناصر البيئية اخلارجية؛ وبني مناذج التنمية الزراعية اليت هلا تأثريات خمتلفة على اإلنتاجية، واألمن 

، بطرق خمتلفة. وتتطلب االستدامة تعزيز أوجه التآزر وحتديد السبل لالستناد الريفالغذائي، واإلنصاف، والفقر يف 

 قايضات. إليها وكذلك إلدارة امل

 

 ضمان اختاذ اإلزراءات املتسقة عرب قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك

 

ميكن أن تؤدي النهج القطاعية، إذا ما أخذت بشكل مستقل، إىل صراعات يف استخدام املوارد وختصيصها  -21

يوانية وتربية األحياء املائية وإدارتها دون املستوى األمثل. ويف كثري من األماكن، تتنافس احملاصيل والثروة احل

الداخلية على األراضي واملياه، وعادة ما يكون توسعها على حساب الغابات ومصايد األمساك الداخلية، مما يؤدي إىل 

تآكل التنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد أدى الطلب املتزايد على املنتجات احليوانية إىل 

على األعالف احليوانية اليت تتطلب املزيد من األراضي. وباملثل، فإن تربية األنواع املائية الالمحة العالية  زيادة الطلب

األرصدة السمكية املردودية قد أدت إىل زيادة الطلب على علف األمساك، مما يضاعف الضغط العالي أصاًل على 

 لقطاعات اليت مل يعد باإلمكان جتاهلها. . وهذه أمثلة قليلة عن التفاعالت املعقدة بني االطبيعية
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بني احملاصيل، والثروة احليوانية، واألشجار،  نيومن جهة أخرى، ميكن استكشاف أوجه تآزر وتكامل مهم -22

ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، املدعومة بنظم إيكولوجية طبيعية أو شبه طبيعية تساهم يف تكوين الرتبة، 

إمكانيات،  توجداملناخ. وتتطلب النهج املتكاملة معرفة أين  وتنظيمه، واحلفاظ على التنوع البيولوجي، وتنقية امليا

وتعزيز العمليات السياسية اليت تغذي التوزيع العادل للتكاليف والفوائد عرب خمتلف أصحاب املصلحة، وعلى مّر 

 تقاط أوجه التآزر هذه.الزمن. كما تتطلب تقنيات مبتكرة وتدخالت ومؤسسات تهدف إىل ال

 

 ًاـل معـدة للعمـة زديـطريق

 
يتطلب االنتقال الفعال حنو حتقيق التنمية املستدامة فهمًا مشرتكًا وحوارًا أفضل يف داخل القطاعات وعربها.  -23

كما أنه ينطوي أيضًا على إشراك مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، واجملتمع املدني، واألوساط 

املستويات. ويتطلب التقدم يف حتقيق أهداف التنمية  األكادميية، ومؤسسات البحوث، وتطوير الشراكات على خمتلف

املستدامة مواءمة وتعزيز االستثمارات يف الزراعة وإعطاء األولوية لتلك اإلجراءات اليت ميكن أن حتقق نتائج قابلة 

 للقياس على أرض الواقع. 

 

تنمية العناصر األساسية حلوكمة التحول حنو استدامة األغذية والزراعة يف إطار خطة ال

 2030املستدامة لعام 

   تانامللكية والقيادة القطري (1)

 عرب القطاعات واتساق السياسات املتكاملةالنهج  (2)

 نهج أصحاب املصلحة املتعددين والشراكات (3)

 مواءمة االستثمارات العامة واخلاصة (4)

 الرتكيز على اإلجراءات ذات النتائج القابلة للقياس (5)

 

 حنو حتقيق نهج مشرتك لدعم استدامة األغذية والزراعة 

 
للنقاش بني خمتلف أصحاب املصلحة، بشأن اختاذ إجراءات  قويًا األهداف واملبادئ املشرتكة مدخاًلُتعترب  -24

. وقد وضعت منظمة األغذية والزراعة، كجزء من عملية التغري التحولية 2030 عام خطةلدعم تنفيذ  أكثر اتساقًا

اخلاصة بها، إطارًا ونهجًا ملعاجلة التنمية املستدامة يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة أكثر فعالية 

. ويستند هذا العمل على خربة املنظمة يف اإلنتاج املستدام للمحاصيل، والثروة احليوانية، والغابات، ومصايد 3وتكامال

إدارة األراضي، واملياه، واحمليطات والسواحل، والرتبة، والتنوع البيولوجي، فضال األمساك وتربية األحياء املائية، و

  عن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.

 

                                                      
كأسـاس للمناقشـة واحلـوار بشـأن الطريـق إىل األمـام        –املبـادئ والـنهج    –بناء رؤية مشرتكة من أجل اسـتدامة األغذيـة والزراعـة    صدرت وثيقة   3

(i3940e.pdf-http://www.fao.org/3/a.)  

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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وهي تعترب العناصر اخلمسة التالية كأساس لرتتيبات حوار السياسات واحلوكمة الالزمة لتحديد مسارات  -25

 التنمية املستدامة عرب أهداف التنمية املستدامة، وعرب القطاعات، وعلى طول سالسل القيمة ذات الصلة: 
 

الوراثية، وحتسني التكنولوجيات واملمارسات . ويشمل ذلك حتسني املادة حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد (1)

الزراعية، واإلدارة املتكاملة لآلفات وخصوبة الرتبة، والري الدقيق، وحتسني تغذية احليوانات والرقابة 

 الصحية عليها، واحلد من الفاقد واملهدر.

وارد الوراثية النباتية . ويشمل ذلك املمارسات للحفاظ على املصون النظم اإليكولوزية ومحايتها وتعزيزها (2)

واحليوانية، واستعادة الرتبة واحلفاظ عليها، واحلماية من تلوث املياه، وخفض كثافة انبعاثات الكربون، 

 واحلوافز مقابل اخلدمات البيئية، مثل محاية امللقحات وامتصاص الكربون.

. من األهمية مبكان مدى االزتماعيمحاية وحتسني سبل العيش يف املناطق الريفية، واملساواة، والرفاه  (3)

رة، ـازات الصغيـاب احليـن من أصحـن األسرييـادل لسكان الريف، ال سيما املزارعيـون والعـول املضمـالوص

ب والنساء، إىل املعرفة، واخلدمات، واألسواق، واملوارد، مبا يف ذلك األراضي واملياه، والسيطرة على والشبا

 عمل الئقة، واحلصول على الغذاء املتنوع واملغذي. معيشتهم من خالل توفري فرص

. ويشمل ذلك التخطيط للطوارئ ملواجهة تعزير قدرة الناس واجملتمعات والنظم اإليكولوزية على الصمود (4)

حاالت اجلفاف، والفيضانات، أو تفشي اآلفات، واعتماد نظم إنتاج أكثر تنوعًا ومرونة، ترتبط مع شبكات 

 أمان فعالة. 

. ويشمل ذلك السياسات واالسرتاتيجيات تعزيز آليات حوكمة رشيدة وفعالة عرب النظم الطبيعية والبشرية (5)

الفعالة اليت تتسق مع خمتلف القطاعات، ومواءمة األطر القانونية واالستثمارات، وتعزيز قدرات املؤسسات 

بني أصحاب  على مشاورات واسعةالعامة وغريها من أصحاب املصلحة على كافة املستويات. ويستند ذلك 

، وتعزيز الشراكات، وتطبيق آليات الوساطة وحّل النزاعات الالزمة لبناء توافق اآلراء حول أهداف املصلحة

 التنمية املستدامة. 

 
 ويتطلب بناء سياسات وبرامج أكثر فعالية ومتاسكًا تقييمًا يستند إىل األدلة للقضايا وخيارات السياسات املتعلقة -26

بهذه املبادئ، ومنصات احلوار الشامل اليت تؤدي إىل فهم مشرتك وحلول متفاوض عليها عرب القطاعات وعرب أبعاد 

 االستدامة، وتطوير األدوات الالزمة لتحويل هذه احللول إىل تغيري يف املمارسات. 

 

 رصد التقدم احملرز يف تنفيذ الزراعة املستدامة - خامسًا

 2030يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

 

دورًا أساسيًا يف هذا النموذج اجلديد.  2030تشكل آلية متابعة واستعراض لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -27

. ويتطلب ذلك إطارًا متينًا من املؤشرات والبيانات اإلحصائية لرصد التقدم احملرز، وإبالغ السياسات، وضمان املساءلة

بأهداف التنمية  ًاخاص ًا، إطار مؤشرات عاملي2016وقد أيدت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، يف مارس/آذار 
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، بدعم من معًامكاتب اإلحصاء الوطنية مؤشرًا عامليًا على مجيع البلدان اإلبالغ عنها. وتعمل  230املستدامة، يضم 

حتسني املنهجيات، وأدوات مجع البيانات، ولتنفيذ أنشطة تنمية  ، لزيادةوكاالت تنفيذية تابعة هلا ومنظمات دولية

 القدرات اإلحصائية يف جماالت الرصد املختلفة.

 

الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق ظروف وتناقش البلدان حاليًا الطرق املطلوبة لتكييف املؤشرات العاملية مع ال -28

لوطين. وسيكون التنسيق بني اجملتمع اإلحصائي الدولي واجلهود زيادة تصنيف البيانات على املستويني الوطين ودون ا

الصلة والثابت على مجيع املستويات. وستكون هناك حاجة إىل املزيد من  يلضمان رصد التقدم ذ القطرية أساسًا

 االستثمار لتسهيل االبتكارات والتحسينات يف النظم اإلحصائية الوطنية، وتعزيز القدرات الوطنية.

 

 الدعم املقدم من منظمة األغذية والزراعة إىل البلدان - سًاساد
 

، تتم مواءمة الدعم املقدم من منظمة األغذية والزراعة إىل الدول 2030فيما تستعد البلدان لتنفيذ خطة عام  -29

األعضاء. وتضع املنظمة، مع إطارها االسرتاتيجي املراجع مؤخرًا، االستدامة يف صلب دعمها املقدم للدول األعضاء، مع 

يف الشراكات، األمر  تركيز االهتمام على حتسني التعاون عرب القطاعات واملستويات، وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة

 .2030الذي يتماشى مع املبادئ والنهج اليت تقوم عليها خطة التنمية املستدامة لعام 

 

ويعترب تطوير املعرفة والقدرات البشرية واملؤسسية يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك أساسيًا يف  -30

يوفر عمل املنظمة يف البلدان واملناطق الدليل الفين لدعم صنع العديد من املناطق لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. و

 القرارات واسرتاتيجيات وبرامج تنمية القدرات، ملعاجلة الطبيعة الشاملة للتنمية املستدامة.

 

وضع ترتيبات شراكة طويلة املدى، حيث تساهم  2030ويتطلب تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -31

اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدني لتحقيق األهداف املشرتكة. وتلعب اجلهات  احلكومات، مع القطاع

يف دعم أهداف التنمية املستدامة بطرق عملية وقابلة للقياس. وتساعد  الفاعلة غري احلكومية على مجيع املستويات دورًا

 لشراكة من أجل الزراعة املستدامة.منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق هذه التفاعالت من خالل دعم منصات ا

 

الستعراض الصكوك واملعايري واألدوات الالزمة للتحول حنو  كما توفر املنظمة ألعضائها منتدى حمايدًا -32

صّكًا وآلية بشأن خمتلف أبعاد االستدامة عرب  70الزراعة املستدامة، والتفاوض عليها. وتستضيف املنظمة أكثر من 

 القطاعات الزراعية. 
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 ًاعاملي ًانظمة على أنها "الوكالة الراعية" لعشرين مؤشراملوفيما يتعلق برصد أهداف التنمية املستدامة، مت تعيني  -33

وإن العديد من هذه املؤشرات جديدة، وتعمل أخرى. مؤشرات على امتداد ستة أهداف، ومساهمًا رئيسيًا يف مخسة 

ة األنسب لقياسها. كما تساعد املنظمة البلدان على التصدي للتحديات املنظمة بنشاط على تطوير املنهجيات اإلحصائي

اجلديدة من خالل تنمية القدرات اإلحصائية: حتسني مهارات اإلحصائيني الوطنيني، وتعزيز التنسيق املؤسسي، 

 واختبار األدوات اإلحصائية اجلديدة. 

 

ألهداف التنمية املستدامة فيما يتعلق  السنوية العاملية واملنظمة مسؤولة أيضًا عن تقديم سرد للتقارير املرحلية -34

باألغذية والزراعة. وستدعم تقارير التقييمات العاملية واملنشورات الرئيسية الصادرة عن املنظمة تقديم التقارير املواضيعية 

 بشأن حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 اط لكي تنظر فيها اللجنةـنق - ًابعسا
 

ن ومشاركتها يف التصدي للتنمية املستدامة حتقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل وثيق مع قدرات البلدايرتبط  -35

وضعت منظمة األغذية والزراعة، على املستوى الفين، إطارًا بطريقة متكاملة ومتماسكة. ومن أجل دعم هذا التوجه، 

يف روح خطة طاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك، حتقيق التنمية املستدامة عرب قونهجًا لتعبئة اجلهود من أجل 

تشجيع  بغيةنظر فيهما اللجان الفنية يف املنظمة، لت والنهجهذا اإلطار اجلامع  عرضوُي. 2030التنمية املستدامة لعام 

 .2030لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام اختاذ إجراءات أكثر فعالية واتساقًا يف داخل هذه القطاعات وعربها 

 
 إن اللجنة مدعوة إىل:و -36

  
النظر يف الدور األساسي الذي ميكن أن تؤديه الزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة والفرص  (1)

إلظهار ذلك يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية. وعلى وجه اخلصوص، اإلحاطة علمًا بضرورة تعزيز 

اإلجراءات اليت توازن بني األبعاد الثالثة لالستدامة، واملتكاملة عرب قطاعات الزراعة والغابات ومصايد 

 األمساك.

إقرار العناصر اخلمسة اليت وضعتها املنظمة كأساس للرتتيبات اخلاصة باحلوار بشأن السياسات  (2)

يف خمتلف والالزمة لتحديد مسارات التنمية املستدامة عرب أهداف التنمية املستدامة  وباحلوكمة

 القطاعات وعلى امتداد سالسل القيمة ذات الصلة.

توفري التوجيهات بشأن كيفية تعزيز النهج املتكامل حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف  (3)

 هذه الوثيقة.

 
نظمة إىل مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل امليف دعوة اللجان الفنية األخرى يف  ة أيضًاقد ترغب اللجنو -37

 .2030مساهمة أقوى وأكثر فعالية لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف خطة عام 
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 امللحق األول: أهداف التنمية املستدامة

 
 على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان القضاء  -1اهلدف 

 

 القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احمّلسنة وتعزيز الزراعة املستدامة  -2اهلدف 
 

 متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار ضمان -3اهلدف 
 

 فرص التعّلم مدى احلياة للجميع التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيزضمان   -4اهلدف 
 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتياتحتقيق   -5اهلدف 
 

 توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامةضمان   -6اهلدف 
 

 واملستدامةحصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة ضمان   -7 اهلدف
 

النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق تعزيز   -8اهلدف 

 للجميع

 
 ُبنى حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارإقامة   -9اهلدف 

 
 ااملساواة داخل البلدان وفيما بينهمن انعدام احلد   -10اهلدف 

 
 املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل   -11اهلدف 

 
 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة   -12اهلدف 

 
 إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير املناخ وآثاره  اختاذ  -13اهلدف 

 
 احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامةحفظ   -14اهلدف 

 
النظم اإليكولوجية الرّبية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على محاية   -15اهلدف 

 فقدان التنوع البيولوجيحنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف 
 

إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة التشجيع على   -16اهلدف 

 إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
 

 .التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامةوسائل تعزيز   -17اهلدف 

 
 


