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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

  التقّدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة/
 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 موجز

 
على جهود املنظمـــة  2017الـــدورة األربعون ملؤمتر منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة (املنظمـــة) يف يوليو/متوز  أثنـــت 

 هاواســــتعراضــــ تهامتابعو  هاورصــــد )2030 عام(خطة  2030 لعام املســــتدامة التنمية خطةملســــامهتها املتواصــــلة يف تنفيذ 
 .وأعضائها األمانة من كل  إىل توجيهات متوقدّ  والعاملي، واإلقليمي الوطين املستوى على

 
وتعمل املنظمة مع البلدان لَرفع عدة حتديات إمنائية مرتابطة مشـــــــرتكة بني أهداف التنمية املســـــــتدامة. ويربهن  

بلدان عن التزام ســــياســــي قوي ويســــتعني بأهداف التنمية املســــتدامة لتحديد الفرص والتحديات من أجل الالعديد من 
أّن التقدم قد كان بطيًئا على صــــــــــــعيد ترمجة مطامح أهداف التنمية املســــــــــــتدامة إىل خطط بيد  حتقيق التغيري التحويل.

 إمنائية وطنية قابلة للتطبيق تساهم األغذية والزراعة فيها.
 
على وضـع سـياسـات متكاملة ودعمها، ومجع البيانات  ةسـتوجب حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة تعزيز القدر وي 

متينة بني أصــحاب املصــلحة املتعددين كفيلة بدعم االلتزام االجتماعي بكامله وحشــد وســائل وحتليلها وإرســاء شــراكات 
تســــّلط هذه الوثيقة و للتنفيذ وال ســــيما التمويل واالســــتثمار والعلوم والتكنولوجيا والوصــــول إىل األســــواق وتنمية القدرات. 

وتقرتح طرقًا ميكن للمنظمة من خالهلا تعجيل  الضــــــــوء على التحديات الرئيســــــــية وتعرض بإجياز العمل اجلاري للمنظمة،
 .2030 اجلهود لكي تعزز دعمها ألعضائها يف حتقيق الرؤية الطموحة للتنمية املستدامة خلطة عام
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
 
 إن املؤمتر مدعو إىل: 
 

وال ســــيما بالنســــبة إىل  2030بأن لألغذية والزراعة مكانتهما يف صــــلب خطة التنمية املســــتدامة لعام  التذكير -1
القضــاء على الفقر، والقضــاء التام على اجلوع وكافة أشــكال ســوء التغذية، وإعادة التوازن املســتدام بني البشــر 

هدفًا من أصــــــل  14ا ال يقل عن وبأن قطاعي األغذية والزراعة يســــــامهان مســــــامهة ملموســــــًة يف م ،والكوكب
 ؛ 17أهداف التنمية املستدامة الـ

 
تزايد معدالت اجلوع وسوء التغذية والسمنة وترّكز الفقر يف املناطق الريفية واستمرار  بشأن قلقه عن اإلعرابو  -2

أوجه عدم املســاواة االجتماعية واجلنســانية وتدهور املوارد الطبيعية أو اســتمرار اســتنزافها يف العديد من املواضــع 
 واخلسارة امللحوظة يف التنوع البيولوجي العاملي؛ 

 
وأهداف التنمية املســــــــــــــتدامة  2030بأن اإلجراءات املعّجلة واملعّززة ضــــــــــــــرورية لتحقيق خطة عام  واالعتراف -3

طة القطرية لربجمةوعملية اخلطط الوطنية األغذية والزراعة يف ا األعضــــــــــاء على إدراج تشــــــــجيعو  ألممل املنشــــــــــّ
 املستدامة؛ التنمية أهداف لتحقيق كوسيلة  املتحدة،

 
الذي أحرزته منظمة األغذية والزراعة من خالل براجمها االســـرتاتيجية دعًما لتنفيذ خطة  مبالتقدّ علًما  واألخذ -4

 ورصدها ومتابعتها واستعراضها على املستوى القطري واإلقليمي والعاملي.  2030عام 
 

 لألمم املتحدة نظومة اإلمنائيةاملصـــــالح إل اجلارية والعملية االســـــرتاتيجية براجمهااملنظمة، يف ســـــياق  تشــــجيعو -5
 عرب:  واستعراضها، ومتابعتها 2030على تعزيز دعمها لألعضاء يف تنفيذ خطة 

 
تعزيز تقدمي دعم متكامل على مســـتوى الســـياســـات إىل األعضـــاء مبا يتماشـــى مع مبادئ املنظمة واألمم  )أ(

 املتحدة ومعايريمها؛ 
ليلها واســـــتخدامها من أجل صـــــنع القرارات ومســـــاعدة األعضـــــاء يف بناء قدراهتم على مجع البيانات وحت )ب(

 باالستناد إىل األدلة، وال سيما فيما يتعلق مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة؛ 
ودعم األعضــــــاء وشــــــركائهم يف تطوير شــــــراكات من أجل حشــــــد وســــــائل للتنفيذ وتقدميها، مبا يف ذلك  )ج(

التكنولوجيا، وتوفري أطر متكينية لتحســــني العمل اجلماعي على املســــتويات كافة من أجل حتقيق أهداف 
 التنمية املستدامة؛ 

ياســــــــــــــة املنظمة و  )د( وبني التمويل  فينعملها الووضــــــــــــــع مناذج جديدة لألعمال من أجل الربط بني ســــــــــــــ
  .2030واالستثمارات، من خالل االسرتشاد برؤية خطة عام 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

Maria Helena Semedo 
 نائب املدير العام (املناخ واملوارد الطبيعية)

 52060 06570 39+اهلاتف: 
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 مقدمة - أوالً 
 
 خطةيف تنفيذ  ةاملتواصــــــل ســــــامهتهاعلى جهود املنظمة مل 2017متوز يف يوليو/ ملنظمةا ملؤمتر األربعون الدورة أثنت -1

 .ومتابعتها واستعراضها على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي 2030عام 
 
 عوتطلّ  ،املســـــتدامة التنمية هدافألاملؤشـــــرات العاملية  صـــــياغةؤمتر علًما بالتقدم احملرز يف امل حاطاص، أخوبوجه  -2

مبا  صـــــــحاب املصـــــــلحة الوطنيني،وأوصـــــــى بأن تواصـــــــل املنظمة تعزيز دعمها أل ؛قي تقارير دورية من جانب األمانةتل إىل
لحة الوطنيني على احملددة وطنًيا، فضــــــالً عن تعزيز قدرة أصــــــحاب املصــــــ األولويات ضــــــمن والزراعةاألغذية  بروز يضــــــمن

مبا يف ذلك من خالل تقدمي تقارير  2030يف تنفيذ خطة عام  تقّدم املشـــاركةعلى رصـــد األمانة  عوشـــجّ  ؛الرصـــد واإلبالغ
 والعاملية واإلقليمية الوطنية للمؤشــرات املتكاملة ةمم املتحدة؛ وأحاط علًما بالطبيعلأل املســتوى الرفيع الســياســي املنتدىإىل 

اللجنة اإلحصـــــائية يف األمم املتحدة  أيدته ماحبســـــب  يةبشـــــأن إطار املؤشـــــرات العامل التقاريرعلى رفع ع األعضـــــاء وشـــــجّ 
التنمية  أهداف تنفيذ أجل من املوارد حشــدتعزيز الشــراكات والتحالفات لدعم  عواجمللس االقتصــادي واالجتماعي؛ وشــجّ 

 املستدامة وخطة عمل أديس أبابا.
 
 بأن لمنظمةفقد أتاح لة وبني أهداف التنمية املســـــــتدامة للمنظم عبني اإلطار االســـــــرتاتيجي املراجَ  التســـــــاقا أما -3

إىل تعزيز بروز املســــائل املتصــــلة بوالية املنظمة على نطاق خطة  أدىما  جتاه أعضــــائهاوالتزامها  دعمهال اســــرتاتيجية تضــــع
باجتاه تأميم أهداف التنمية املســـــــــــتدامة  لبلداناجمها وأدواهتا دعًما جلهود ابر  اســـــــــــتخدام من املنظمة نكما مكّ   2030عام 

 14 حتقيق يف للمنظمة االســــرتاتيجية الربامج تســــاهم، 2021-2018 للفرتة األجل املتوســــطة اخلطة خالل ومن. وتنفيذها
 1.من مؤشراهتا الفريدةمؤشرًا  45من مقاصدها ومقصًدا  36هدفًا من أهداف التنمية املستدامة، و

 
وتعرض هذه الوثيقة نبذًة عن التقدم العاملي يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة املتصـــلة باألغذية والزراعة، وتعاطي  -4

) فضـــالً عن مواصـــلة صـــياغة مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة الثاينالرفيع املســـتوى (القســـم  الســـياســـياملنظمة مع املنتدى 
لرئيسية اليت تواجهها البلدان على صعيد االستفادة من قدرات قطاعي األغذية التحديات ا (القسم الثالث). وهي تستعرض

)، وحتدد القدرات الرئيســـــية املطلوبة لتحويل قطاعي األغذية والزراعة وتعجيل رابعوالزراعة ألجل التنمية املســـــتدامة (القســـــم ال
ا للبلــدان األعضـــــــــــــــاء  ،2030وترية مســـــــــــــــامهتهمــا يف خطــة عــام  وتوجز األنشـــــــــــــطــة الرئيســـــــــــــيــة للمنظمــة اليت نفــذهتــا دعمــً

 ).السادسإجراءات مقرتحة للبلدان وللمنظمة يف ما خص املضي قدًما (القسم ب اخلامس). وُختتتم هذه الوثيقة (القسم
  

                                                      
1  http://www.fao.org/3/my734ar/my734ar.pdf 
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 تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الميالعقدم الت - ثانًيا
 
اجملتمع الدويل يواصــــــــل إحراز التقدم يف بعض اجملاالت الرئيســــــــية ألهداف التنمية املســــــــتدامة على الرغم من أن  -5

ومن الضــــــروري تعجيل وترية العمل  20303.للتنفيذ ووتريته ليســــــا بكافيني لتحقيق خطة عام  العام، فإن املســــــتوى 2كافةً 
ليتمكن قطاعا األغذية والزراعة من تلبية االحتياجات الغذائية لســــــــــــــكان العامل اآلخذ عددهم يف التزايد وصــــــــــــــون التنوع 

 4البيولوجي وقاعدة املوارد الطبيعية اليت ترتكز عليها النظم الغذائية والزراعية املستدامة والقادرة على الصمود.
 
آخر التقديرات بأّن اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية يف تزايد مع تسجيل اجتاهات مثرية للقلق لكل من  وترّجح -6

وعلى الرغم من الزيادة العاملية يف إنتاج األغذية، ال يزال انعدام املســاواة يف الوصــول  5نقص التغذية وزيادة الوزن والســمنة.
) واهلجرة 16) والنزاع (اهلدف 1ت على مســـــــــــــتوى الفقر املدقع (اهلدف ). وإن االجتاها10(اهلدف  مســـــــــــــتمرًاإىل الغذاء 

) تُفاِقم تأثريات الضغط السكاين ومنّوه، وتقلب األسعار وانعدام الكفاءة يف األسواق. وبالنسبة إىل 11والتحضر (اهلدف 
، ال يزال الوصـــول إىل نظم غذائية ســـكان املناطق الريفية املعزولة عن العامل ويف العديد من املناطق احلضـــرية ســـريعة التوســـع

) من الصـــــــــعوبة مبكان. ناهيك عن أن املنافع االقتصـــــــــادية واالجتماعية للتحول 3متنوعة عالية اجلودة وصـــــــــحية (اهلدف 
) ليســـــــــت موزعًة على نطاق واســـــــــع. ويف الوقت عينه، 9) والصـــــــــناعة الزراعية (اهلدف 8 اهلدفالزراعي والعمالة الريفية (

)، يف تغري املناخ 12احلامسة الســـتدامة اإلنتاج واالســـتهالك (اهلدف يســـاهم قطاعا األغذية والزراعة، باعتبارمها من العوامل 
 2وخســــارة التنوع البيولوجي (اهلدف  7 )15و 14ري املســــتدام للموارد الطبيعية (اهلدفان غويف االســــتخدام  6 )13(اهلدف 
 8).15و 14واهلدفان 

 
املنظمة مشــــاركتها يف املنتديات العاملية  واصــــل، ت2030ة عام خطوالزراعة يف صــــدارة أولويات  ذيةاألغ بقاء بغية -7

وعمليتها  املستوىالسياسي الرفيع  ىإىل جانب مشاركتها الناشطة يف املنتد استعراضهاو  2030ة ملتابعة خطة عام واإلقليمي
 20189.و 2017للمنتــدى يف عــامي  نيالوزاري إلعالننيقطــاعي األغــذيــة والزراعــة يف ا ورود ذكرمــا أدى إىل  إلعــداديــةا
الدســـــــتورية  هتااإلقليمية وأجهز  امؤمتراهتو مناقشـــــــات اللجان الفنية للمنظمة  حصـــــــيلة يتم اإلبالغ عنباإلضـــــــافة إىل ذلك و 
 عززتو كمســامهات يف املنتدى، وقد أدرجت أهداف التنمية املســتدامة بصــورة تدرجيية يف مداوالهتا.   وترية ســنويةختارة بامل

                                                      
) والتعليم 3من أهداف التنمية املستدامة) وحتسني الوصول إىل اخلدمات الصحية (اهلدف  1تواصل البلدان خفض نسبة انتشار الفقر املدقع (اهلدف   2

 ). 3فض معدل وفيات األمهات واألطفال (اهلدف خ) والتمكن من 4(اهلدف 
 .2018. األمم املتحدة، 2018تقرير أهداف التنمية املستدامة    3
4 . The Future of Food. Alternative Pathways to 2050  ،2018منظمة األغذية والزراعة. 
. منظمة األغذية والزراعة والصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج 2018حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل   5

 . 2018األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية، 
 .2016منظمة األغذية والزراعة، . 2016حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل   6
 .2018مة األغذية والزراعة، منظ .2018حالة الغابات يف العامل يف   7
 .2019منظمة األغذية والزراعة،  .2019، حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل  8
9   https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2017/1&Lang=A 
)E/HLS/2017/1 - 2017الوزاري لعام  اإلعالن( 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=A 
)E/HLS/2018/1 –  2018اإلعالن الوزاري لعام( 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=A
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من  اليت عقدهتا اللجان االقتصــــادية لألمم املتحدة املســــتدامةاملنظمة مشــــاركتها يف التحضــــريات ملنتديات اإلقليمية للتنمية 
مع  2030ات الســـــياســـــات مبا يشـــــمل مواءمة خطة عام االســـــتعراض ومناقشـــــ على تقدم وجهة نظر إقليمية ضـــــفاءأجل إ

 أولويات وأطر السياسات املتفق عليها إقليمًيا. 
 

 مؤشًرا ألهداف التنمية المستدامة 21لـ راعًية بصفتها ظمةالمن – ثالثًا
 

ـــــــ -8 من تلك  ستة عرب أهداف التنمية املستدامة من مؤشرات مؤشرًا 21اضطلعت املنظمة مبسؤولياهتا كوكالة راعية لـ
داف التنمية املستدامة أهمبؤشرات  املعيناء املشرتك بني الوكاالت املنظمة يف التعامل مع فريق اخلرب  استمرت وقداألهداف. 

 10واحلوكمة اإلحصائية الدولية. املوارديف النقاشات بشأن اإلبالغ العاملي للبيانات وتنمية القدرات وحشد  شاركتحيث 
 
أهداف التنمية املســتدامة. الصــياغة املنهجية لتســعٍة من مؤشــرات خالل الســنتني املاضــيتني، اســتكملت املنظمة  -9

ـــــــــــــــــ2019واعتبارًا من مارس/آذار  كلها الواقعة حتت رعاية املنظمة منهجيات دولية راســــخة.   21، أصــــبحت للمؤشــــرات الـ
منها للمرة األوىل، وقد استعني بتلك املسامهات  5بلغ عن مؤشرًا أ 16ات لــــــــقدمت املنظمة بيانات وسرديّ  2019عام  ويف

هداف التنمية املســـــــــــــتدامة د التقرير املرحلي العاملي ألهداف التنمية املســـــــــــــتدامة وإلعداالعاملية أل لتحديث قاعدة البيانات
البيانات وعلى مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة على تفصــيل  يركز عمل املنظمة املســتقبلي بشــأن. وســوف 2019 لعام

 وضع مؤشرات متكاملة للقطاع اخلاص ولرصد املشاريع. 
 

 التحديات الرئيسية على المستوى القطري - ارابعً 
 

وقد قامت بوضــــع اســــرتاتيجيات شــــاملة للتنمية  2030عن التزام ســــياســــي قوي بتنفيذ خطة عام  البلدان برهنت -10
 .املعنيني لقطاعات، واشرتكت يف احلوار مع أصحاب املصلحةا بني ويف مااملستدامة، كما أرست آليات تنسيق مؤسسية 

 إىل خطط وبرامج إمنائية وطنية قابلة للتنفيذ. 2030إال أن البلدان تواجه أيًضا حتديات خطرية يف ترمجة مطامح خطة عام 
هي تواجه صــعوبات بســبب و . الرتتيبات اجلديدة أضــعف من أن تتيح تنفيذ اســرتاتيجيات متكاملة معقدة كانت  ما ثريًافك

ومواءمة اإلجراءات والســـياســـات  ،بني األهداف والغايات وإدارهتا -أي التآزر واملقايضـــة  -ضـــرورة تقييم أواصـــر التكافل 
 عرب القطاعات والطبقات احلكومية.

 
 أموال يفنقص ال إىل جانبتنفيذ" الالزمة الفشـــــل العديد من البلدان يف حشـــــد "وســـــائل ، ذلكباإلضـــــافة إىل و  -11

  11.االستثمارات ذات األمهية احليوية لتحقيق التغيري التحويلي

                                                      
10  /sdgs-https://unstats.un.org/sdgs/iaeg 
11  Financing for Sustainable Development Report 2019 .2019. التنمية بتمويل املعنية الوكاالت بني املشرتكة العمل فرقة. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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حتقيق معظم أهداف  خص ما يف 2030واألهم هو أنه على الرغم من بروز دور األغذية والزراعة يف خطة عام  -12
ضـــــــمن أما  ةيف اخلطط وامليزانيات الوطني به الكامل االعرتافب األحيان معظمالتنمية املســـــــتدامة، فهذا الدور ال حيظى يف 

بالكامل يف العمليات الوطنية ألهداف التنمية  باألغذية والزراعة مشـــــاركةً  املعنيةنادرًا ما تكون الوزارات املختصـــــة ف البلدان
لية الربجمة ينبغي للبلدان أن تســتفيد من تعميم بعدي األغذية والزراعة يف عم املســتدامة. ويف ســياق إصــالح األمم املتحدة

البيانات القابلة  محلاألمم املتحدة للتنمية القطرية املســــــــــــــتدامة اجلديد، من أجل  إطار القطرية لألمم املتحدة من خالل
 العمل الوطين وإدامته.ب االرتقاءعلى  ،لالستخدام ودعم السياسات واألدوات التقنية والشراكات واملوارد

 
 من أجل تحقيق على مستوى البلدان دعم تحويل األغذية والزراعة - خامًسا

 أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني
 

األمني العـام أربع قـدرات ينبغي تعزيزهـا لكي تتمكن األمم املتحـدة من توفري الـدعم الالزم إىل البلـدان يف  حـّدد -13
 على القدرة وتعزيز املتكامل؛ الســــياســــات ودعم وحتليلها؛ البيانات مجع حتســــني وهي أالتنفيذ أهداف التنمية املســــتدامة: 

 بشــــــكل املعززة واالســــــتثمارات التمويالت حشــــــد على والقدرة التنفيذ؛ وســــــائل تقدمي أجل من وإدامتها الشــــــراكات دعم
 .12التحويلي التغيري حفز أجل من ملحوظ

 
وهي ترأس  ،يف كل من تلك اجملاالت كاملة املقّوماتمتخصـــصـــة بوظائف وبرامج   وكالةً  بصـــفتها املنظمة تتمتعو  -14

 اجلهود على نطاق منظومة األمم املتحدة لتحسني القدرات املتصلة باألغذية والزراعة. 
 

 على األدلة ةالقائمجمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات  - ألف
 

ألهداف التنمية املستدامة أكرب من  232ومؤشراهتا الفردية الـ 2030إن كمية املعلومات املطلوبة لرصد خطة عام  -15
وعلى الرغم من التحسن الشامل يف اإلبالغ على الصعيد العاملي، أن تتحملها القدرات اإلحصائية على الصعيد الوطين. 

ال تزال تغطية البيانات املتعلقة بأهداف األغذية والزراعة ضـــعيفة جًدا. ومل يكن التقدم األخري على صـــعيد إتاحة البيانات 
سيما النامية منها، على رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتصلة باألغذية  لضمان قدرة غالبية البلدان، وال كافٍ ب

وينبغي للبلدان أن تتوســــــع أكثر، ويف حاالت كثرية أن تنشــــــئ أطرًا مؤســــــســــــية جديدة وأن جتمد املوارد البشــــــرية والزراعة. 
 وتقييمها. ةوحتليلها ونشرها لرصد أهداف التنمية املستدام واملالية املطلوبة من أجل مجع البيانات

 
 مكتب كبري اإلحصـــــــــــائيني يف املنظمة مســـــــــــاعدةً  مقدّ  للمنظمة، والقطرية اإلقليمية املكاتب مع الوثيق وبالتعاون -16

بلًدا الدعم من خالل  80املؤشـرات حتت رعاية املنظمة. وقد تلقى ما جمموعه  على تناولاإلحصـائيني  لتعزيز قدرات وافيةً 
  تلك األنشطة.

                                                      
  /72/684https://undocs.org/ar/A .2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ أجل من اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة  12

https://undocs.org/ar/A/72/684
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 تنفيذ سياسات متكاملة - باء
 

حبســـب ما أشـــار إليه تقرير األمني العام اآلنف الذكر، فإن اســـتعراض قدرات املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدة قد  -17
ن فإ" ذلك عن وفضالً "بّني عن نقص يف القدرة على إدارة البيانات وعلى توفري مشورة متكاملة على صعيد السياسات." 

ا إذ إن احلكومات تطلب أكثر فأكثر تعزيز قدرة النظام على إســداء املشــورة بشــأن الســيا ســات ســتكون فائقة األمهية أيضــً
الدعم بشــــــــــأن أفضــــــــــل ســــــــــبيل إىل إدماج أهداف التنمية املســــــــــتدامة يف خططها الوطنية وهياكل احلوكمة لديها، والقيام 

 باملقايضات الضرورية وترتيب أولويات إجراءاهتا وتقسيمها."
 

ُ�ج متعددة القطاعات بالنســــــبة إىل  تطبيق إىل دعوهتا بتعزيز االســــــرتاتيجية براحمها خالل من املنظمة قامت وقد -18
قطاعي األغذية والزراعة. وهي تشـــــــــــجع على إقامة حوارات إقليمية ووطنية بشـــــــــــأن قدرة النهج املتكاملة لألغذية والزراعة 

رد الطبيعية وتعزيز زيادة القيمة على تنشــــــــــــيط املشــــــــــــهد الريفي عرب زيادة فرص العمل واملدخول، وخفض التأثريات يف املوا
 وفرص العمل يف جتهيز األغذية وغري ذلك من أنشطة خارج املزرعة.

 
وتقوم املنظمة بوضع أدوات لتحديد "صالت قائمة" حيوية (الرتابط والتكافل واملقايضة) بني أهداف السياسات  -19

 13 2030وفّقت املنظمة بني مطبوعاهتا األســــاســــية وبني خطة عام  وقداملرتابطة يف ما بينها واليت تتعلق باألغذية والزراعة. 
فعرضــــــــــــــت حتليًال وافًيا عن العوامل احملركة خلف االجتاهات العاملية واإلقليمية والوطنية يف ما خص مؤشــــــــــــــرات أهداف 

 املستدامة. التنمية
 

بيئات الســياســات واملؤســســات من أجل تنفيذ  عزيزتكاملة لتم �ج بوضــع للمنظمة االســرتاتيجية الربامج قامت وقد -20
اإلطار االســرتاتيجي للتصــدي للفقر املدقع  من كالً   ســتجداتامل آخر مشلتعلى املســتوى القطري. و  2030م أســرع خلطة عا

مبادرة "كوكب واحد"  مع ةاملعزز  والشــــراكة 14)4(الربنامج االســــرتاتيجي احلضــــرية األغذية وخطة) 3(الربنامج االســــرتاتيجي 
 املؤسسي واإلطار 15)4 االسرتاتيجي(الربنامج  للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة العمل العشريوإطار 
األغذية  نظمب اخلاصــــة األدوات جمموعةو 16)5(الربنامج االســــرتاتيجي  2030عام  خطة ســــياق يف املســــتدام الســــالم لدعم

 –أهداف التنمية املســــــتدامة  تحقيقل والزراعة غذاءال لتحويل جيهيةاخلطوط التو و  17)4املســــــتدامة (الربنامج االســــــرتاتيجي 
 18.للمنظمة الفنية اللجان ناقشتها اليت) 2(الربنامج االسرتاتيجي  لتوجيه صناع القرارإجراًء مرتابطًا  20

 
وعلى الرغم من التقدم امللحوظ احملرز ال تزال هناك حتديات كبرية. فإن صــــــــياغة ســــــــياســــــــات متكاملة إلحداث  -21
ل يف قطاعي األغذية والزراعة تتطلب جتاوز الفكر التقليدي القطاعي يف صنع السياسات املتعلقة باألغذية والزراعة، تحوّ ال

التنمية االقتصادية والصحة و الشؤون االجتماعية ب املعنية تلك هاوإقامة آليات تنسيق مع مؤسسات حكومية أخرى (مبا في
  وسواها)، والتنسيق بني احلكومات املركزية وحكومات املقاطعات.

                                                      
13   http://www.fao.org/publications/flagships/ar 
14  http://www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf 
15  system-food-http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable 
16  9311EN/i9311en.pdfhttp://www.fao.org/3/I 
17  /programme/toolkit/introduction/en-cities-for-action/food-http://www.fao.org/in 
18  http://www.fao.org/3/I9900AR/i9900ar.pdf 

http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf
http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/toolkit/introduction/en/
http://www.fao.org/3/I9900AR/i9900ar.pdf
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 الشراكات من أجل التغيير التحويلي على المستويات كافة - يمج
 

وخطة عمل أديس أبابا بأن مطامح أهداف التنمية املســــــتدامة تســــــتوجب �ًجا جديًدا  2030تعرتف خطة عام  -22
ا الوصــــــول إىل األســــــواق والعلوم  حلشــــــد "وســــــائل للتنفيذ" ال تتضــــــمن فقط التمويل العام والتمويالت اخلاصــــــة وإمنا أيضــــــً

تينة، وال ســّيما الشــراكات مع القطاع والتكنولوجيا واالبتكار فضــالً عن آليات لتشــجيع تنمية القدرات. وإن الشــراكات امل
اخلاص، هي من الوســـائل األهم حلشـــد الدعم على املســـتويات كافة. كما تشـــّكل الشـــراكات والتحالفات وســـيلًة رئيســـيًة 

 لضمان عدم ترك أي من اجملموعات املنكشفة وأصحاب املصلحة خلف الركب.
 

 التخطيط عمليات يف املصـــلحة أصـــحاب ملســـامهة آليات تعزيز أو إرســـاءإطالق قدرات الشـــراكات  ويســـتوجب -23
التنمية  ف الشركاء مع اسرتاتيجياتاتساق أهدا يشكلو من احمللي إىل الوطين.  ،خمتلفة مستويات على وتنفيذها التشاركية
ا.  لقوىإلطالق ا ديرةطريقــة قــ 2030خطــة عــام ومبــادئ الوطنيــة   غيينب وبــاألخص،من أجــل دفع التغيري التحويلي قــدمــً

وصــــــغار منتجي  فاريأليف االفاعلة  ت األضــــــعف وال ســــــيما اجلهاتاجملموعا إىل الوصــــــول ســــــهلة تكون أن للشــــــراكات
 األغذية واملزارعني األسريني والنساء والشباب. 

 
 املصلحة أصحاب جمندةً  اجلوع على القضاء يف املتمثلة رؤيتها لصاحل الدعم وحشد التوعية شرنوتواصل املنظمة  -24

. 2018 عام يف مدريد يف عقدت اليت اجلوع ضـــــــد للربملانيني اإلقليمية التحالفات فيها مبا تحالفاتالو  شـــــــراكاتال مقيمةً و 
 .املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف حتقيق خص ما يف ممارساهتم وأفضل جتارهبم مشاركة للربملانيني التحالف ويتيح

 
يف العديد من الشـــراكات بني أصـــحاب املصـــلحة املتعددين  مســـامهتهاومنذ انعقاد املؤمتر األخري، عززت املنظمة  -25

الذي  عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ،ل يف األغذية والزراعة. وتتضمن الشراكات الرئيسيةهبدف إحداث حتوّ 
الذي أطلق  ؛ وعقد األمم املتحدة للزراعة األســـريةمن خالل شـــبكات العمل القطري ىعلى املســـتو  اختاذ اإلجراءات فزحي

والذي يرمي إىل تعبئة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني دعًما للدور األساسي للزراعة األسرية يف حتقيق  2019يف مايو/أيار 
شـــــــــرتكة بني مبادرة "كوكب واحد" ؛ وبرنامج النظم الغذائية املســـــــــتدامة املالتنمية املســـــــــتدامة وعدم ترك أحد خلف الركب

الذي ينســــــق بني األمم املتحدة وأصــــــحاب  للربامج املتعلقة بأمناط االســــــتهالك واإلنتاج املســــــتدامةالعمل العشــــــري وإطار 
. وتعمل املنظمة على توسيع نطاق أنشطتها املصلحة اآلخرين ضمن �ج متكاملة لدفع التحول حنو نظم غذائية مستدامة

 واملشاركة يف مبادرات تعاونية مع برملانيني عرب العامل.  ،بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيدعًما للتعاون 
 

ا الشــــــراكات والعمل على جماالت موضــــــوعية رئيســــــية للزراعة املســــــتدامةو -26 مبا يف ذلك يف  ،قد عززت املنظمة أيضــــــً
واإلدارة على مســــــــــتوى املناظر الطبيعية  ،والزراعة الذكية مناخًيا والشــــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة اإليكولوجية لزراعةجماالت ا

وخفض خماطر الكوارث. أما تعزيز املشــاركة املفيدة لصــغار املنتجني يف اجملال اإلنتاجي ألجل األســواق فقد برز كوســيلة هامة 
ة املســتدامة املتعلقة بالقضــاء على الفقر املدقع ومضــاعفة اإلنتاجية بشــكل خاص لدفع التقدم يف تنفيذ غايات أهداف التنمي

وصــيادي األمساك وحراس الغابات والشــعوب األصــلية. وقد عززت املنظمة العمل على  اةرعللواملداخيل للمزارعني األســريني و 
ية، اليت يتم فيها إنتاج معظم األغذية تيسري وصول الفقراء إىل األسواق مع الرتكيز بقوة على كل من األسواق "اإلقليمية" احملل

  استثمارات املنتجني. على كربسالسل القيمة األطول اليت تقدم عائدات أعن  فضالً وبيعها يف البلدان النامية، 
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يتطلب حتقيق مطامح أهداف التنمية املستدامة تعزيز املوارد املالية بشكل ملحوظ. وعلى حد قول األمني العام:  -27
"من أجل إطالق تريليونات الدوالرات املطلوبة لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة، حتتاج احلكومات إىل املزيد من الدعم 

وتبّني التقديرات  19."وحشــدها وتســخريها - العامليةوطنية و الاخلاصــة و عامة و ال -الســتقطاب اســتثمارات من شــىت األنواع 
 2.5بأنه مع املســـــتويات احلالية لالســـــتثمار العام واخلاص تواجه البلدان النامية هوًة يف التمويل الســـــنوي تبلغ يف املتوســـــط 

دة ومبتكرة للتمويل، أمهها التمويل . أما احلجم الكبري هلوة التمويل فيدعو إىل حتديد آليات جدي20تريليون دوالر أمريكي
اخلاص. وفيما أن املساعدة اإلمنائية الرمسية واالستثمارات العامة ال تزال تشكل أصوالً حيوية لضمان عدم ترك أحد خلف 

 .2030الركب، فإن تلك املوارد ستكون غري كافية حبد ذاهتا لتمكني التغيريات التحويلية اليت تدعو إليها خطة عام 
 

أو التمويل بواســــطة املنح من خالل اجلمع بني  ةالعام وارديســــعى املاحنون أكثر فأكثر إىل إجياد طرق لتســــخري امل -28
ا جديدة للمنظمة. و  طرح. ويةواخلاصـــ ةالعام اتاالســـتثمار   واختبار صـــياغة يفالتحدي  يتمثلذلك حتديات خاصـــة وفرصـــً

صــــــعيد الســــــياســــــات وإعادة  علىاملنظمة على الصــــــعيد التقين و مناذج جديدة لألعمال تكون كفيلة بإعادة تنظيم قدرات 
 حتديد غاياهتا، بطرق قد تساعد يف تشجيع االستثمار اخلاص يف التنمية املستدامة لألغذية والزراعة.

 
ومنذ املؤمتر األخري، تزايد تأثري أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة يف جهود حشــــــــــــــد املوارد لدى املنظمة. وقد اختذت  -29

مبا يف ذلك  ،املنظمة إجراءات لتعزيز دعمها للبلدان يف إدراج أهداف التنمية املســتدامة ضــمن اخلطط االســتثمارية القطرية
 من البلدان. جمموعةودعمت احلوار مع القطاع اخلاص بشأن املوضوع يف  ،اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي

 
ملوارد واآلليات املالية الضــــرورية لتحســــني ا منأدّق لألنواع املختلفة  بتقديرالبلدان  قيامويتطلب ردم هوة التمويل  -30

اخلطط املتســـقة واملتكاملة ودعمها املســـتدام ألجل التنمية الوطنية املســـتدامة. وبوســـع القدرات الراســـخة للمنظمة يف جمال 
 اجملاالت كذلك.سّخر ملساعدة البلدان يف تلك التحليل االقتصادي واملايل وختطيط االستثمارات أن تُ 

 
 التي يقترح على البلداناإلجراءات  – سادًسا
 اتخاذها والزراعة األغذية منظمةعلى و 

 
القدرة  له إذ ،2030أجل حتقيق خطة عام  منإن إحداث حتّول يف قطاعي األغذية والزراعة ألمر بالغ األمهية  -31

املســـاواة ووضـــع حد للجوع ومجيع أشـــكال ســـوء التغذية واســـرتجاع التوازن  انعدامعلى اســـتئصـــال الفقر ووضـــع حد لتزايد 
إىل حالتها األصــــلية وصــــو�ا، واحلد من تأثري  الطبيعية دوار املاملســــتدام بني الســــكان ولكوكب عرب إعادة التنوع البيولوجي و 

  ناخ والقدرة على الصمود بوجهه.مسامهة الزراعة يف التخفيف من وطأة امل حتسنيقطاعي األغذية والزراعة يف املناخ، و 

                                                      
  44إعادة التنظيم، الفقرة   19
 .2014مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  2014التقرير العاملي لالستثمار،   20

Unlocking SDG Financing: Findings from Early Adopters. UNDOCO and Dag Hammarskjold Foundation, 2018. 
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من أجــل  زةومعزّ  لــةاختــاذ إجراءات معجّ  دويلواجملتمع الــ يتوجــب على البلــدان األخرية، االجتــاهــات بنــاء علىو  -32
 وأهداف التنمية املستدامة. وقد يرغب املؤمتر يف:  2030حتقيق خطة عام 

 
للربجمة القطرية لألمم املتحدة  طةاملنشـــّ  والعملية الوطنية اخلطط يف والزراعة األغذية إدراج على األعضـــاء تشـــجيع •

 كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ 
 2030 عام خطة لتنفيذ دعًمااالســــــــــــــرتاتيجية  هابراجم املنظمة من خالل أحرزته الذي بالتقدم علًما ةواإلحاط •

 ؛ مليوالعا واإلقليميعلى املستوى القطري  واستعراضها ومتابعتها ورصدها
على تعزيز دعمها  ،املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدةيف ســــــياق براجمها االســــــرتاتيجية وإصــــــالح  وتشــــــجيع املنظمة •

 من خالل: واستعراضها ومتابعتها ورصدها 2030 عام خطةلألعضاء يف تنفيذ 
 

املنظمة  معايريقواعد و الســـــــــــــياســـــــــــــات إىل األعضـــــــــــــاء مبا يتفق مع  يف ما خصتقدمي الدعم املتكامل  عزيزت -
 املتحدة؛  واألمم

اختاذ القرارات  من أجلالبيانات وحتليلها واســــــــــــتخدامها األعضــــــــــــاء يف بناء قدراهتم على مجع  ومســــــــــــاعدة -
 أهداف التنمية املستدامة؛  مؤشراتوال سيما يف ما خص  دلةألا إىل باالستناد

مبا فيها التكنولوجيا،  ميهاوتقد وســـائل التنفيذ حشـــداألعضـــاء وشـــركائهم يف إقامة شـــراكات من أجل  ودعم -
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛  بغيةعي احملّسن على الصعد كافة وتوفري أطر متكينية للعمل اجلما

الســــــــــــــياســــــــــــــات وعملها الفين  يف جمالن أجل الربط بني عمل املنظمة م لألعمال جديدة مناذج ووضــــــــــــــع -
 . 2030عرب االسرتشاد برؤية خطة عام  ،التمويل واالستثمار وبني

 


