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مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
ألفريقيا
الدورة احلادية والثالثون
شالالت

فيكتوراي ،زمبابوي 27-23 ،مارس/آذار 2020

حتويل نظم األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
املوجز
تقر خطة التنمية املستدامة لعام  2030ابلدور املركزي الذي تلعبه نظم األغذية يف التغلب على التحدايت اليت يواجهها
العامل اليوم .وذلك مهم بشكل خاص يف أفريقيا مع إمكانياهتا اهلائلة يف الزراعة ،اليت تشكل أهم مصدر لسبل العيش.
ومع ذلك ،يقوض الفقر املستمر وتدهور األمن الغذائي بسبب الصراعات وارتفاع معدالت سوء التغذية والنقص
يف التغذية ،إمكاانت البلدان األفريقية على ا لنمو واالزدهار .ويف الوقت نفسه ،فإن الرتكيبة السكانية املتغرية بسرعة،
والتحضر والديناميكيات االجتماعية واالقتصادية ،تؤدي إىل زايدة الطلب على األغذية وتغيري أمناط االستهالك.
أمرا ضرورًاي ملواجهة هذه التحدايت ،وتعزيز سبل العيش ،ودفع التنمية املستدامة لنظم
ويعترب حتويل األغذية والزراعة ً
األغذية .وجتمع نظم األغذية "بني مجيع العناصر (البيئة واألفراد واملدخالت والعمليات والبىن األساسية واملؤسسات،
وما إىل ذلك) واألنشطة املتصلة إبنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها ،وبنواتج هذه األنشطة ،مبا
يف ذلك النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية" .ويتطلب مشل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام
واخلاص ،واألنشطة واملؤسسات املرتابطة املسؤولة عن قيادة نظم األغذية من اإلنتاج إىل االستهالك ،هنجاً شامالً.

ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجاماً مع مبادة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاالت أكثر
مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة www.fao.org
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اقتصاداي
وحيتاج ترابط نظم األغذية إىل إنتاج أغذية آمنة ومغذية ،ويف الوقت نفسه إىل أن تكون هذه النظم مستدامة
ً
وبيئيًا واجتماعيًا .وتؤثر نظم األغذية على أنواع األغذية اليت يتم إنتاجها وطبيعة انتقاهلا من املزارع أو املراعي أو الغاابت
أيضا .ولذلك هناك حاجة إىل نقلة نوعية عندما يكون اإلنتاج الزراعي متوازًان
أو املياه إىل األطباق ،كما أهنا تتأثر هبا ً
مع االستخدام الفع ال للموارد الطبيعية ،وصون التنوع البيولوجي ،وختفيف أي آاثر بيئية ضارة مرتبطة ابإلنتاج .وتعاجل
األغذية والزراعة املستدامة األسباب اجلذرية للفقر وعدم املساواة ،وميكن أن تطلق طاقات مئات املاليني من سكان
الريف ويف الوقت نفسه محاية الثروة الطبيعية على كوكب األرض .ويهدف النهج املتكامل إىل عدم إمهال أحد واملسامهة
يف حتقيق أهداف متعددة يف خطة عام  . 2030ويوازن هنج منظمة األغذية والزراعة ،القائم على مخسة مبادئ ،بني
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة ،وميكن تطبيقه من خالل استخدام دليل "حتويل األغذية والزراعة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 20 :إجراءً مرتابطاً لتوجيه صناع القرار".
وتستجيب املنظمة هلذا التحدي ،يف إطار خطة عام  .2030وقد أدرجت املنظمة غاايت أهداف التنمية املستدامة
يف مصفوفة نتائجها لقياس أتثري واتساق عملها على أهداف التنمية املستدامة .كما أهنا وضعت خطوطًا توجيهية
مؤشرا من مؤشرات أهداف
عملية لصناع القرار لتعميم قطاع الزراعة يف خطة عام  .2030وبوصفها وكالة راعية لـً 21
التنمية املستدامة ،تدعم املنظمة البلدان يف وضع خطوط أساس ،وتتتبع التقدم احملرز يف حتقيق عدة أهداف رئيسية،
مبا يف ذلك الزراعة املنتجة واملستدامة.
وستواصل املنظمة دعم البلدان لبناء بيئة سياسات مواتية لتسريع تنفيذ وإجناز أهداف التنمية املستدامة ،وتعزيز
الشراكات واالستثمارات والتكنولوجيات الزراعية واحللول املبتكرة على أرض الواقع ،واليت تستهدف يف املقام األول
أصحاب احليازات الصغرية وفقراء الريف ولكنها متتد لتشمل مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع .كما ستتشارك املنظمة
مع البلدان يف قياس التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لتحسني املعلومات من أجل اختاذ القرارات
املستندة إىل األدلة ،مما يسهم يف النهاية يف حتقيق األهداف األوسع ملؤمتر قمة األمم املتحدة لنظم األغذية لعام .2021
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املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
إن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي:
•
•

•

•

•

•

•

اإلقرار أبن حتويل األغذية والزراعة من أجل التنمية املستدامة يتطلب معاجلة اإلنتاجية الزراعية بطريقة شاملة
ومتوازنة مع اإلدارة الفعالة واملستدامة للموارد الطبيعية؛
واعتماد "املبادئ اخلمسة للرؤية املشرتكة الستدامة األغذية والزراعة" للمنظمة
• زايدة اإلنتاجية والعمالة وإضافة القيمة يف نظم األغذية؛
• ومحاية املوارد الطبيعية وتعزيزها؛
• وحتسني سبل العيش وتعزيز النمو االقتصادي الشامل؛
• وتعزيز قدرة الناس واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود؛
• وتكييف احلوكمة مع التحدايت اجلديدة.
والنظر على املستوى الوطين ،يف أفضل السبل إلدماج األغذية والزراعة املستدامة يف خطط االستثمار والعمل
االسرتاتيجية الوطنية ،ودعم تنسيق األنشطة بني القطاعات حبيث تشعر اجملموعات اليت تعتمد سبل عيشها على
املوارد الطبيعية ،مثل احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت ،ابلنتائج .واستخدام دليل "حتويل األغذية والزراعة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة 20 :إجراءً مرتابطاً لتوجيه صناع القرار" ،كخارطة طريق لدعم التحول؛
ودعم جهود املنظمة لتعزيز املساعدة املقدمة إىل البلدان يف الزراعة (احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت ومصايد
األمساك) من خالل تشجيع االبتكارات (الزراعة الذكية مناخيًا ،وممارسات اإليكولوجيا الزراعية) ،ودعم السياسات
املتكاملة ،وال نهج املتعددة القطاعات ،وبناء القدرات ،والشراكات/التحالفات التعاونية ،لتحويل نظم األغذية
والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛
ودعم جهود املنظمة لتعزيز املساعدة املقدمة إىل البلدان من خالل تبادل النهج واإلجراءات واخلربات واألدوات
الوطنية املستخدمة لتحويل نظم األغذية والزراعة ،وتشجيع استثمارات القطاع اخلاص إلنتاج أغذية أبسعار
معقولة ،وغنية ابملغذايت ،وآمنة؛
ودعم اجلهود املشرتكة اليت تبذهلا املنظمة إلنشاء وصيانة آليات وأدوات اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة اليت
هتدف إىل تعزيز مكاتب اإلحصاءات الوطنية ،وال سيما ابلنظر إىل دورها املوسع لرصد مؤشرات أهداف التنمية
يدا بيد؛
املستدامة واإلبالغ عنها ،ودعم مبادرة املنظمة للعمل ً
وتنويع وتعزيز التعاون مع اهليئات اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية والشركاء من القطاعني العام واخلاص
لالستثمارات طويلة األجل ،واحللول وال نظم املبتكرة ،من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ودعم مؤمتر قمة
األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام  2021األوسع نطاقًا.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
ARC-Secretariat@fao.org
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أوالً  -مقدمة
-1

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف عام  ،2015إىل جانب  17هدفًا
يدا لرصد التقدم
مؤشرا فر ً
للتنمية املستدامة و 169غاية مرتبطة هبا يف إطار أهداف خمتلفة ،مبا يف ذلك ً 232
احملرز حنو حتقيق هذه الغاايت.

-2

ويف عام  ،2014اعتمد االحتاد األفريقي إعالن ماالبو بشأن "التعجيل ابلنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء
املشرتك وحتسني سبل املعيشة" .وبذلك ،التزم االحتاد األفريقي ابلقضاء على اجلوع واحلد بشكل كبري من الفقر
يف الريف حبلول عام  .2025ونفذت البلدان التزامات إعالن ماالبو من خالل دجمها يف اخلطط الوطنية لالستثمار
الزراعي اخلاصة ابلبلدان يف إطار الربانمج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا .كما أظهرت البلدان األفريقية التز ًاما
قواي بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ، 2030اليت تتقاسم عدد من األهداف مع إعالن ماالبو وخطة االحتاد
ً
األفريقي لعام " ،2063أفريقيا اليت نريدها" .وقد استعرضت البلدان سياساهتا وبراجمها وقدراهتا الوطنية يف جمال
الرصد بشكل تدرجيي منذ اعتماد إعالن ماالبو ،من أجل حتديد األهداف واخلطط الوطنية املتوافقة مع أهداف
التنمية املستدامة.
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وتقر خطة عام

2030

ابلدور املهم للغاية الذي تلعبه النظم الغذائية يف التغلب على التحدايت اليت يواجهها

العامل اليوم .وتتمتع النظم الغذائية املستدامة ابلقدرة على معاجلة األسباب اجلذرية للفقر وعدم املساواة ،وميكنها
أن تطلق طاقات مئات املاليني من سكان الريف ويف الوقت نفسه محاية الثروة الطبيعية على كوكب األرض.
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اداي وبيئيًا
وحتتاج نظم األغذية إىل إنتاج أغذية آمنة ومغذية ،ويف الوقت نفسه إىل أن تكون مستدامة اقتص ً
واجتماعياً .وابلتايل ،تعترب النظم الغذائية مستدامة إذا مت أتمني األمن الغذائي والتغذية بطريقة ال متس ابألساس

-5

وتتمتع الزراعة إبمكاانت هائلة يف أفريقيا وهي تشكل أهم مصادر سبل املعيشة فيها .ويقوض الفقر املستمر

االقتصادي واالجتماعي والبيئي لألجيال القادمة .ويتطلب مشل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة من القطاعني
هنجا
العام واخلاص ،واألنشطة واملؤسسات املرتابطة املسؤولة عن قيادة نظم األغذية من اإلنتاج إىل االستهالكً ،
شامالً .وجتمع نظم األغذية "بني مجيع العناصر (البيئة واألفراد واملدخالت والعمليات والبىن األساسية
واملؤسسات ،وما إىل ذلك ).واألنشطة املتصلة إبنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها ،وبنواتج
هذه األنشطة ،مبا يف ذلك النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية" .وتؤثر نظم األغذية على أنواع األغذية اليت
أيضا.
يتم إنتاجها وطبيعة انتقاهلا من املزارع أو املراعي أو الغاابت أو املياه إىل األطباق ،كما أهنا تتأثر هبا ً
ويهدف هذا الرتكيز املتكامل إىل عدم إمهال أحد واملسامهة يف حتقيق أهداف متعددة يف خطة عام .2030
وتدهور األمن الغذائي وارتفاع معدالت سوء التغذية والنقص يف التغذية ،إمكاانت الزراعة على النمو واالزدهار.
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ونتيجة لذلك ،تعاين أفريقيا كإقليم من أعلى معدالت النقص يف التغذية ،حيث أهنا تبلغ  20يف املائة تقريبًا.
ويف الوقت نفسه ،فإن الرتكيبة السكانية املتغرية بسرعة ،والتحضر والديناميكيات االجتماعية واالقتصادية ،تؤدي
إىل زايدة الطلب على األغذية وتغيري أمناط االستهالك .ويتم تلبية هذه املطالب والعادات واستيعاهبا يف الوقت
احلايل من خالل زايدة الواردات الغذائية بسرعة ،ويتوقع أن تنمو من  35مليار دوالر أمريكي يف عام 2015
إىل أكثر من  110مليار دوالر أمريكي حبلول عام .2025
-6

وملعاجلة أهداف التنمية املستدامة وإعالن ماالبو ،هناك حاجة إىل جتنب مواجهة حتدي االستدامة من عدد
ال حيصى من نقاط الدخول الصغرية ،وابألحرى تطوير طرق أكثر تكامالً ،عرب القطاعات ،وأهداف التنمية
املستدامة ،ومصاحل أصحاب املصلحة املختلفة.

اثنيًا – التحول إىل األغذية والزراعة املستدامة
-7

تساهم خطة عام  2030يف تشكيل السياسات والربامج الوطنية تدرجييًا ،ولكن ال يزال هناك العديد من أصحاب
املصلحة يف األغذية والزراعة ،مبا يف ذلك الوزارات املختصة ،الذين يفتقرون إىل الفهم الشامل خلطة عام ،2030

وآاثرها والفرص اليت تقدمها لقطاعات الزراعة .وقد ساعدت املنظمة يف بناء قدرات صانعي القرار الوطنيني
من خالل حلقات عمل ع لى الصعيدين اإلقليمي والوطين لزايدة الوعي بشأن إمكاانت الزراعة واألغذية
املستدامة ،ولتعبئة اجلهود يف البلدان عرب الوزارات املعنية .وتعقد املنظمة العمليات العاملية والوطنية وحتفزها،
وتشجع النهج املتكاملة ،وتطور منتجات املعرفة وأدواهتا وممارساهتا ،من أجل دعم البلدان األعضاء يف تغريها
التحويل.
-8

وتدعم املنظمة البلدان األعضاء يف تطوير نظم األغذية والزراعة املستدامة ،ويف نفس الوقت محاية التنوع البيولوجي
واملوارد الطبيعية ،وكالمها مهمني للغاية يف معاجلة األسباب اجلذرية للفقر واجلوع ،ومها يف صميم حتقيق أهداف
التنمية املستدامة.
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ولتحقيق هذه األهداف ،يستند هنج املنظمة لدعم التحول إىل نظم أكثر استدامة لألغذية والزراعة وتسريعه،
على مخسة مبادئ للرؤية املشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة 1يوازن بني األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية
لالستدامة ،ويوفر األساس لوضع السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح واحلوافز املكيفة.
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وتتكون هذه املبادئ اخلمسة مما يلي( :أ) زايدة اإلنتاجية والعمالة وإضافة القيمة يف نظم األغذية؛ و(ب) محاية
املوارد الطبيعية وت عزيزها؛ و(ج) حتسني سبل العيش وتعزيز النمو االقتصادي الشامل؛ و(د) تعزيز قدرة الناس
واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود؛ و(ه) تكييف احلوكمة مع التحدايت اجلديدة.

1

منظمة األغذية والزراعة .2014 .بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة :املبادئ والنهج .متاح على

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

العنوان التايل:
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ولتفعيل األغذية والزراعة املستدامة اليت تدعم األهداف الوطنية يف سياق خطة عام

2030

وتساعد البلدان

األعضاء يف التحول إىل الزراعة األكثر استدامة ،وضعت املنظمة دليل "حتويل األغذية والزراعة لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة 20 :إجراءً مرتابطًا لتوجيه صناع القرار".
-12

ومسارا للتنفيذ خطوة خبطوة ،وحلول عملية من خالل  20إجراءً مرتابطًا،
هنجا منس ًقا،
وتوفر اخلطوط التوجيهية ً
ً
يصف كل منها النهج والسياسات واألدوات اليت تسهم يف العديد من أهداف التنمية املستدامة .وهي حتدد
أوجه التآزر ،وتساعد على فهم املفاضالت ،وحتدد احلوافز يف مواجهة القضااي احلقيقية اليت تواجهها البلدان
يف التوجه حنو التنمية املستدامة.
حتويل الزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل  20إجراءً مرتابطًا
 -1تسهيل الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والتمويل  -11استخدام أدوات احلماية االجتماعية لتعزيز
واخلدمات

اإلنتاجية والدخل

 -2ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق

 -12حتسني التغذية وتعزيز نظم غذائية متوازنة

 -3تشجيع تنويع اإلنتاج والدخل

 -13الوقاية واحلماية من الصدمات :تعزيز القدرة على
الصمود

 -4بناء معارف املنتجني وتطوير قدراهتم

 -14االستعداد ملواجهة الصدمات واالستجابة هلا

 -5تعزيز صحة الرتبة واستعادة األراضي

 -15معاجلة تغري املناخ والتكيف معه

 -6محاية املياه وإدارة ندرهتا

 -16تعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على الصمود

 -7تعميم صون التنوع البيولوجي ومحاية وظائف النظام  -17تعزيز احلوار والتنسيق يف جمال السياسات
اإليكولوجي
 -8احلد من الفاقد ،وتشجيع إعادة االستخدام وإعادة  -18تعزيز نظم االبتكار
التدوير ،وتعزيز االستهالك املستدام
 -9متكني األشخاص وحماربة عدم املساواة

 -19تكييف وحتسني االستثمار والتمويل

 -10تعزيز حقوق احليازة اآلمنة

 -20تعزيز البيئة التمكينية وإصالح اإلطار املؤسسي

ARC/20/6
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وميكن أن تدعم هذه اإلجراءات ،اليت تستند إىل األدلة واخلربة واخلربة التقنية واملعارف التقليدية يف املنظمة
والبلدان األعضاء ،حتول األغذية والزراعة بشكل فعال لتكون مستدامة وفعالة وقادرة على الصمود ،ويف نفس
الوقت إنتاج أغذية آمنة ومغذية.

-14

واهلدف من ذلك هو تعزيز وتنفيذ هنج متكامل ملعاجلة األغذية والزراعة وسبل املعيشة واإلدارة الفعالة للموارد
الطبيعية ،بدالً من اعتبارها كياانت منفصلة عن بعضها .وترد يف امللحق
ومصادر املعرفة واخلطوط التوجيهية املرتبطة هبذه اإلجراءات.

-15

1

قائمة خمتارة من أدوات املنظمة

أمرا ضرورًاي لبدء عملية حتويل على
ويعد حتقيق التوازن بني األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية للنمو والتنمية ً

املستويني اإلقليمي والوطين .ومن الضروري رفع مستوى الوعي وخلق بيئة سياسات مواتية ميكنها أن تسهل

أيضا أن تليب هذه العمليات
التحول إىل االستدامة ،مع االعرتاف ابلتحدايت والقيود احملددة .ومن املهم ً
والسياسات االحتياجات احملددة ألفقر املزارعني يف املناطق الريفية ،حيث أن عددهم الكبري جيعلهم جمموعة
حمورية لتحقيق هذا النمو التحويلي .وتدعم املنظمة البلدان ،من خالل برامج مثل "من احلماية إىل اإلنتاج"،
ل توليد أدلة بشأن القدرة اإلنتاجية لدى الفقراء للمسامهة يف النمو الشامل عندما يتم تيسريه بواسطة نظم احلماية
االجتماعية املتكاملة.
-16

وهناك حاجة إىل تعزيز اال خنراط يف شراكات متعددة أصحاب املصلحة لتعزيز احلوار بشأن السياسات عرب
القطاعات ،واالستثمار يف املهارات والقدرات ومعارف اجلهات الفاعلة احمللية ،وتعزيز املؤسسات ،وتشجيع اتباع
هنج منهجي يف حتول األغذية والزراعة.

-17

وسيكون التنويع من حيث الشراكات ،مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين ومنظمات الشباب احمللية
واهليئات الدولية واإلقليمية واألوساط األكادميية ومنظمات البحوث ،ضرورًاي لتطوير التكنولوجيا ونقل املعرفة
وتعبئة املوارد البشرية واملالية وتعزيز النظم املبتكرة.

اثلثاً – األنشطة الرئيسية اليت تدعم حتويل نظم األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتعزيز
القدرات يف أفريقيا

-18

لتسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،قامت املنظمة ابلتعاون مع الشركاء اإلقليميني – مبا يف ذلك
قسم االقتصاد الريفي والزراعة يف التابع ملفوضية االحتاد األفريقي ،ووكالة لالحتاد األفريقي للتنمية والشراكة اجلديدة
من أجل تنمية أفريقيا ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة – بتنظيم حلقيت عمل إقليميتني لتنمية
القدرات يف عام  ، 2019لتعميم األغذية والزراعة املستدامة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف سياق إعالن
ماالبو والربانمج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.
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وأدت حلقيت العمل هذه ،اللتني عقدات يف أديس أاباب وداكار ،إىل رفع مستوى الوعي أبمهية اعتماد هنج متكامل
إلدارة األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املستدامة ملعاجلة أهداف التنمية املستدامة يف خطط االستثمار الوطنية،
متشيًا مع إعالن ماالبو .ومشلت اجملاالت الرئيسية ،اليت مت تناوهلا ،دمج األغذية والزراعة املستدامة يف خطط
االستثمار والعمل االسرتاتيجية الوطنية؛ وفرص للشراكات ،ال سيما مع القطاع اخلاص؛ ورصد األغذية والزراعة
2
املستدامة.

-20

وتضمنت نتائج حلقيت العمل ما يلي( :أ) التعاون مع االحتاد األفريقي لدمج األدوات ذات الصلة هبدف حتويل
األغذية والزراعة يف أفريقيا ،وتتبع التقدم احملرز يف ما يتعلق أبهداف التنمية املستدامة والتزامات ماالبو ،يف إطار
الربانمج الشامل للتنمية الزراعية واخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي؛ و(ب) تعزيز التعاون املستمر مع مفوضية
االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن استعراض فرتة السنتني ملاالبو ومؤشرات أهداف التنمية
املستدامة اليت تندرج حتت رعاية املنظمة؛ و(ج) تعزيز التنسيق مع مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية
ألفريقيا ملواءمة اجلهود الرامية إىل دعم البلدان بصورة مشرتكة وفعالة حلشد الزخم لتحويل نظم األغذية والزراعة
بطريقة متكاملة ،واالستناد إىل مواطن القوة واخلربات التكميلية.

ابعا – قياس التقدم احملرز حنو استدامة الزراعة
رً
-21

يدعو املؤشر  1-4-2ألهداف التنمية املستدامة إىل احلصول على بياانت حول نسبة املساحة الزراعية املستخدمة
للزراعة املنتجة واملستدامة .وملعاجلة هذه املسألة ،وضعت املنظمة منهجية لقياس "الزراعة املستدامة" من خالل
عملية متعددة أصحاب املصلحة ،حتدد أبعاد ومواضيع االستدامة املختلفة اليت جيب قياسها يف املزارع ،واليت
ميكن اإلبالغ عنها ابستخدام أداة الرتميز ابأللوان لإلشارة إىل حالة االستدامة .ووضع هذا املؤشر تعري ًفا معرتف
به دوليًا للزراعة املستدامة ،ومنذ عام  2018مت جتريبه يف ثالثة بلدان ،مبا يف ذلك كينيا.

تعزيز املعرفة بشأن استدامة النظم الزراعية
-22

ويف عام  ، 2019أطلقت دورة تعلم إلكرتوين حول املؤشر  3.1-4-2وتسهل هذه الدورة فهم املفاهيم الرئيسية
اليت تقوم عليها املنهجية ،وتوجه وتدعم املنظمة والبلدان يف مجع البياانت وحتليلها واإلبالغ عنها .كما تؤكد على
احلاجة إىل هنج متكامل لدعم الزراعة املستدامة.

 2منظمة األغذية والزراعة .2019 .هنج جديد لتعميم األغذية والزراعة املستدامة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .تقرير توليفي :حلقة عمل إقليمية
ألفريقيا ،أديس أاباب ،إثيوبيا 30-28 ،مايو/أاير http://www.fao.org/3/ca5776en/CA5776EN.pdf .2019
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ar/ 3
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خامسا – رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
ً
-23

مؤشرا ألهداف التنمية املستدامة ( 2القضاء على
منظمة األغذية والزراعة هي وكالة األمم املتحدة "الراعية" لـً 21

-24

وقد عززت املنظمة قدرهتا التنسيقية يف هذا اجملال من خالل إنشاء مكتب كبري اإلحصائيني ،بتخصيص موارد

اجلوع) و( 5املساواة بني اجلنسني) و( 6املياه النظيفة والنظافة الصحية) و( 12االستهالك واإلنتاج املسؤوالن)
و( 14احلياة حتت املاء) و( 15احلياة يف الرب) .وتلتزم املنظمة مبساعدة البلدان يف جهودها لتحقيق هذه األهداف.
حمددة لتطوير منهجيات الرصد وتوفري تنمية القدرات للبلدان ،وذلك من خالل حلقات العمل التدريبية ووضع
وحدات التعليم اإللكرتوين بشأن رصد أهداف التنمية املستدامة.
-25

وتدعم املنظمة مكاتب اإلحصاءات الوطنية بشكل متزايد ،ال سيما ابلنظر إىل دورها املوسع يف تنسيق رصد
أهداف التنمية املستدامة على املستوى الوطين يف سياق خطة عام  2030وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

-26

ويقع تبادل املعرفة بشأن مجع البياانت ونقلها ،واإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة ،والتكنولوجيا املستخدمة،
وما يرتبط هبا من البنية التحتية أو جمموعة املهارات من بلد إىل آخر ،يف صميم مبادرة املنظمة اجلديدة للعمل
يد ا بيد ،اليت تدعم اإلجراءات اليت تقودها البلدان واململوكة منها لتسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة.
ً
ويف حني أن هذه اجلهود تركز بشكل أساسي على القضاء على الفقر (هدف التنمية املستدامة  )1واجلوع ومجيع
أيضا يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة
أشكال سوء التغذية (هدف التنمية املستدامة  ،)2فإهنا تسهم ً
األخرى.

-27

ويف عام  ،2019أطلقت املنظمة برانجمًا مشرتًك ا بني الوزارات لتنمية قدرات املدراء التنفيذيني احلكوميني بشأن

تعزيز استخدام حتليل مستوايت الفقر للتحقيق هديف التنمية املستدامة  1و .2وعزز الربانمج املختلط ،الذي
جيمع بني التعلم عرب اإلنرتنت وحلقات العمل الفعلية وجلسات متابعة وتدريب فردية ،فهم خطة عام ،2030
وحمددات الفقر ،والتحول الريفي الشامل ،والتنسيق متعدد القطاعات للتوصل إىل غاايت القضاء على الفقر
(هدف التنمية املستدامة  )1والقضاء على اجلوع (هدف التنمية املستدامة .)2

سادسا – التوصيات الرئيسية
ً
-28

من الضروري تعزيز جهود املنظمة واجلهود القطرية لتحويل نظم األغذية والزراعة احلالية حبيث تكون شاملة
ومستدامة ومنتجة ومراعية للبيئة وذكية مناخيًا ،ومنع املزيد من ضياع التنوع البيولوجي وتدهور النظام
اإليكولوجي ،وذلك من أجل حتقيق األغذية والزراعة املستدامة.
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وهناك حاجة إىل نقلة نوعية على املستوايت الوطنية واإلقليمية والقارية ،لدعم التحول على نطاق واسع .ولن
أيضا دعم الزراعة لسبل
يضمن حتقيق ذلك األمن الغذائي والتغذوي يف مجيع أحناء أفريقيا فحسب ،بل سيضمن ً
العيش واالقتصادات ،ويف السياق األوسع ،التنمية واالزدهار لألجيال القادمة يف أفريقيا.

-30

وستواصل املنظمة دعم البلدان لبناء بيئة سياسية مواتية تسرع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وحتقيقها ،وتشجع
الشراكات واالستثمارات واحللول املبتكرة على أرض الواقع .وستستهدف هذه اجلهود بشكل أساسي أصحاب
احليازات الصغرية والفقراء يف الريف ،وستمتد لتشمل مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع لقياس التقدم احملرز حنو
حتقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل أفضل ،ودعم املعلومات والقرارات القائمة على األدلة لكي ال يتم إمهال
أحد.
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امللحق
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1

يف ما يلي قائمة بــ 20إجراءً مرتابطًا والروابط لواثئق املوارد املرتبطة هبا:
()1

تسهيل الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والتمويل واخلدمات
• أداة ،احلفظ والتوسع – دليل بشأن التكثيف املستدام لإلنتاج احملصويل
http://www.fao.org/ag/save-and-grow
• منصة املكننة الزراعية املستدامةwww.fao.org/sustainableagricultural-mechanization .
•

()2

الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطنية

www.fao.org/3/a-i4916e.pdf

ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق
• تطوير سالسل القيمة الغذائية املستدامة – املبادئ التوجيهية.
http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf

•

منصة املنظمة للمعرفة بشأن سالسل القيمة الزراعة
www.fao.org/sustainable-foodvalue-chains/what-is-it

•

دليل التدريب على تطوير رايدة األعمال.

•

www.fao.org/sustainablefood-value-chains/training-andlearning-center/detailsmaterials/en/c/277441/
اسرتاتيجيات مبتكرة إلدارة املخاطر يف التمويل الريفي والزراعة www.fao.org/3/a-i6940e.pdf

•
•

اخلطوط التوجيهية الفنية إلصدار الشهادات لرتبية األحياء املائية
اخلطوط التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي لألمساك واملنتجات السمكية من املصايد الطبيعية البحرية
(املراجعة )1؛ ومن مصايد األمساك الطبيعية الداخلية
 http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t00.htmو

www.fao.org/3/a-i2296t.pdf

ww.fao.org/docrep/014/ba0001t/ba0001t00.pdf
()3

تشجيع تنويع اإلنتاج والدخل
• جمموعات األنواع املهملة وغري املستغلة (إبدارة املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي)
www.nuscommunity.org/about-us/neglected-underutilized-species
•

برانمج الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئي
www.fao.org/partnerships/leap

•
•

سلسلة كتيبات التنويع الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة www.fao.org/sustainable-
foodvalue-chains/training-and-learningcenter/details/en/c/274790

دعم تنوع الثروة احليوانية – منهاج إلكرتوين

www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Guidelines.html
()4

بناء معارف املنتجني وتطوير قدراهتم
• منصة مدارس املزارعني احلقلية العاملية www.fao.org/farmer-field-schools
• بوابة البحوث واإلرشاد يف املنظمة www.fao.org/research-andextension

ARC/20/6
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•
•
•

دليل اختاذ القرارات بشأن اخلدمات االستشارية الريفية
بوابة املنظمة لتنمية القدرات http://www.fao.org/capacity-development/ar/
الدورات التعليمية للمنظمة بشأن تنمية القدرات http://www.fao.org/capacity-

www.fao.org/3/a-i8141e.pdf

development/resources/fao-learning-material/learning-courses/ar/
()5

تعزيز صحة الرتبة واستعادة األراضي
• الشراكة العاملية من أجل الرتبة www.fao.org/global-soil-partnership
• اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
• الدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات حفظ املوارد www.wocat.net
• برانمج  – COLLECT EARTHالتفسري البصري املعزز ملراقبة األراضي
www.openforis.org/tools/collectearth.html
•

اخلطوط التوجيهية العاملية الستعادة الغاابت واملناظر الطبيعية املتدهورة يف األراضي اجلافة

www.fao.org/3/a-i5036e.pdf
()6

محاية املياه وإدارة ندرهتا
• مكافحة ندرة املياه ،إطار عمل للزراعة واألمن الغذائي
•
•

www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf
عمليات احملاسبة والتدقيق للمياه – كتاب مرجعي www.fao.org/3/a-i5923e.pdf

املياه وفقراء الريف – التدخالت لتحسني سبل املعيشة (جنوب الصحراء الكربى)
www.fao.org/3/a-i0132e.pdf

•

•

املمارسات يف املزرعة من أجل االستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي يف البساتني احلضرية وشبه
احلضرية www.fao.org/docrep/016/i3041e/i3041e.pdf
اإلدارة املتكاملة لآلفات (التدريب والتوعية)
www.fao.org/agriculture/ippm/activities/pesticide -risk-reduction

•

اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ مدونة السلوك الدولية بشأن إدارة املبيدات

www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new
()7

تعميم صون التنوع البيولوجي ومحاية وظائف النظام اإليكولوجي
• اخلطوط التوجيهية لوضع اسرتاتيجية وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
www.fao.org/3/a-i4917e.pdf

•

اخلطوط التوجيهية الطوعية لصون األقارب الربية للمحاصيل والنبااتت الغذائية الربية واستخدامها
املستدام www.fao.org/documents/card/en/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-
4f8f6822420e/

•

اخلطوط التوجيهية بشأن إدارة املوارد الوراثية احليوانية
www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Guidelines.html

•

مبادئ تقييم آاثر الثروة احليوانية على التنوع البيولوجي (الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على
الصعيد البيئي) http://www.fao.org/3/a-i6492e.pdf

ARC/20/6

•

صون تنوع الثروة احليوانية – أدوات للتعلم اإللكرتوين

•

www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Guidelines.html
نظام مراقبة املوارد السمكية www.firms.fao.org

•

()8
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تعميم خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي يف اإلدارة واإلنتاج الزراعيني يف شرق أفريقيا ويف
جزر احمليط اهلادئ  www.fao.org/3/a-i5603e.pdfو www.fao.org/3/a-i6505e.pdf

احل ّد من الفاقد وتشجيع إعادة االستخدام وإعادة التدوير وتعزيز االستهالك املستدام
• جمتمع املمارسات املعين ابحلد من الفاقد من األغذية http://www.fao.org/food-loss-reduction
• موقع املنظمة للطاقة احليوية http://www.fao.org/energy/bioenergy
• املنصة الفنية التابعة للمنظمة بشأن قياس الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما
•
•
•

www.fao.org/platform-food-losswaste
املبادرة العاملية لتوفري األغذية www.fao.org/save-food/background

النهج اخلاص ابلوقود البيولوجي واألمن الغذائي
تقييم استدامة نظم الطاقة الغذائية املتكاملة والقدرة على تكرارها – وثيقة توجيهية

www.fao.org/docrep/019/i3672e/i3672e.pdf

www.fao.org/docrep/019/i3669e/i3669e.pdf
•

االستزراع النبايت والسمكي على النطاق الصغري – دمج تربية األمساك والنبااتت
www.fao.org/3/a-i4021e.pdf

()9

متكني األشخاص وحماربة عدم املساواة
• احلق يف الغذاء www.fao.org/docs/eims/upload/214344/rtfg_eng_draft_03.pdf
• جمموعة أدوات املنظمة على اإلنرتنت بشأن العمالة الريفية الالئقة
www.fao.org/ruralemployment/toolbox

•

عمل املنظمة بشأن عمالة الشباب

www.fao.org/rural-employment/workareas/youth-employment
•

إرشادات بشأن معاجلة عمالة األطفال يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

www.fao.org/docrep/018/i3318e/i3318e.pdf
•

اخلطوط التوجيهية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة – أداة لصياغة سياسات وبرامج
تراعي االعتبارات اجلنسانية يف الزراعة والتنمية الريفية

www.fao.org/docrep/017/i3153e/i3153e.pdf

•
•

(http://www.fao.org/dimitra/home )Dimitra

املساواة بني اجلنسني ،واملرأة الريفية والتنمية
إعمال حقوق املرأة يف األرض يف القانون – دليل لإلبالغ عن الغاية -5أ 2-من أهداف التنمية املستدامة
www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf
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تعزيز حقوق احليازة اآلمنة
• بوابة املنظمة اخلاصة ابحليازة http://www.fao.org/tenure/ar/
• اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت
www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf

•

احلوكمة املسؤولة للحيازة – التعلم اإللكرتوين

http://www.fao.org/elearning/ - /elc/en/courses/VGGT

•

()11

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي
والقضاء على الفقر www.fao.org/3/i4356en/.pdf

استخدام أدوات احلماية االجتماعية لتعزيز اإلنتاجية والدخل
• بوابة املنظمة اخلاصة ابحلماية االجتماعية www.fao.org/social-protection
• تعزيز االتساق بني الزراعة واحلماية االجتماعية ملكافحة الفقر واجلوع يف أفريقيا – إطار للتحليل والعمل
www.fao.org/3/ai5386e.pdf
•

تعزيز االتساق بني الزراعة واحلماية االجتماعية ملكافحة الفقر واجلوع يف أفريقيا – أداة تشخيصية

www.fao.org/3/a-i5385e.pdf
•

التحليل االجتماعي ملشاريع االستثمار الزراعي والريفي
www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SA

()12

حتسني التغذية وتعزيز نظم غذائية متوازنة
• بوابة املنظمة اخلاصة ابلتغذية www.fao.org/nutrition
• جمموعة أدوات بشأن الزراعة ونظم األغذية املراعية للتغذية
•
•

www.fao.org/nutrition/policiesprogrammes/toolkit
إطار موارد التغذية املدرسية ابملنتجات احمللية www.fao.org/3/i8724en/I8724EN.pdf

التوصيات الرئيسية لتحسني التغذية من خالل النظم الزراعية والغذائية
www.fao.org/3/a-i4922e.pdf

()13

الوقاية واحلماية من الصدمات :تعزيز القدرة على الصمود
•  – KOREمنصة تشاطر املعارف بشأن القدرة على الصمود http://www.fao.org/in-action/kore
• إطار العمل لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
• سبل معيشة قادرة على الصمود – برانمج احلد من خماطر الكوارث يف جمال األمن الغذائي والتغذوي
www.fao.org/3/a-i3270e.pdf
•
•

أداة التقييم الذايت والتقييم الشمويل لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام تغري املناخ
 www.fao.org/in-action/sharp/en/و www.fao.org/3/a-i4495e.pdf
دليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية – مت جتريبها يف بلدان آسيا واحمليط اهلادئ
www.fao.org/3/a-i5564e.pdf

•

املمارسات اجليدة يف جمال القدرة على

الصمود www.fao.org/in-action/kore/goodpractices
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االستعداد ملواجهة الصدمات واالستجابة هلا
• النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر بشأن األغذية والزراعة http://www.fao.org/giews/ar/
• النظام العاملي للوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/home.asp

•

نظام اإلنذار املبكر عن أزمات السلسلة الغذائية

http://www.fao.org/food-chain-crisis/home/ar/

•

دائرة معلومات اجلراد الصحراوي يف املنظمة

http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/dailyphotos/index.html
()15

معاجلة تغري املناخ والتكيف معه
• بوابة املنظمة اخلاصة ابلزراعة الذكية مناخياً ودليل مرجعي www.fao.org/climate-
smartagriculture

•
•
•
•

()16

برانمج االبتكارات االقتصادية والسياسية من أجل الزراعة الذكية مناخيًا

http://www.fao.org/climatechange/epic/projects
أداة التعلم بشأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً www.fao.org/3/a-i4642e.pdf

املبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغاابت
أداة قياس رصيد الكربون الالحق www.fao.org/tc/exact/carbonbalance-tool-ex-act

www.fao.org/redd

تعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على الصمود
• منصة املعارف عن الزراعية اإليكولوجية www.fao.org/agroecology
• أدلة تقييم تدهور األراضي وإمكانية اإلدارة املستدامة لألراضي
www.fao.org/nr/kagera/tools-and-methods/lada-local-levelassessment-manuals

•

املناظر الطبيعية للحياة  -ههنج إلدارة املناظر الطبيعية من أجل استدامة األغذية والزراعة
www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf

•

()17

نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية

http://www.fao.org/giahs

تعزيز احلوار والتنسيق يف جمال السياسات
• بوابة املنظمة اخلاصة ابلسياسات واحلوكمة www.fao.org/policy-support/governance
• بوابة املنظمة اخلاصة ابلشراكات http://www.fao.org/partnerships/ar/
• رصد وحتليل سياسات األغذية والزراعة http://www.fao.org/in-action/mafap/home
• اخلطة العاملية للثروة احليوانية املستدامة www.livestockdialogue.org
• الشراكات العاملية من أجل الصيد الرشيد www.fao.org/fishery/fishcode
• جلنة األمن الغذائي العاملي www.fao.org/cfs
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تعزيز نظم االبتكار
• أفضل املمارسات يف إنشاء املؤسسات الريفية املبتكرة
•
•

()19

http://www.fao.org/docrep/015/i2258e/i2258e00.pdf
أسواق مبتكرة للزراعة املستدامة www.fao.org/3/a-i5907e.pdf

حنو نظم خدمة تعددية شاملة – رؤى للتفكري

اإلبداعي www.fao.org/3/a-i6104e.pdf

تكييف وحتسني االستثمار والتمويل
• منصة التعلم بشأن االستثمار www.fao.org/investment-learningplatform/home
• صناديق االستثمار الزراعي للتنمية http://www.fao.org/3/I8226EN/i8226en.pdf
• القضاء على الفقر واجلوع من خالل االستثمار يف الزراعة واملناطق الريفية
•
•

http://www.fao.org/3/a-i7556e.pdf
االستثمار الريفي – أداة لتصميم املشاريع www.fao.org/support-toinvestment/knowledge-
resources/learning-tools/ruralinvest

بوابة بشأن احلوافز خلدمات النظام البيئي

www.fao.org/ecosystemservicesbiodiversity/incentives
()20

تعزيز البيئة التمكينية وإصالح اإلطار املؤسسي
• موقع املنظمة بشأن أهداف التنمية املستدامة – رصد التقدم احملرز
www.fao.org/sustainabledevelopment-goals/tracking-progress
•

رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة – أدوات التعلم اإللكرتوين

www.fao.org/sustainabledevelopment-goals/indicators
•

رصد التقييم وتقييم األثر – أداة للتعلم اإللكرتوين

www.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/MEIA

•
•

االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية
قاعدة بياانت التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة
http://www.fao.org/faolex/ar/ -FAOLEX
www.gsars.org

