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 على الويب:  1امللحق 
اسرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة اخلاصة ابلبياانت اليت اعتمدها جملس الرؤساء التنفيذيني  

 املتحدة املعين ابلتنسيق، والتأثريات املرتتبة على منظمة األغذية والزراعة يف منظومة األمم 
 

 املقّدمة
 
ت  اجلنيع اسرترترترتجاةيتيف ةولب التيالع للعن  م     " 1 2020 يونيو/ حزيران 8املتحدة يف  أطلق األمني العام لألمم   -1

ّل  اسرترتت دام التيالع  ل  2ويف أي مكان ، وهي خطف طويلف األج  لعنليف حتّول األمم املتحدة املسرترتتةدة  ا التيالعو ّو
 جدوى األمم املتحدة يف القرن احلااي والعشرترترترترترترترترترتري احلفاظ  ل  م  أج   ،حنو ألضرترترترترترترترترترت  متااألةي حادف األايف يااألة الت يب

 وة أصول بيالع األمم املتحدة وحتّفز مةظومف  ةشّدا  ل و وةشّتع اسجاةيتيف األمني العام اخلاصف ابلتيالع ألؤيفي  وةعزيزه
 األمم املتحدة  ل  ا تناا هنج أكلر اةسا يا وحداثفي ينتاج التيالع واست دامهاو

 
 واسرترترترترترترترترترترترترترتجاةيتيرتف مةظنرتف األ رتهيرتف والزألا فهرتهه الوثيقرتف الروابا القرتا نرتف بني ايطرتاأل الشرترترترترترترترترترترترترترتامرت  لألمم املتحرتدة  وةعرض -2

2020اليت أ ّرهترترتا اللتةرترتف ايحترترترترترترترترترترترترترترترتا يرترتف لألمم املتحرترتدة يف مرترتاأل /   األ  لتحرترتديرترتص  حترترترترترترترترترترترترترترترتا اع املةظنرترتف
وةعرض كرترتهلرت   3و

جلديدة م  االسرترترترترترترتجاةيتياع بشرترترترترترترتان االبتكاأل يف  ال معلوماع حمّدثف    العةاصرترترترترترترتر املشرترترترترترترتجكف الر يسرترترترترترترتيف يف ههه ا نو ف ا
ا املجةّتف  ل   ن  مةظنف األ هيف والزألا ف يف اهتالتيالع وايحترترترترترتا اع، وكيفيف ةرابطها بتعضرترترترترتها التع ، لضرترترترترت ي     ثب 

 هها ا الو
 
 بل اجلميع ويف أي مكانسرتاتيجية توفري البياانت للعمل من ق  ا
 
  اسرترترترتجاةيتيف األمني العام اخلاصرترترترتف ابلتيالع مكّولي أسرترترترتاسرترترترتييا م   نليف  صرترترترت ف األمم املتحدة اليت هتد   ا متلّ  -3

شام  لألمم املتحدة ل ستفااة م  كام  ايمكالع يف  ال الر نةف والتكةولوجيا واالبتكاأل   للتيالع  بةا  نظام  يكولوجي
صرترترترتف ابلتيالع  ا ةعزيز  نليف اختا  القراألاع و سرترترترتدا  املشرترترترتوألة يف االسرترترترتجاةيتيف اخلام  أج  اختا   راألاع ألضرترترترت و وهتد   

حوكنف التيالع والتعاون، ومتتني محايف التيالع   التيالع وةتااهلا  ل  حنو أكرب، وحتسنيواحلتول  ل   ال السياساع،  
ف، وحتسرترتني اخلدماع املقدمف  ا واخلترترتوصرترتيف، وةعزيز الكفا ة  ل  نطال  نلياع األمم املتحدة، و ااة الشرترتفاليف واملسرترتا ل

السكان وكوكب األألضو ومةظنف األ هيف والزألا ف هي م  بني األجهزة اخلنسني اليت شاألكت يف   داا ههه االسجاةيتيف 
 استةاايا  ا ألض  املناألساع  ل  التعيد العامليو

 
 ف ابلتيالع" اليت ةضرترترتيي  ينفي ويوجد يف صرترترتلب ههه االسرترترتجاةيتيف اخلاصرترترتف ابلتيالع، مفهوم "ايجرا اع اخلاصرترترت  -4

، يشرترتّدا  ل   ينف ةطوير اك وكوكب األألضو وةعتند االسرترتجاةيتيف هنتيا موّجهيا حنو حّ  املشرترت   انالسرترتكّ للنةظناع و   لوأليفي 
 

 و 2020، و رضها  ل   لس الرؤسا  التةفيهيني يف مايو/ أاأل 2020 ل  ههه االسجاةيتيف يف أبري / نيسان  اللتةف التةفيهيف قب موالقف   1
 https://unitednations.sharepoint.com/sites/DataStrategy  انظر    2
  هيف والزألا ف لألمم املتحدة    التطوألاع األخبة يف ايحتا اع الزألا يف والريفيف"نظر "ةقرير مةظنف األ ا  3

a.pdf-culturalStatsAgri-13-session/documents/2020-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/DataStrategy
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-13-AgriculturalStats-a.pdf
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 الكفا اعوالضرترترترتروألي يف بةا    األسرترترترتاسرترترترتيالشرترترترتر  حالظاع "حلاالع اسرترترترتت دام التيالع" ةعاو األولواع الراهةفو ويتنّل  
لتنكني  رتدألة األمم املتحرتدة  ل   ع التيرتالع والةهوض ابلتحّول املةشرترترترترترترترترترترترترترتوا  ل   ال  مرتفتنكيةيرتف التةظينيرتف والعةرتاصرترترترترترترترترترترترترترتر ال

حىت ةزاهر التيالع بوصرترتفها أصرترتوالي اسرترتجاةيتيفي يف   الشرترتراكاع وحوكنف التيالع، والتكةولوجيا،ف و واللقال  نالسرترتكاّ مسرترتتوى  
حتليرت   ن سرترترترترترترترترترترترترترتتعز ارتا هرتهه املترتااألة لتتنل ن يف ان اللترت ان الر يسرترترترترترترترترترترترترترتيترت جلرتديرتدان اان االثةترت مةظومرتف األمم املتحرتدةو أمرتا الكفرتا ا

حرتد   لرت "، و"مرتا  رتد برتد  بعرتد  لرت "، و"كيفيرتف  ولم )ابسرترترترترترترترترترترترترترتت رتدام التيرتالع لتحسرترترترترترترترترترترترترترتني لهم "مرتا حرتد " " التيرتالع
تاجون  ليها مكان م  اكتشرترترترتا  التيالع اليت ب يف ك ّ و )أي ضرترترترتنان متّك  اجلنيع  واحلترترترترتول  ل  التيالعاالسرترترترتتتابف"   
  ووةتااهلاو اماجها  واحلتول  ليها

 
 نفيذ االسرتاتيجية اخلاصة ابلبياانتت
 
، ةليها أّوليف، ةتدأ بفجة 2030ةقجف االسرتجاةيتيف اخلاصرتف ابلتيالع خاألطف طريق للتةفيه يف مهلف  مةيف حىت  ام   -5

 ث   مراح  للتةفيه م  شاهنا حتقيق التحّول املستةد  ا التيالعو
 

 ألسرترتا  األسرترتس ال  مف لتةفيه مثانيف أشرترتهر،  ا ةترترتنيم و و سرترتتف ةجاوف بني  اليت م  املتوّ ع أن   ليفاألوّ فجة الوهتد   •
االسجاةيتيف يف ك  مةظنف م  مةظناع األمم املتحدةو وخ ل ههه الفجة، سُتد   مةظنف األ هيف والزألا ف  ا 

، والسرترتعي  ا اختا   جرا اع سرترتريعف بشرترتان األولواع املتاشرترترة، و نشرترتا   طاأل لريق معين بد م االسرترتجاةيتيف نشرترتا  
 ووالكفا اعلل راع القا نف  رب العةاصر التنكيةيف ، وةقييم احوكنفلل متكيين

   ا جتنيع وةقدمي التيالع الر يسرترترترتيف، 2022-2020وسرترترترتتهد  ابلتار املرحلف األوا م  التةفيه الكام  )الفجة  •
مع الجكيز  ل  املواضرترتيع  اع األولويف، مل   قد العن  م  أج  حتقيق أهدا  التةنيف املسرترتتدامف، وة ب املةا ، 

املساواة بني اجلةسني، وحقول اينسان، والس م واألم ، و ص ف األمم املتحدةو وسجّكز أساليب التةفيه  ل  و 
، والتدأليب والتلقيي، ومراكز التنّيز والتعاون، والشراكاع، والتيئف التكةولوجيف، وحتسني حوكنف التيالع السكان

ة م  التنوي  ا ّنع ل ألةقا  ابملتااألاع  ا املسرترترترترترتتوى وايشرترترترترترترا   ليهاو وسرترترترترترتتهد  االسرترترترترترتجاةيتيف  ا االسرترترترترترتتفاا
 املطلوب، وستست دم ستّ ع األاا  لتتتع حالف التةفيهو

   ل  ةةفيه التوصرترترتياع الطويلف األج  2025-2022وسرترترتجّكز املرحلف اللانيف، أو ما ّدي لرحلف "التنييز" )الفجة  •
اع ايجرا اع اخلاصرترترترترترترترترترترتف ابلتيالع املتترترترترترترترترترترترتلف  هدا  التةنيف الواألاة يف االسرترترترترترترترترترترتجاةيتيف، و سرترترترترترترترترترترتةاا األولويف حلالظ

  بشرترترترترترتك  كام   ل  االسرترترترترترتتفااة القترترترترترترتوى م  حاالع 2025-2030املسرترترترترترتتدامف، لينا سرترترترترترتجّكز املرحلف الةها يف )
 است دام التيالع م  أج   يااة الت يباع التحويليف املطلوبف لتحقيق أهدا  التةنيف املستدامفو

 
 على إحصاءات منظمة األغذية والزراعةالتأثريات املرتتّبة 

 
وحىت ولو كرترترتانرترترتت االسرترترترترترترترترترترترترترتجاةيتيرترترتف اخلرترترتاصرترترترترترترترترترترترترترترترتف ابلتيرترترتالع ة طي كرترترتامرترترت  الةظرترترتام اييكولوجي للتيرترترتالع وليس  ّرا  -6

ايحترترترترترتا اع، لتهّنا ةولّر  ايا هاميا للت يباع التحويليف ال  مف لتحسرترترترترتني الةظام ايحترترترترترتا ي ملةظنف األ هيف والزألا فو لهي 
ا يسرترترتجشرترترتد ب  يف  نليف حتديص   ةشرترترتّك ،   ا ما  رألها  ا جانب نتا ج ةقييم  ن  املةظنف يف  ال ايحترترترتا اع، أسرترترتاسرترترتي

  حتا اع املةظنف م  حيص احلوكنف واألولواع والكفا اع والعةاصر التنكيةيفو
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احلاجف  ا ةعزيز حوكنف املةظنف يف  ال   ةزيد ، لتن مشوليف االسرترترترترترترتجاةيتيف اخلاصرترترترترترترتف ابلتيالع ابحلوكمة ويف ما يتعلق  - 7
ايحترترترتا اع والتيالع لضرترترتنان  دأل أكرب م  االةسرترترتال، وةعزيز الد م ايااألي ل بتكاألاع يف  ال التيالعو وابيضرترترتالف  ا  

  ال ايحترترترترترترتا اع، سرترترترترترتو  هتد  الر ابف واملسرترترترترترت ولياع اليت ةقييم  ن  املةظنف يف   الواألاة يف  ل ، و ن ي ابلتوصرترترترترترتيف األوا  
 يضطلع هبا كتب ايحتا يني  ا ضنان برو  معايب ضنان اجلواة  ل  حنو أكرب يف سيال االسجاةيتيف اخلاصف ابلتيالعو 

 
ع، وهي  قرتد احملرتداة يف االسرترترترترترترترترترترترترترتجاةيتيرتف اخلرتاصرترترترترترترترترترترترترترتف ابلتيرتال األولوايتو ّن مةظنرتف األ رتهيرتف والزألا رتف ملتزمرتف بتةفيرته  -8

العن  م  أج  حتقيق أهدا  التةنيف املسرترترترتتدامف، وايجرا اع املتعلقف ابملةا ، واملسرترترترتاواة بني اجلةسرترترترتني، وحقول اينسرترترترتان، 
خاألطف الطريق اليت وضرترترترترترترترترتعتها ههه االسرترترترترترترترترتجاةيتيف لتحديص  ةةصّ والسرترترترترترترترترت م واألم ، و صرترترترترترترترترت ف األمم املتحدةو ويف الوا ع،  

لنتااألاع اخلاصرتف ابلتيالع اليت ةضرتن   حدا  أثر أكربو لعل  سرتتي  امللال، يتّتع للويف ألو  سرتةاا اايحترتا اع لع ي  ل  
ا بيد، مساأليا حمدايا للعن  يرّكز  ل  سّد الل راع   خمترب ل بتكاأل بشرتان التيالع، الهي مت  نشاؤه يف سيال متااألة العن  يدي

ل اسرتت دام مترتااأل جديدة / بديلف للتيالع، مل  التيالع يف التيالع م  أج  حتقيق أهدا  التةنيف املسرتتدامف م  خ 
الضرترترترترترت نف وبيالع ألصرترترترترترتد األألض،  ا جانب اسرترترترترترتتحدا  أسرترترترترترتاليب متتكرة ينتاج التيالع وةقةياع ةترترترترترترتةيفهاو وم  بني 

لتةنيف األولواع الر يسرترترتيف األخرى اليت  ري ةةفيهها حالييا   داا مةتتاع التيالع )مل  الدألاسرترترتاع القطريف    أهدا  ا
 والزألا ف  املتننف ختيتيا لد م  ن  لرل األمم املتحدة القطريفو املستدامف واأل هيف

 
واحلترترترترترترترتول الر يسرترترترترترترتيتني اللتني ةلحظهنا االسرترترترترترترتجاةيتيف اخلاصرترترترترترترتف ابلتيالع، أي حتلي  التيالع  الكفاءتنيكنا أن  -9

ولضرترترترتنان  مكانيف اكتشرترترترتا  ايحترترترترتا اع  ، متوا نتان بشرترترترتك  وثيق مع اسرترترترتجاةيتيف املةظنف لتحديص ايحترترترترتا اع   ليها
 مسرترترترترترتتوا  لريد للتيالعواسرترترترترترتت دامها وةشرترترترترترتاألكها م  جديد، مت حتديد  نليف  نشرترترترترترتا   واحلترترترترترترتول  ليها  ل  نطال واسرترترترترترتع، 

اع بيالع مةظنف األ هيف والزألا ف التالد  داها ايحترترترترتا يف مةترترترترتف بشرترترترتك   يتوالق مع بوابف  ا دة  15، يدمج  يع مةترترترترتّ
و  وةي  ل   لرترت ، أحر ع مةظنرترتف األ رترتهيرترتف والزألا رترتف    اب تترترتاألهرترتا أولويرترتف أل يسرترترترترترترترترترترترترترتيرترتفوdata.un.org)حرترتدة بيرترتالع األمم املت

 احف اسرترترتت دام م  أج   ابلفع  ةقّدميا يف حتسرترترتني سرترترتياسرترترتتها اخلاصرترترتف ابلتيالع املفتوحف وسرترترتتواصرترترت   نليف التحسرترترتني ههه،
ا مشرترترترترترترترترتاوألاع أكلر ومفتوف، لا يف  ل  م  جانب القطا  اخل بيالع املةظنف بشرترترترترترترترترتك  حرّ  اصو وسرترترترترترترترترتتتري املةظنف أيضرترترترترترترترترتي

انتظاميا مع املست دمني ابالستةاا  ا األاساع استقتا يف، ينتاج املزيد م  الةواةج ايحتا يف  اع التلف ومعاجلف  ضاا 
ع، وحتسرتني الوصرترتول  ا التيالع، لضرترت ي     اماج حاالع اسرترتت دام التيالع يف املتااألاع املقتلف الراميف  ا ةةنيف القدألا

 اجلهوا الراميف  ا ةعنيم التيالع وايحتا اع يف التدخ ع  ل  مستوى السياساعو
 

األألبعف األسرتاسرتيف يف االسرتجاةيتيف   التمكينيةوأخبيا، ةت ه مةظنف األ هيف والزألا ف ابلفع   جرا اع  رب العةاصرتر  -10
وحوكنف التيالع؛ والتكةولوجياو ويكن  بةا  املهاألاع يف  ال   واللقالف؛ والشرترترترترتراكاع؛  السرترترترترتكاناخلاصرترترترترتف ابلتيالع، وهي   

، للشعععوو والاقافةالتيالع، وةشرترتتيع املواهب ونشرترتر ثقالف التعاون واالمتيا  واالنفتاف واملشرترتاألكف، بروف العةترترتر التنكيين 
ج  ةسريع وةبة ةطوير  دألاع وسيعن  امل ترب كنركز للتنّيز م  أ  ويف صلب مفهوم خمترب املةظنف ل بتكاأل بشان التيالع

املةظنف يف  ال ايحترترترترترترترترترتا اع  ل  صرترترترترترترترترتعيد  يع احللول املتتكرة، ر   ااة ةو يع املعاأل  املكتسرترترترترترترترترتتف  ل  الوحداع  اع  
الترترترترتلف لضرترترترتنان نق  الدألايف الفةيف  ل  حنو سرترترترتليمو وابيضرترترترتالف  ا  ل ، ةقوم املةظنف بتوسرترترترتيع مشرترترترتاألكتها يف ةةنيف  دألاع 

حدة م  خ ل متااألاع مل  شرترترترترترتتكف التكةولوجيا الر نيف، وبرامج شرترترترترترتعتف املواألا التشرترترترترترتريف يف األمم املتحدة موظفي األمم املت
 للتدأليب املهين، ومتااألة الةت  العاملي، وكليف موظفي األمم املتحدةو
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تعزيز ةت ه املةظنف ةدابب ملنوسرترترترترترترترترترتف ل حبوكمة البياانت واإلشععععععععراس على االسععععععععرتاتيجية،وابملل ، ويف ما يتعلق  -11
 لياع احلوكنف اخلاصرترترترتف هبا يااألة التيالع بوصرترترترتفها أصرترترترتوالي اسرترترترتجاةيتيف مشرترترترتجكف ولقيا لتوصرترترترتيف ةقييم  ن  املةظنف يف  ال 
ايحتا اع وألّا ايااألةو وم  شان  ل  أن يكف  ايشرا  السليم  ل  التيالع م  مةظوأل اجلواة، و اماج  ن   ا ف 

 ةيف ابيحتا اع  ل  حنو ألض  يف هياك  احلوكنف العلياوالعن  املشجكف بني ايااألاع املع
 

ةظنف بوج  امل ةترترترترترترترترتريا متكيةييا أل يسرترترترترترترترتييا يحترترترترترترترترتا اع مةظنف األ هيف والزألا فو وةقّدأل   الشععععععراكاتولطاملا ا تربع  -12
املتحدة خاص الشرترتراكاع اب تتاألها وسرترتيلف ل ةترترتال بترترتوألة مسرترتتدامف ابلةظم اييكولوجيف للتيالع  رب أسرترترة مةظومف األمم 

وخاألجها، ل سرتتفااة معيا م  كام   ينف التيالع  ل  نطال أوسرتعو وحتقيقيا هلهه ال ايف، ةشرتاألمل املةظنف بةشرتا  يف  لياع 
وجلةف ةةسرترترترترترترتيق األنشرترترترترترترتطف ، دةجلةف كتاأل اخلربا  ايحترترترترترترترتا يني يف مةظومف األمم املتحالتةسرترترترترترترتيق العامليف الر يسرترترترترترترتيف، لا يشرترترترترترترتن   

األخرى يف سرترترترترتيال ايحترترترترترتا اع ما يلي  الشرترترترترتراكاع م  أج   ااة اسرترترترترتت دام التيالع و وةشرترترترترتن  الشرترترترترتراكاع  ايحترترترترترتا يف
م  خ ل بيالع جلةف األم  ال ها ي العاملي ؛ والشرترترترترترتراكاع الفةيف )مل  مع وكالف الفضرترترترترترتا  األوألوبيف، ومةترترترترترترتف األمم  )مل ي 

ا ي وايحترترترترترترترترتا اع الزألا يف والريفيف ؛ والشرترترترترترترترتراكاع الوكاالع املعين ابألم  ال ه املتحدة العامليف، ولريق اخلربا  املشرترترترترترترترتجمل بني
الراميف  ا ةشرتاألمل التيالع )مل  مع املكتب ايحترتا ي للتنا اع األوألوبيف، ومفوضرتيف االحتاا األلريقي، وهيئاع القطا  

 اخلاص املعتندة ؛ والشراكاع الراميف  ا ةشاطر املعاأل  )مل ي مع املةتدى العاملي للتيالع و
 

ة يرترتد مةظنرترتف األ رترتهيرترتف والزألا رترتف بشرترترترترترترترترترترترترترتكرترت  ام  وة الرترتدلع اليت ةعطيهرترتا هرترتهه  ابلبيئععة التكنولوةيععة،تعّلق ويف مرترتا ي -13
لكي  ،االسرترترتجاةيتيف اخلاصرترترتف ابلتيالع م  أج  متكني  يع املسرترترتت دمني بفعاليف م  خ ل  نو اع األاواع والعنلياع

بتكاأل بشرترترترترترترترتان التيالع الهي  كر  نفيا، سرترترترترترترترتيتعنّي  ل  التيالع  ا ألؤى و جرا اعو وابيضرترترترترترترترتالف  ا  ن  خمترب اال ةتحّول
املةظنف مواصرتلف االسرتتلناأل يف حتسرتني بةيتها التحتيف لتكةولوجيا املعلوماع وأاواع نشرتر التيالعو وكنا جا  يف ةقييم  ن  

ها، وحسرترترترترترترترترت  املةظنف يف  ال ايحترترترترترترترترترتا اع وألّا ايااألة، سرترترترترترترترترتيكون م  املهم لل ايف حتسرترترترترترترترترتني جواة بيالع املةظنف، وجدوا
ةو يتها، مع خف  ةكاليي  ااألة التيالع والتكاليي ايااأليف م  خ ل حتسرترترترترترترترترترتني التةيف التحتيف لتكةولوجيا املعلوماع اليت 
ةد م العن  ايحترترترترترترترترتا يو و  وةي  ل   ل ، لتن  اماج مةترترترترترترترترتاع  ع التيالع ايحترترترترترترترترتا يف ونشرترترترترترترترترها سرترترترترترترترتيتي  للنةظنف 

دان واملست دمني  ل  نطال أوسع، ما م  شان  أن بد م   ب  االستتابف االستتابف  ل  حنو ألض  الحتياجاع التل
 ويزيد م   مكانيف الوصول  ا التيالعو

 
وسرتيكون ةةفيه االسرتجاةيتيف اخلاصرتف ابلتيالع أسرتاسرتييا لتسرتريع وةبة التحّول املسرتتةد  ا التيالع الهي م  شرتان   -14

 ةةفيه ههه االسرترترترترترترتجاةيتيف ههه اخلدماعو ولك ّ  االيت ةولّر هل والشرترترترترترترتعوب ضرترترترترترترتالف  ينف متاشرترترترترترترترة  ا مةظناع األمم املتحدة 
ا أهّنايطرف  ةتطّرل   حتداع  ّدة  ل  صرترتعيد التنوي ، واحلوكنف، والقدألاع، والتا التحتيف لتكةولوجيا املعلوماع، خترترتوصرترتي
مةظنف األ هيف والزألا ف ابلفع ، م  الةاحيف ايحتا يف، برؤيف واضحف بشان  ولك ، ةتنّتع يع أنوا  أصول التيالعو   ا  

سرتتي  املضرتي  دميا ةتنحوأل حول اسرتجاةيتيتها اخلاصرتف بتحديص  حترتا اع املةظنف وةةفيه ألّا ايااألة  ل  ةقييم  نلها يف 
  ال ايحتا اعو

 


