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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل األغذية والزراعة  :1-4البند 
 ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

 تمهيديةالالحظات امل

ىل اســـتعراض إ ،والزراعة ضـــمن اإلطار االســـرتاتيجي للمنظمةبر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال األغذية  ســـتندي
 االجتاهات حتليالت إىلو ، 2019-2018يف قطاع األغذية والزراعة خالل فرتة الســـــــــــــــنتني  املنظمةاإلجنازات اليت حققتها 

 اجملاالت  عرضيهو و  .تؤثر يف عمل املنظمة وأنشــــــطتها يف هذه القطاعاتمن شــــــأ�ا أن الرئيســــــية والقضــــــا� الناشــــــئة اليت 
  اللجنة. اتوما بعدها، التماًسا لتوجيه 2021-2020خالل فرتة السنتني  الصعدهذه ذات األولوية لعمل املنظمة على 

الــذي من املقرر رفعــه إىل الــدورة الثــانيــة  2020عــام  يف اجلــديــداالســـــــــــــــرتاتيجي هــا وكــانــت املنظمــة قــد بــدأت إبعــداد إطــار 
املدخالت واملراقبة للجهاز  عمليةوتشــكل إســهامات اللجان الفنية خطوة هامة يف  .2021واألربعني ملؤمتر املنظمة يف عام 

 2021-2020. وبناء عليه، يُطلب من هذه اللجنة تقدمي التوجيه بشـــــــــأن اجملاالت ذات األولوية الفنية يف الفرتة الرائســـــــــي
  .كذلك   سياق وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديديفوما بعدها، لغاية توجيه العمل املستقبلي و 

 بشــــــأناإلجنازات اليت حققتها املنظمة خالل فرتة الســــــنتني  عن تفاصــــــيل 2019-2018 للفرتة الربامجتقرير تنفيذ  عطيوي
املســـاواة بني اجلنســـني  يشـــملاألهداف االســـرتاتيجية للمنظمة وما يتصـــل هبا من مؤشـــرات ألهداف التنمية املســـتدامة، مبا 

  املناخ واحلوكمة واإلحصاءات والنتائج اإلقليمية.والتغذية وتغّري 

واتفاق ابريس بشــــــأن تغري املناخ حيرّكان الســــــياق الذي تعمل املنظمة  2030وال يزال كل من خطة التنمية املســــــتدامة لعام 
وعلى الصـــــعيد العاملي، تعكف املنظمة على تعزيز شـــــراكاهتا االســـــرتاتيجية من خالل مبادرات رئيســـــية مثل: عقد  ضـــــمنه.

)؛ 2030-2021)؛ وعقد األمم املتحدة إلصــــــــــــــالح النظم اإليكولوجية (2028-2019األمم املتحدة للزراعة األســــــــــــــرية (
نداي للحد من خماطر 2025-2016وعقد األمم املتحدة للعمل؛ وعقد األمم املتحدة للعمل بشــــأن التغذية ( )؛ وإطار ســــِ

)، وعمــل 2028-2018"املــاء من أجــل التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة" ( - والعقــد الــدويل للعمــل؛ 2030-2015الكوارث للفرتة 
 املعين الدويل يف الوســـطجهة فاعلة رئيســـية  �الى اعرتاف واســـع أبعاملنظمة وقد حازت  كورونيفيا املشـــرتك بشـــأن الزراعة؛

 ملناخ، وخاصــــة من خالل مشــــاركتها على مســــتوى رفيع يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغري املناخ، ومســــامهاهتا اب
 واخلامســـــــــــــــة والعشـــــــــــــــرين ملؤمتر األطراف  ناالتفاقية، ويف الدورتني الرابعة والعشـــــــــــــــري عقد ذي أقيم قبليف مؤمتر األطراف ال

  .2019عن قمة العمل املناخي اليت عقدها األمني العام لألمم املتحدة يف عام  فضًال  ،يف االتفاقية

تشــــــــــــجيع النهج املبتكرة والشــــــــــــاملة يف التعامل مع اإلنتاج  :ومن بني اإلجنازات الكربى اليت حققتها املنظمة يف هذا اجملال
املســــــــــــتدامة والزراعة احملمية، ونظم الرتاث  ةنواملكن، مبا يف ذلك بني أمور أخرى، الزراعة احلافظة للموارد الزراعي املســــــــــــتدام

  والثروة احليوانية والرعي املستدامني.  ،الزراعي ذات األمهية العاملية والزراعة اإليكولوجية وتعميم التنوع البيولوجي

 معاجلة التهديدات احملدقة ابلسلسلة الغذائية على الصعيدين العاملي هبدفوواصلت املنظمة الرتويج لنهج "صّحة واحدة" 
ومنع األمراض احليوانية واألمراض احليوانية املصدر عالية األثر وكشفها واالستجابة هلا، وتعزيز مكافحة األمراض  ،والقطري

مكافحة األمراض واآلفات النباتية اليت تؤثر ســــــلًبا طليعة املبادرات الرامية إىل  مكانة يف لمنظمةلو  احليوانية العابرة للحدود.
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ومرض  ،مثل دودة احلشــــد اخلريفية وتفشــــي اجلراد الصــــحراوي وســــوســــة النخيل احلمراء ،عيش املاليني من البشــــريف ســــبل 
 ذبول املوز الفطري يف األقاليم املتضررة واملعرضة للمخاطر. 

 العمليات اليت نظرت فيها الدورة الســــابعة والعشــــرون للجنة الزراعة، وعنوتنبثق التطورات واالجتاهات التالية عن املواضــــيع 
، األغذيةســـــــــالمة من الغذائي والتغذية والصـــــــــحة؛ و وهي تشـــــــــمل: األ .واألغذية الزراعة قطاعي تتناول اليت اجلارية الدولية

ابملناخ، والتهديدات احملدقة بســــــــــــــلســــــــــــــلة وإدارة املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والكوارث واملخاطر واألزمات املتصــــــــــــــلة 
  واستدامة وقدرة على الصمود.  نظم غذائية أكثر مشوًال  إىلعن التحّول اإلمجايل  األغذية، والنزاعات فضًال 

االســـــرتاتيجي اجلديد للمنظمة الذي ســـــتتم بلورته  لإلطار ركيزةً وســـــتشـــــكل االجتاهات والتطورات العاملية اليت جرى حتليلها 
التحد�ت  ويعرضوسيتضمن اجتاهات وخصائص إقليمية وقطاعية  2021-2020من خالل عملية تشاورية خالل الفرتة 

    اإلمنائية الرئيسية اليت تواجهها البلدان واألوساط املعنية ابلتنمية.

تســــتكمل ســــوف  2020اف االســــرتاتيجي على نطاق املنظمة يف عام ويف هذا الســــياق، أطلقت املنظمة عملية لالســــتشــــر 
  ســــواء لى حمركات مرتابطة قدمية وجديدة على حدٍّ عالنتائج األولية  تدلّ قد و  العمليات الســــابقة االســــتشــــرافية املؤســــســــية.

. أما اجملاالت ذات األولوية لعمل 19-وما يتصــــــــــــــل هبا من اجتاهات، مبا يف ذلك تفشــــــــــــــي األوبئة واجلائحات مثل كوفيد
هذه االجتاهات والتحد�ت،  عن منبثقةوما بعدها ف 2021-2020األغذية والزراعة خالل الفرتة  صـــــــــــــــعيد علىاملنظمة 

يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة  حامسةذات أمهية  اليت تعتربتســـــــاهم يف حتقيق األهداف االســـــــرتاتيجية للمنظمة هي و 
  الشاملة.

وتوفر مسامهات  ،اقش عدة بنود من جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة هذه االجتاهات والتحد�ت الرئيسيةوتن
وحتت عنوان "الثروة احليوانية املســتدامة لتحقيق أهداف  موضــوعية يف جماالت العمل ذات األولوية لكي تنظر فيها اللجنة.

التنمية املســـــــتدامة" جيري النظر يف قضـــــــا� مثل تقييم وحتســـــــني مســـــــامهة الثروة احليوانية يف األمن الغذائي والتغذية واألمناط 
 ت البلدان واســـــتثماراهتا ، وتطوير املعرفة واألدوات لتوجيه ســـــياســـــااحليوا�تالغذائية الصـــــحية، وتعزيز إنتاجية صـــــغار مريب 

  واملراعي الرعي مســـــــــألة وتعميم البيئة، يف احليوانية للثروة الســـــــــلبية اآلاثر من للحد احللول يف جمال الثروة احليوانية، ووضـــــــــع
 . املنظمة عمل يف

وثيقة الرتابط اليت عرضت على الدورة السابعة والعشرين للجنة، على أربعة مواضيع  ة،ز اجملاالت ذات األولوية للمنظموتركّ 
على الثروة  وترّكزمســــــــتدامة تشــــــــمل األغذية والزراعة املســــــــتدامتني  نظم غذائية حتقيقوهي: (ألف) ، يف ما بينها وشــــــــاملة

ســـــالمة رتاتيجية احملدثة للمنظمة بشـــــأن الســـــاحليوانية املســـــتدامة، وخطة عمل املنظمة حول الغذاء يف املناطق احلضـــــرية، وا
، والرؤية واالسـرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، ومعاجلة الفاقد واملهدر من األغذية وجماالت رئيسـية أخرى؛ األغذية

يعية ومتكني أصـــــــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــــــغرية واملزارعني األســـــــــــــــريني من الوصـــــــــــــــول إىل االبتكار، (ابء) واملناخ واملوارد الطب
احلد من خماطر الكوارث  لبيولوجي واألراضـــــــــــــــي واملياه) والتصـــــــــــــــدي ملختلف خماطر األزمات والتحد�ت البيئية:ا (التنوع

صـــــــحة النبااتت واحليوا�ت ب الذي حيدق تهديد اآلفات واألوبئةل) والتصـــــــدي يموإدارهتا، وتغري املناخ واملوارد الطبيعية؛ (ج
يف األمن الغذائي والتغذية والزراعة، واجلراد  19-وال ســــــــــــيما أثر جائحة كوفيدوالبشــــــــــــر من خالل �ج "صــــــــــــحة واحدة" 

 ) وإنعاش املناطق الريفية ألجل الشباب.ال(د ؛احليوانية املصدروهتديدات األمراض 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

ا ابإلجنـــازات والتطورات واالجتـــاهـــات اليت مت حتـــديـــدهـــا يف مـــا يتعلق بقطـــاعي األغـــذيـــة والزراعـــة  •  اإلحـــاطـــة علمـــً
  ) واإلدالء أبي تعليقات بشأ�ا؛COAG/2020/2(يف القسمني الثاين والثالث من الوثيقة 

، 2021-2020خالل الفرتة  وتقدمي التوجيه بشــــــــأن األولو�ت الرئيســــــــية لعمل املنظمة يف جمال األغذية والزراعة •
  (القسم الرابع)؛  2025-2022وكذلك مراجعة اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 واستعراض التطورات العاملية وتداعياهتا على قطاع األغذية والزراعة وإسداء املشورة بشأ�ا. •
 

Beth Bechdolئب املدير العام� ،  

Maria Helena Semedoئب املدير العام� ،  


