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 وجزامل
، على حنو ما تقتضيه النصوص األساسية، 2010يسرتشد عمل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أبكمله منذ عام  -1

ولقد مت  إبطار اسرتاتيجي يتم إعداده لفرتة ترتاوح بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة واستعراضه كل أربع سنوات.
االت اجمليف السائدة ت العاملية واإلقليمية الرئيسية يف سياق التحداي 2031-2022وضع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

 .19-والية املنظمة، مبا يف ذلك جائحة كوفيدالواقعة ضمن نطاق 

سبل العيش، ومحاية كوكبنا  للمحافظة علىأن نتحّرك من دون أتخري يف عاملنا تصاعدة املتهديدات تستوجب منا الو  -2
موجودة إلرشادان، ولكن جيب أن يقابل اإلمجاع  2030على النتائج املستدامة. وإن خطة عام  فاظيف املستقبل، واحل

خارج املسار  2030خطة عام  العديد من أهداف مع وجودالتارخيي احمليط بتبّنيها تصميم سياسي على تنفيذها. و 
وتتطّلب  أكثر إحلاًحا. توايتعلى مجيع املس ، تصبح احلاجة إىل إشراك مجيع اجلهات الفاعلةلتحقيقها الصحيح

 التعاون، ليس فقط عرب احلدود ولكن أيًضا عرب اجملتمع أبسره. الراهنةتحدايت ال

كفاءة  أكثرمن خالل التحول إىل نظم زراعية وغذائية  2030ويسعى اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة إىل دعم خطة عام  -3
، من دون ترك أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلإنتاج أجل ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة من 

 أي أحد خلف الركب.

القضاء على ) 1 اهلدف بلوغم املنظمة املسامهة بشكل مباشر يف تعتز كيف يبنّي  مبدأ تنظيمًيا  الفضائل األربعومتّثل  -4
)احلد من أوجه عدم املساواة( من أهداف التنمية املستدامة ودعم  10)القضاء على اجلوع( واهلدف  2واهلدف  (الفقر

خطة أهداف التنمية املستدامة األوسع نطاقًا، وهو أمر حاسم لتحقيق الرؤية الشاملة للمنظمة. وتعكس  تطبيق
ا تشّجع أيًضا اتباع األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائية. وبذلك، فإهن "الفضائل"

 هنج اسرتاتيجي وموّجه حنو النظم يف مجيع تدخالت املنظمة.

املنظمة يف سّد الفجوات احلرجة وهتيئة الظروف الالزمة لدفع التغيريات اليت  يةاجمبر أولوية  ذيوسيوّجه عشرون جمااًل  -5
وبتبنيها أهداف التنمية املستدامة ابلكامل،  ستسهم يف هناية املطاف يف حتقيق مقاصد خمتارة ألهداف التنمية املستدامة.

 املؤشرات املصممة حسب الطلب وتعتمد لغة مشرتكة.و تبتعد املنظمة عن املقاصد 

( واالبتكار، 2( التكنولوجيا، )1هي: ) وستطّبق املنظمة أربعة "عوامل مسّرعة" شاملة ومشرتكة بني القطاعات -6
)احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات( يف مجيع تدخالهتا الرباجمية من أجل  عناصر املكّملة( وال4والبياانت، ) (3)

 من املقايضات إىل أدىن حد.التقليل يف الوقت نفسه و اإلسراع يف إحداث األثر 

املنظمة لضمان التغيري التحويلي. ويهدف منوذج  يف عملال طوتسّلط الوثيقة الضوء أيًضا على أمهية إحداث حتّول يف من -7
والذي يفي ابلغرض منه إىل إنشاء منظمة شاملة ومرنة وشفافة ومنفتحة ومبتكرة ومسؤولة وفعالة  اجلديدل املنظمة عم

بتعزيز الشراكات وتوسيع وسيكون النهج الرباجمي احملّسن مدعوًما  .الفضائل األربعومؤثرة، ختدم أعضاءها لتحقيق 
طن القوة املعيارية للمنظمة، والبحث عن آليات ومصادر متويل نطاقها، وضمان االستفادة على النحو األمثل من موا

مبتكرة، والعمل وفًقا لرؤية موحدة )منظمة واحدة(، واعتماد الُنهج الفعالة واملبتكرة، واالستعداد للعمل يف عامل تتزايد 
 فيه املخاطر وأوجه عدم اليقني.

مشاورات داخلية وخارجية مكثّفة، عقد  تاإلطار االسرتاتيجي من خالل عملية شاملة وشفافة تضّمن وضعولقد جرى  -8
كما أنه اسرتشد بعملية االستشراف االسرتاتيجي اليت تنّفذها ، ومشاورات غري رمسية.  ةالرائسي لألجهزةواجتماعات 

بشأن التحدايت  ارفوإىل تبادل املع 2030 هب والفعالية يف حتقيق خطة عامأاملنظمة واليت هتدف إىل زايدة الت
 .أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامةنظم زراعية وغذائية للتحول إىل والتهديدات والفرص املتاحة 
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 املدير العام توطئة

بناء منظمة ديناميكية لالذي حيدد رؤييت  2031-2022للفرتة  ملنظمة األغذية والزراعة يسرين أن أقدم اإلطار االسرتاتيجي
اليت أتسست التطلعات والوالية واملهمة تحقيق على االلتزام الراسخ ب يف الوقت نفسه مع احملافظة ،من أجل عامل أفضل

 .املنظمة من أجلها
وأن الزراعة بصورة خاصة  2030وأعتقد اعتقادًا راسخًا أن األغذية والزراعة مها املفتاح لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 . وأان مقتنع أكثر من أي وقت مضى أبن املنظمةللجميعوضمان األمن الغذائي هي األداة األمشل للقضاء على الفقر 
دعم مجيع ل ،ما تتمتع به من مواطن قوّة وخربات فريدة وخربة واسعة يف جمال التنمية املستدامةبفضل  موقع جيّديف  موجودة
 .2030حتقيق أهداف خطة عام من أجل  البلدان

. ومشواًل  ةوشفافي ةوديناميكي كفاءة  خمتلفة جلعل املنظمة أكثر ابتكارات ، أدخلتُ 2019ومنذ أن تولّيت منصيب يف عام 
وعليه، يستند اإلطار االسرتاتيجي إىل ما تشهده املنظمة فعاًل من زخم وحتوالت منسّقة، مبا يف ذلك اإلصالحات اهليكلية، 

 بيد، وبرانمج االستجابة جلائحة اليت تشمل مبادرة العمل يًدا  األنشطة الرئيسيةعدد من إضافة إىل إلدارة، جديد لومنوذج 
 والتعايف منها. 19-كوفيد

عملية تشاور شاملة وشفافة مشلت دورات جلنة الربانمج، واالجتماع  مثرةهو  اإلطار االسرتاتيجي هذا ب بكونوأان أرحّ 
املشرتك للجنيت الربانمج واملالية، واجمللس، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية. واستفادت عملية التشاور أيضًا من عّدة 

 مة.اجتماعات غري رمسية عقدت مع األعضاء ومن اإلسهامات الواردة من مجيع أحناء املنظ
من  كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة أكثر التحوّل إىل نظم زراعية وغذائية ويتمحور اإلطار االسرتاتيجي حول

 من دون ترك أي أحد خلف الركب. -وهي الفضائل األربع -أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل
القضاء على الفقر،  بشأن 1التنمية املستدامة  أبهدافويسرتشد  2030خطة عام  متجّذر يف االسرتاتيجي اإلطار وإن

، مجيع أهداف التنمية املستدامة احلد من أوجه عدم املساواة. ونظرًا إىل ترابط بشأن 10والقضاء على اجلوع،  بشأن 2و
 للمنظمة.يف حتقيق الرؤية الشاملة تها ا على أمهيضً الضوء أي االسرتاتيجي يسّلط اإلطار

تدخالتنا، ما ميثّل سوف نسرتشد هبا يف و  امليزات النسبية للمنظمةترتّسخ فيها ولقد اعتمدان عشرين جمااًل ذي أولوية براجمية 
 بلوغ أهداف التنمية املستدامة.لاملسامهة االسرتاتيجية اليت تقدمها املنظمة 

، وهي أزمة عاملية 19-جائحة كوفيد مسبوقة انمجة عن غرييف مرحلة تشهد حتدايت  هذا اإلطار االسرتاتيجي وضعوجرى 
إبنتاج  واستدامتها مبا يسمح النظم الزراعية والغذائية ضمان عملمن أجل املنظمة األمهية البالغة لوالية  لقت الضوء علىأ

منظمة رقمية، وكسر  وحتوّل املنظمة إىلولقد اتسمت هذه املرحلة أيضًا بزايدة الكفاءة،  ما يكفي من األغذية واستهالكها.
وحنن ماضون  منظمة جديدة تتجلى معاملبدأت قد و العمل.  أساليب يف بتكارالالتقوقعات، وإزالة الطبقات اإلدارية، وا

 لألعمال. وحتسني التنفيذ من خالل منوذج مبتكر أكثرحتقيق نتائج ملموسة  على هذا الطريق يف سبيل
 إينالعقد القادم. و  خالل الزخم اإلجيايب وحيدد بوضوح االجتاه الذي ستسلكه املنظمةويستند اإلطار االسرتاتيجي إىل هذا 

 املنظمة لتحقيق األمن الغذائي العاملي والرفاه للجميع. شركاءعكم مجيعًا كأعضاء يف املنظمة ومع أتطّلع إىل العمل م
 

 شو دونيو
  املدير العام
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 قدمةامل
الذي مت وضعه يف سياق التطورات العاملية،  2031-2022تعرض هذه الوثيقة اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -1

 منظمة األغذية والزراعةاجملاالت الواقعة ضمن نطاق والية  والتحدايت الرئيسية األخرية يفواالجتاهات اإلقليمية والعاملية، 
 .)املنظمة(

كمله، على حنو ما تقتضيه النصوص األساسية، إبطار اسرتاتيجي يتم يسرتشد عمل املنظمة أب 2010ومنذ عام  -2
 للتحدايت ، حتلياًل ضمن مجلة أمورإعداده لفرتة ترتاوح بني عشر ومخس عشرة سنة واستعراضه كل أربع سنوات، ويشمل، 

ورؤية اسرتاتيجية، واألهداف  املستهلكنيمبا يف ذلك اليت تواجه األغذية والزراعة والتنمية الريفية والسكان املعتمدين عليها، 
اليت ينشدها األعضاء يف جماالت والية املنظمة، وكذلك األهداف االسرتاتيجية اليت سيحققها األعضاء واجملتمع الدويل 

 1بدعم من املنظمة.
فة، مشاورات داخلية وخارجية مكثّ  تضّمنت عقداإلطار االسرتاتيجي من خالل عملية شاملة وشفافة  وضعومت  -3

اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي للفرتة وتستند هذه الوثيقة إىل  واجتماعات للجهاز الرائسي، ومشاورات غري رمسية.
دورات جلنة  املنبثقة عنوالتوجيهات  2025،2-2022واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  2022-2031

اليت عقدت خالل شهري نوفمرب/تشرين الثاين  اجمللسدورات و الربانمج واالجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية 
املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية وخمتلف االجتماعات غري  الصادرة عنوالتوجيهات  2020،3وديسمرب/كانون األول 

 .2020خالل سنة  اليت ُعقدت الرمسية مع األعضاء
وكما أوضح  توقعات اقتصادية غري مؤكدة على املدى املتوّسط. معاإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  تزامن إعدادو  -4

 أن تبلغ نسبة التغيري يف من املتوقعيف أعمق ركود عاملي منذ عقود، و  19-تسّببت جائحة كوفيد 4صندوق النقد الدويل،
نكماش يف منو الناتج احمللي اإلمجايل اباجلائحة  وتتسبب .2020يف املائة يف عام  3.5- يمنو الناتج احمللي اإلمجايل العامل

يقّدر يف يف املائة( واالقتصادات النامية ) 2.4-يقّدر بنسبة )عرب البلدان املتقّدمة، والغالبية العظمى من األسواق الناشئة 
أفريقيا جنوب الصحراء يف يف املائة، و  3.2- بنسبة وآسيا الوسطى الشرق األوسطيف يف املائة، و  7.4- بنسبة أمريكا الالتينية

ومن احملتمل  وإنتاجية العمل والوظائف. 5 عن إحداث ضرر دائم كخسارة يف اإلنتاجيف املائة(، فضاًل  2.6- بنسبة الكربى
، مع زايدة 2020مليون شخص يف عام  115و 88يعانون من الفقر املدقع مبا يرتاوح بني  منأن يؤدي ذلك إىل زايدة عدد 

 2021.6مليون شخص يف عام  35و 23حمتملة إضافية ترتاوح بني 
هذا السيناريو، يُعّد التنسيق والتعاون على املستوى العاملي، فضاًل عن االلتزام املعّزز ابلسياسات املستدامة ظّل ويف  -5

 من األمور احلامسة األمهية.طويلة األجل، الوالقيام ابإلصالحات الالزمة لدعم اآلفاق 

                                                      
 .C 2009/REPالوثيقة  1
 .CL 165/3الوثيقة  2
 .CL 165/REPو CL 165/10و CL 165/9الواثئق  3
 .، صندوق النقد الدويل2021يناير/كانون الثاين النشرة االقتصادية العاملية،  4
 .2025-2020تريليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  28و 2021-2020تريليون دوالر أمريكي خالل الفرتة  11قدر اخلسائر الرتاكمية حبوايل تُ  5
 .PovcalNet، 2020الفقر والرخاء املشرتك  ،البنك الدويل 6
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بقوة يف أهداف التنمية  متجّذرويسرتشد اإلطار االسرتاتيجي برؤية املنظمة واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء وهو  -6
كما يسّلط الضوء على أمهية أن تكون املنظمة حديثة وكفؤة وأن تكون عامل متكني مرن للتغيري، وحيّدد جماالت  املستدامة.

 املنظمة لبناء بيئة متكينية مثالية.تركيز 
 اإلطار االسرتاتيجي ما يلي: وضعوتشمل العناصر األخرى اليت اسرتشد هبا  -7

العقود القادمة يف حماولة لتكوين  خاللاليت ستؤثر على األغذية والزراعة االجتاهات والتحدايت العاملية استعراض  (أ)
الغذائية يف الوقت احلايل واليت الزراعية و الريفية والنظم  فهم عميق للتحدايت اليت تواجهها الزراعة والتنمية

 ؛ستواجهها يف املستقبل وضمان معاجلتها بشكل مناسب يف الطريقة اليت تؤدي هبا املنظمة عملها

اليت عرّب عنها املدير العام املتمثلة يف بناء منظمة مفعمة ابحليوية واالبتكار يف عامل تّتسم فيه  الرؤية اجلديدةو  (ب)
وسبل عيش الناس ورفاهم، وصون  ،التحّدايت ابلتعقيد والرتابط وحيث ال ميكن معاجلة قضااي األغذية والزراعة

 ؛املوارد الطبيعية أيًضا بشكل منفصل

اليت تبنّي  ،إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، أي الفضائل األربع املتمثل يف تنظيميالواملبدأ  (ج)
تعكس األبعاد االقتصادية واالجتماعية اليت حتقيق خطة أهداف التنمية املستدامة و  دعماملنظمة  تعتزمكيف 

 .رتاتيجي وموّجه حنو النظماتباع هنج اسمع تشجيع يف الوقت نفسه  ،والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائية
اإلطار الشامل خلطة  ضمن بفضل عشرين جمااًل ذي أولوية براجمية بدرجة أكربللمنظمة إطار النتائج توضيح و  (د)

 ؛، والذي يستند إىل أهداف التنمية املستدامة ويرّكز على املقاصد األكثر صلة بواليتها2030عام 

واملخاطر وأوجه عدم اليقني األخرى  19-جائحة كوفيد تطرحه" يف سياق التحدي العاملي الذي اجلديد واقعالو" (ه)
من أجل االستفادة ممّا تتمتع به من خربة  اواضحً  ااحملتمل ظهورها يف املستقبل، وضمان اعتماد املنظمة هنجً 

السائد يف ، رًدا على التغيري مستقبالً و  افنية وتشكيل معامل استجابة اجملتمع العاملي ودعمها والتأثري فيها حاضرً 
 العاملي.املشهد 

 والتحدايت الكربى املقبلة 2030خطة عام  - ألف
أننا ننتج ما  ومعسبعني املاضية منذ إنشاء املنظمة، الرغم التقّدم اهلائل الذي مت إحرازه يف السنوات اخلمس و  -8

ويعاين ماليني  .19-مليون شخص يعانون اجلوع حىت قبل جائحة كوفيد 690 كانيكفي من األغذية إلطعام العامل،  
يعاين عدد متزايد بشكل مثري للقلق من زايدة الوزن عرب مجيع األعمار والطبقات كما ايت الدقيقة،  آخرون من نقص يف املغذّ 

ا يسلط الضوء ممص إضايف، مليون شخ 132وأّدت اجلائحة إىل زايدة عدد من يعانون من نقص يف التغذية إىل  واحلدود.
 حتدثوكما أوضح األمني العام يف خطابه األخري أمام اجلمعية العامة،  الغذائية يف العامل وضعفها.الزراعية و على أمهية النظم 

يواجه إذ ألمن الغذائي، انتكاسات كبرية يف حتقيق امن األماكن،  كثرياجلائحة املقرتنة ابلصراعات واالضطراابت، يف ال
 7ني األشخاص خطر اجملاعة.مالي

                                                      
 .2020سبتمرب/أيلول  22كلمة األمني العام أمام اجلمعية العامة،   7
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وال تزال مّحى  وال تزال أسواق املواد الغذائية تعاين من أوجه عدم يقني بفعل توقعات ضعف النمو االقتصادي. -9
اخلنازير األفريقية والتفشي الكارثي للجراد الصحراوي يشكالن كوارث كبرية، تضاف إىل التهديدات والصدمات النامجة 

ر سبل العيش لـنحو الغذائية، اليت توظف أكثر من مليار شخص بشكل مباشر وتوفّ الزراعية و النظم أما   املناخ.عن تغرّي 
تشهد اآلن اختالالت قد تؤدي على األقل إىل تعطيل املداخيل بشكل مؤقت، وابلتايل فمليارات شخص آخرين،  3.5

 شخص على األغذية. اتمليار  1.5تعيق حصول 
عضائها إلعادة أتكيد قيادة املنظمة وموقعها بصفتها وكالة األمم فرصة للمنظمة وأوميّثل هذا الوضع غري املسبوق  -10

املتحدة املكّلفة ابلقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي على املستوى العاملي مع احلفاظ على موارد كوكب 
الغذائية يف حتقيق الزراعية و النظم  ؤديهالذي ت وهناك اعرتاف متزايد ابلدور األساسي األرض واحلّد من التأثري على البيئة.

، بناء النظم الغذائية املستدامة وأمناط 2019تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام وقد حّدد  .2030خطة عام 
قبل خمتلف ع العمل املرّكز والتعاوين من ، حيث ميكن أن يسرّ "نقاط الدخول" السّت الرئيسيةالتغذية الصحية كإحدى 

وتوفّر املبادرات العاملية الكربى مثل قمة األمم املتحدة بشأن  أصحاب املصلحة التقّدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ويتمّثل حجر الزاوية لوجودان، وهو يف صميم خطة التنمية  فرصًة اترخييًة إلعادة البناء بشكل أفضل. ةالنظم الغذائية املقبل

 بطريقةالغذائية بتوفري أمناط غذائية صحية للجميع الزراعية و ، يف كوكب صحّي يسمح لنظمنا 2030م املستدامة لعا
 .ةمستدام

 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
دون أتخري حلماية سبل العيش ولتحويل نظمنا من أن نتحّرك اليت يشهدها العامل  املتناميةتهديدات التطّلب ت -11

موجودة  2030وإن خطة عام  على النتائج املستدامة. افظةالغذائية من أجل محاية كوكبنا يف املستقبل واحملالزراعية و 
 ولكن جيب أن يقابل اإلمجاع التارخيي احمليط بتبّنيها تصميم سياسي على تنفيذها. إلرشادان.

ومن  رؤية جديدة لإلنسانية. ، وقّعت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ابإلمجاع على2015ويف سبتمرب/أيلول  -12
 قاصدوامل أهداف التنمية املستدامة السبعة عشرمع  2030خالل ربط املبادئ العامة ابملعايري التفصيلية، ترسم خطة عام 

ورؤيتها  لزم اجملتمع الدويل بشكل مباشر ابلقضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية.فهي تُ  واملؤشرات املتصلة هبا مسارًا جريًئا.
ال ُيرتك رؤية  -هي رؤية تكون فيها احلياة الصحية واملزدهرة والكرمية، املتجذرة يف النظم البيئية املزدهرة، حقيقة للجميع 

 .فيها أحد خلف الركب
، والكوكب، اإلنسانمخسة مبادئ أساسية تغذي مجيع أهداف التنمية املستدامة، وهي:  2030وحتتضن خطة عام  -13

كيف تشّكل أهداف التنمية املستدامة إطارًا متداخاًل واحًدا   املبادئ األساسية اخلمسةالم، والشراكة. وتربز واالزدهار، والس
 التقدم احملرز على صعيد مبدأ آخر ويدعمه. أن يوازنالتقدم احملرز على صعيد مبدأ أساسي واحد  جيب علىوكيف 

يف العديد من األماكن، ولكن بشكل عام، مل تتقّدم اإلجراءات لتحقيق األهداف ابلسرعة  تقّدمويتّم اليوم إحراز  -14
وقد حدد  .2030بعقد من العمل الطموح الالزم لتحقيق األهداف حبلول عام  2020وقد بّشر عام  والنطاق املطلوبني.

يًضا اجتاه دعم املنظمة ألعضائها مع الدعوة إىل تسريع احللول املستدامة ألكرب التحدايت يف العامل، بدًءا من عقد العمل أ
خارطة  2030وتعترب خطة عام   املناخ وعدم املساواة وسد فجوة التمويل.الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني، وصواًل إىل تغرّي 

 يًعا وإن تنفيذها ضرورة لبقائنا.الطريق للتوصل إىل العامل الذي نريده مج

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/
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جيب أن تكون ألمم املتحدة، لتأسيس اإعالن االحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني  شّدد عليهوكما  -15
وتستلزم روح "حنن الشعوب" املشاركة الكاملة  الشعوب حمور كل جهودان وجيب إيالء اهتمام خاص ابألشخاص الضعفاء.

 8والتنمية".املفقودة من أجل السالم  احللقةيف مجيع اجملاالت، واملشاركة مع الشباب، وهي " ومتكني النساء والفتيات
 حتويل العامل من خالل األغذية والزراعة

 وإىل تذليل الت حتويلية وهُنج متكاملةوأهداف التنمية املستدامة إىل حتوّ  2030تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  -16
والكوكب  الشعوببني  الربطيف تقّر ابلدور األساسي الذي تؤديه الزراعة املستدامة هي املستدامة و  حلواجز اهليكلية للتنميةا

 واالزدهار.
 واملذكور - القضاء على اجلوع - 2ويدعم مفهوم األمن الغذائي، املذكور صراحة يف هدف التنمية املستدامة  -17

وهو ال ينفصل عن احلاجة  .2030مجيع أجزاء خطة عام  -أغذية آمنة ومغذية للجميع  - مفهوم األمن الغذائي ضمًنا يف
على الصمود، وإدارة املوارد احمللية  اتاجملتمع امللّحة إىل القضاء على احلرمان الشديد، ومعاجلة حتدايت املناخ، وبناء قدرة

ل جذري يف نظمنا إجراء حتوّ  2030حتقيق خطة عام  وابختصار، يتطّلب الطبيعية والتنوّع البيولوجي الغين بشكل مسؤول.
 الغذائية.الزراعية و 

خارج املسار الصحيح، تصبح احلاجة إىل إشراك مجيع اجلهات  2030وعندما يكون العديد من أهداف خطة عام  -18
وتتطّلب  أكثر إحلاًحا. -من املستوى الدويل إىل اإلقليمي إىل الوطين  -الفاعلة مبزيد من الفعالية على مجيع املستوايت 

حتّدايت اليوم التعاون، ليس فقط عرب احلدود ولكن عرب اجملتمع أبسره، مع أصحاب املصلحة املعنّيني، مبا يف ذلك املنظمات 
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومؤسسات البحوث واألوساط 

 9ن.و والربملانيميية األكاد
املداوالت اليت جرت خالل قمة أهداف التنمية املستدامة عليه وأكّدت  تقرير التنمية املستدامة العاملي وكما برز يف -19

غذائية مستدامة، زراعية و من أهداف التنمية املستدامة ونظم  2، فإن اإلجراءات الرامية إىل حتقيق اهلدف 2019يف عام 
التقّدم عرب معظم األهداف واملقاصد األخرى، وتساعد على تعظيم النتائج وتوسيع نطاقها، مع حتديد ع من وترية ستسرّ 

 وابختصار، لتحويل العامل من خالل األغذية والزراعة جيب علينا القيام مبا يلي: .أيًضا املقايضات احملتملة ومعاجلتها
الغذائية لتغذية الشعوب ورعاية كوكب األرض الزراعية و وحتويل النظم  (2)حاد؛  تنازيلإعادة مستوايت اجلوع إىل خط  (1)

ل الريفي واالستثمار صراحة يف الفئات السكانية وااللتزام ابلتحوّ  (3)وبناء سبل عيش ونظم إيكولوجية قادرة على الصمود؛ 
 .خلف الركب بلد أو شخصترك أي الضعيفة للحد من أوجه عدم املساواة وعدم 

 لنظم الغذائيةلاملتحدة قمة األمم 
لنظم الغذائية اليت دعا إليها األمني العام لألمم املتحدة، عملية ميكن من خالهلا صياغة لستوفر قمة األمم املتحدة  -20

هنج للنظم الغذائية بشكل أفضل وحتسني املواءمة بني مبادرات اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي لدعم النظم الغذائية 
 .والغذائية وتعترب القمة حافزًا لتحويل النظم الزراعية اليت يتم الرتويج هلا. األكثر استدامة

                                                      
 .A/RES/75/1الوثيقة  8
 .A/RES/75/1 القرار 9
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الذي يوجد مقره يف روما من أمانة القمة الذي  الشقّ وتستضيف املنظمة  .للتغيريوستعمل املنظمة كُميّسر وممّكن  -21
ائية كمدخالت يف مسارات العمل واحلوارات الغذالزراعية و يركز على ضمان توفري األدلة واملعرفة والبياانت املتعلقة ابلنظم 

اخلرباء  اليت يشارك رئيس العلماء ورئيس اخلاصة ابلنظم الغذائية على املستوى القطري، ابلتعاون الوثيق مع اللجنة العلمية
مباشر  كما أن املنظمة هي أيًضا وكالة األمم املتحدة األساسية اليت تدعم بشكل .االقتصاديني يف املنظمة يف عضويتها

 وتشارك يف مجيع مسارات العمل األخرى. مسار العمل األول بشأن "ضمان حصول اجلميع على غذاء مأمون ومغٍذ"
حول كل مسار عمل، وسلسلة من الواثئق حول  مقتضبةواثئق علمية  إبعدادوتقوم اجملموعة العلمية، بدعم من املنظمة، 

من قياس املقايضات املتأتية عن خمتلف اإلجراءات مبا ميّكن عام للتوازن  ، ومنوذجمجلة أمور من بينها التعاريف واملفاهيم
 .اليت أوصت هبا القمة

ل والتحوّ  (2)مأمون ومغٍذ؛  طعامضمان حصول اجلميع على  (1) مسارات العمل اخلمسة للقّمة، وهي: ساعدتو  -22
 ؛وتعزيز سبل العيش املنصفة (4)؛ ذي األثر اإلجيايب على الطبيعة وتعزيز اإلنتاج (3)إىل أمناط االستهالك املستدامة؛ 

االت اجمل بلورةحتديد و  عملية على توجيه، أوجه الضعف والصدمات والضغوط يف مواجهة وبناء القدرة على الصمود  (5)
 .سرتاتيجيللمنظمة يف اإلطار اال الرباجمية ذات األولوية

تتيح فرًصا مهمة للمنظمة لزايدة  2021لنظم الغذائية لعام لويف حني أن العملية املؤدية إىل قمة األمم املتحدة  -23
األكثر كفاءة ومشواًل الغذائية الزراعية و نها لدعم النظم عالدعم الذي تقّدمه لألعضاء، فإن النتائج وإجراءات املتابعة الناجتة 

 سرتاتيجي.الطار ااإلستوجه عمل املنظمة ضمن وقدرة على الصمود واستدامة 

 التحّدايت والفرص العاملية - ابء
لتسريع التفكري االسرتاتيجي بشأن التحّدايت والفرص العاملية، تضطلع املنظمة بعملية االستشراف االسرتاتيجي  -24

عرفة بشأن التحّدايت والتهديدات ، ولتبادل امل2030يف املنظمة هبدف زايدة التأّهب والفعالية يف تقدمي الدعم خلطة عام 
 الغذائية حنو االستدامة.الزراعية و والفرص املتاحة لتحويل النظم 

وإجراء مسح لعينة من  (2) ؛استشارة اخلرباء الداخليني (1)وتتكّون العملية من عّدة مراحل تشمل ما يلي:  -25
وإعداد واثئق فنية خمتارة عن االجتاهات الرئيسية والتحدايت الناشئة للنظم  (4) ؛واستشارة اخلرباء اخلارجيني (3) ؛املوظفني

وسينتج عن هذه  .وتعرض نتائج عملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة حىت اترخيه، يف هذه الوثيقة الغذائية.الزراعية و 
 .الزراعةمستقبل األغذية و من سلسلة املنظمة بعنوان  العملية أيًضا تقرير رئيسي كجزء

 للنظم الزراعية والغذائية احلامسة األمهية الدوافع
وهي بيئية القتصادية و االجتماعية و ا رئيسًيا على األصعدة االحمرك   عامالً  18حّددت مشاورة اخلرباء الداخليني  -26

، شاملة دوافعمنها  ستّ  يشّكلو  .1اجلدول مرتابطة حالية وانشئة تؤثر على النظم الغذائية والزراعية كما هو مبني يف عوامل 
األخرى بشكل خاص على الوصول إىل األغذية، وسبل العيش، وإنتاج األغذية والزراعة، وعمليات  12الـ الدوافعبينما تؤثر 

 .الدوافعتفاصيل إضافية عن  1امللحق وترد يف  التوزيع، والنظم البيئية.



10 C 2021/7 

 للنظم الزراعية والغذائية واالجتاهات ذات الصلة احلامسة األمهية الدوافع - 1اجلدول 
 )الشاملة( النُظمية دوافعال - لفأ

 تغيريهالطلب على األغذية و إىل زايدة  ؤديتمن املتوقَّع أن اليت  التوّسع احلضري والديناميكيات السكانية -1
دائًما النتائج املتوقَّعة جلهة التحّول  ال حتقق اليتالنمو االقتصادي والتحّول اهليكلي وتوقعات االقتصاد الكلي  -2

 االقتصادي الشامل للمجتمعات
 الغذائية ببعضها البعض على الصعيد العامليالزراعية و اليت تربط النظم أوجه التكافل بني البلدان  -3
والتكنولوجيات ، ما يسمح بصنع القرارات توليد البياانت الضخمة، ومراقبتها واستخدامها وملكّيتها -4

 االبتكارية يف الوقت احلقيقي، وأيًضا يف قطاع الزراعة
 ، مبا يف ذلك تلك القائمة على املوارد والطاقةحاالت عدم االستقرار السياسي والنزاعات املتزايدة -5
 صعب التنبؤ هباياليت تتجّسد يف الوقوع املفاجئ لألحداث واليت عدم اليقني  أوجه -6

 اليت تؤثر مباشرة على احلصول على األغذية وسبل العيش الدوافع - ابء
الفقر أو حالة من ، مع نسبة كبرية من السكان الريفيني الذي يعيشون يف ةاحلضرييف املناطق الريفية و الفقر  -7

 الفقر املدقع
اجلنسني، واحلصول الذي يّتسم بتباينات كبرية يف الدخل، وفرص العمل، وعدم املساواة بني انعدام املساواة  -8

 والعبء املايل غري املنصف ،على األصول، واخلدمات األساسية
من القرن املاضي  تاليت هي من حيث القيمة احلقيقية أقل مما كانت عليه يف السبعينا 10،أسعار األغذية -9

التكاليف ال تعكس من القرن املاضي، وإن كانت  ولكنها أعلى مما كانت عليه يف الثمانينات والتسعينات
 االجتماعية والبيئية الكاملة لألغذية

 على عمليات التوزيعاملنتجات الغذائية والزراعية و اليت تؤثر مباشرة على إنتاج  دوافعال -جيم 
مبا فيها التكنولوجيات األحيائية والرقمنة( والُنهج ) األكثر ابتكارًا التكنولوجياتمبا يف ذلك االبتكار والعلوم  -10

 ، من بني مجلة أمور(ملواردعلى ا واحملافظة ، والزراعة العضويةاإليكولوجية الزراعة)النظمية 
 يةكون غري كافت غالًبا ما يت، الالغذائيةالزراعية و يف النظم  ةالعام اتاالستثمار  -11
 مبا يف ذلك يف بسبب مكننة اإلنتاج وحتّوله الرقمي،اليت تزداد كثافة الرساميل/املعلومات يف عمليات اإلنتاج  -12

 قطاعي األغذية والزراعة
الغذائية الزراعية و ل حتداًي لقدرة النظم ، الذي ميثّ تركيز األسواق على املدخالت واملخرجات الغذائية والزراعية -13

 نصافهاعلى الصمود وإل
متزايد اختاذ خيارات ملستهلكني الذين يُطلب منهم بشكل ا  سلوك، الناجتة عن تغرّي أمناط االستهالك والتغذية -14

معّقدة بشأن احملتوى الغذائي وسالمة ما أيكلونه، وحيث يكون حتويل طلب املستهلك يف اجتاه أمناط األكل 
 الصحّية أمرًا أساسًيا

                                                      
وهو يتألف من  األسعار الدولية لسّلة من السلع الغذائية األساسية.وهو مؤشر لقياس التغرّي الشهري يف  ،مؤشر املنظمة ألسعار األغذيةحبسب قياس  10

 .2016-2014حصة الصادرات لكل جمموعة من اجملموعات خالل الفرتة توسط متوسط مؤشرات أسعار مخس جمموعات من السلع األساسية مرّجحة مب

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
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 املتصلة ابلنظم البيئية الدوافع -دال 
 البيولوجي والرتبة، مبا يف ذلك تدهور األراضي واملياه والتنوّع ندرة املوارد الطبيعية وتدهورها -15
، اليت قد تزداد يف املستقبل بسبب االجتاهات املتزايدة يف اآلفات واألمراض اإليكولوجيةاألوبئة وتدهور النظم  -16

والتزايد  ،املناطق الربيّة والغاابت، ومقاومة مضادات امليكروابت ي الزراعة علىالنباتية العابرة للحدود، وتعدّ 
 واستهالكها يف إنتاج املنتجات احليوانية

الذي يؤثر  مبا يف ذلك الظواهر املناخية املتطرفة وتقّلب درجات احلرارة وأمناط هطول األمطار،تغرّي املناخ،  -17
املناطق الغذائية واملوارد الطبيعية، ومن املتوقع أن يسرّع وترية اجلوع والفقر يف الزراعية و ابلفعل على النظم 

 الريفية
حيث يتزايد تطوير األنشطة االقتصادية املتعّلقة بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء  "االقتصاد األزرق" -18

املائية على املستوى العاملي، وتتطّلب املقايضات الناشئة وضع سياسة سليمة تدمج احللول التقنية واالجتماعية 
اإليكولوجية لنظم اإلنتاج، ومشاركة أصحاب املصلحة عرب القطاعات  واالقتصادية، ومبادئ استعادة النظم

 الغذائية التحويليةالزراعية و يف سياق النظم 

  ذات األولوية التغيري حمّفزات حتويل النظم الزراعية والغذائية:
واألهداف العاملية للمنظمة تشخيًصا للنظم الزراعية والغذائية احلالية وفهًما لطرق  2030يتطّلب حتقيق خطة عام  -27

 حتفيز عمليات حتويل النظم الزراعية والغذائية أو تسريع وتريهتا من أجل حتقيق األهداف املؤسسية.
 والتجهيز والتوزيع واالستهالك أي اإلنتاج األّويل -يف النظم الزراعية والغذائية تقريًبا كافة وتنطوي األنشطة الرئيسية   -28

جوانب حرجة وأوجه على إىل جانب أوجه تفاعلها مع النظم االجتماعية واالقتصادية والبيئية،  -والتصريف وما إىل ذلك 
" الرئيسية للنظم الزراعية والغذائية، فضاًل عن الدوافعوتنشأ اجلوانب احلرجة بسبب اجتاهات معّينة يف " .ضعف وخماطر

ويتم اإلقرار، على حنو متزايد، أبن العوامل  ف يف الشكل املؤسسي وعمليات غري مناسبة على مستوى احلوكمة.أوجه ضع
 املتزامنة تساهم يف استحداث خماطر وأوجه عدم يقني متعددة يف النظم الزراعية والغذائية.

أو عوامل تدعم العمليات التحويلية " اليت تُعترب نقاط انطالق فّعالة احملفزات ذات األولويةويرد أدانه عدد من " -29
النظم  على نُُظميةومن املتوّقع أن تتفاعل هذه احملّفزات مع بعضها البعض وحتدث آاثرًا  ".هبدف االبتعاد عن "العمل كاملعتاد

 .الزراعية والغذائية
 املؤسسات واحلوكمة

(، مؤسسات وحوكمة أكثر قوة تتطلب العمليات التحويلية، كشرط مسبق )عامل متكيين يف املراحل األولية -30
وهي ضرورية داخل النظم الزراعية  ف.، مبا يف ذلك احلوكمة التنظيمية الفّعالة والقابلة للتكيّ ساءلةوشفافية وخاضعة للم

والقنوات اليت تربط بني خمتلف عناصر  الدوافعوالغذائية وخارجها على حد سواء ألن احلوكمة واملؤسسات تؤثر على كل 
العمليات والقواعد اخلاصة بتغرّي املناخ وغريها من خماطر  ،مثاًل  ،وهي تشمل النظم الزراعية والغذائية وغريها من النظم.

 ،االغذائية على املستوايت كافة )إنتاج األغذية وجتهيزهالزراعية و الكوارث واألزمات وحاالت الطوارئ، وحوكمة النظم 
تساهم يف حتقيق السالم وما إىل ذلك(، وآليات  ،واستهالك األغذية ،وجودة األغذية ،وسالمة األغذية ،والتجارة ابألغذية
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ونظرًا إىل تعدد املسائل املطروحة وعالقاهتا  ، واملؤسسات املعنية ابلقضاء على الفقر واجلوع.الدائم والوقاية من النزاعات
 مة بشكل جيد مقرتنة بقواعد امتثال فّعالة.ات مؤسسية واضحة وحمددة ومصمَّ البينية، ال بّد من وضع آلي

الفراغ املؤسسي بصورة خاصة يف التباين بني املسائل املطروحة على املستوى العاملي، مثل تدّفق  يتجلىوعموًما،  -31
لية اليت أتججها ديناميكيات خارجية، ، والنزاعات الدولية، أو النزاعات احملالعاملية ومسائل تغرّي املناخرأس املال الدويل، 

وتوليد البياانت الضخمة وختزينها واستخدامها والسيطرة عليها من جهة، وزايدة ضعف معظم البلدان السيادية يف جمال 
ومن الواضح أن حجم معظم البلدان، مع بعض االستثناءات، صغري جًدا للتأثري،  حوكمة هذه املسائل من جهة أخرى.

 حد ما، على هذه الديناميكيات العاملية.ه إىل أقلّ 
 وعي املستهلكني

يتم التشديد على احلاجة إىل زايدة وعي املستهلك واستغالل هذا الوعي يف ما يتعّلق بنوع األغذية املستهلكة  -32
الك، وكميتها وسالمتها، وكذلك بشأن املهدر من األغذية وغريه من اآلاثر الواسعة النطاق الناشئة عن خيارات االسته

معّينة عن طريق اآلاثر املرجتعة.  دوافععلى اعتباره حمّفزًا يؤثّر بشكل مباشر على نواتج معّينة للنظم الزراعية والغذائية، وعلى 
ويشعر الشباب أن مستقبلهم  .ياملناخ ابلعملوحيرص جيل الشباب، بصورة متزايدة، على إحداث تغيري يف ما يتعّلق مثاًل 

يقودوا تدرجيًيا عمليات خاصة ابلتنمية أن م بشكل أكرب أن يسعوا إىل حتقيق ُمُثل أخالقية، و على احملّك ويرّجح هل
ن عمليات معّينة موالسياسات، ويصبحوا ابلتايل حمّفزًا للتغيري، مبا يف ذلك ابلنسبة إىل املشاكل البيئية واالجتماعية الناجتة 

ويّتسم وعي املستهلك بشأن االستهالك  يف القسم السابق أعاله. إلنتاج األغذية ومشاكل هيكلية أيًضا، كما ورد وصفه
 الغذائي وغري الغذائي أيًضا ابألمهية يف ضوء أوجه الرتابط املوجودة بني القطاعات وعرب البلدان.

على حتديد آراء املستهلكني وسلوكهم عن طريق تيسري  أيًضا وتؤثّر وسائل التواصل االجتماعي بشكل متزايد -33
من جهة، ومن خالل الرتويج  19-بني احلكومات واملواطنني، مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ مثل جائحة كوفيد التواصل

 التجاري اهلادف الذي يؤثّر على تفضيالت املستهلكني من جهة أخرى.
 وتوزيع الثروات الدخل

ًة ميكن من خالهلا احلد من أوجه وتوزيع الثروات بني اجملتمعات وعربها قنا الدخلتُعترب الضرورة امللّحة لتحسني  -34
 الدخلومن الصعب حتسني األمن الغذائي والتغذية ما مل يتم حتسني  التفاوت، مبا يف ذلك الفقر يف املناطق احلضرية والريفية.

ية يف حني تتكدس الثروات العامل 12وال ميكن ملليارات األشخاص مثاًل حتّمل كلفة أمناط غذائية مغّذية، 11وتوزيع الثروات.
كما قد يؤثّر احلد من التفاوت عرب البلدان وداخل البلد الواحد بشكل إجيايب على  لدى فئات صغرية من السكان.

 السياسي.و  االستقرار اجلغرايف
املداخيل يف النظام تلك ويعين توفري املزيد من فرص جين املداخيل توسيع القنوات اليت يتم من خالهلا توزيع  -35

وجيب ضمان إاتحة فرص العمل املنصفة للعاملني  صادي أيًضا.تواحلفاظ على نشاطها، أثناء الرتاجع االقاالقتصادي برّمته 
 مقابل أجر عرب القطاعات االقتصادية، مع ضرورة تقاسم األرابح بشكل منصف بني أصحاب رؤوس األموال.

                                                      
 .من أهداف التنمية املستدامة واملقاصد ذات الصلة 2و 1اهلدفان  11
 .2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  12
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 املبتكرة والنُهج التكنولوجيات
ولوجية" املبتكرة من أجل حتقيق ما يلي: زايدة اإلنتاج مع استخدام يتم االعتماد بشكل كبري على احللول "التكن -36

وما إىل ذلك(،  ،وارد )املياه، وتدهور األراضي، والفاقد من األغذية واملدخالت، وفقدان التنوّع البيولوجيقدر أقّل من امل
ومن  احلد من خماطر األوبئة واجلوائح.مبا يف ذلك كلفة األغذية املغذيّة، و  املنتجات الغذائية والزراعيةواحلد من أسعار 

تنهض ابلتقّدم أن و  ،وتستحدث فرًصا جديدة جلين املداخيل املعامالتاملرتقب أن تعزز التكنولوجيات املبتكرة أيًضا شفافية 
املوارد والزراعة املتكاملة  احملافظة علىزراعة ال، مبا فيها ميةالُنهج النظوتُعترب  الفين اإلمجايل مبوازاة تعزيز اإلدماج االجتماعي.

وتدعو  ".والزراعة احلرجية والزراعة اإليكولوجية، نقاط دخول لدعم تنمية القطاعات الناشئة، على غرار "االقتصاد األزرق
مزيد من األحباث، ابإلضافة إىل حتسني احلوكمة، هبدف معاجلة املسائل اهليكلية، على غرار الرتكيز إجراء  احلاجة أيًضا إىل

ملفرط مللكية البياانت الضخمة واستخدامها والسيطرة عليها، إىل جانب حتسني توزيع املداخيل عن طريق حتسني تقاسم ا
 األرابح.

النهج والنظم واألدوات  مجيعويتم اإلقرار بشكل متزايد "ابلرقمنة" وما يسّمى "ابلتكنولوجيات اجلديدة" اليت تشمل  -37
على غرار التعديل الوراثي )أو تعديل اجلينات(، ال سيما  األحيائيةعة من التكنولوجيات واالبتكارات املتاحة، مبا فيها جممو 

أو علم األحياء الرتكييب،  13كاس(-تكنولوجيا املتكررات املتكتلة ابنتظام القصرية التواتر واألنزميات املتعّلقة هبا )كريسرب
حباث اخلاصة ابألغذية والطب يف جماالت علوم اجلينوم وجتهيز تقّدم األ وإنّ  الذي يسمح برتكيب املادة الوراثية لكائن ما.

ويشهد  األغذية وتصميم العقاقري/تركيبها، قد يسفر بصورة متزايدة عن "أغذية شخصية" ملعاجلة حاالت صحية حمددة.
 هذا اجملال تطّورًا سريًعا مثة حاجة فيه إىل التوجيهات التنظيمية واإلشراف.

دث أيًضا فجوًة تكنولوجية تؤثّر على وجتدر اإلشارة إىل أن التكنولوجيا قد تشّكل عاماًل متكينًيا، إاّل أهنا قد حتُ  -38
 تكاليف االستثمارات األّوليةارتفاع املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية الذين قد ال يسعهم النفاذ إىل املنافع بسبب 

لكن ميكن لنشر التكنولوجيا واالبتكارات بشكل اسرتاتيجي أن يعاجل املقايضات بني و  .واحتياجهم إىل التدريب والتعليم
 .إىل أقصى حدّ  أهداف التنمية املستدامة وأن يقلل منها
 التحدايت والفرص احلالية والناشئة

ن التحدايت اليت واالجتاهات املذكورة آنًفا سلسلًة م الدوافعتطرح إدارة النظم الزراعية والغذائية وحتويلها يف سياق  -39
والتحدايت املتعّلقة مبحّفزات  (2) 14حتدايت شاملة ترتبط مباشرة ابألهداف العاملية للمنظمة، (1)ين مها: أتنقسم إىل جز 

 التغيريات التحويلية للنظم الزراعية والغذائية.
الرئيسية اليت  الدوافعواالجتاهات ذات الصلة ضمن التحدايت يضمن التفكري يف مجيع  الدوافعوإن إدراج خرائط  -40

والبيئات مرتابطة، نظرًا إىل الطبيعة املنهجية لألغذية والزراعة  الدوافعتؤثّر على النظم الزراعية والغذائية، على الرغم من أن كل 
 .اخلاصة هبا

                                                      
كاس جمموعة جديدة نسبًيا من التقنيات الرامية إىل إحداث تغيري دقيق يف التكوين الوراثي لكائن حي ما من دون نقل جينات حمّولة -ميّثل كريسرب 13

 عرب حدود األنواع.
مثاًل، يطرح النمو السكاين املتزايد  .2017يف تقرير مستقبل األغذية والزراعة لعام  ابالجتاهات والتحدايتمت حتديد حتدايت معّينة يف القسم اخلاص  14

 من السكان. ابطرادهواجس حيال قدرة النظم الزراعية والغذائية على إطعام عدد يرتفع 
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يل وليست التحدايت يف سياق حتويل النظم الزراعية والغذائية سلبية وحسب، بل تشّكل أيًضا فرًصا من أجل حتو  -41
الضوء، على الرغم من هتديدها سبل عيش  19-وعلى سبيل املثال، تسّلط جائحة كوفيد االقتصادات واجملتمعات يف العامل.

ب أبعداد هائلة من الوفيات، على الفرص الساحنة إلعادة البناء بشكل أفضل وحتويل النظم املليارات من األشخاص والتسبّ 
ويف الوقت عينه، يتم اإلقرار على حنو متزايد  يريات هيكلية مل تكن ممكنة يف السابق.تغ إجراءالزراعية والغذائية من خالل 
ما يتيح ابلتايل فرصة جديدة لتوفري أمناط  ،للربوتينات واملغّذايت الدقيقة والدهون "اجليدة" هامبسلع مثل األمساك كمصدر 

 غذائية صحية أقّل كلفة.
 ما يلي: للمنظمة ابألهداف العاملية مباشربشكل  التحدايت الشاملة املرتبطةتشمل و 

االحتباس معاجلة تغرّي املناخ وزايدة حّدة املخاطر الطبيعية من خالل احلد بصورة جذرية من انبعااثت غازات  -ألف
 .الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية العاملية واالقتصاد ككل، ابلشراكة مع وكاالت أخرى احلراري

 .الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود يف وجه الصدمات واملخاطر املناخيةجعل النظم و  -ابء
 .ضمان االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإعادة أتهيل قاعدة املوارد الطبيعيةو  -جيم
 .ضمان مسامهة العمليات اإلمنائية مجيعها يف القضاء التام على الفقر املدقع واملستمرو  -دال
مسامهة االسرتاتيجيات والسياسات كافة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله واحلفاظ على ضمان و  -هاء

 الطويل.هذه النتائج على املدى 
 ما يلي: التحدايت املرتبطة مبحّفزات التغيريوتشمل 

والعمليات اخلاصة ابحلوكمة واألطر القانونية  ،واالفتقار إىل التنسيق عرب القطاعات ،معاجلة أوجه ضعف املؤسسات -واو
 15.على املستوايت كافة، والتعامل مع مسائل اإلنفاذ وتداعياهتا على النظم الزراعية والغذائية

 .دعم البلدان واجملتمع العاملي املعين ابلتنمية لزايدة وعي املستهلك بشأن خيارات االستهالك التحويليةو  -زاي
املداخيل والثروات بني البلدان وضمن البلد الواحد، مبا يف ذلك التداعيات على النظم الزراعية وزيع مسألة تمعاجلة و  -حاء

 .والغذائية
من أجل حتسني إنتاجية األغذية  واملخاطر اليت قد تنشأ عنها "النظمية"إدارة التكنولوجيات املبتكرة والنهج و  -طاء

 والزراعة بشكل مستدام.
 األغذية والزراعة ووظائفها األساسيةمنظمة صائص خ - جيم

 لمنظمةلاخلصائص األساسية 
، بشكل واضح 2030تشري طبيعة التحدايت العاملية اليت تواجهها األغذية والزراعة والنهج املتوخى يف خطة عام  -42

وعملها يف املستقبل يف ابلتايل، يتعني النظر يف دور املنظمة  إىل أنه ال ميكن أن تتطرق املنظمة إىل هذه القضااي مبفردها.
أهم اخلصائص ومواطن القوة األساسية ألي منظمة هي تلك املتأصلة فيها واليت  وإنّ  ضوء خصائصها التنظيمية األساسية.

                                                      
ا عمل املنظمة القانوين ويف جمال احلوكمة أمرً  ويعدّ  أبمهية حيوية لبناء مؤسسات قوية وشفافة وتعزيز احلوكمة اخلاضعة للمساءلة. تتسم القوانني واألنظمة 15

 .2030 لتحسني املؤسسات وآليات احلوكمة وترسيخ السياسات واالسرتاتيجيات من أجل حتقيق خطة عام حمورايً 
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ل ومثة خصائص أساسية متعددة متأصلة يف منظمة األغذية والزراعة ومتثّ  تنفرد هبا، واليت حتّدد مساهتا التنظيمية األساسية.
 16نفرد هبا املنظمة:مًعا ميزة ت

العمل  فة مبهمة شاملة من األعضاء تتمثل يففهي وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال األغذية والزراعة، املكلّ  (أ)
عاملًيا يف ما يتعلق جبميع جوانب األغذية والزراعة )مبا يف ذلك إدارة مصايد األمساك والغاابت واملوارد الطبيعية(، 

 .والتغذية يف سلسلة املساعدة اإلنسانية واإلمنائية أبكملهاواألمن الغذائي 
توفري منتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو كل لوتّتسم بوضعها احلكومي الدويل وحبيادها ومبا لديها من سلطة  (ب)

 .منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة
 .املنظمة ولديها سلطة أن تطلب من أي من األعضاء تقدمي معلومات متصلة بغرض (ج)
ميكن ختصيصها  اليتضمونة املوارد حًدا أدىن من املوميزانيتها العادية مستمدة من االشرتاكات املقررة اليت توفر  (د)

من أجل تعزيز وتكّملها مسامهات طوعية لألنشطة ذات األولوية اليت يتفق عليها األعضاء يف األجهزة الرائسية، 
 .معارف املنظمة وزايدة نطاق عملها

 .واسعة من اخلربات يف خمتلف جماالت واليتها ويعملون بطريقة متعددة التخصصات جمموعةا موظفون ميلكون ولديه (ه)
 ولديها وجود على املستوى القطري تدعمه فرق خرباء إقليمية وعاملية لالستجابة لطلبات البلدان واألقاليم. (و)

 الوظائف األساسية
ل أنواع وابلتايل، متثّ  احلامسة اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج.تُعّرف الوظائف األساسية أبهنا وسائل العمل  -43

وهي جماالت من املتوقع أن تؤدي املنظمة فيها دورًا قياداًي،  املنظمة األولوية يف خطة عملها. نسد إليهاستُ التدخالت اليت 
شركاء وأن تكثف جهودها التعمل مع  على املنظمة أن يتعنيويف مثل هذه احلاالت  ولكن ليس ابلضرورة دورًا حصراًي.

 الستحداث شراكات اسرتاتيجية وتفعيل هذه الشراكات.
، والعمل بشكل يف اجملاالت املتعّلقة بوالية املنظمة جتميع وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل البياانت واملعلومات -1

ملستهلكني والفجوات يف السياسات اخلاصة اب الدوافعمتضافر مع البلدان والشركاء اآلخرين يف التنمية لتحديد 
 .واالستثمارات، وتعزيز املنصات املشرتكة واستخدام األدوات التكنولوجية الناشئة

لنظم  وتيسري ودعم عمل البلدان والشركاء اآلخرين من أجل وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات -2
، مثل االتفاقات الدولية ومدوانت السلوك أكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة غذائيةزراعية و 

 .والتكنولوجيات ذات الصلة واألدوات الرقمية واملمارسات اجليدة وغري ذلك الفنيةواملواصفات 
وايت العاملية واإلقليمية الغذائية على املستالزراعية و وتيسري وتعزيز ودعم احلوار يف جمال السياسات اخلاصة ابلنظم  -3

 .، مبا يف ذلك االعرتاف الصريح ابملقايضات ومراعاهتاوالقطرية
عداد وتنفيذ ورصد وتقييم إل ،قدراتالتنمية  املؤسسات على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من خالل ودعم -4

 السياسات والربامج القائمة على األدلة واالستفادة من االستثمارات.

                                                      
 ..C 2017/7 Rev 1الوثيقة من  108الفقرة  16
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 أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامةغذائية زراعية و نظم  إقامة الشراكات والتحالفات من أجل وتيسري -5
احلكومات والشركاء يف التنمية ومنظمات  مع ا خلف الركب، مبا يف ذلكتعاجل أوجه عدم املساواة وال ترتك أحدً 

 .اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
 اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسّن من تطبيقهاإسداء املشورة ودعم األنشطة  -6

 يف اجملاالت ذات الصلة بوالية املنظمة.
، مبا يف ذلك ابملستهلكني، مع االستفادة من معارف والدعوة واالتصال على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية -7

 خصصة اتبعة لألمم املتحدة ودورها املوثوق كوسيط حمايد.املنظمة وبياانهتا وموقعها كوكالة مت

 إطار النتائج االسرتاتيجية -نظمة األغذية والزراعة ملتغيري النظرية  - دال
للمنظمة من حيث  الرؤية االسرتاتيجيةوهو حيّدد  حيّدد اإلطار االسرتاتيجي جدول أعمال املنظمة للمستقبل. -44

يتطّلب ذلك مراجعة صياغة  وال مسامهتها يف التغيريات التحويلية واهليكلية على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية.
وتنفيذ هنج براجمي مناسب ملعاجلة أهداف التنمية املستدامة فحسب، بل أيًضا كيفية عمل املنظمة عرب املستوايت التنظيمية 

 تعزيز النتائج املستدامة وحتقيق أقصى قدر من التأثري.ومع الشركاء ل
مسامهتها يف عمليات  استفادةويوضح هذا القسم كيف أعادت املنظمة تشكيل إطار النتائج اخلاص هبا لضمان  -45

على أفضل وجه من ميزهتا النسبية ابعتبارها وكالة متخصّصة اتبعة لألمم  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالقطري التنمية على املستوايت
 املتحدة.

للمنظمة، مبا يف ذلك النهج الرباجمي وكيفية عمل املنظمة عرب املستوايت  اجلديدمنوذج العمل  القسم )هاء(ويصف  -46
 .التنظيمية ومع الشركاء لتعزيز النتائج املستدامة وحتقيق أقصى قدر من التأثري

 رؤية املنظمة وأهدافها العاملية

 يسرتشد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد برؤية املنظمة واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء. -47
من اجلوع وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستوايت معيشة اجلميع، وخصوصًا  خاٍل عامل  رؤية املنظمة:

 الفئات األشد فقرًا، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
 الثالثة لألعضاء: األهداف العاملية -48

بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع األوقات القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيًيا على  -1
 ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياة ملؤها النشاط والصّحة؛ على غذاء كاٍف وآمنٍ 

التقدُّم االقتصادي واالجتماعي للجميع، مع زايدة إنتاج األغذية والنهوض ابلتنمية عجلة القضاء على الفقر ودفع و  -2
 العيش املستدامة؛الريفية وُسبل 

اإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، ملصلحة و  -3
 والقادمة.األجيال احلاضرة 
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 وأهداف التنمية املستدامة للمنظمة ةاالسرتاتيجي ةيسردال

كفاءة ومشوالً  أكثرنظم غذائية وزراعية التحول إىل ّجه اإلطار االسرتاتيجي يف سرتاتيجية اليت تو االتتمثل السردية  -49
، من دون ترك أي أحد إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلمن أجل وقدرة على الصمود واستدامة 

 خلف الركب.
 الفضائل األربع -1الشكل 

 
أهداف التنمية املستدامة  املنظمة املسامهة بشكل مباشر يف بلوغ تعتزم يبنّي كيف مبدأ تنظيمًيا الفضائل األربع ومتّثل -50

)احلد من أوجه عدم  10)القضاء على اجلوع( واهلدف  2)القضاء على الفقر( واهلدف  1اهلدف التوجيهية الثالثة، وهي 
أمر حاسم لتحقيق الرؤية الشاملة للمنظمة. دعم حتقيق خطة أهداف التنمية املستدامة األوسع نطاقًا، وهو يف ، و 17املساواة(

اتباع هنج  ابلتايلتشّجع ، و " األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائيةالفضائلوتعكس "
 اسرتاتيجي وموّجه حنو النظم يف مجيع تدخالت املنظمة.

ستخدم أهداف التنمية املستدامة تُ . و نظرية التغيري الشاملة للمنظمةأهداف التنمية املستدامة مكانة مركزية يف وحتتل  -51
لتعزيز الرتكيز  18ها،حتقيق ، مبا يف ذلك مجيع املؤشرات اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا أو املسامهة يفالرئيسية ومؤشراهتا

 األجل. املتوسط/طويلع التقدم احملرز والتعبري عن التطلعات على مستوى النتائج/األثر الوتتبّ 

                                                      
 .مبا يف ذلك احلد من أوجه عدم املساواة بني البلدان الغنية والفقرية، واملناطق احلضرية والريفية، والرجال والنساء 17

 )املساواة بني اجلنسني(،  5)القضاء على اجلوع(، و 2)القضاء على الفقر(، و 1املؤشرات ذات الصلة اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة   18
 )احلياة يف الرب(. 15)احلياة حتت املاء(، و 14)اإلنتاج واالستهالك املسؤوالن(، و 12)املياه النظيفة والنظافة الصحية(، و 6و
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اليت أهداف التنمية املستدامة ملسامهة بشكل مباشر يف حتقيق عدد من يسمح هلا اب فريداملنظمة يف وضع وإن  -52
على سبيل املثال، يشمل و  (.إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل) تطلعات املنظمة األربعةتتمحور حول 

، نظًرا إىل أمهية دعم التكثيف املستدام الفضائل األربعمجيع  احلياة حتت املاءمن أهداف التنمية املستدامة بشأن  14اهلدف 
إلنتاج تربية األحياء املائية، واالستثمار يف إدارة مصايد األمساك التحويلية واملبتكرة، وحتويل سالسل القيمة السمكية واالرتقاء 

 ال غىن عنه يف األمن الغذائي واسرتاتيجيات التغذية، من مجلة أمور أخرى. وجعل األمساك مكّوانً هبا، 
 أهداف التنمية املستدامة - 2 الشكل

 

املتمحورة املنظمة إطارها االسرتاتيجي وستحقق النتائج مقابل إطار النتائج اخلاص هبا من خالل الربامج وستنّفذ  -53
حد يف حتقيق أهداف التنمية  تقليل املقايضات إىل أدىن من أجل النظمالقائم على نهج ال، ابستخدام الفضائل األربعحول 

الغذائية، سرتكز املنظمة على تصنيف الزراعة مبا يتجاوز أغراض اإلنتاج الزراعية و لنظم النهج اخلاص اب ومن خالل املستدامة.
الصمود، وتعزيز االبتكارات، وحتفيز االستثمار واالقتصاد الكلّي لضمان األمن الغذائي وسبل العيش القادرة على 

 والشراكات بشكل أفضل.
 املقاصدتبتعد املنظمة عن  وأهداف التنمية املستدامة يف صميم اإلطار االسرتاتيجي، 2030وبوضعها خطة عام  -54

ابلنسبة إىل كلٍّ منها  لبلورة املقاصد املوكلة إليها والنتائج احملققة لغة مشرتكة وتستخدمواملؤشرات املصممة حسب الطلب 
 .على مستوى املنظمة ككل

 جماالت األولوية الرباجمية
من أجل سّد الفجوات  الفضائل األربعيف إطار  الربامج اليت ستنفذها املنظمة يةاجمالرب توّجه جماالت األولوية  -55

مقاصد خمتارة من أهداف التنمية هم يف هناية املطاف يف حتقيق ااحلرجة وهتيئة الظروف الالزمة لدفع التغيريات اليت ستس
بشكل مباشر للقضااي والتحدايت الناشئة عن عملية االستشراف  يةاجمالرب وتستجيب جماالت األولوية  املستدامة.

ل مجيعها ومتثّ  االسرتاتيجي يف املنظمة، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، وعمليات التشاور الرمسية وغري الرمسية األخرى.
، ما جيمع بني اّتساع 2030زة النسبية للمنظمة بصفتها وكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة يف املسامهة يف خطة عام املي

 ها.ارفوعمق خربة املنظمة الفنية ومع



C 2021/7 19 

كمواضيع فنية متعّددة التخصصات وقائمة على القضااي متّثل مسامهة   يةجماالت األولوية الرباجم ري صياغةوجت -56
ويتماشى ذلك مع تقييم إطار النتائج  املنظمة االسرتاتيجية يف مقاصد ومؤشرات حمددة ألهداف التنمية املستدامة.

أهداف براجمية ملموسة االسرتاتيجية للمنظمة الذي أوصى "بتحديث نظرية التغيري اليت يقوم عليها إطار النتائج لتحديد 
وجتّسد جماالت األولوية يف الربانمج مدى ترابط أهداف التنمية املستدامة وعدم قابليتها  19بقدر أكرب قائمة على القضااي".

 .للتجزئة
مع أهداف اهليكل التنظيمي للمقّر الرئيسي الذي  القائمة على القضاايالرباجمية ويتماشى إدخال جماالت األولوية  -57

 2020يه اجمللس يف يوليو/متوز وافق عل
من أجل هيكل منطي ومرن يهدف إىل ضمان الكفاءة والفعالية والتعاون بني  20

 القطاعات.
 العشرون املقرتحة يف اإلطـار االسرتاتيجـي. الرباجمية جماالت األولوية 2اجلدول وترد يف  -58

 الرباجمية العشرونجماالت األولوية  - 2اجلدول 
أهداف مقاصد  بيان الناتج يةالرباجمجمال األولوية 

  التنمية املستدامة
على املستوايت  وشاملة كفؤةضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة من خالل سالسل إمداد غذائية وزراعية   إنتاج أفضل

 ظل تغري املناخ والبيئةيف مبا يضمن وجود نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة  احمللية واإلقليمية والعاملية
اخلاص إبنتاج  1اجملال 
  االبتكار األخضر أفضل:

على نطاق صغري املنتجني  تشمل ومتكاملة خضراء جتارية وأعماللرايدة املشاريع  فرص هتيئة
نظم إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت املستدامة ودعمها من خالل  عرب، والضعفاء

 لتكنولوجيات والسياسات التمكينيةاالبتكار وا

 ،4-6 ،4-2 ،3-2
2-15 

اخلاص إبنتاج  2اجملال 
 التحّول األزرق أفضل:

من خالل سياسات  األكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة الزرقاءتعزيز نظم األغذية 
كنولوجية، ومشاركة وبرامج حمّسنة متعّلقة ابإلدارة املتكاملة القائمة على العلوم، واالبتكارات الت

 القطاع اخلاص

،2-2 ،1-2 
 14-2 ،14-4 ،

14-6 ،14-7 ،
 ج-14 ،ب-14

اخلاص إبنتاج  3اجملال 
  صحة واحدة أفضل:

أجل ضمان صحة  واحدة املعززة واألفضل أداًء منالصحة ودولية متكاملة للوطنية إقامة نظم 
، عن طريق حتسني الوقاية من اآلفات واألمراض، واإلنذار وسالمة البيئة اإلنسان واحليوان والنبات

 املبكر، وإدارة املخاطر الصحية الوطنية والعاملية، مبا فيها مقاومة مضادات امليكروابت

 8-15، د-3، 1-5

اخلاص إبنتاج  4اجملال 
صول صغار ح أفضل:

املنتجني على حنو منصف 
 لى املواردع

لى املوارد االقتصادية ع أكثرصول صغار املنتجني واملزارعني األسريني على حنو منصف حضمان 
والطبيعية، واألسواق، واخلدمات، واملعلومات، والتعليم، والتكنولوجيات، من خالل سياسات 

 وبرامج حمّسنةواسرتاتيجيات 

1-4 ،2-3 ،2-4 ،
9-3 

اخلاص إبنتاج  5اجملال 
 الزراعة الرقمية أفضل:

دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية اليت يسهل الوصول إليها من أجل حتسني فرص 
السوق واإلنتاجية والقدرة على الصمود يف السياسات والربامج املتعّلقة ابلنظم الزراعية والغذائية، 

فية للمجتمعات الري ميسورةمع الرتكيز بصورة خاصة على أتمني فرص الوصول املنصف وأبسعار 
 الفقرية والضعيفة

 ،ب-5، 1-4
 8-17، ج-9 
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةالرباجمجمال األولوية 
  التنمية املستدامة

 ألغذية املغذية وزايدةتشجيع اوحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك  القضاء على اجلوع تغذية أفضل
 فرص الوصول إىل أمناط غذائية صحية

اخلاص بتغذية  1اجملال 
أمناط غذائية صحية  أفضل:
 للجميع

انتقال السكان إىل أمناط غذائية صحية يف البيئات املؤسسية و لحق يف غذاء كاٍف األولوية لإسناد 
 والسياساتية والقانونية املتكاملة اليت تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع اخلاص وحتّفزها

3-1 ،3-2 ،3-4 ،
 ب-14، 12-8

اخلاص بتغذية  2اجملال 
التغذية للفئات  أفضل:

 األضعف

األمن الغذائي وسوء التغذية لدى األفراد األكثر ضعًفا والقضاء عليهما يف  انعدامشكل حتديد ي
مجيع السياقات، حمور تركيز السياسات واالسرتاتيجيات والربامج احملددة األهداف اليت وضعتها 

 البلدان ونّفذهتا

1-3 ،2-1 ،2-2 ،
3-1 ،3-2 

اخلاص بتغذية  3اجملال 
 للجميع آمنةأغذية  أفضل:

اعتماد السياسات والتشريعات املتكاملة واملتعددة القطاعات املتعّلقة بسالمة األغذية يف النظم 
 اجلهات املشّغلة وحتسني قدرات ووعي الزراعية والغذائية الوطنية، وتنفيذها من جانب احلكومات

 سلسلة القيمة واملستهلكنيل

2-1 ،2-2 ،3-2 

اخلاص بتغذية  4اجملال 
الفاقد احلد من  أفضل:

 واملهدر من األغذية

مجيع اجلهات الفاعلة يف  وضع خرائط طريق واضحة وخاصة وحمددة السياق لتمكني وحثّ 
سلسلة اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مستوى املستهلكني على احلد من الفاقد واملهدر 

 من األغذية، وتنفيذها من جانب احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية

2-1 ،2-2 ،12-3 

اخلاص بتغذية  5اجملال 
شفافية األسواق  أفضل:

  والتجارة

شفافية األسواق واملشاركة املنصفة فيها ويف سالسل القيمة العاملية والتجارة الدولية من حتسني 
  خالل تنسيق السياسات والقدرات البشرية واملؤسسية لصنع القرارات القائمة على األدلة

 ،ج-2، ب-2
 11-17، أ-10 

خفض وتعزيز استخدامها املستدام، ومكافحة تغرّي املناخ ) وإصالحهامحاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة  بيئة أفضل
أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة فات( من خالل نظم زراعية وغذائية ، وإعادة االستخدام، والتدوير، وإدارة املخلّ املخلفات

 على الصمود واستدامة
 اخلاص ببيئة أفضل: 1اجملال 

نظم زراعية وغذائية مكّيفة 
وختفف من مع تغرّي املناخ 

 حدة آاثره

متكني حتّول النظم الزراعية والغذائية وقدرهتا على الصمود لتحقيق أهداف االستدامة وأهداف 
 اتفاق ابريس، من خالل وضع ممارسات وسياسات وبرامج زراعية ذكية مناخي ا وتنفيذها

2-4 ،13-1، 
، ب-13، 13-2 

14-3 

 اخلاص ببيئة أفضل: 2اجملال 
أجل  من األحيائياالقتصاد 

 مستدامة وزراعة أغذية

حيقق التوازن بني القيمة االقتصادية والرفاه االجتماعي من جهة،  أحيائيتعزيز قيام اقتصاد 
واالستدامة البيئية من جهة أخرى، من خالل وضع سياسات وممارسات متكاملة قائمة على 

بتكارات التكنولوجية، والتنظيمية، األدلة وتنفيذها يف البيئات اجلزئية والكلية ابستخدام اال
 واالجتماعية

12-2 ،12-4 ،
12-5 
 

 اخلاص ببيئة أفضل: 3اجملال 
خدمات التنوع البيولوجي و 

النظم اإليكولوجية من أجل 
  والزراعةاألغذية 

الزراعة وتعزيز استخدام النظم اإليكولوجية البحرية حفظ التنوع البيولوجي من أجل األغذية و 
واخلاصة ابملياه العذبة وخدماهتا على حنو مستدام وصوهنا وإعادة أتهيلها، من خالل والربية 

 اعتماد سياسات وممارسات حمددة األهداف

2-5 ،14-4، 
 15-1 ،15-3 ،

15-4 ،15-6 
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أهداف مقاصد  بيان الناتج يةالرباجمجمال األولوية 
  التنمية املستدامة

 البلدانو  الريفيةو  املناطق احلضريةبني احلد من أوجه عدم املساواة )من خالل  النمو االقتصادي الشامل تشجيع حياة أفضل
 (الفقرية والغنية والرجال والنساء

 اخلاص حبياة أفضل: 1اجملال 
املساواة بني اجلنسني ومتكني 

 املرأة الريفية

لى املوارد، واخلدمات، والتكنولوجيات، واملؤسسات، عصوهلا حملرأة و اضمان املساواة يف حقوق 
مها هبا وإزالة القوانني واملمارسات املمّيزة بني والفرص االقتصادية، وصنع القرارات، وحتكّ 

 اجلنسني، من خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وأطر قانونية مراعية للمنظور اجلنساين

، أ-5، 5-4، 2-3
 ج-5

 اخلاص حبياة أفضل: 2اجملال 
 التحّول الريفي الشامل

الريفية مع ضمان مشاركة الفئات تسريع عملية التحّول الريفي الشامل وإعادة تنشيط املناطق 
منها، من خالل تنفيذ سياسات  فاعهاوانتشة بشكل متساٍو فيها الفقرية والضعيفة واملهمَّ 

 واسرتاتيجيات وبرامج حمددة األهداف

1-1 ،8-3 ،8-5 ،
10-1 ،10-2 ،
 ب-14، 10-7
 

 اخلاص حبياة أفضل: 3اجملال 
نظم غذائية مستدامة يف  إقامة

 املناطق احلضرية

األكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على متكني حتّول النظم الزراعية والغذائية احلضرية وشبه احلضرية 
اليت تتصدى للفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق احلضرية، الصمود واستدامة 

ل اعتماد ومتّكن األمناط الغذائية الصحية، وحتّفز التحّول الريفي الشامل واملستدام، من خال
سياسات وبرامج داعمة، وشروع أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني ابألعمال واالستثمارات 

 وتوسيع نطاقها

، أ-11، 2-1، 1-1
12-1 

 اخلاص حبياة أفضل: 4اجملال 
الزراعية حاالت الطوارئ 

 والغذائية

توفري املساعدة العاجلة على مستوى التغذية وسبل العيش للبلدان اليت تعاين من انعدام األمن 
الغذائي احلاد أو املعّرضة له، وتزويد سكان هذه البلدان ابلقدرات املناسبة للصمود يف وجه 

نساين الصدمات واملخاطر املستقبلية وإدارهتا على حنو أفضل، ابعتماد هنج الرتابط بني العمل اإل
 ومسامهته يف بناء السالموالتنمية 

1-5 ،2-1 ،2-2 ،
2-3 ،16-1 

 اخلاص حبياة أفضل: 5اجملال 
نظم زراعية وغذائية قادرة 

 على الصمود

تقوية قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل العيش على الصمود يف وجه الصدمات وعوامل اإلجهاد 
حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات احلوكمة الفعالة االجتماعي واالقتصادي والبيئي من خالل 

 لتنفيذ تدابري احلد من الضعف

1-3 ،1-5 ،2-4 

 اخلاص حبياة أفضل: 6اجملال 
 مبادرة العمل يًدا بيد

تسريع وترية التحّول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف الفئات األشّد فقرًا 
واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني مجيع أبعاد النظم الزراعية والغذائية 

 الصلة من خالل التحليل والشراكاتذات 

1-1 ،1-2 ،2-1 ،
، 1-10، أ-2، 2-2

10-2 

 اخلاص حبياة أفضل: 7اجملال 
  االستثمارات تعزيز

رتتب عنها آاثر واسعة النطاق على احلد تتسريع وترية التحّول إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة 
من أوجه عدم املساواة والقضاء على الفقر واجلوع من خالل زايدة االستثمارات العامة واخلاصة 

 ستقبليةاالستثمارات املوحتسني القدرات لالستفادة من 

-10، أ-2، ب-1
1 ،10-2، 
 5-17، ب-10 

عرض أكثر  2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022ويرد يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -59
مبا يف ذلك الفجوات الرئيسية اليت جتري معاجلتها وكيفية  21، جملاالت األولوية يف الربانمج وأطر النتائج اخلاصة هباتفصياًل 

حراز التقدم، إب لتعجيلارتباطها مبقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وكيف ستستفيد املنظمة من العوامل املسّرعة ل
ساسية للمنظمة، واملخاطر واملكوانت املواضيعية الرئيسية، مبا فيها اجلوانب املعيارية واجلوانب املتعّلقة ابلوظائف األ

 واملقايضات الرئيسية.
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 العوامل املسرعّة لدى منظمة األغذية والزراعة
 الفضائل األربع –أهداف التنمية املستدامة وحتقيق تطلعاتنا  بلوغمن أجل تسريع التقدم احملرز وتعظيم جهودان ل -60
يا واالبتكار والبياانت والعناصر التكنولوجستطّبق املنظمة أربعة عوامل مسّرعة شاملة ومشرتكة بني القطاعات، وهي:  -

مليارات شخص بشكل  10ويُعد إطعام ما يقارب  يف مجيع تدّخالتنا الرباجمية. )احلوكمة ورأس املال واملؤسسات( املكمّلة
يشري إىل األمهية القصوى لتسريع أثر تدخالتنا الرباجمية ويف الوقت نفسه هو و  وق.حتّداًي غري مسب 2050مستدام حبلول عام 
ومن األمهية  .كليهما  أن تساعد على حتقيق اهلدفني 3الشكل املبّينة يف  األربعة وميكن للعوامل املسّرعة تقليل املقايضات.

مساواة بني اجلنسني، وأن يتم استخدامها لتحفيز مبكان أن تكون التكنولوجيا واالبتكارات والبياانت شاملة ومراعية لل
 التنمية.

 الشاملة واملشرتكة بني القطاعات األربعة العوامل املسرّعة - 3الشكل 

 

الناشئة ابلفعل على تغيري قطاع األغذية والزراعة، إاّل أن معظم احلكومات أو اجلهات  تالتكنولوجياتعمل و  -61
مساعدة املزارعني لالستفادة ابلكامل أبمهية حامسة وتتسم  بعد. إمكاانهتا اهلائلةالغذائية مل تستغل الزراعية و الفاعلة يف النظم 
، والزراعة احملكمة، واالبتكارات يف اإليكولوجيا األحيائية التكنولوجيات الزراعة الرقمية، اجلديدة مثل تمن التكنولوجيا

 االصطناعي لزايدة إنتاج األغذية مع احرتام البيئة يف الوقت نفسه.، والذكاء 5Gالزراعية، وتكنولوجيا اجليل اخلامس 
وتستهدف العوامل املسّرعة احلاجة إىل احلد من املدخالت املادية وحتسني كيفية استخدامها على النحو األمثل، أي 

 دخالت.من املختصيصها بفعالية أكرب للحصول على املزيد من كل وحدة 
طاعي األغذية والزراعة أن يسّخرا األدوات الرقمية اليت تشمل التجارة اإللكرتونية وعلى سبيل املثال، ميكن لق -62

وتكنولوجيا سجالت احلساابت املوزَّعة واستخدام الذكاء االصطناعي لتحسني مكافحة اآلفات واملادة الوراثية للمحاصيل، 
املبكر ابلتهديدات اليت حتدق ابألمن الغذائي إىل  عن األدوات اليت تسمح بتحسني إدارة املوارد الطبيعية واإلنذار فضاًل 

  أقصى حد ممكن.
 من اجلوع وسوء التغذية. خالٍ عامل  لبناء ا مركزايً كً حمّر  عامالً ويف الزراعة بشكل خاص،  ،بشكل عام االبتكارعد ويُ  -63

املستندة إىل العلم  واملؤسساتية واملالية والتكنولوجية االبتكارات االجتماعية والسياساتية، مبا يف ذلك وتُعّد االبتكارات
 .هاوعمليات توزيعاملواد الغذائية والزراعية مهمة تؤثر على إنتاج دوافع  واألدلّة،
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ويتسم بدوره تطبيق النهج املبتكرة أبمهية حامسة يف سياق البناء على حنو أفضل حيث يتعنّي مراعاة االحتياجات  -64
 ناها الواسع مبا يشمل االبتكار يف التكنولوجيا واإلدارة ومناذج األعمال والسياسات التمكينية.يف جمال االبتكار مبع

)أو حتديًدا  وعلى الصعيد العاملي، ميكن لألغذية والزراعة االستفادة بشكل كبري من الثورة الصناعية الرابعة -65
اجملموعة الواسعة من البياانت )الضخمة( مصحوبة حّد كبري  قودها إىل( اليت ت4.0الزراعة اليت يشار إليها على أهنا الزراعة  يف

ويتيح هذا فرصة غري مسبوقة لالنتقال إىل قطاع زراعي ينتج بتكنولوجيات رقمية مبتكرة تلتقي مع العلوم والتكنولوجيا. 
لتنوع البيولوجي وخيّفض املزيد ابستخدام قدر أقّل من املوارد وحيتاج إىل كمية أقل من املياه واألراضي والطاقة، وحيفظ ا

ا من التكنولوجيا، وهو عملية يستعني فيها أفراد أو منظمات مبنتجات وإن االبتكار الزراعي أوسع نطاقً انبعااثت الكربون. 
أو عمليات أو طرق تنظيم، جديدة أو معهودة، للمرة األوىل يف سياق حمدد هبدف زايدة الفعالية والتنافسية والقدرة على 

 لنظم الزراعية والغذائية.اخلاصة ابا حتديث السياسات ومناذج األعمال ويشمل االبتكار أيضً  املشاكل. أجل حلّ الصمود من 
لضخمة وخمترب البياانت ا بادرة العمل يًدا بيداخلاصة مباملنصة اجلغرافية املكانية ويف ما خيص البياانت، تشكل  -66

 على كيفية اجتماع البياانت بشأن األغذية والزراعة واملسائل االقتصادية واالجتماعية واملوارد الطبيعية للمساعدة على مثااًل 
املياه  إنتاجيةومن شأن البياانت أن متّكن رصد  تعزيز اختاذ القرارات ابالستناد إىل األدلة يف قطاعي األغذية والزراعة.

ضة للخطر بسبب الضغط البشري على األراضي واملياه، والتأكد من املستخدمة يف الزراعة، مبا يف ذلك النظم الزراعية املعرّ 
توزيع األنواع املائية، وحتليل اجتاهات تساقط األمطار، األمر الذي يسمح بتصميم تدخالت زراعية وخطط استثمار حمددة 

 مجلة أمور أخرى. من بنيي يشجع املساواة واإلدماج واألمن الغذائي والتغذوي املستدام، األهداف ابعتماد هنج أقاليم
 نظام الزراعيلإىل احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات الالزمة لضمان حتّول شامل ل العناصر املكمّلةوتشري  -67

مؤسسات وحوكمة أكثر وجود تتطلب العمليات التحويلية، كشرط مسبق )عامل متكيين يف املراحل األولية(، و  .يوالغذائ
 للمحاسبة، مبا يف ذلك حوكمة تنظيمية فّعالة وقابلة للتكّيف. اوخضوعً قوة وشفافية 

تكنولوجيات على تلك الصول ، تلوح يف األفق خماطر عدم املساواة يف احلتاومع حدوث ثورة يف التكنولوجي -68
 نظمةومن الضروري أن يتم االستثمار يف رأس املال البشري من خالل بناء القدرات، فضاًل عن السياسات واأل واالستبعاد.

اجلديدة  تلتكنولوجياان ماستجابة عرض اليد العاملة للطلب اجلديد على العمالة الناتج  وإنّ  اليت تقّلل من هذه املخاطر.
ميسورة التكلفة، حبيث ميكن  تالتكنولوجياوجيب أن تكون  ، أمر حموري. جعل العملية أكثر مشواًل واالبتكارات الرامية إىل

للجميع الوصول إليها واستخدامها، وجيب حتديد العوائق اهليكلية األخرى اليت حتول دون تطبيقها، مبا يف ذلك التعليم 
 .، ومعاجلتهاوالتدريب

 البياين لعناصر اإلطار االسرتاتيجي تصويرال

ا للعناصر الرئيسية اليت تؤثر على إطار النتائج االسرتاتيجية اجلديد للمنظمة واليت تشكل ا بيانيً عرضً  4الشكل يوفر  -69
 جزًءا منه، ابالنتقال من الطبقة اخلارجية على النحو التايل:

 ؛(1وامللحق  1اجلدول الغذائية )جيري وصفها يف عية و االزر اليت تؤثر على النظم  الدوافع 
  والكوكب واالزدهار  اإلنسانمجيع أهداف التنمية املستدامة، وهي  تصّب يفاملبادئ األساسية اخلمسة اليت و

 ؛والسالم والشراكة
  إحراز  يف تعجيللل ل النظم الزراعية والغذائية والعوامل املسرّعة األربعةحتوّ لنظم من أجل دعم قائم على اهنج متميز و

 ؛2030حتقيق خطة عام  حنوالتقدم 

https://data.apps.fao.org/
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  ؛( املرّسخة يف أهداف التنمية املستدامةالفضائل األربعتطلعات املنظمة األربعة )و 
  ط بني اجلوانب املختلفة من عمل املنظمة، مبا يف ذلك الزراعة، بالفجوات احلرجة والر  الربامج الرامية إىل سدّ و

لى عصول واحلد من الفقر، وحتسني إمكانية احل واملياه، األراضيو  والثروة احليوانية، ومصايد األمساك، والغاابت،
 ؛والتمويل اتاالستثمار 

  10و ،القضاء على اجلوع بشأن 2و ،القضاء على الفقر بشأن 1 التنمية املستدامة املنظور التوجيهي ألهدافو 
 .ةاحلد من أوجه عدم املساوا بشأن

 الرئيسية إلطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمةالعناصر  - 4الشكل 

 

 املواضيع املشرتكة
 عمال الرباجميةاألاالعتبار يف مجيع  بعني أخذهاهمة اليت جيب تُعّد املواضيع املشرتكة للمنظمة من القضااي امل -70

 واليت تتطلب رؤية خاصة. للمنظمة
من القضااي الرئيسية ذات األمهية  قليلويف ما خيص اإلطار االسرتاتيجي، يُقرتح تركيز املواضيع املشرتكة على عدد  -71

ا هلذا املنطق، قامت املنظمة بتحديد مواضيع ووفقً  .ةاالسرتاتيجي يةودعًما للسرد 2030احلامسة ابلنسبة إىل خطة عام 
وبذلك، يكون  أوجه عدم املساواة وعدم ترك أحد خلف الركب(.من حد ل)ل املساواة بني اجلنسني والشباب واإلدماج

 يف مجيع جوانب عمل املنظمة.بصورة منهجية أكثر هذه القضااي وتفعيلها تعزيز تعميم اهلدف هو 
)تغرّي املناخ والتغذية والتنوع  املشرتكةويالحظ هبذا الصدد أن عدًدا من املواضيع الفنية الرئيسية ذات الطبيعة  -72

 هلا ، وقد طلبت األجهزة الرائسية وضع اسرتاتيجيات مكّرسةيةجماالبيولوجي( يظهر بشكل واضح يف جماالت األولوية الرب 
  لألعضاء. احملددةمع إاتحة املساءلة  على مستوى املنظمة

واملواضيع  يةحملة عامة عن إطار النتائج اخلاص ابملنظمة، مبا يف ذلك جماالت األولوية الرباجم 5الشكل ويوفّر  -73
املشرتكة والعوامل املسّرعة.
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 النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعةإطار  – 5الشكل 
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، هذه األخرية أهداف التنمية املستدامة يف صلب عمل ويضعلمنظمة لا إلطار النتائج بيانيً  اتصويرً  2امللحق ويوفّر  -74

أهداف التنمية املستدامة لغة مشرتكة تربط  توفرينظرة عن أتثري البنية على املستوى القطري مع  3امللحق  يعطييف حني 
 األهداف القطرية إبطار النتائج العام.

يفي  متجددمنوذج عمل  -نظمة األغذية والزراعة مب اخلاصةتغيري ال اتممارس - هاء
 ابلغرض منه

واإلجراءات الفورية، إن سلسلة النتائج والبنية الواضحتني ضروريتان لتوضيح األهداف النهائية واملعامل الوسيطة  -75
ا حتّواًل يف منوذج أيضً يتطّلب  2030التحدي الذي تطرحه خطة عام  ولكنّ  ولتقدمي بيان واضح ابألولوايت والقيمة املضافة.

وحتتاج منظمة األغذية والزراعة ومجيع هيئات األمم املتحدة إىل إعادة  يل املطلوب.العمل لضمان إحداث التغيري التحوّ 
إىل أقصى حد من معارفنا االستفادة و فعالية قدر أكرب من البمواردان احملدودة  تسخريالعمل لضمان  أساليبالنظر يف 

القيام و ابختصار، حنن حباجة إىل الرتكيز على "القيام ابلعمل بشكل صائب" " العاملية ووضعنا احملايد وسلطتنا اجلامعة.
 ابلعمل الصائب" على السواء.

والعوامل املسّرعة وإطار النتائج  ةاالسرتاتيجي يةاألوضح لنموذج عمل املنظمة إىل جانب السردومتّثل الصياغة  -76
منظمة األغذية والزراعة إىل  وتطمح يف اإلطار االسرتاتيجي. رئيسية القائم على أهداف التنمية املستدامة، عناصر أتسيسية

حتقيق من أجل ها توفر اخلدمات ألعضائولة وفعالة ومؤثرة، منظمة شاملة ومرنة وشفافة ومنفتحة ومبتكرة ومسؤ  ضمان قيام
 .الفضائل األربع

وكالة متخصّصة اتبعة لألمم املتحدة لتحفيز إقامة حتالفات أكرب بني كفيد املنظمة من ميزهتا النسبية  تتسوف وس -77
بغية دعم العمليات على املستوايت واملسامهة فيها الغذائية الزراعية و والنظم  والزراعة الشركاء حول القضااي املتعّلقة ابألغذية

إىل ا وستتحّول املنظمة من منوذج عمل تقليدي إىل منوذج عمل أكثر تطلعً  العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية.
  ملستقبل يكون من شأنه تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.ا

يف العمل لتشجيع اجلهات الفاعلة األخرى التمكينية، مع توفري أساس ستكّيف املنظمة التوازن لتحقيق ذلك، و  -78
 متني للمعلومات والتحليالت مبا يسمح ابستقطاب استثمارات كبرية ومستدامة وابالستفادة من آليات التمويل املبتكرة.

 متلكها املنظمة لتحقيق نتائج اليت املتعلقة ابالستثماراتاألصول التحليلية والفنية والسياساتية و  تنظيميعين ذلك إعادة و 
العمل املعياري وتنفيذ املشاريع  ومجعومؤثرة بقدر أكرب من خالل اخلدمات اليت تتيحها الشراكات، موجهة على حنو أفضل 
  ا.يف هنج براجمي أكثر تركيزً 

 من واسع نطاق على العمل لتعزيز النسبية قّوهتا مواطن من ابلكامل املنظمة تستفيد أن رباجميال نهجال ضمنوسي -79
 والطبقات املستوايت خمتلف مواءمة على النهج هذا مثل وينطوي .أجاًل  أطول وأثر ستدامةالا من أكرب قدر حتقيق أجل

 الحتياجات استجابة األهداف تلك حتقيق أجل من املتاحة العمل ووسائل املنشودة لألهداف مشرتكة رؤية حول املنظمة يف
 عضاء.األ
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 النحو على االستفادة وضمان ،نطاقها وتوسيع التحويلية الشراكات تعزيزب مدعوًما احملّسن الرباجمي النهج سيكونو  -80
 التقليدية، التمويل طرق الستكمال مبتكرة متويل ومصادر آليات عن والبحث ،للمنظمة املعيارية القوة مواطن من األمثل
 وأوجه املخاطر تزايد ظل يف للعمل واالستعداد ،واملبتكرة الفعالة الُنهج واعتماد واحدة(، )منظمة موحدة لرؤية اوفقً  والعمل

 بقدر تتسم اليت اإلدارة شأن ومن .أدانه التفصيل من مبزيد مبنّي  هو وكما 6 الشكل يف وارد هو ما حنو على ،اليقني عدم
 .جديد عمل لنموذج وفًقا النتائج حتقيق تدعم أن اخلدمات حنو واملوّجهة داثةاحلو  كفاءةال من أكرب
اسرتاتيجية إلدارة التغيري  وضعلضمان استمرار املنظمة يف التطور كعامل متكني مرن للتغيري، تعمل املنظمة على و  -81

 .يفي على حنو أفضل ابلغرض املرجو منه ابلتزامن مع إطارها االسرتاتيجي، ما يؤدي إىل منوذج جديد للعمل
 الذي يفي ابلغرض منهنظمة األغذية والزراعة األعمال املتجدد ملمنوذج  - 6الشكل 

 
 الشراكات التحويلية

؛ ويتم تسليط الضوء على الشراكات ابعتبارها واحدة 2030تُعّد الشراكات أساسية لتحقيق أهداف خطة عام  -82
التنمية املستدامة الذي يدعو مجيع من أهداف  17اهلدف من "العناصر اخلمسة" للتنمية املستدامة، وقد مت تضمينها يف 

ويف حني أن الشراكات ليست غاية يف حد  اجلهات الفاعلة إىل العمل ابلتحالف من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
 ذاهتا، فإهنا وسيلة أساسية ملعاجلة التحدايت املعقَّدة املقبلة.

، مبا يف 2030يدة من الشراكات للنهوض خبطة عام وكما جاء يف بيان املدير العام، هناك حاجة إىل أشكال جد -83
وميكن أن تشمل هذه  ذلك الشراكات اجلديدة بني الشمال واجلنوب والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

لتعاون مع الشراكات املنّشطة الشركات واملؤسسات األكادميية واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين، اليت تعمل اب
 منظمة األغذية والزراعة والبلدان األعضاء.
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إىل تعزيز شراكاهتا  . وهي تطمح ابلدرجة األوىلعلى خمتلف األصعدةوتسعى املنظمة إىل تعزيز الشراكات  -84
كما تسعى  األعضاء من أجل العمل كوحدة واحدة لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري. مع

 تعزيز شراكاهتا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واملؤسسات املالية، كما يثبت ذلك إدخال "املراكز" يف اهليكل املنظمة إىل
وستواصل املنظمة أيًضا السعي إىل توسيع وتعميق شراكاهتا مع منظمات  مجلة أمور أخرى.بني التنظيمي للمنظمة من 

 منظمات اجملتمع املدين.املنتجني واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث و 
ومبا أّن القطاع اخلاص يشكل جمااًل رئيسًيا للشراكات من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فقد شرعت  -85

 اليت انعقدتاجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة  قّرهاأ 22القطاع اخلاص إلشراكاملنظمة يف وضع اسرتاتيجية جديدة 
يف تعزيز املشاركة مع القطاع اخلاص يف عمل  اجلديدة وتتمثل الغاية العامة لالسرتاتيجية .2020يف نوفمرب/تشرين الثاين 

حلول مستدامة إجياد منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك على املستوى امليداين، على أهنا "منظمة واحدة" للعمل حنو 
اجلهود اجلماعية  تكّثفسو كاهتا مع القطاع اخلاص ستثمر شراكات اسرتاتيجية وتتصور املنظمة أن مشار  أطول أجاًل.

ألصحاب املصلحة املتعددين، وأتيت حبلول مبتكرة تتوالها البلدان وتقودها ملساعدة أعضاء املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية 
 23الذين تدعمهم املنظمة. املستدامة، ويف هناية املطاف، تعظيم األثر اإلجيايب ابلنسبة إىل املستفيدين

وقد أّدت عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية دورًا حافزًا يف تعزيز وتنويع تعاون املنظمة مع الوكاالت  -86
اكات ر وهناك عدد متزايد من الش اليت توجد مقارها يف روما وهيئات األمم املتحدة األخرى على املستويني اإلقليمي والقطري.

ل القدرة على الصمود، وتقوم اجملموعة املعنية ابألمن الغذائي العاملي اليت تتشارك يف قيادهتا منظمة األغذية والزراعة من أج
وتعتزم املنظمة توسيع وتطوير  وبرانمج األغذية العاملي، بدعم تنسيق األمن الغذائي يف البلدان اليت تعاين من أزمة غذائية.

 تحدة والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بصورة خاصة.شراكاهتا مع هيئات األمم امل
وهيئات األمم املتحدة  مقارها يف روماوتتجلى العالقة الوثيقة بني منظمة األغذية والزراعة والوكاالت اليت توجد  -87

صلة  وحاالت الطوارئ الغذائيةابلزراعة مثاًل جمال األولوية الرباجمية املتعّلق يقيم حيث  ،رى يف جماالت األولوية الرباجميةاألخ
الضوء على  بزايدة االستثماراتمباشرة بتعاون املنظمة مع برانمج األغذية العاملي، ويسّلط جمال األولوية الرباجمية املتعّلق 
املشرتك العمل  ابلصحة الواحدةتعاون املنظمة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ويغطي جمال األولوية الرباجمية املتعّلق 

 مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
 مجلة شراكات أخرى، ما يلي:بني وتشمل الشراكات الناشئة الرئيسية األخرى، من  -88

  اجلماعة االستشارية منظمة منظومة لقد حتّولت  :اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةمنظمة منظومة
تعمل اآلن يف هي " و ،إىل "أكرب شبكة ابتكار زراعي يف العامل وحسبللبحوث الزراعية الدولية من منظمة حبثية 

اجلماعة منظمة منظومة ومن املناسب إقامة شراكة مع " .األغذية والزراعة اجملال اإلمنائي نفسه مثل منظمة
النسبية  املزااياحدة" املوّحدة من أجل تعظيم األثر اجلماعي واالستفادة من االستشارية للبحوث الزراعية الدولية الو 

 .والبناء على مواطن القوة املؤسسية اليت متلكها كل منظمة
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  لقد تعاونت املنظمة يف املاضي مع جامعات ومنظمات حبثية  :املؤسسات األكادميية واملؤسسات البحثية األخرىو
الوطنية للبحوث الزراعية( أو من خالل االحتادات اليت تقيمها )االحتاد العاملي جلمعيات أخرى بصورة فردية )النظم 

وستكون  (.ام احلياة، واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار، وغريهو التعليم العايل املعنية ابلعلوم الزراعية وعل
مجيع القارات ابلغة األمهية لتحسني والدولية يف  الشراكات اليت تقيمها املنظمة مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية

وأصبح تعميم النتائج يف سياسات وممارسات عملية أكثر نشر املعرفة وتطوير الُنهج املبتكرة ذات امللكية احمللية. 
 .معارفا ابلنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة بوصفها منظمة أيضً  وأمهيةا حسمً 

  من األقاليم إىل آاثر مهمة على جداول  كثرينظمة مع التحالفات الربملانية يف اللقد أدى عمل امل :الربملانيونو
 وجيب تكرار األمثلة الناجحة وتوسيع نطاقها. األعمال التشريعية للبلدان.

الغذائية، الزراعية و ومن املتوّقع أن تشمل جماالت الرتكيز اخلاصة للشراكات يف املستقبل جدول أعمال للنظم  -89
والقضاء على مجيع أشكال سوء التغذية )مبا يف ذلك السمنة(، والشراكات من  ،أجل أمناط غذائية صحيةوشراكات من 

عالوة على ذلك، قد تشمل جماالت الرتكيز األحدث و  ومعاجلة األزمات الغذائية. ،أجل القضاء على اجلوع والفقر يف الريف
التنمية املستدامة، واملزيد من االستثمارات العامة واخلاصة توسيع نطاق العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف 

 األفضل لتحسني نطاق اخلربة الفنية، واالستفادة من البياانت واملصادر غري التقليدية للبياانت وعلم البياانت.
 العمل املعياري للمنظمة

ويشمل  تخصصة اتبعة لألمم املتحدة.عترب عمل املنظمة املعياري نقطة قوة نسبية رئيسية للمنظمة بصفتها وكالة ميُ  -90
العمل املعياري للمنظمة وضع القواعد واملعايري يف االتفاقيات واإلعالانت واألطر التنظيمية واالتفاقات واخلطوط التوجيهية 

عالوة على ذلك، تنتج و  .24ومدّوانت املمارسة وغريها من الصكوك املعيارية على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية
منافع عامة عاملية يف شكل منتجات معرفية وبياانت وإحصاءات لدعم وضع القواعد واملعايري وتطبيقها املنظمة 

 مستوايت خمتلفة. على
وال يرتابط عمل املنظمة املعياري والتشغيلي إىل حد كبري فحسب، بل يعزز كل منهما اآلخر: ويتم ضمان جودة  -91

وابملثل، فإن العمل املعياري  امليدان من خالل التغذية املستمرة املستَمدة من املوارد املعيارية للمنظمة.أنشطة املنظمة يف 
وهذا هو املزيج الذي مينح املنظمة مزاايها النسبية ويفّسر "القيمة  للمنظمة يتعزز ابستمرار ابلدروس املستفادة يف امليدان.

 املضافة" الفريدة اليت تقّدمها لألعضاء.
على  قدرهتمحتسني جدوى عملها املعياري ووضوحه وأتثريه، ستدعم املنظمة األعضاء والشركاء لبناء سعًيا إىل و  -92

وضع القواعد واملعايري واملنتجات املعرفية والبياانت واالحصاءات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابألغذية 
يف الوقت نفسه إىل ضمان استناد القواعد واملعايري إىل األدلة العلمية يف  ستسعىو والزراعة، وعلى تكييفها واستخدامها، 

 عملية صياغة شفافة وتشاركية وشاملة.إطار 

                                                      
املعين ابلتقييم إلجراء تقييمات للعمل املعياري يف منظومة  ، "دليل فريق األمم املتحدة2013التعريف املستخدم من قبل فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم  24

  .األمم املتحدة"
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القيمة املضافة النسبية للمنظمة على املستوى القطري، مبا يف ذلك من خالل  بلورةوسيساهم العمل املعياري يف  -93
أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية القطرية املشرتكة لألمم املتحدة و عمليات التحليل بشكل أفضل يف  هإدماج

ولكفالة االستخدام األمثل للعمل املعياري على  .من أطر برجمة قطرية ملنظمة األغذية والزراعة يشتق عنهاوما  املستدامة
ناسب يف الربامج واملشاريع القطرية للمنظمة؛ نطاق املنظمة، سيزداد الرتكيز على: ضمان إدماج العمل املعياري بشكل م

وبذل مزيد من اجلهود لتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ العمل املعياري؛ وتعزيز قدرات املوظفني على مجيع املستوايت من أجل 
لعمل املعياري ا، سيشغل ااملعارف على نطاق املنظمة. وأخريً  بادلاملسامهة يف تطوير العمل املعياري واستخدامه؛ وحتسني ت

ا يف إطار نتائج املنظمة وبراجمها ذات األولوية، مبا يف ذلك من خالل مقاييس األداء، وذلك ابالستناد إىل مكانة أكثر بروزً 
 الدروس املستفادة والتوصيات الواردة يف تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة.

 املبتكر أتمني املوارد والتمويل
للمنظمة آليات ومصادر متويل مبتكرة الستكمال طرق التمويل التقليدية،  املتجددجيب أن يتضّمن منوذج األعمال  -94

وترتاوح تقديرات املوارد  .2030من أجل التوّصل إىل حتقيق أهداف التنمية املطلوبة يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 
املساعدة  أن معو  تريليون دوالر أمريكي سنواًي. 5وأكثر من  2.5دامة ما بني أهداف التنمية املست بلوغاملالية الالزمة ل
وسيتطّلب التقّدم االستفادة من التدفقات املالية اإلضافية ورؤوس  ، فإهنا لن تكون كافية.ال تزال مهمة اإلمنائية الرمسية

 األموال.
على العمليات املضطلع  كبريمع الرتكيز بشكل   إىل حد كبري ولقد استند حشد موارد املنظمة إىل منوذج غري منظم -95
جزء كبري من قرارات التمويل إىل  بنقليف املوارد  الرئيسينيالشركاء معظم  قياما على املستوى امليداين، األمر الذي يعكس هب

ية الرئيسية، ومتويل وأيخذ املقر الرئيسي للمنظمة بزمام قيادة حشد املوارد للربامج العامل مكاتبها القطرية أو اإلقليمية.
والصناديق العمودية مثل الصندوق األخضر  ،، والتفاعل مع القطاع اخلاص، واملؤسسات املالية الدوليةةاإلنسانياألنشطة 

كما أنه يؤدي وظائف دعم حشد املوارد الرئيسية ويوفر بيئة متكينية للجهود املبذولة لتعبئة  للمناخ ومرفق البيئة العاملية.
 ى الصعيد القطري.املوارد عل

ويف حني بقيت جمموعة  ويف السنوات األخرية، قامت املنظمة بتنويع الشركاء الذين تعمل معهم بدرجة كبرية. -96
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مستقرة بصورة يف جلنة املساعدة  يف املواردالتقليديني الشركاء 

اخلمس األخرية، زاد عدد اجلهات املاحنة الناشئة من بلدان اجلنوب وعمل املنظمة مع املؤسسات  مطلقة خالل السنوات
 ل اآلن حوايل نصف العدد اإلمجايل.املالية الدولية والصناديق العمودية وابت ميثّ 

 التمويل املرن والنُهج الرباجمية

امليزانية اليت ترد إىل املنظمة لتحقيق من خارج  يف املائة من املسامهات 95يتم يف الوقت احلايل ختصيص أكثر من  -97
ة أو ا إلعادة توجيه املوارد بناء على االحتياجات املتغريّ ا جدً ا صغريً ويوفّر ذلك حيّـزً  نتائج حمددة على مستوى املشاريع.

املعامالت من أجل ضمان ذهاب ولتشجيع اتباع هنج براجمي واحلد من تكاليف  األولوايت اليت ال تُرصد هلا املوارد الكافية.
ا للشركاء يف املوارد أربع آليات متويل جمّمع نسبة أعلى من املسامهات مباشرة إىل املستفيدين من الربامج، تتيح املنظمة حاليً 

 متخصصة هي:
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  ّلطوعية واملتعددة ي املسامهات املرنة واآلية الشركاء املتعددين املرنة، وهي آلية التمويل اجملّمع الرئيسية للمنظمة لتلق
 السنوات من أجل حتقيق النتائج ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وإحداث أتثريات حمّفزة؛

  والصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل الذي يوفّر األموال لالستجابة السريعة حلاالت الطوارئ
 اإلنسانية؛

 إنشاؤه للمساعدة على تعبئة املوارد من أجل متويل التنمية والذي  واحلساب اخلاص ألنشطة متويل التنمية الذي مت
 كان له دور أساسي يف دعم برامج الصندوق األخضر للمناخ؛

  وحساب األمانة للتضامن مع أفريقيا، وهو أداة متويل مرن مبتكرة وحمّفزة للمبادرات اخلاصة ابلبلدان األفريقية يف
 جمايل األغذية والزراعة.

ة إىل جناحات مهمة يف جتريب مناذج وهُنج جديدة، ولكن هناك حاجة ملحّ هذه  آليات التمويلولقد حققت  -98
 إلحداث أثر أكرب.وحّصته اآلليات  ا النوع منم من خالل هذزايدة حجم التمويل املقدّ 

 متويل حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود

ولقد  وجه عدد متزايد من التهديدات واألزمات.تعمل املنظمة على بناء قدرة سبل عيش الناس على الصمود يف  -99
مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد وعلى اجملتمعات احمللية املعّرضة  100رّكزت هذه اجلهود على أكثر من 

مليون  60إىل مساعدة  2023حبلول عام  هتدف املنظمةو  حلاالت الطوارئ املرتبطة ابلسلسلة الغذائية والكوارث الطبيعية.
القدرة على الصمود، ومن خالل االستثمارات يف العمل و االت الطوارئ حب اخلاصة بفضل التدخالت شخص سنوايً 

فهو أقل  25،اا طموحً ويف حني يشكل ذلك هدفً  االستباقي الذي من شأنه أن حيد من االحتياجات اإلنسانية يف املستقبل.
زراعية  امبنحهم نظمً انية وضرورة متكني األشخاص واجملتمعات احمللية ا إىل حجم االحتياجات اإلنسما ميكن فعله نظرً 

ولبلوغ هذا اهلدف، ستحتاج املنظمة  لتحقيق التنمية املستدامة. كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة  غذائية أكثرو 
 بشكل ملحوظ. االذي تتلقاه حاليً إىل زايدة مستوايت التمويل 

 متويل املناخ والبيئة

يؤدي مرفق البيئة العاملية دور اآللية املالية خلمسة اتفاقات بيئية متعددة األطراف وتعكس براجمه أولوايت هذه  -100
االتفاقيات الرئيسية الرامية إىل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام، والتخفيف من آاثر تغرّي املناخ والتكّيف 

 ،وتشمل حافظة املنظمة استثمارات يف مجيع اجملاالت اد الكيميائية الزراعية اخلطرية.معها، ومكافحة التصحر، وإزالة املو 
 حيث جتمع مشاريع عديدة استثمارات خمتلفة يف هنج متكامل واحد ذي جماالت تركيز متعددة.

ا ملساعدة فزً  حمويشكل الربانمج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية وسيلة رئيسية وعاماًل  -101
كملت أول اسرتاتيجية وخطة عمل مشرتكة بني املنظمة ويف هذا السياق، استُ  املنظمة على حتقيق أولوايهتا االسرتاتيجية.

لتحقيق أولوية شاملة رئيسية تتمثل يف مواءمة األولوايت املشرتكة بني املنظمة واملرفق مع اإلطار  2020واملرفق يف عام 
 االسرتاتيجي للمنظمة.

                                                      
 مليون شخص حول العامل وحتسني سبل عيشهم. 35، قامت برامج املنظمة حبماية حوايل 2019يف عام  25
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مليار  100الصندوق األخضر للمناخ اآللية املالية الرئيسية التفاق ابريس ويطمح إىل حشد مبلغ قدره  لويشك -102
ويتمثل هدف املنظمة األساسي من العمل مع الصندوق  دوالر أمريكي يف السنة واستغالله لتحقيق أهداف االتفاق.

األخضر للمناخ يف دعم األعضاء لالستثمار يف مسارات التنمية املستدامة والقادرة على الصمود يف وجه تغرّي املناخ والقليلة 
فوعة مببدأ االستدامة االنبعااثت يف الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي، وذلك من خالل االبتكارات املد

( وعدم املساواة من أهداف التنمية املستدامة 2من أهداف التنمية املستدامة( واجلوع )اهلدف  1اليت حتد من الفقر )اهلدف 
( واليت تساعد األعضاء على مواجهة التحدايت اليت يفرضها تغرّي املناخ )اهلدف من أهداف التنمية املستدامة 10)اهلدف 

 (.التنمية املستدامةمن أهداف  13
ا، ا ملساعدة األعضاء على تقدمي مسامهاهتم احملددة وطنيً مة خصيصً وإن مشاريع الصندوق األخضر للمناخ مصمَّ  -103

وتشكل االبتكارات اليت حتدث  .2030ما يضمن مسامهة الشراكة بني املنظمة والصندوق بشكل جمٍد يف حتقيق خطة عام 
كما أهنا تساهم يف  ع والتكرار، السمات املميزة ألي مشروع من مشاريع الصندوق.وإمكانية التوسّ  واالستدامة نقلة نوعية

من خالل الطابع األساسي للتدخالت إذ أهنا تستهدف اإلجراءات األنسب للسياقات الوطنية من  الفضائل األربعحتقيق 
ولوجية، ويقلل االنبعااثت ويزيد احتجاز الكربون، ويعزز ن اإلنتاج الزراعي وصحة النظم اإليكأجل إحداث تغيري حتّويل حيسّ 

األخضر  ا، يتطور عمل املنظمة مع الصندوقويف املضي قدمً  سبل العيش، ويطور سالسل القيمة القادرة على الصمود.
النسبية للشراكات العامة واخلاصة من أجل تبسيط التدخالت  املزاايا يسعى إىل االستفادة من ا براجميً ليصبح هنجً  للمناخ

 وتوسيع نطاقها.يف جمال تغريُّ املناخ يف الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي، 
 دعم االستثمارات

تريليون دوالر أمريكي يف السنة وإىل توافر حوايل  2.5 تقّدر مببلغا إىل أن كلفة حتقيق أهداف التنمية املستدامة نظرً  -104
مليار دوالر أمريكي يف السنة على شكل مساعدة إمنائية رمسية، فإنه من الواضح أن اجلزء األكرب من املوارد املالية  153

اجلهات الفاعلة الالزمة جيب أن أييت من استثمارات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك تلك اليت يقوم هبا املزارعون وغريهم من 
ويتمثل دور املنظمة يف هذا اجملال يف دعم االستثمارات الواسعة  .اخلاصةالعامة و االستثمارات املالية يف التنمية، ومن خالل 

 النطاق وتيسريها وخفض املخاطر اليت حتدق هبا واالستفادة منها ملساعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ستثمار التابع للمنظمة االستثمارات العامة واخلاصة يف البلدان األعضاء من خالل منوذج أعمال ويدعم مركز اال -105

وجيري ذلك من خالل اتفاق التعاون  فريد من نوعه يشمل احلكومات واملؤسسات املالية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة.
وحتقيق النتائج  إلقامة الشراكات هنيةاملثقافة ال، ومن خالل الطويل األمد الذي أبرمه املركز مع املؤسسات املالية الدولية

ن املنظمة واملؤسسات وتؤدي ترتيبات تقاسم التكاليف وغريها من الرتتيبات التعاونية إىل ميزانية تؤمّ  على املستوى القطري.
 مبقدار مرّة ونصف. أتثري جمّمع حتقيق ، ما يفضي إىلايف املائة منه 60و 40املالية الدولية الشريكة ما بني 

 دةالعمل كمنظمة موحّ 
 مؤازرةمن أجل  أساليب عملهادة إلعادة تنظيم موارد املنظمة و تيجي رؤية اسرتاتيجية موحّ  يوفّر اإلطار االسرتا -106

دة كما أنه يتوّخى العمل كمنظمة موحّ  اجلهود اجلماعية والوطنية اليت يبذهلا األعضاء لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وأهداف التنمية  2030حيث تكون اإلجراءات املتخذة على مجيع املستوايت يف املنظمة موّجهة حنو حتقيق خطة عام 

 املستدامة على املستوى القطري مبا يتماشى مع روح عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
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براجمي وحتقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية على املستوى  ويتطّلب تعزيز منظمة موّحدة لألغذية والزراعة اعتماد هنج -107
ويتطلب ذلك أن تكون املنظمة منخرطة على املستوى القطري يف تطوير التحليل القطري املشرتك لألمم املتحدة  القطري.

اسرتاتيجية يف الوقت م املنظمة مسامهات وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة بغية ضمان أن تقدّ 
 املناسب كجزء من العرض اجلماعي لألمم املتحدة يف كل بلد.

ويُقصد إبطار التعاون أن يكون الركيزة األساسية جلميع أنشطة األمم املتحدة على املستوى القطري وهو مبثابة  -108
إطار الربجمة  ينبثقولذلك  فردي.تم من خالله مساءلة هيئات األمم املتحدة املسامهة بشكل مجاعي و تإطار النتائج الذي 

القطري للمنظمة على النحو الواجب من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، ويتماشى بسالسة 
 مع عملياته ودورته.

م ومتاشًيا مع هذه اجلهود املتماسكة واإلجراءات املنّسقة، ستعمل اللجنة التوجيهية املشرتكة التابعة لألم -109
املتحدة/إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، أيًضا كآلية رئيسية لإلشراف على إطار الربجمة القطرية 

 على املستوى القطري.
على النحو الواجب من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية  املشتق ويتضمن إطار الربجمة القطرية -110

تائج على املستوى القطري اليت يتم حتديدها يف سياق أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية الن املستدامة،
ويسمح ذلك جلميع مكاتب املنظمة ابستخدام  املستدامة واليت ترتبط بتحقيق مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة.

ت، من خالل جتميع ونشر النتائج من املستوايت القطرية لغة مشرتكة ويسّهل قياس تدخالت املنظمة على مجيع املستواي
 واإلقليمية والعاملية.

 الكفاءة والنُهج املبتكرة
منها إىل احلد من املنشود سيؤدي حتويل املنظمة إىل منظمة مرنة وموجهة حنو حتقيق النتائج وتفي ابلغرض  -111

 وإجراءاهتا املنظمة تبسيط عملياهتا واصلوست .اخلدمات حنو تقدميتوجه الالبريوقراطية الداخلية وتعزيز الكفاءة وحتسني 
ون ؤ ونظمها وترشيدها ابالستناد إىل إصالحات سابقة وحالية يف مسارات عمل من قبيل املوارد البشرية، واملشرتايت، والش

 املالية، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة املعلومات، واخلدمات اإلدارية.
الصمود يف وجه ما خيبئه املستقبل يعين اغتنام الفرص اليت تتيحها االبتكارات  وأن تكون املنظمة قادرة على -112

من انحية إدارة املعارف، والتعاون املتعدد التخصصات، والربجمة، والشراكات، والعمليات، والنظم، أو أكان والرقمنة سواء 
ظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وذلك وتوفّر الثورة الرقمية إمكاانت ضخمة لتحسني مسامهات املن من نواٍح أخرى.

ولقد ثبت ابلفعل  سواء.حد  ا وابلشراكة مع اآلخرين علىها النتائج مبوجب واليتها داخليً قعرب حتويل طريقة عملها وحتقي
حتسني أن رقمنة مكان العمل هلا أتثري هائل على ثقافة العمل املكتيب وعالقاته إذ تؤدي إىل تسطيح اهليكل التنظيمي و 

وستستمر املنظمة يف البحث عن سبل مبتكرة لتشجيع مكان العمل  الوصول إىل املعلومات وصنع القرارات بشكل كبري.
 الرقمي والثقافة الرقمية.
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 املخاطر وأوجه عدم اليقني  ظلّ تناميالعمل يف 
املنظمة، ولقد مت إحراز تقدم ملحوظ تلتزم منظمة األغذية والزراعة إبدارة قوية للمخاطر املؤسسية يف مجيع أحناء  -113

ولكن لتوليد فوائد كاملة، ال  يف السنوات األخرية إلدراج االعتبارات املتعلقة ابملخاطر يف تنفيذ الربامج وتصميم العمليات.
 لة.فصّ من دمج إدارة املخاطر يف مجيع مراحل عمليات اإلدارة التنظيمية، من التفكري االسرتاتيجي إىل خطط العمل امل بدّ 

ابلتايل، ترافقت عملية التخطيط االسرتاتيجي بتحليل للمخاطر اليت تؤثر على العملية نفسها وعلى حتقيق األهداف والربامج 
 قيد اإلعداد على السواء.

وتتأثر  .تتسارع فيه التغرياتوميتد اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة على عشر سنوات، وهذه فرتة زمنية طويلة يف عامل  -114
اضات وأوجه التبعية اليت تشكل جزًءا ال يتجزأ من اإلطار، بعدم استقرار البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية االفرت 

ومن املستبعد أن تصمد االفرتاضات اليت يستند إليها اإلطار  اخلارجية وبتطور أولوايت الشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين.
دارة اإلابلتايل، يتطلب التخطيط االسرتاتيجي دمج  خماطر وأوجه عدم يقني.مع مرور الوقت، األمر الذي ينطوي على 

 لمخاطر من أجل حتسني حتقيق األهداف ذات الصلة.املتأنية ل
ومتت معاجلة املخاطر الرئيسية، أي إمكانية حصول أحداث سلبية ميكن التنبؤ بنتائجها املستقبلية اليت جرى  -115

 ر اإلطـار االسرتاتيجـي، على النحو التايل:حتديدها واليت تؤثر على عملية تطوي
 إجراءات التخفيف من األثر املخاطر

ال يؤدي اإلطار االسرتاتيجي إىل تقّدم كبري حنو حتقيق 
األهداف العامة للمنظمة، مبا يف ذلك أهداف التنمية 

ال يعكس والية املنظمة بشكل  واملستدامة ذات الصلة، أ
 كامل.

نظرية تغيري قوية يف صلب عملية إعداد اإلطار  ت بلورةكان
 االسرتاتيجي املقرتح.

ال يعكس اإلطار االسرتاتيجي أولوايت األعضاء واملسامهني 
 الرئيسيني واجلهات املاحنة بشكل مناسب.

مت اتباع عملية مدروسة بعناية للحرص على إشراك األجهزة 
إعداد اإلطـار الرائسية والبلدان األعضاء يف خمتلف مراحل 

 االسرتاتيجـي.
ال يرّكز اإلطار االسرتاتيجي على املزااي النسبية للمنظمة 

العاملي سياق الومكانتها ضمن أسرة األمم املتحدة ككّل ويف 
 لتنمية.ل

زة يمت حتديد جماالت األولوية يف الربانمج ابالستناد إىل حتليالت امل
 النسبية للمنظمة ووجود جهات فاعلة أخرى.

ال يسمح اإلطار االسرتاتيجي بوضع إطار نتائج مفيد وال 
 ميّكن من مراقبة اجلودة وإعداد التقارير.

مت تطوير جماالت األولوية يف الربانمج بعناية من أجل احلصول 
نتائج منظم بشكل جيد وإدماج االختالفات بني للعلى إطار 

قليمية األقاليم ابلتشاور مع املؤمترات اإلقليمية واملكاتب اإل
 والقطرية.

يتأخر حتقيق خمرجات اإلطـار االسرتاتيجـي ونواجته وأتثرياته 
 بسبب املخاطر احملتملة.

مت تطوير جماالت األولوية يف الربانمج بعناية إلدماج اسرتاتيجيات 
الغذائية على الزراعية و زايدة قدرة النظم لالتأقلم مع املخاطر و 

 الصمود.
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األولوية يف الربانمج حتلياًل للمخاطر الرئيسية اليت يطرحها السياق اخلارجي، فضاًل ولقد تضّمن تطوير جماالت  -116
 عن القيود الداخلية.

اليت و ، أي األحداث السلبية أو الصدمات اليت ال ميكن التنبؤ بنتائجها املستقبلية همّ وإن أوجه عدم اليقني األ -117
 حتيط ابإلطار العام هي التالية:

 إجراءات التخفيف من األثر أوجه عدم اليقني
تتعّلق حباالت الطوارئ متينة  يةمت تطوير جماالت ذات أولوية براجم عدم اليقني السياسي أو النزاع غري املتوقع.

والنظم الزراعية والغذائية املستجيبة للصدمات والقادرة على 
 الصمود.

أوجه عدم اليقني املتعّلقة ابلصدمات الصحية أو اجلوائح 
 الكربى.

يتعّلق بنهج الصحة الواحدة من  براجميةمت تطوير جمال ذي أولوية 
اانت جديدة ألمراض منقولة عن طريق أجل الوقاية من بروز خزّ 

 احليواانت.
االبتكارات يف جمال التأمني  يةتشمل جماالت األولوية الرباجم أوجه عدم اليقني املتعّلقة ابلصدمات املناخية.

الزراعي الذي جيمع التأمني القائم على املؤشرات والتأمني 
 ويل.تملى العصول التقليدي وإمكانية احل

هناك أوجه عدم يقني جديدة حمتملة تؤثر على القطاع 
 الزراعي واألمن الغذائي والتغذية.

ة نظم ابتكارات ترمي إىل زايد يةتشمل جماالت األولوية الرباجم
اإلنذار املبكر والقدرة على التنبؤ بشكل أفضل هبذه األحداث 

 عندما حتصل.

لتخفيف ل ذات الصلة جراءاتاإل عن وقد مت حتديد املخاطر وأوجه عدم اليقني اليت تؤثر على كل برانمج، فضاًل  -118
 .2025-2022للفرتة  جماالت األولوية يف الربانمج للخطة املتوسطة األجل حتديدكجزء من عملية   ،هامن أثر 

 منظمة مرنة
يف صلب إدارة املخاطر يف  ،يقع بناء منظمة مرنة تكون قادرة على التكّيف مع التغرّيات يف السياق واألولوايت -119

الضوء على احلاجة إىل التكّيف  19-ولقد سّلطت جائحة كوفيد سياق أوجه عدم اليقني اليت تظهر مع مرور الوقت.
 ختترب املنظمة جهوزيتها، وكانت النتائج ممتازة.كي السريع فيما أاتحت التحدايت القائمة فرصة ل

من أجل االستعداد ملواجهة التحدايت املتعددة األوجه يف بيئة  عّدة وقد اختذت املنظمة إجراءات على أصعدة -120
 بة:متقلّ 

أكثر من خالل التعديالت على برانمج العمل وامليزانية، انسيايب هيكل منطي و يسمح تنفيذ  هيكل مرن ومبّسط. -121
تعزيز التعاون بني القطاعات وزايدة املرونة يف تنظيم املوارد والقدرات لتلبية االحتياجات  عن طريقبتوفري استجابة مرنة 
تلف القطاعات واملناطق اجلغرافية، ما يتيح ويلحظ منوذج العمل وظائف تنظيمية لتوحيد األداء يف خم واألولوايت الناشئة.

 استدعاء اخلربات يف الوقت املناسب بغض النظر عن املوقع اجلغرايف.
يبقى حبيث مت تصميم اإلطـار االسرتاتيجـي الذي يتضمن رؤية ومبادئ توجيهية واضحة،  .إطار اسرتاتيجي متني -122

 أساليب العمل واألولوايت احملددة والنطاق أنّ ويف حني  احملتملة. اتهالسيناريو دون تغيري جوهري يف خمتلف على حاله من 
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حاجة إىل إجراء هناك  توإذا كان تبىن عليه العمليات املرنة. ااثبتً  ال أساسً تشكأهداف املنظمة وقيمها  قد تتغرّي، ستبقى
فرتات السنتني السابقة، مبوافقة األجهزة  لمتطلبات املتغرّية، ميكن فعل ذلك كما يفلتغيريات براجمية ونقل املوارد لالستجابة 

 الرائسية على النحو املنصوص عليه يف اإلجراءات املعمول هبا.
لتغرّيات يف السياق اخلارجي، يتم التشديد على جودة سعًيا إىل متكني استجابة سريعة ومناسبة ل .الرصد النشط -123

ولقد كسر اهليكل  وضاع واملخاطر والفرص املستجدة.عمليات مجع املعلومات وسرعتها وعلى توافر املعلومات بشأن األ
من الفعل، األمر الذي عزز تدفق املعلومات داخلًيا  ردودالنمطي احلايل التقوقعات والبريوقراطية لزايدة الشفافية وتسريع 

 توجيه صنع القرارات.أجل 
املوارد والسلطة للمستوى املسؤول عن ا للمبدأ املتمثل يف منح لقد مت تصميم اإلطار وفقً  .اتالسلط مبدأ تفرّع -124

القطري،  على املستوى وسيشكل الدعم ا.ا أو عامليً ا أو إقليميً كان وطنيً أ، سواء واخلاضع للمساءلة عن ذلك حتقيق النتائج
وسيتم استعراض  الفين أو التشغيلي أو اإلداري، مسؤولية رئيسية تقع على عاتق املكاتب املعنية يف مجيع أحناء املنظمة.

 سب االقتضاء كجزء من عملية إدارة التغيري.حبتفويض السلطة واإلجراءات التشغيلية 
تشكل املرونة ورغبة املوظفني وصانعي القرار، أي إدارة املنظمة وأعضائها، ابلتكّيف األساس الذي  .تغيري الثقافة -125

من خالل تعزيز  ،على نطاق املنظمة احاليً  ية تغيري للثقافة جتريوترتافق التغرّيات اهليكلية مع عمل تقوم عليه املنظمة املرنة.
وستكون خطة إدارة التغيري أساسية ملواصلة  التعاون يف ما بني الوظائف والتواصل املبتكر وعمليات التخطيط الشامل.

 التطور.
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 للنظم الزراعية والغذائية واالجتاهات ذات الصلة احلامسة الدوافع - 1امللحق 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية الرئيسية احلالية والناشئة واالجتاهات ذات  الدوافعحّددت عملية االستشراف  -1

على حنو مباشر  الدوافعوتؤثّر بعض  دث أثرًا على النظم الزراعية والغذائية وتتأثر هبا عن طريق اآلاثر املرجتعة.الصلة اليت حتُ 
املنهجية )الشاملة([ نظرًا إىل ارتباطها الكبري جبانيب العرض والطلب على حد  الدوافعملها ]على النظم الزراعية والغذائية بكا

أخرى بشكل  دوافعوتؤثّر  سواء، وصالهتا ابلسياق االجتماعي واالقتصادي العاملي الذي تتم فيه األنشطة الغذائية والزراعية.
كسب العيش، وعملييت اإلنتاج والتوزيع، أو قاعدة املوارد مباشر على النفاذ إىل األغذية )الطلب على األغذية( وسبل  

 الطبيعية البيئية اليت تدعم األنشطة الغذائية والزراعية.
 )الشاملة( النُظمية الدوافع

وتقود  ه.معامل زايدة الطلب على األغذية وتغيري التوّسع احلضري والديناميكيات السكانيةمن املتوّقع أن يواصل  -2
وابإلضافة إىل النمو السكاين، تتسم عوامل أخرى مرتبطة  الصحراء الكربى وجنوب آسيا هذه التغيريات.أفريقيا جنوب 

كما تتغرّي جوانب اجتماعية أخرى،  مبواقع خمتلفة أبمهية أيًضا )مثاًل الشيخوخة يف املناطق الريفية والبلدان املرتفعة الدخل(.
بشأن التوجهات  26ويشري تقرير األمم املتحدة ة اهلجرة الداخلية والدولية.مثل املوقع و/أو التوازانت بني اجلنسني، نتيج

الكاسحة اليت تؤثّر على اجملتمعات واالقتصادات العاملية إىل أن حصة األشخاص الذين يعيشون يف املناطق احلضرية سرتتفع 
وتنطوي هذه الديناميكيات السكانية  .يف العامل 2050و 2018يف املائة بني العامني  83يف املائة إىل نسبة  67من نسبة 

والتوّسع  الرتكيبة بني النمو السكاين وتغيريعلى تداعيات مرتابطة على النظم الزراعية والغذائية بسبب الصلة الوثيقة القائمة 
من خالل التعدي على  مثالً  ويُعترب التوّسع احلضري حتداًي ابلنسبة إىل األغذية والزراعة احلضري والطلب على األغذية.

وابإلضافة إىل ذلك، يطرح منو الفئات العمرية اليافعة، ال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب  األراضي اخلصبة.
الوظائف )األجور واالستغالل والسالمة( داخل النظم الزراعية  نوعيةآسيا، هواجس جديّة بشأن فرص العمل وخماطر تدهور 

 جها.والغذائية وخار 
دائًما النتائج املتوقّعة اليت تؤدي إىل  النمو االقتصادي والتحّول اهليكلي واستقرار االقتصاد الكليوال حيقق  -3

ويرتبط حتويل النظم الزراعية والغذائية عن كثب ابلتحويل اهليكلي للنظم االجتماعية  حتويل اقتصادي شامل للمجتمعات.
لي على مستوى ويشّكل النمو االقتصادي والتحول اهليك االقتصاد الكلي.واالقتصادية ككل واستقرارها على مستوى 

إىل أن النمو االقتصادي  27أشار البنك الدويلقد و  عمليات حتويل األغذية والزراعة وحمرًّكا هلا. االقتصاد ككل حصيلة
ل إاّل بعد تقاسم مكاسب النمو أن احلد من الفقر ال يتحقق يف املقابإىل األقوى ميّثل حمرًّكا مهًما للحد من الفقر، و 

 اقتصاداًي جوهراًي وما زالت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مثاًل تنتظر حتوياًل  االقتصادي بني الفئات االجتماعية كافة.
 ومن املتوّقع أن يزيد تفشي جائحة  على الرغم من ارتفاع النمو االقتصادي بشكل كبري خالل العقدين املاضيني.

سيواجه االقتصاد العاملي االختالالت القائمة أصاًل على مستوى االقتصاد الكلي يف عدد من البلدان، حبيث " 19-كوفيد
ومبوازاة مواصلة  .، إذا استمرّت املواقف السياساتية احلالية، تباطؤًا يف النمو وزايدة عدم االستقرار2030من اآلن وحىت عام 

                                                      
 .2018مراجعة عام  -توقعات التوسّع احلضري يف العامل  .2018إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة،  26
 جتميع أحجية الفقر معًا. - 2018الفقر واالزدهار املشرتك لعام  .2018البنك الدويل،  27
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نشطة األ لالستثمار يف احلوافزنفاق األسر ما سيحّد بشكل أكرب من تراجع حصص العمالة يف العامل، سيَضعُف إ
 28نتاجية."اإل
غري أن بلدان العجز  ؛بربط النظم الزراعية والغذائية ببعضها البعض يف العامل أوجه الرتابط بني البلدانوتقوم  -4

الغذائي ذات الدخل املنخفض والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية تعّول بصورة كبرية على الواردات 
وتعتمد بلدان أخرى على عدد قليل من السلع اليت يتم تصديرها هبدف استرياد التكنولوجيات  لتلبية احتياجاهتا الغذائية.

ويؤدي هذا التعويل على السلع إىل ضعف النظم االقتصادية  قة أو اخلدمات املالية أو معدات الرعاية الصحية.أو الطا
 2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام ويفيد تقرير  دث آاثرًا سلبية على حياة األشخاص.وحيُ 

 80أبن نسبة "  29
بلًدا( اليت شـهدت زيـادة يف معّدالت اجلوع خالل التباطـؤ واالنكماش االقتصاديني  65من أصل  52يف املائة من البلدان )

عالوة و  ."األخريين هي بلدان تعتمد اقتصاداهتـا اعتمادًا كبريًا على الصادرات و/أو الواردات من السـلع األساسـية األولية
مجلة أمور أخرى، بسبب بني بيئية واالجتماعية، من على ذلك، قد يزيد التعويل على السلع من صعوبة معاجلة اهلواجس ال

وقد يؤدي كذلك إىل تدفقات مالية غري مشروعة  30؛أوجه عدم اليقني الناشئة عن اتفاقات التجارة املتعددة األطراف
وتشّكل الظروف  31، بسبب ضعف املؤسسات.ة الدخللصاحل البلدان املرتفع ة الدخلالبلدان املنخفضتسحب املوارد من 

اليت تؤدي فيها أوجه الرتابط هذه إىل زايدة استدامة النظم الزراعية والغذائية، والنظم االقتصادية بشكل عام، وقدرهتا على 
الصمود، أو جتربها على التعويل على السلع أو أشكال أخرى من التعويل )التكنولوجي، واخلاص ابلطاقة، واملايل، والثقايف، 

أن تتجه  أن املطلوب هوياسي، واالسرتاتيجي، وما إىل ذلك(، مسألًة تتطلب املزيد من البحث، يف حني واجلغرايف الس
 19.32-بلدان وجمتمعات حملية معّينة حنو االكتفاء الذايت، استجابًة جلائحة كوفيد

ستوى النظم على م آنيةمن اختاذ قرارات  وملكيتهاواستخدامها  والتحكم هباتوليد البياانت الضخمة وميّكن  -5
غري أن رقمنة جوانب عديدة من حياة اإلنسان والتفاعالت االجتماعية واإلنتاج، مبا فيها العمليات  الزراعية والغذائية.

أّدت، بسبب اقتصادات احلجم الكبرية املوجودة يف القطاعات الرقمية، إىل  سلسلة القيمة الزراعية والغذائية قداخلاصة ب
فجوة رقمية تنّم عن هواجس أيًضا بشأن املنافع االقتصادية ملنصات البياانت الضخمة القادرة على تكديس كميات استثنائية 

النظم اإلحصائية الوطنية ووعي وجيب أن تستند القدرات يف جمال  33من املعلومات عن سلوكيات املستهلك وتفضيالته.
املستهلكني واجملتمع املدين إىل مجع البياانت وختزينها وإدارهتا والسيطرة عليها لضمان عمليات مستقلة وشفافة وخاضعة 

                                                      
 متويل اتفاق بيئي عاملي جديد. - 2019تقرير التجارة والتنمية لعام  .2019مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  28
حالة  .2019 ية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.منظمة األغذ 29

 االحرتاز من حاالت التباطؤ واالنكماش االقتصاديني. ،2019األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
البصمـة الكربونية ليسـت، يف جوهرهـا، جزًءا ماداًي من املنتجات )ولكنها ابألحرى نتيجة لطريقة اإلنتاج واملعاجلة والنقل( على سبيل املثال، "مبا أن  30

" ،زال غري أكيدةملستوردة، ال تفإن اآلاثر املرتتبة على متطلبات االتفاق بشأن احلواجز التقنية أمـام التجارة املرتبطة ابملعاملة املتساوية للمنتجات "املماثلة" ا
 حالة أسواق السلع الزراعية جتارة املنتجات الغذائية وتغرّي املناخ واألمن الغذائي. .2018منظمة األغذية والزراعة، 

ة لألمم من أهداف التنمية املستدامة، تقرير مشرتك بني مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابع 16من اهلدف  4انظر املقصد  31
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابلتدفقات املالية  واسرتجاعها!". ووقفها! التدفقات املالية غري املشروعة: ملاذا حتتاج أفريقيا إىل "تعقّبها! .2014املتحدة، 

 غري املشروعة.
 احتياجاهتا األساسية ابالعتماد على قواهتا اخلاصة.االكتفاء الذايت مبعناه الواسع الذي يعكس موقف اجملتمعات احمللية إزاء تلبية  32

cf. FAO 2015-16 SOCO - In Depth - Food Self-Sufficiency and International Trade: A False Dichotomy? American Journal 

of Economics 0(5): 277-283. Buheji M. et al. 2020. Optimising Pandemic Response through Self-Sufficiency – A Review Paper. 
 .CEB/2019/1/Add.2الوثيقة  33
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للمساءلة تقودها البلدان لتوليد البياانت والتحقق منها واستخدامها، إىل جانب حتويلها إىل إحصاءات، ويّتسم هذا األمر 
 ية خاصة ابلنسبة إىل البلدان الصغرية احلجم.أبمه

، مبا فيها تلك املتعّلقة ابلتنافس على املوارد انعدام االستقرار اجلغرايف السياسي وزايدة آاثر النزاعات ويشّكل -6
 2017 مويسّلط تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية لعا 34والطاقة، حمرًّكا رئيسًيا النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

35 
الضوء على أن األغلبية الواسعة من األشخاص الذين يعانون بشكل مزمن من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية تعيش 

حّفزت أو مّولت أو مسحت قد وعالوة على ذلك، تشري األحباث إىل أن املوارد الطبيعية  يف بلدان متأثّرة ابلنزاعات.
وحتّد النزاعات  36يف املائة من النزاعات املسّلحة بني الدول خالل السنوات الستني املاضية. 60و 40ابستمرار ما يرتاوح بني 

النفاذ إىل األغذية والرعاية الصحية وتقّوض نظم احلماية االجتماعية، فيما تُعزى أغلبية األشخاص  األغذية، وتعيقمن توافر 
وخيّل هذا احملّرك، عندما يتفاعل مع  ناطق يف العامل إىل النزاعات.الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يف الكثري من امل

عادًة ترتكز و  الغذائية.الزراعية و تغرّي املناخ وتدهور املوارد الطبيعية املتجددة والتصّحر، بسبل كسب العيش الزراعية والنظم 
 ّكل سبًبا متكررًا للنزاعات االجتماعيةاألنشطة االستخراجية يف املناطق الريفية اليت تضم أراٍض أصلية، كما أهنا تش

فيه وتستمر املستقبلية احملتملة اليت تنشأ  اتهالسيناريو وميّثل سيناريو "اختالل العامل" أحد  اإلقليمية.واالقتصادية والعرقية و 
ماعية واالقتصادية الغذائية ابالختالالت يف أجزاء خمتلفة من النظم االجتالزراعية و وستتأثر النظم  نزاعات دولية ووطنية.

واحلالة االجتماعية  والعرقوالسن  املساواة بني اجلنسنيوالبيئية، وستؤثّر على األشخاص وفًقا خلصائصهم االجتماعية )
 واالقتصادية وما إىل ذلك(.

اليت تؤثّر على النظم الزراعية والغذائية مجيعها ملخاطر أو أخطار متعددة حمفوفة  الدوافعتتعّرض  أوجه عدم اليقني. -7
مستقبل  كونالضوء على   37مستقبل األغذية والزراعةويسّلط تقرير  أبوجه عدم يقني تتجسد غالًبا يف وقوع أحداث مفاجئة.

، وأن أوجه عدم اليقني هذه تتمحور حول أوجه عدم يقني تؤدي إىل تساؤالت وهواجس جّدية يعاين مناألغذية والزراعة 
عوامل خمتلفة مبا فيها النمو السكاين واخليارات اخلاصة ابألمناط الغذائية والتقّدم التكنولوجي وتوزيع املداخيل وحالة املوارد 

وقّوته وآاثره وسرعته وانتشاره اجلغرايف  19-ويشّكل توقيت تفشي جائحة كوفيد الطبيعية وتغرّي املناخ واستدامة السالم.
تقرتن ابلنزاعات وصدمات أخرى، عن أضرار غالًبا ما وتسفر خماطر متعددة للكوارث واألزمات، اليت  38مثااًل على ذلك.

وتشّكل األحداث املناخية القصوى على غرار اجلفاف والفيضاانت والعواصف وتقّلبات الطقس املومسية والظواهر  وخسائر.
اجلراد الصحراوي  فورةكما متّثل  مستوى سطح البحر، حاالت طارئة وجارية كذلك األمر.البطيئة احلدوث، مثل ارتفاع 

 ، إىل جانب أزمات أخرى ذات آاثر كبرية وعابرة للحدود يف سالسل القيمة، هتديًدا للنظم الزراعية والغذائية.2020لعام 
الزراعية والغذائية، غري أن الوقاية املقرتنة إبدارة ومن الصعب توّقع أوجه عدم اليقني وقياسها، ال سيما آاثرها على النظم 

 املخاطر وترقّبها، مبا يف ذلك االستعداد حلاالت الطوارئ والقدرة على مواجهتها، من شأهنا أن حتّد من آاثرها.

                                                      
 -االجتاهات العاملية  مليون شخص. مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني. 80حوايل  2019بلغ عدد األشخاص املشّردين قسراًي يف عام  34

 .2019التشريد القسري يف عام 
بناء القدرة على الصمود لتحقيق السالم واألمن  - 2017تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  .2017 منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 35

 الغذائي.
 النهج الشاملة للوقاية من النزاعات العنيفة. املسارات من أجل السالم: .2018 األمم املتحدة والبنك الدويل، 36
 .2050املسارات البديلة حىت عام  -مستقبل األغذية والزراعة  .2018منظمة األغذية والزراعة،  37
 .محاية األشخاص واحليواانت من هتديدات األمراض .2018منظمة األغذية والزراعة،  38
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 اليت تؤثّر بشكل مباشر على النفاذ إىل األغذية وسبل كسب العيش الدوافع
ورغم توافر إمكاانت كبرية يف  عن الركب.متخلفة املناطق الريفية  ال تزال .الفقر يف املناطق الريفية واحلضرية -8

وإن مدخول العمالة  الفقر أو الفقر املدقع.حالة من كبرية من سكان املناطق الريفية يف   نسبةالكثري من احلاالت، تعيش 
وتواجه أقاليم ريفية  رب بني اجلنسني.يف القطاع الزراعي أدىن من متوسط الدخل يف قطاعات أخرى ومتّيزه أوجه تفاوت أك

عديدة عجزًا حاًدا يف البىن األساسية وضعًفا مؤسسًيا، ونفاًذا حمدوًدا إىل اخلدمات األساسية واملوارد الطبيعية، فضاًل عن 
غذية، ويزداد عموًما عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي كما ينتشر سوء الت آتكل النسيج االجتماعي.

، ألن كلفة األمناط الغذائية الصحية أعلى بكثري من 2020وفًقا ملا أفاد به تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
 39دوالرًا أمريكًيا من حيث تكافؤ القدرة الشرائية اليومية، 1.90 عند عتبةخط الفقر ]املدقع[ الدويل، الذي مت حتديده 

ترك بكاملها إىل مبدأ عدم  2030ويف حني تستند خطة عام  الفقر.شرك ن أن يقع األشد ضعًفا يف وهناك خماطر كبرية م
ما زالت بعض اجملموعات يف اجملتمع، على غرار املسنني واألطفال والشباب والنساء إىل جانب السكان  ،أحد خلف الركب

ة إىل ذلك، تواجه هذه اجملموعات يف بعض احلاالت وابإلضاف يف الكثري من احلاالت للتمييز والتهميش. غرضةاألصليني، 
وتتمثل مسألة  .أوضاعهاتفاقم تؤدي إىل ظروفًا مثل انعدام األمن و/أو العنف و/أو املشاركة يف أنشطة اقتصادية غري قانونية 

يف تفاوت إمكاانت النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحية العامة، فضاًل عن  19-أخرى انشئة عن تفشي جائحة كوفيد
خدمات عامة أخرى، داخل اجملتمعات وبني البلدان، ُتضاف إليها أوجه التفاوت القائمة واملتفاقمة أببعاد عديدة بني 

وقد تتيح أوجه  كة املرأة يف سوق العمل.اجلنسني، مبا فيها زايدة العمل يف جمال الرعاية والعمل املنزيل اللذين حيّدان من مشار 
التفاوت هذه، اليت اندرًا ما يتم قياسها، صورة أقسى عن مستوايت الفقر احلالية، وما يرتتب عنها من تراجع يف القدرة 

 السعرات احلرارية الذي خيّل ابحلالة التغذوية. كالشرائية واللجوء ابلتايل إىل جمّرد استهال
األصول مبا فيها  واحلصول علىتفاوت كبري يف املداخيل وفرص العمل وجود جملتمعات بتتسم ا .أوجه التفاوت -9

وتعيش فئات كبرية من السكان إّما حتت عتبة الفقر أو على شفري  املوارد الطبيعية واخلدمات األساسية والعبء الضرييب.
وإن النساء والفتيات  زراعة أو خارجهما.يف قطاعي األغذية وال كربىالفقر يف حني جيين القليل من األشخاص أرابًحا  

ال يتم قياسها دائًما ألهنا تتخطى جمّرد  بدرجاتوالشباب وصغار املنتجني وجمموعات السكان األصليني هم األكثر معاانًة 
وقد تقّوض زايدة التفاوت التماسك االجتماعي وتؤّدي إىل استقطاب سياسي وختّفض النمو  التفاوت االقتصادي بكثري.

يف آسيا مثاًل، ورغم النمو االقتصادي  وتشّكل زايدة التفاوت يف املداخيل مدعاًة للقلق. 40القتصادي يف هناية املطاف.ا
يف املائة بني  5السنوي للفرد الواحد نسبة  اإلمجايل متوسط معّدل منو الناتج احملليبلغ املرتفع خالل العقود القليلة املاضية )

(، ازداد التفاوت يف املداخيل ما أبطأ وترية التقّدم احملرز يف جمال احلد من الفقر، يف حني استمر تفاقم 2016و 2000 عامي
 .19-ن جائحة كوفيدعالتفاوت بسبب اآلاثر الناجتة 

                                                      
 .2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 39
 معاجلة التفاوت. الضرييب: املرصد .2017 صندوق النقد الدويل، 40
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 عاًما. 30إىل  20السنوات األخرية مقارنة مبا كانت عليه منذ خالل بشكل كبري  أسعار األغذيةوارتفعت  -10
يف املائة تقريًبا مما كانت عليه يف التسعينات من القرن املاضي، حىت عندما  30بنسبة مثًنا األغذية أغلى  وابلفعل، أصبحت

وحتقق ذلك رغم عجز آليات التسعري احلالية  2011.41و 2008 عاميخالل ال يتم احتساب االرتفاع احلاد يف األسعار 
االجتماعية والبيئية اخلارجية على املستوايت كافة )احتساب التكاليف عن عكس كلفة األغذية اإلمجالية، مبا فيها العوامل 

أسعار األغذية بشكل ملحوظ  إمكانية ارتفاعالضوء على  2050ويسّلط تقرير مستقبل األغذية والزراعة حىت عام  الكاملة(.
بقاء سائر العوامل األخرى يئية، مع احتساب التكاليف الب يف حاليف املائة يف العقود املقبلة  35و 30ترتاوح بني قد بنسبة 

السياسات هواجس بشأن كفاءة  صانعوويف حني يراعي االهتمام السياسي واإلعالمي أسعار األغذية، ويطرح  .على حاهلا
ة النظم الغذائية والزراعية، ال ميكن أن يتمّثل احلل يف أغذية متدنية الكلفة وغري صحية وغري مستدامة من الناحيتني االجتماعي

 والبيئية.
 وتوزيعها املنتجات الغذائية والزراعية اليت تؤثّر مباشرة على عمليات إنتاج الدوافع

العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات، مبا فيها االبتكارات املؤسساتية واالرتقاء هبا  تسريع عجلةإن  .مو والعل االبتكار -11
ولالستفادة من الفرص أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصمود واستدامة أمر أساسي لتحقيق التطّلع إىل نظم زراعية وغذائية 

الناشئة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ولدى العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات الناشئة قدرة حتويلية هائلة، ولكنها متّثل 
وتنطوي  ساهم يف تدهور املوارد الطبيعية.وتز األسواق أيًضا خماطر كبرية وميكن استغالهلا بطرق تعزز عدم املساواة وتركُّ 

مثاًل ، من اإلجراءات جمموعة تكميليةمتأتية من العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات على إمكاانت هائلة إلنتاج منافع مشرتكة 
"نظمية" بقدر  جهنُ ويتيح التقّدم الفين، مبا فيه نشوء زايدة دخل املزارعني وتغذيتهم. مبوازاة من خالل معاجلة الشواغل البيئية 

لتحقيق غاييت إنتاج ما يكفي من األغذية  42املبتكرة األخرى، فرًصا احللول األحيائية وسائروالرقمنة والتكنولوجيات  أكرب
لتكنولوجيا وقيودها األحباث يف جماالت تطوير ا وتتواصل 43ومحاية البيئية بشكل متضافر، مع إبقاء التحدايت قيد النظر.

تقّبلها على حنو مناسب، مع توفري نفاذ متوازن بني اجلنسني  إمكانيةاحملتملة لضمان معاجلة جوانب السالمة و  وخماطرها
 تكنولوجية.وجود فجوات وإشراك البلدان املنخفضة الدخل للحؤول دون 

املاضية كما  15على حنو ملحوظ يف السنوات الـ يف النظم الزراعية والغذائية ةالعام اتاالستثمار  تتراجعوقد  -12
ويف الكثري  من أهداف التنمية املستدامة(. 1-أ-2مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية الصادر عن املنظمة )املؤشر يبّينه 

مبا فيها بلدان من األحيان، ال جيري تنفيذ األولوايت اليت حتددها احلكومات، ال سيما حكومات البلدان املنخفضة الدخل 
العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية، بسبب عدم كفاية 

ومن املرّجح ابلتايل أن تبقى البلدان اليت تعتمد  الغذائية احمللية.الزراعية و و/أو إسناد أولوية متدنية للنظم  ةالعام اتاالستثمار 

                                                      
 وهو مؤشر لقياس التغرّي الشهري يف األسعار الدولية لسّلة من السلع الغذائية األساسية. وفًقا لقياس مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية. 41

وهو يتألف من متوسط مؤشرات أسعار مخس جمموعات من السلع األساسية مرّجحة مبتوسط حصة الصادرات لكل جمموعة من اجملموعات خالل الفرتة 
2014-2016. 

البصمة البيئية ويزيد االستخدام املفرط للمدخالت اخلارجية  تدعو املنظمة إىل تسخري خدمات النظم اإليكولوجية لتكميل املدخالت اخلارجية هذه. 42
الري املفرط ميارس ضغوطًا على موارد اندرة أصاًل متاًما كما تلحق مبيدات اآلفات ومبيدات احلشرات الضرر ابلبيئة وحتّد من  -الناجتة من إنتاج األغذية 

 التنوّع البيولوجي )الذي يوّلد خدمات النظم اإليكولوجية( وقد تؤذي صحة اإلنسان.

 .اسرتاتيجية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التكنولوجيات اجلديدة .2018األمم املتحدة،  43
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إن فوعالوة على ذلك،  بصورة كبرية على الواردات لتلبية احتياجاهتا الغذائية يف احلالة نفسها، ما مل تغرّي أولوايهتا.حالًيا 
 األطر التنظيمية والقانونية املناسبة لتأمني التمويل حمدودة وال تؤدي إىل اجتذاب االستثمارات من القطاع اخلاص.

زايدًة بفعل أمتتة اإلنتاج ومكننته ورقمنته يف مجيع القطاعات  اإلنتاججمال كثافة رأس املال/املعلومات يف تشهد  -13
ويف حني تساهم هذه االجتاهات يف زايدة اإلنتاجية اإلمجالية، تطرح كذلك هواجس بشأن  تقريًبا مبا فيها األغذية والزراعة.

افة رأس املال يف املراحل النهائية من سالسل وحتّد زايدة كث 44مستوى العمالة يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء.
وابإلضافة  .بقاء سائر العوامل األخرى على حاهلاالقيمة الغذائية من الطلب على العمالة يف جمايل التجهيز والتوزيع، مع 

أصول رأمسالية  قتناءاإىل ذلك، تؤدي مكننة/رقمنة اإلنتاج األّويل إىل خفض أرابح املزارعني الذين ال يقتنون أو ال يسعهم 
وال ميكن للمزارعني الشباب، الذين مييلون بشكل أكرب حنو اعتماد تكنولوجيات رقمية وابتكارات أخرى، أن  جديدة.

ولكن، من املرجح أن يكون صايف  يزيدوا ملكّيتهم الرأمسالية ما مل يتسنَّ هلم النفاذ إىل التمويل والتدريب وتنمية القدرات.
أن االنتشار التدرجيي للتكنولوجيات املتقّدمة قد يزيد من رحبية سبل كسب العيش املرتبطة  معرصيد الوظائف سلبًيا 

إنتاج األغذية، إىل جمال وقد تساهم ابلتايل زايدة كثافة رأس املال/املعلومات يف  ابألغذية ويستحدث فرص عمل جديدة.
ية وإخالء املناطق الريفية، إىل جانب الفقر وانعدام جانب التقّدم يف السن، بشكل إضايف يف اهلجرة إىل املناطق احلضر 

 يف املناطق احلضرية. كسب الدخلغريها من فرص  جير توفري فرص العمل و األمن الغذائي ما مل 
حتداًي من حيث إنصاف النظم الزراعية  تركيز األسواق على املدخالت واملخرجات الغذائية والزراعيةويشّكل  -14

ويستحق تركيز األسواق مبستوايت غري مسبوقة عرب النظم الزراعية والغذائية  رهتا على الصمود.والغذائية واستدامتها وقد
الزراعية والعقاقري البيطرية واآلالت الزراعية واألمسدة واملوارد  الكيميائيةاليت تشمل بذور احملاصيل واملواد  45،46العاملية برمتها

عالوة على ذلك، يؤثّر تركيز األراضي و  األغذية والتجارة ابلسلع، اهتماًما. وانية وحقوق الصيد وجتهيزيالوراثية للثروة احل
ويعّرض ذلك االقتصادات الريفية واحمللية  اخلاصة ابستخدام األراضي على النفاذ إىل املوارد أيًضا. األنظمةوارتباطه بنقص 

أوجه ضعف هذه  19-جائحة كوفيد وُتربز واملنخفضة الدخل للخطر ويزيد من االعتماد على جهات فاعلة خارجية.
 حملًيا. اليت يتم إنتاجهاعلى السلع بقدر أكرب الرتكيزات اليت قد تتطلب يف بعض الظروف التعويل 

الزراعية ملستهلكني، عوامل رئيسية تؤثّر على النظم تغري سلوك ان ع، الناجتة أمناط االستهالك والتغذيةوتشّكل  -15
 متزايد ابختاذ خيارات معّقدة بشأن استدامة ما أيكلونه وحمتواه الغذائي وسالمته. ويقوم املستهلكون بشكل الغذائية.و 

 وقد يؤدي اإلقرار ابستعداد حنو أمناط غذائية ومستدامة وصحّية بشكل أكرب أمرًا مهًما. نيويشّكل حتويل طلب املستهلك
وقد يساعد توسيم الكربون  يف نظم اإلنتاج. املستهلكني لتغيري سلوكهم مىت أحيطوا مبعلومات صحيحة إىل تغيريات عميقة

وسيتطّلب ذلك هنًجا معرتفًا  نبعااثت.متدين االمثاًل على حتديد تفضيالت املستهلكني، ما يساهم يف االنتقال إىل اقتصاد 
طّلب بناء نظم (. ويت2018به دولًيا لوضع املعايري ذات الصلة )منظمة األغذية والزراعة، تقرير حالة أسواق السلع الزراعية، 

                                                      
 يعيش كل من السكان واألمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة" .2020، اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، E/CN.9/2020/2الوثيقة  44

دامًا مكثـًّفا لرأس املال من خالل اعتماد تكنولوجيات املعلومات )التشغيل اآليل والرقمنة والتصنيع وقطاعات الزراعة واألغذية واخلدمات استخ ]...[
 ".والذكاء االصطناعي( ما حيّد من احلاجة إىل العمّال

القطاع  والرتكيز وتركيز السلطة يفالبحث يف آاثر عمليات الدمج الكربى  أكرب من أن تُطعم: .2017 فريق اخلرباء الدويل املعين ابلنظم الغذائية املستدامة، 45
 الزراعي والغذائي.

 السلطة واملنصات ووهم التجارة احلرّة. :2018تقرير التجارة والتنمية لعام  .2018مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  46
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غذائية صحية لتسريع وترية التقّدم احملرز لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، كما ورد ذكره  اغذائية مستدامة وأمناطً زراعية و 
 47ن.و مبا يف ذلك املستهلكيف تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي، عماًل تعاونًيا بني خمتلف أصحاب املصلحة، 

 اخلاصة ابلنظم البيئية الدوافع
ويطرح كل من  تشهد األراضي واملياه والرتبة والتنوّع البيولوجي تدهورًا تدرجيًيا. .ندرة املوارد الطبيعية وتدهورها -16

ندرة املياه وتدهور األراضي ونضوب مغّذايت الرتبة وإزالة الغاابت على نطاق واسع واالستغالل املفرط للموارد البحرية 
تلّوث على املستوايت كافة هواجس خطرية، ليس فقط ابلنسبة إىل النظم الزراعية والغذائية برّمتها، بل ابلنسبة واملراعي وال

"وغالًبا ما ترتبط نظم الزراعة غري الكفؤة أو غري املستدامة بتدهور  إىل اإلجنازات اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة أيًضا.
 48وّع البيولوجي وزايدة ختصيص احملاصيل وتوزيعها إىل زايدة خطر تردي احملاصيل."البيئة والرتبة، وقد تؤدي خسارة التن

ويشّكل توافر املوارد الطبيعية وإمكانية الوصول إليها للفرد الواحد، مبا يشمل األراضي واملياه، أحد أهّم املعوقات اليت 
سيا واحمليط اهلادئ أقل من ربع مساحة األراضي يف العامل على سبيل املثال، يغّطي إقليم آف تواجهها النظم الزراعية والغذائية.

ويزيد النمو السكاين والتوّسع احلضري والتصنيع من الضغوط  يف املائة( السكان يف العامل. 56أنه يضّم أكثر من نصف ) مع
ويف أمريكا الالتينية، تدهورت املوارد الطبيعية يف اإلقليم بسبب تطوير  على املوارد الطبيعية اليت يستخدمها قطاع الزراعة.

ويشهد إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكربى احلالة نفسها  الغذائية.الزراعية و لنظم اباألنشطة اإلنتاجية املكثّفة املرتبطة 
جلافة يف الساحل والقرن األفريقي، فضاًل عن املتمثّلة يف تدهور شديد للموارد الطبيعية وندرة املياه يف مناطق األراضي ا

تم أيًضا إزالة الغاابت بشكل هائل مبا يرتبط بتوّسع األراضي الزراعية واستغالل املناجم واألعمال اخلاصة تو  أفريقيا اجلنوبية.
ويساهم  جار املفرط.على غرار السدود لتوليد الطاقة املائية أو الطرقات، والتوّسع احلضري وحىت قطع األش التحتيةابلبىن 

التنافس على املوارد الطبيعية اليت تزداد ندرة شيًئا فشيًئا يف النزاعات، وابملثل يتأثّر قطاع الزراعة بشكل متزايد ومعّمق يف 
 49القصوى وحّدهتا. املناخيةالكثري من األقاليم بتواتر األحوال 

، بسبب زايدة 19-تقبل، ما بعد جائحة كوفيديف املس األوبئة وتدهور النظم اإليكولوجيةوقد يزداد كل من  -17
االجتاهات اخلاصة ابألمراض واآلفات احليوانية والنباتية العابرة للحدود، وتعّدي الزراعة على املناطق الربية والغاابت، ومقاومة 

مج األمم املتحدة للبيئة ووفًقا للتقرير املشرتك بني بران مضادات امليكروابت، وزايدة إنتاج املنتجات احليوانية واستهالكها.
"تنشأ العوامل املمرضة لدى احليواانت، وغالًبا ما تؤدي أنشطة اإلنسان، مثل  50واملعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية،

تكثيف إنتاج الثروة احليوانية أو تدهور النظم اإليكولوجية وتشرذمها أو استغالل احلياة الربية على حنو غري مستدام، إىل 
وُيضاف كل ذلك إىل زايدة وقوع احلوادث اليت هتدد سالمة  ."اإلنسانألمراض اليت تتسبب هبا أو امتدادها لدى نشوء ا
 51الواحدة.تغرّي املناخ، ما يدعو إىل اتباع هنج الصحة  وتفاقم بفعل األغذية

                                                      
 تسخري العلم من أجل حتقيق التنمية املستدامة. اآلن:املستقبل يبدأ  - 2019تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي  .2019األمم املتحدة،  47
 كوكب مفعم ابلصحة، أشخاص مفعمون ابلصحة. :6-توقعات البيئة العاملية .2019برانمج األمم املتحدة للبيئة،  48
ى استخدام احتساب التكاليف الكاملة الستخدام املوارد الطبيعية وتدهورها، كما ورد ذكره أعاله، مبوازاة إحداث تغيريات يف األسعار، قد يؤثّر عل إنّ  49

 املوارد الطبيعية وانبعااثت غازات الدفيئة والتنوّع البيولوجي.
األمراض احليوانية وطريقة كسر سلسلة نقل  الوقاية من اجلائحة املقبلة: .2020حليوانية، برانمج األمم املتحدة للبيئة واملعهد الدويل لبحوث الثروة ا 50

 العدوى.
يتطّلب هنج الصحة الواحدة الرامي إىل تصميم وتنفيذ الربامج والسياسات والتشريعات والبحوث أن تعمل قطاعات متعددة  منظمة الصحة العاملية. 51

أفضل يف جمال الصحة العامة، مثل سالمة األغذية ومكافحة األمراض احليوانية )أي األمراض اليت قد تنتشر بني  مع بعضها البعض من أجل حتقيق نتائج
 احليوان واإلنسان مثل احلّمى وداء الكلب ومّحى الوادي املتصدع(، إىل جانب التصدي ملقاومة البكترياي للمضادات احليوية.
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املرتبطة ابلزراعة واالقتصاد ككل، على النظم  االحتباس احلراريابلفعل، بسبب انبعااثت غازات  تغرّي املناخويؤثّر  -18
على سبيل ف 52ية.الغذائية وسالمة األغذية واملوارد الطبيعية، ومن املتوّقع أن يسرّع وترية اجلوع والفقر يف املناطق الريفالزراعية و 

الوقت الراهن وعلى املديني املتوسط  الغذائية بسبب تغرّي املناخ يف إقليم أمريكا الالتينية يفالزراعية و املثال، ستتأثّر النظم 
وتشري التقديرات إىل اخنفاض اإلنتاج البعلي يف مناطق معّينة )يف املخروط اجلنويب ألمريكا الالتينية  والطويل على حد سواء.

وستواجه الدول  وعالوة على ذلك، سيتأثّر إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. مثاًل( جرّاء اإلجهاد املائي املومسي.
اجلزرية الصغرية النامية واملناطق الساحلية ارتفاًعا ملستوى البحر، وزايدًة يف تواتر األعاصري وحّدهتا، وتسّرب املياه املاحلة 

يف املائة من إمجايل انبعااثت  23ومن جهة أخرى، "يقّدر أن حوايل  ض احمليطات واالحرتار وزايدة إبيضاض املرجان.وحتمّ 
 53".ينشأ عن الزراعة والغاابت واستخدامات أخرى لألراضي (2016-2007)ن أنشطة اإلنسان عغازات الدفيئة الناجتة 

وال تساهم النظم الزراعية والغذائية يف حصة كبرية من إمجايل انبعااثت مكافئ اثين أكسيد الكربون العاملية وحسب، مبا يف 
يق إزالة الغاابت وغريها من التغيريات يف استخدام األراضي، بل تستند كل مناذج التنمية السائدة على مستوى ذلك عن طر 

وال توجد عموًما تدابري قائمة على  54.االحتباس احلرارياالقتصاد ككل إىل الوقود األحفوري وانبعااثت هائلة لغازات 
درجات، وما زال الفهم حمدوًدا حيال التداعيات النامجة عن اإلزالة  1.5املخاطر ملعاجلة سيناريو احرتار الكوكب أبكثر من 

اليت من  19-وتتسم الرؤية واملعارف بشأن هذه املسائل أبمهية خاصة لعملية التعايف ما بعد جائحة كوفيد العميقة للكربون.
 املفرتض أن تعيد البناء على حنو أفضل.

ًعا على األنشطة االقتصادية املتصلة ابحمليطات واملناطق الساحلية، توسّ " أي تنمية ،االقتصاد األزرقويشهد " -19
الصعيد العاملي، وكذلك، على حنو متزايد، املفهوم الذي تقوم البلدان يف إطاره )ال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية 

ويسّلط تقرير  ة ابلتنمية االقتصادية.وغريها من الدول اليت تتمتع مبناطق اقتصادية خالصة واسعة( بوضع سياساهتا اخلاص
الضوء على الدور املهم الذي تؤديه قطاعات احمليطات املستدامة من  55حديث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ

األحياء  ويف الوقت نفسه، يف حني يُتوقّع أن توفّر تربية أجل احلد من انبعااثت غازات الدفيئة والتكّيف مع تغرّي املناخ.
قيود يتعنّي معاجلتها  دوهنااملائية الزايدة الالزمة يف املنتجات املائية على املستوى العاملي، تّتسم تنميتها اإلقليمية ابلتفاوت و 

وتقدمي دعم يستهدف نظم اإلنتاج املراعية للبيئة على غرار  اتبصورة مناسبة من خالل حتسني احلوكمة وزايدة االستثمار 
ء املائية املدجمة واملتعّددة املستوايت الغذائية يف املناطق الساحلية، إىل جانب تربية األحياء املائية املتكاملة مع تربية األحيا

الزراعة يف املناطق الداخلية، مع الرتكيز بصورة خاصة على أفريقيا اليت تشّكل اإلقليم الوحيد الذي سيرتاجع فيه "االستهالك 
غري أن الكثري من سياسات  ندرج نظم إنتاج األغذية املائية يف إطار التنمية األوسع نطاقًا.وت 56الفعلي" حبسب التوقعات.

 "االقتصاد األزرق" تفّضل املشاريع الكبرية املتعّلقة مثاًل ابلنفط/الغاز والنقل/املرافئ أو حىت السياحة، اليت تدّر منافع اقتصادية
وتتطّلب املقايضات  غذية القادمة من احمليطات والتنوّع البيولوجي للمحيطات.وحتدث تدهورًا بيئًيا أيًضا، ما يؤثّر على األ

لوضع سياسات واستثمارات سليمة وقائمة على املخاطر لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على  البحثالناشئة املزيد من 
 الصمود.

 
                                                      

 تغرّي املناخ: ختفيف العبء الذي يُثقل كاهل سالمة األغذية. .2020منظمة األغذية والزراعة،  نظر مثاًل:أابلنسبة إىل األثر على سالمة األغذية،  52
التقرير اخلاص بشأن تغرّي املناخ، والتصحر، وتدهور األراضي، واإلدارة املستدامة لألراضي، واألمن  .2019اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ،  53

 .وتدفقات غازات الدفيئة يف النظم اإليكولوجية األرضيةالغذائي 
ليت يتعنّي ينطبق ذلك أيًضا على بعض األنشطة اليت يتم تصويرها بشكل متزايد على أهنا تكّمل األنشطة الزراعية يف املناطق الريفية مثل السياحة ا 54

 التحقق إىل حّد بعيد من بصمة انبعااثت غازات الدفيئة الناشئة عنها.
 التقرير اخلاص بشأن احمليطات والغالف اجلليدي يف ظلّ تغرّي املناخ. .2019اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ،  55
ادة ذوي الصلة يشّكل االستهالك الفعلي قياًسا بدياًل الستهالك منتج أو مادة ويعّرف مبعادلة اإلنتاج زائد الواردات انقص الصادرات من املنتج أو امل 56

 )مسرد املصطلحات اخلاصة ابإلحصاءات لألمم املتحدة(.



45 C 2021/7 

 

 

 إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة - 2 امللحق

  



46 C 2021/7 

 املستوى القطري ىتصوير إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة للتخطيط عل - 3 امللحق

 


