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 اجمللس
 بعد املائة السادسة والستونالدورة 

 2021 نيسان/أبريل 26-30

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 وجزامل
اط اجمللس علمًــ  ابملمــارســــــــــــــــة املتبعــة، ابلتطورات يف املنتــد�ت األخرى اليت هتّم واليــة منظمــة األغــذيــة  ، عمًال احيــُ

 والزراعة:

 إضفاء الطابع املؤسسي على مؤشرات كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها يف املنظمة؛ )1(
 مشاركة املنظمة يف عملية جمموعة العشرين؛و  )2(
 ؛ة لتكنولوجيا املعلومات من أجل النظم الزراعية والغذائية الرقمية والسلع العامةأداة جديداملعلوماتية الزراعية، و  )3(
 مؤمتر قمــة كوكــب واحــد بشــــــــــــــــأن التنوع البيولوجي ومنتــدى االســـــــــــــــتثمــار يف اجلــدار األخضـــــــــــــــر العظيم  ائجونتــ )4(

 ).2021يناير/كانون الثاين  11(

 لوثيقةعلى الويب اب لحقاتامل ضـــــــــــــــمنعاله رة أضـــــــــــــــافية عن املواضـــــــــــــــيع املذكو اإلعلومات املوســـــــــــــــريد املزيد من 
CL 166/INF/4. 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 عرض املواضيع املذكورة أعاله على اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة لغرض اإلحاطة فحسب.تُ 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Rakesh Muthooالسيدة 

 شعبة خدمات األجهزة الرائسيةمدير 
 +39 06570 87595اهلاتف: 
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 على مؤشرات كلفة األمناط الغذائية املؤسسيإضفاء الطابع  -أّوًال 
 والقدرة على حتملها يف املنظمة

الدخل املتدين املتاح  االهتمام العاملي إىل أن 2020حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لســــــــــــــنة لفت التقرير عن  -1
يف البلدان الغنية والفقرية على السواء، يشكل أحد أكرب العوائق أمام احلصول على أغذية  ،ابلنسبة إىل كلفة األغذية العالية

أبعد من الســـــعرات ، ابلنظر إىل ما هو لتحليل يف هذا التقرير أنه. وأظهر امفعمة ابلصـــــحة والنشـــــاطمغذية أســـــاســـــية حلياة 
مة يعجزون عن حتمل كلفة منط غذائي  اتمليار  1.5فإن أكثر من األغــذيــة املغــذيــة، لــدى البحــث يف احلراريــة و  نســـــــــــ

مليارات نســــمة عاجزون حىت عن أتمني أزهد األمناط  3يســــتجيب لالحتياجات األســــاســــية من املغذ�ت يف حني أّن 
 الغذائية الصحية.

األمن الغذائي يف العامل  حالة انعدام لتقرير عناإعداد  يفوشــــــــركائها  (املنظمة) وقد أقامت منظمة األغذية والزراعة -2
ج األغذية العاملي، ومنظمة ، وبر�م(اليونيســــــــف) الصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، وصــــــــندوق األمم املتحدة للطفولةأي (

عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لســــــــــــنة  ريرالصــــــــــــحة العاملية) شــــــــــــراكًة مع جامعة تفتس لتوليد مثل هذه األدلة للتق
. وقدّروا كلفة ثالثة أمناط غذائية جلميع البلدان (منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة الغذائية، منط غذائي مالئم من 2020
األغذية فيها املعايري  تركيبة تســــتويفمن مواد التجزئة اليت  ااملغذ�ت ومنط غذائي صــــحي)، ابســــتخدام املزيج األقل مثنً حيث 

احملددة لكّل منط غذائي. وجرى قياس إمكانية حتّمل كلفة كّل من هذه األمناط الغذائية عرب مقارنة كلفتها املقّدرة بدخل 
 .الناس

 من الناحية االقتصـــاديةإلمكانية حصـــول الناس  احامسً  امناط الغذائية الصـــحية مقياسًـــ وتشـــكل الكلفة امليســـورة لأل -3
خمتلفة من ســـــوء  على أغذية مغذية وأمناط غذائية صـــــحية. كما أن احتمال أن يواجه الناس انعدام األمن الغذائي وأشـــــكاًال 

املتعلقة  قاصــداملو طّلب حتقيق األمن الغذائي التغذية يزداد حني ال ميكنهم حتّمل كلفة منط غذائي صــحي. ابلتايل، ســوف يت
التنمية املســتدامة أن يتمكن اجلميع من احلصــول على كميات مالئمة من األغذية املغذية  من أهداف 2 دفاهللتغذية يف اب

 لنمط غذائي صحي وحتّمل كلفتها.

لضمان أن  والغذائية الزراعيةالنظم وترّكز املنظمة االهتمام على السعي إىل حتقيق أمناط غذائية صحية وحتّوالت يف  -4
تكون األمناط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة للجميع. وهي تشّجع احلكومات على وضع الكلفة امليسورة لألمناط الغذائية 

جعل . وهبدف اتالصـــحية يف صـــميم ســـياســـاهتا الزراعية، ونظمها اخلاصـــة ابحلماية االجتماعية وقراراهتا املتعلقة ابالســـتثمار 
، يتعّني على احلكومات أن تعاجل العوامل الكامنة وراء كلفة األغذية املغذية، من خالل وضــــع التكاليف ميســــورة بقدر أكرب

ســــــــــــياســــــــــــات يف النظام الغذائي بكامله، يف ثنا� اإلنتاج الغذائي وســــــــــــالســــــــــــل اإلمدادات الغذائية وبيئات األغذية وطلب 
 املستهلك.

كلفتها و  الصـــــحية ت بشـــــكل منهجي يتطلب قياس كلفة األمناط الغذائيةهذه الســـــياســـــا كلّ   كما أن رصـــــد آاثر -5
ابلتعاون مع شعبة اإلحصاءات وشعبة  شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائيةحنٍو منتظم. وهلذه الغاية، ابدرت امليسورة على 

الطابع املؤسسي على احتساب إطالق عملية إلضفاء  إىلضمن مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية  األسواق والتجارة
واصلة نشر مب. وهذا سوف يسمح للمنظمة عامكلفة مؤشرات النمط الغذائي الصحي والقدرة على حتّملها لكل بلد كل 
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يف التقارير العاملية واإلقليمية عن حالة انعدام األمن  حتديث لكلفة مؤشــــــرات النمط الغذائي الصــــــحي والقدرة على حتّملها
 .2021من التحديث األول حلالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لسنة  ا، بدءً الغذائي يف العامل

 مشاركة املنظمة يف عملية جمموعة العشرين -اثنًيا

يف عملية جمموعة العشـــــــــرين، اليت أفضـــــــــت إىل مبادرات  2011منذ عام  فاعللطاملا شـــــــــاركت املنظمة بشـــــــــكل  -6
واملدخالت  ارفالعملية برائســـــــــة اململكة العربية الســـــــــعودية، ووّفرت املع، ســـــــــاندت املنظمة هذه 2020عديدة. ففي عام 

مســارات خمتلفة  ضــمنالفنية واملشــورة حول الســياســات القائمة على األدّلة لتوجيه مداوالت األعضــاء يف جمموعة العشــرين 
 من عمل اجملموعة، مبا يف ذلك الزراعة واملياه والبيئة واإلشراف على املناخ.

لبلورة مبادرات جمموعة واســـــــعة وخربًة  اكبريً   افنيً  اائســـــــة اململكة العربية الســـــــعودية، قّدمت املنظمة دعمً ويف ظّل ر  -7
، بيان الر�ض الصــــادر عن جمموعة العشــــرين لتعزيز تنفيذ االســــتثمارات املســــؤولة يف النظم الزراعية والغذائيةالعشــــرين، مثل 
 .وتعزيز صون املوائل األرضيةحّد من تدهور األراضي للواملبادرة العاملية 

مارس/آذار  26( 19-جائحة كوفيد بشـــأنجمموعة العشـــرين  دول قادةل االســـتثنائيةقمة الوشـــارك املدير العام يف  -8
)، واجتماع وزراء الزراعة 2020أبريل/نيسان  21جمموعة العشرين ( بلدان )، واالجتماع االستثنائي لوزراء الزراعة يف2020

نوفمرب/تشرين  22-21جمموعة العشرين ( دول مؤمتر قادة) ويف 2020سبتمرب/أيلول  12جمموعة العشرين ( بلدانواملياه يف 
 االجتماعات بشكل افرتاضي. مجيع هذه). وقد ُعقدت 2020الثاين 

. وقد بدأت 2021عام  ة يفيطالياإلمهورية اجلرائسة حتت وسوف تواصل املنظمة توفري الدعم جملموعة العشرين  -9
 العشرين. األمانة اإليطالية جملموعةاالتصاالت وأوجه التعاون مع  ابلفعل

 املعلوماتية الزراعية، أداة جديدة لتكنولوجيا املعلومات من أجل -اثلثًا
 النظم الزراعية والغذائية الرقمية والسلع العامة

يف التقنيات ذات الصـــــــــــلة مثل الســـــــــــريعني بفضـــــــــــل التطّور واالبتكار  حامسًا ارقميً  تشـــــــــــهد الزراعة يف العامل حتّوًال  -10
عد، واحلوســــبة الســــحابية، والذكاء االصــــطناعي، والتعّلم اآليل، وتكنولوجيا املعلومات اجلغرافية املكانية، االســــتشــــعار عن بُ 

املعلومات املوثوقة والقابلة لالســــتثمار عوامل أســــاســــية مثل  تصــــبح. كما  ذلكلرقمية، والبيا�ت الضــــخمة وما إىلا والتوأمة
اه، والبذور واألمسدة يف املمارسات الزراعية لتحقيق مستوى أعلى من اإلنتاجية، والرحبية واالستدامة. وبتوجيٍه من شعبة املي

عب والوحدات والفرق  يف منظمة األغذية والزراعة  املختصـــــــــــــــةخدمات تكنولوجيا املعلومات، وابلتعاون الوثيق مع الشـــــــــــــــُ
يف جمال تكنولوجيا املعلومات للتحّول الرقمي يف الزراعة. كما أ�ا  متكينيةية أداة وشركاء خارجيني، تشكل املعلوماتية الزراع

االبتكار الرقمي للمنظمة وتعزيزها لتيســـري والية املنظمة يف مكافحة الفقر واجلوع مع توفري جمال تضـــطلع بدوٍر أســـاســـي يف 
اإلطار، واملمارســـــات واملنظور اخلاص ابملعلوماتية  ســـــلع عامة رقمية لألغذية والزراعة يف العامل. وســـــوف تعرض هذه الوثيقة

 الزراعية، وهي أداة جديدة لتكنولوجيا املعلومات.

التحّول الرقمي للمنظمة والتحّول  جمايل األغذية والزراعة، ويف يوهبدف الرتويج للســـــــــــــــلع العامة الرقمية يف قطاع -11
تكنولوجيا املعلومات  بفضـــلتوحيد البيا�ت الزراعية وتبادهلا  )1(ملنظمة يف يف االزراعي الرقمي، تشـــارك املعلوماتية الزراعية 
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وتطوير املنصــــــــــــــــات والتطبيقــات (مبـا يف ذلـك تطبيقــات اهلـاتف  )2؛ (يـة وتكنولوجيــات املعلومـات األخرىاجلغرافيــة املكــان
والربوتوكوالت ابلتنســـــيق مع الشـــــركاء ووضـــــع املعايري  )3(؛ احملمول) لتســـــهيل تبادل املعلومات واملعارف واخلدمات الزراعية

 .املعنيني يف هذا اجملال حول العامل

 نصات يف إطار املعلوماتية الزراعية:املشاريع و عدد من املندرج يو  -12

 بيد؛ ابادرة العمل يدً مب اخلاصةاملنصة اجلغرافية املكانية  )1(
 ؛حافظة خدمات التكنولوجيا الرقميةو  )2(
 ).املعلوماتلوحات و لة وحتليلها (غرف العمليات املتكام املرئيةالزراعية  البيا�تو  )3(

  بشأن التنوع البيولوجيمؤمتر قمة كوكب واحد  نتائج -رابًعا
 ومنتدى االستثمار يف اجلدار األخضر العظيم

 )2021يناير/كانون الثاين  11(

، عقدت احلكومة الفرنســـــــــــــــية، ابلتعاون مع األمم املتحدة والبنك الدويل، مؤمتر 2021يناير/كانون الثاين  11يف  -13
رئيس دولــة وحكومــة، إضــــــــــــــــافــًة إىل األمني العــام لألمم  11لتنوع البيولوجي. ومجعــت القمــة من أجــل اقمــة كوكــب واحــد 

وقادة اجملتمع املدين وممثلني آخرين ، ورئيس املفوضــــــــــــية األوروبية ورئيس اجمللس األورويب وقادة األعمال ويلزاملتحدة، وأمري 
   1ملنظمات دولية.

تعزيز الزراعة و ) 2) محاية املناطق البحرية واألرضـــــــــــــية؛ (1وجرت مناقشـــــــــــــة أربعة مواضـــــــــــــيع بصـــــــــــــوة خاصـــــــــــــة: ( -14
 .اإلنسانمحاية الغاابت االستوائية، واألنواع وصحة و ) 4متويل التنوّع البيولوجي؛ (و ) 3اإليكولوجية؛ (

وانضـــــم املدير العام للمنظمة، يف كلمة افرتاضـــــية، إىل الدعوة إىل اختاذ إجراءات عاجلة يف جمال التنوع البيولوجي  -15
والزراعة قطاعات األغذية عرب لتعميم التنوع البيولوجي  البلدان بدعممن أجل التنمية املســـــــــــــــتدامة. وعّرب عن التزام املنظمة 

" "صحة واحدة للجميعيف  ارئيسيً  حامسًا عامًال ابعتبارها ة يأقّر أبمهية االستدامة البيئبيد، كما  امن خالل مبادرة العمل يدً 
مجع همة مبصـــــــــــــحة واحدة مكّلف  من أجلخرباء رفيع املســـــــــــــتوى لل فريق. ودعم املدير العام تشـــــــــــــكيل طويلاليف األجل 
 اآتكل التنوع البيولوجي. وشـــّدد أيضًـــ  ظلّ الوثيق بني الصـــحة البشـــرية واحليوانية والبيئية يف  الرتابط حول هاونشـــر املعلومات 

على استعداد املنظمة لتكثيف عملها على صعيد حمور صحة واحدة وأتهيل النظم اإليكولوجية، وأعلن ابلتايل أنه إبمكان 
أن يعتمد على العمل امليداين  احليوانية املصــــــــــدر)(للوقاية من حاالت الطوارئ النامجة عن األمراض  PREZODEبر�مج 

  2للمنظمة وخربهتا.

وتوّجه املدير العام للمنظمة إىل منتدى االســــــــــتثمار يف اجلدار األخضــــــــــر العظيم الذي انعقد خالل مؤمتر القمة،  -16
مبادرة اجلدار األخضر العظيم من أجل استصالح األراضي املتدهورة واستحداث فرص  توسيع نطاقيف  اإلسراعودعا إىل 

حافظة  وتشـــــــكلدوالر أمريكي.  اتمليار  14.3العمل والتصـــــــدي لتغّري املناخ. وأســـــــفر املنتدى عن تقدمي تعهدات بقيمة 
 مليون دوالر أمريكي منها بشكل دعم مباشر للجدار األخضر العظيم. 238املنظمة مبلغ 

                                                      
 .)2021 الثاينيناير/كانون  12(  احلفاظ على التنوع البيولوجيالتزامات ترمي إىل -مؤمتر قمة كوكب واحد  1
2  general/speeches/detail/ar/c/1369209-http://www.fao.org/director. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/article/one-planet-summit-des-engagements-pour-agir-en-faveur-de-la-biodiversite-palais
http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ar/c/1369209
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