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 على الويب: 2امللحق 
 مشاركة منظمة األغذية والزراعة يف عمليات جمموعة العشرين

 
 املعلومات األساسية ودور منظمة األغذية والزراعة يف أنشطة جمموعة العشرين -أوًال 

. وتُعّد اقتصــــــــادات جمموعة العشــــــــرين 2011جمموعة العشــــــــرين منذ عام  (املنظمة) تدعم منظمة األغذية والزراعة -1
 يف املائة  80جمموعة العشـــــــــــرين نســـــــــــبة تصـــــــــــل إىل  لدانبجهات فاعلة رئيســـــــــــية يف النظام الزراعي الغذائي العاملي. وتنتج 

لحبوب يف العامل وتُنســـــــــــــــب إليها حصـــــــــــــــة مماثلة من الصـــــــــــــــادرات الزراعية العاملية. وميكن أن يكون اإلمجايل لنتاج اإلمن 
للســـــــــياســـــــــات الوطنية جملموعة العشـــــــــرين املتعلقة ابألغذية والزراعة والتجارة والطاقة واالســـــــــتثمار أتثري على األمن الغذائي 

لإلجراءات اليت يتخذها أعضاء جمموعة العشرين لتعزيز النمو املستدام يف قطاعي  وقد تكونوالتغذية يف مجيع أحناء العامل. 
نظمة يف املاألغذية والزراعة، على ســـبيل املثال لتحســـني اإلنتاجية الزراعية، آاثر غري مباشـــرة على مســـتوى العامل. وتشـــارك 

يف جمال مل ععة يف بلدان جمموعة العشــــــــرين والمن جوانب عمل جمموعة العشــــــــرين، مبا يف ذلك اجتماع وزراء الزرا العديد
 التنمية.

نظمة بوصـــــفها وكالة املوتتمتع منظمة األغذية والزراعة مبكانة فريدة يف بنية النظام العاملي لألغذية والزراعة. وتُعّد  -2
عن كو�ا مســــتودًعا  ضــــًال جهة رائدة عاملًيا يف حتليل الســــياســــات الزراعية، فاألمم املتحدة املتخصــــصــــة يف األغذية والزراعة 

الفنية  املشـــورةتوفر املنظمة ، للمعارف. وتؤدي املنظمة دورين رئيســـيني عند املشـــاركة يف أعمال جمموعة العشـــرين. أوًال  اقّيمً 
. فبناًء على دعوة من رائسة جمموعة العشرين، ُتصدر املنظمة تقارير مواضيعية ومذكرات فنية بشأن جمموعة  مبتكرةوحلوًال 

نوعة من القضــــــــا� املتعلقة ابألغذية والزراعة، وتوفر التحليالت والبيا�ت واألدلة واالقرتاحات الختاذ إجراءات ملموســــــــة مت
 تعزز املنافع العامة العاملية.

. واســتناًدا لمبادرات العاملية اليت تتخذها جمموعة العشــرينراعية لك، تســهم املنظمة يف حتقيق االتســاق وتعمل  ااثنيً  -3
إىل القرارات اليت اعتمدها كّل من جملس املنظمة ومؤمترها، واجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجلنة األمن الغذائي العاملي، 

 امبادرات جمموعة العشـــرين وإجراءاهتا. وتســـتضـــيف املنظمة أيضًـــ تســـهم املنظمة يف حتقيق االتســـاق بني االتفاقات العاملية و 
عن  ة العشـــــرين، مما يضـــــمن اســـــتمرارية العمل الذي بدأته خمتلف رائســـــات جمموعة العشـــــرين فضـــــًال موعجملمبادرات مهمة 

املشــــاركة املســــتمرة ألعضــــاء جمموعة العشــــرين. وتشــــمل هذه املبادرات نظام املعلومات املتعلقة ابألســــواق الزراعية، وبر�مج 
  األغذية واحلد منهما. الزراعة املدارية، واملنصة الفنية بشأن قياس الفاقد واملهدر من

 مســـــــــــامهة منظمة األغذية والزراعة خالل رائســـــــــــة اململكة العربية الســـــــــــعودية جملموعة العشـــــــــــرين  -ااثنيً 
 2020يف عام 

، 19-تفشــــــي جائحة كوفيدإىل  ا. ونظرً 2020توّلت اململكة العربية الســــــعودية رائســــــة جمموعة العشــــــرين يف عام  -4
قمة افرتاضـــية اســـتثنائية لقادة دول جمموعة العشـــرين بشـــأن نظمت رائســــة اململكة العربية الســــعودية جملموعة العشــــرين 

 . وهبذه املنـاســـــــــــــــبـة، حّث املدير العـام ملنظمـة األغذية والزراعة قادة العـامل 2020مارس/آذار  26يف  19-جائحة كوفيد
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األســواق مصــدرًا شــفافًا  قاءبالعاملية خالل األزمة، وشــّدد على أمهية ســالســل اإلمدادات الغذائية  اءدأعلى ضــمان حســن 
 ومستقرًا وموثوقًا به لتوفري األغذية.

  لوزراء الزراعة يف بلدان جمموعة العشـــــــــــرين ااســـــــــــتثنائيً  اافرتاضـــــــــــيً  ااجتماعً وعقدت الرائســـــــــــــــة الســـــــــــــــعودية  -5
. وهبذه املناســـبة، أّكد الوزراء على أمهية العمل 19-لتنســـيق اســـتجابتهم لتفشـــي جائحة كوفيد 2020نيســـان /أبريل 21يف 

املشرتك لضمان استمرار تدفق املواد الغذائية واملنتجات واملدخالت األساسية لإلنتاج الغذائي والزراعي عرب احلدود. وأعاد 
، بدعم لى مستوى السياساتعتنسيق االستجاابت  غبتهم يفر على  اوزراء الزراعة يف بلدان جمموعة العشرين التأكيد أيضً 

 من نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية ومنتدى االستجابة السريعة التابع له.

وتنســـــق منظمة األغذية والزراعة مشـــــاركتها يف إطار جمموعة العشـــــرين مع املنظمات الدولية األخرى، مما يســـــاعد  -6
، أصـــــــــــــــدر كّل من منظمة األغذية والزراعة 2020على تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية وبناء أوجه التآزر. ويف عام 

  19-بشـــــــأن آاثر جائحة كوفيد امشـــــــرتكً  بيا�ً والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل وبر�مج األغذية العاملي 
ّدد البيان مبناســـبة انعقاد االجتماع االســـتثنائي لوزراء الزراعة يف بلدان جمموعة العشـــرين. وشـــ على األمن الغذائي والتغذية

 وعلى أمهية التعاون والتضـــــامن   العامليفعلى قطاعي األغذية والزراعة  اجلائحةعلى املخاطر املباشـــــرة اليت يشـــــكلها تفشـــــي 
 يف مواجهة هذا التحدي.

اجتماع وزراء فضـــــــــــــــت من ّمث إىل أاليت  الزراعة واملياه يف جمموعة العشـــــــــــرين كالءو مداوالت نظمة ملاودعمت  -7
يف بلدان جمموعة العشـــرين. وبناًء على طلب رائســـة جمموعة العشـــرين، قادت منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاون مع  الزراعة

 ، عمليــــــة إعــــــداد املــــــذكرات الفنيــــــة إلثراء املنــــــاقشــــــــــــــــــــات طوال منظمــــــة التعــــــاون والتنميــــــة يف امليــــــدان االقتصــــــــــــــــــــادي
 .2020عام 

بيان الر�ض الصـــــــــادر عن جمموعة العشـــــــــرين لتعزيز تنفيذ  لحوظًا من أجل صـــــــــياغةم افنيً  ادعمً نظمة ملاوقدمت  -8
جملموعة العشـــــــرين يف  أمانة الزراعة. وقامت املنظمة بتنظيم واســـــــتضـــــــافة يف النظم الزراعية والغذائية ةاملســـــــؤول اتاالســـــــتثمار 

 خالل ةالزراع يف ةاملسـؤول اتبشـأن االسـتثمار يومني  متدت علىا عمل حلقةاململكة العربية الســعودية يف روما حلضــور 
التعاون . وشارك كّل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة 2020شهر يناير/كانون الثاين 

 ضــــــــــــرورةاالنتباه إىل  البيانالعمل هذه. ولفت  حلقةوأمانة جلنة األمن الغذائي العاملي يف والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــــادي 
اخلطوط مع الســـــعي إىل توســـــيع نطاق اخلطوط التوجيهية واألدوات املتاحة، مثل:  ةالزراعيف  ةملســـــؤولا اتز�دة االســـــتثمار 

، التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغاابت يف ســـــياق األمن الغذائي الوطين
ومنظمة األغذية يف امليدان االقتصـــادي املشـــرتكة بني منظمة التعاون والتنمية  توجيهات لرتشـــيد ســـالســـل اإلمداد الزراعيالو 

 .والزراعة

. 2020ســــبتمرب/أيلول  12يف  بصــــورة افرتاضــــية اجتماع وزراء الزراعة واملياه يف بلدان جمموعة العشـــرينوُعقد  -9
واتفقوا على مواصـــلة  19-بشـــأن اســـتجابتهم جلائحة كوفيدالتزامهم املتجدد ابلتعاون  لبيان الصـــادر عنهمايف  وزراءالوأّكد 

د اليت قد تؤدي إىل تفاقم تقلب أســــــــعار األغذية يف األســــــــواق الدولية وقد هتدّ  ةربر ري املغاالحرتاز من تدابري تقييد التجارة 
 حلد منابلتنمية الريفية، واباملســــــــــتمر جلميع جوانب ســــــــــالســــــــــل اإلمدادات الغذائية العاملية. وأكدوا جمدًدا التزامهم  لتعايفا

 االفاقد واملهدر من األغذية، ومبكافحة مقاومة مضـــــادات امليكروابت على املســـــتوى العاملي يف النظم الزراعية والغذائية وفقً 
 لنهج "صحة واحدة".
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منتدى وعقدت  2020وترأســـــــــــــت اململكة العربية الســـــــــــــعودية نظام املعلومات املتعلقة ابألســـــــــــــواق الزراعية لعام  -10
وزراء  كان. و املذكور لنظاماأمانة ، بدعم من 2020يناير/كانون الثاين  28يف  االســـــــــــتجابة الســـــــــــريعة التابع هلذا النظام

 انظام املعلومات املتعلقة ابألســــواق الزراعية حتت رائســــة فرنســــ 2011يف عام  قد أطلقوا الزراعة يف بلدان جمموعة العشــــرين
. وتســتضــيف منظمة 2010مثّ يف عام  2008و 2007ية العاملية يف عامي اســتجابة الرتفاع أســعار األغذجملموعة العشــرين 

 شعبة األسواق والتجارة. منضاألغذية والزراعة هذه املبادرة 

الجتماع كبار العلماء التحضـــري من أجل رائســـة اململكة العربية الســـعودية جملموعة العشـــرين نظمة د عاونت املقو  -11
 من خالل إعداد مذكرات مفاهيمية وعروض فنية. رينالزراعيني يف جمموعة العش

اجتماع وزراء البيئة يف بلدان جمموعة أفضــت إىل البيئة يف جمموعة العشــرين اليت  كالءو ودعمت املنظمة مداوالت  -12
 العشـــــــرين. وقدمت منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى مســـــــامهات موضـــــــوعية فنية وتوصـــــــيات 

. وهتدف املبادرة العاملية للحد من تدهور األراضــــي وتعزيز صــــون املوائل األرضــــيةرائســــة جمموعة العشــــرين لدعم إعداد  إىل
اجتماع وزراء البيئة يف بلدان يف نظمة املشـــــــــــــاركت قد املبادرة إىل منع تدهور األراضـــــــــــــي ووقفه وعكس مســـــــــــــاره. و هذه 

بشـــأن عقد األمم املتحدة إلصـــالح النظم اإليكولوجية  افنيً  اوقّدمت عرضًـــ  2020ســـبتمرب/أيلول  16يف  جمموعة العشــرين
 . وابإلضـــــــــــــــافة إىل ذلك، قدمت املنظمـة الدعم إىل جمموعة العمـل املعنيـة ابإلشـــــــــــــــراف على املنـاخ 2030-2021للفرتة 

 يف جمموعة العشرين.

ا يف  -13 مؤمتر قمة قادة دول جمموعة ويف  يف جمموعة العشــــــــــرين ملندوبنيااجتماعات وشــــــــــــــاركت املنظمة أيضــــــــــــــً
. وهبذه املناســـــبة، دعت املنظمة قادة 2020نوفمرب/تشـــــرين الثاين  22و 21يومي  بصـــــورة افرتاضـــــية تعقد يتالالعشــــرين 

ملنع حتول األزمة الصـــــــــــــحية العاملية إىل أزمة غذائية عاملية. ودعا املدير العام ملنظمة األغذية  االعامل إىل مواصـــــــــــــلة العمل معً 
إىل مواصـــــلة عملهم وتعاو�م يف اجملاالت الرئيســـــية التالية: التجارة والوصـــــول إىل األســـــواق، وتنفيذ �ج  قادة العامل والزراعة

واملناطق الريفية، وتوســـــــــيع نطاق آليات احلماية االجتماعية؛  عةالزرايف  ةاملســـــــــؤول ات"صـــــــــحة واحدة"، وتعزيز االســـــــــتثمار 
 واالستثمار يف االبتكار واإلرشاد الرقميني.

 2021دعم منظمة األغذية والزراعة جملموعة العشرين حتت رائسة اجلمهورية اإليطالية يف عام  -ااثلثً 

. وترحب منظمة األغذية 2020ديســـــمرب/كانون األول  1تولت اجلمهورية اإليطالية رائســـــة جمموعة العشـــــرين يف  -14
جملموعة العشـــرين لقضـــا� األمن الغذائي والزراعة على املســـتوى والزراعة ابلرتكيز واالهتمام اللذين أولتهما الرائســـة اإليطالية 

 ابلعمــل  ملتزمــةهي املنظمــة ابلفعــل إىل تقــدمي مــدخالت فنيــة إلثراء مــداوالت جمموعــة العشـــــــــــــــرين، و  قــد دعيــتو العــاملي. 
 مع احلكومة اإليطالية بغية ضمان جناح رائستها جملموعة العشرين.

 


