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 من االسرتاتيجية إىل العمل

 

 املوجز
يعانون  نو آخر  ملياراتيعانون من اجلوع. وكان  األشخاص، كان مئات املاليني من 19-تفشي جائحة كوفيدحىت قبل 

يف العامل لضغوط والغذائية الزراعية  النظمتتعرض و . صحية أمناط غذائيةعلى  مصوهلحسوء التغذية، مع عدم إمكانية  من
محاية جلميع مع اكفي ت أغذية إبنتاج املتعلقة تحد�تالملواجهة و هائلة بسبب فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ. 

إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة  جتاهابتدفع رؤية جريئة األغذية والزراعة (املنظمة)  منظمةالكوكب، تقدم 
على تسريع االبتكار والتكنولوجيا  املنظمةمن خالل اتباع �ج قائم على النظم ملواجهة التحد�ت املعقدة، تعمل و . أفضل

أحد  يعاين حيث العامل الغد من أجل  يف عامل اليوم والغذائية الزراعية النظمحتويل بغرض والبيا�ت واحلوكمة واملؤسسات 
 من اجلوع.

 املؤمتراإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 :القيام مبا يليمدعو إىل  املؤمترإّن 

 19-كوفيدجائحة   وقد فاقمتيف معاجلة اجلوع وسوء التغذية يف العامل. والغذائية دور النظم الزراعية ب اإلقرار )أ(
التفاواتت  ها عنكشف  إىل جانب،  يف وضع ال حيسدان عليهاللذين كا� أصًال  يف العاملاجلوع وسوء التغذية 

 احلالية. والغذائية النظم الزراعية تقوم عليهااملنهجية اليت 
حتويل النظم الزراعية الذي يرمي إىل ، وال سيما �جها القائم على النظم املنظمةسرتاتيجية اب ااإلحاطة علمً و  )ب(

 عكس اجتاه اجلوع، واالستثمار يف التحول الريفي، ومتكني الفئات الضعيفة واملهمشة من السكانبغية  والغذائية
 .فيهاتقدم  املؤدية إىل إحرازوالعوامل االسرتاتيجية  اليت تنظمابملبادئ واإلقرار 

http://www.fao.org/


2 C 2021/2 Rev.1 
 

 

 ووصوًال  تربية األحياء املائية وتعزيزلرقمنة اب ابدءً  ،تعدد اجلوانب لوضع املعرفة موضع التنفيذامل املنظمةدعم �ج و  )ج(
حتقيق حتول ألغراض  ،ا بيد لدمج اإلجراءاتيدً العمل استخدام مبادرة مبا يشمل إىل التنمية الريفية املستدامة و 

 .والغذائية عيةنظم الزراال

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Máximo Torero Cullen السيد

 رئيس اخلرباء االقتصاديني
 Economist@fao.org-Chief الربيد اإللكرتوين: – +39 06570 50869اهلاتف: 
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 مقدمة-أوًال 
 مليون شخص يعانون من اجلوع، رغم التقدم احملرز  690، كان 19-كوفيدجائحة  تفشي حىت قبل  -1
يعاين ماليني و اجلميع يف العامل.  لتغذية املنتجة األغذيةنظمة ورغم كمية املاملاضية منذ إنشاء سبعني الاخلمس و السنوات  يف

من ز�دة الوزن عرب  مقلقبشكل  عدد األشخاص الذين يعانونفيما يزداد من نقص املغذ�ت الدقيقة،  نياألشخاص اآلخر 
مليون شخص إىل صفوف الذين يعانون من نقص  132أضاف الوابء ما يصل إىل و مجيع األعمار والطبقات واحلدود. 

 ويُهدرمن الغذاء املنتج  يف املائة 14، يُفقد ذاتهيف الوقت و عامل. التغذية، مما يسلط الضوء على ضعف النظم الغذائية يف ال
مثل اآلفات واألمراض العابرة للحدود، والكوارث الطبيعية، وفقدان  -إلجهاد أخرى مسببة لعوامل وهناك . يف املائة 17 همن

يكفي و احلالية وتغري املناخ. والغذائية الزراعية  النظمعلى  كانت تؤثر أصال  – والنزاعاتوتدمري املوائل،  ،التنوع البيولوجي
ويف الوقت تلبية االحتياجات الغذائية املتزايدة يف العامل،  يتمثل يفالقول، إن أحد أكرب حتد�ت القرن احلادي والعشرين 

 لزراعة.الذي ختلفه االبيئي  األثر تقليص نفسه

(على سبيل املثال، احلبوب واخلضروات واألمساك  األغذيةاليت تقطعها رحلة ال والغذائية الزراعية النظمغطي وت -2
وتعبئتها ونقلها وتوزيعها  وجتهيزهامبا يف ذلك وقت زراعتها وحصادها  - مائدة الطعاموالفواكه واملاشية) من املزرعة إىل 

املنتجات غري الغذائية (على سبيل املثال  تلك الرحلة أيًضا شملت. و ورمي الباقي منهاوتناوهلا، وتداوهلا وشرائها وحتضريها، 
واأللياف) اليت تشكل أيًضا  ،األحيائيوالكتلة احليوية إلنتاج الوقود  ،واستخدام املواد األولية ،وتربية احليوا�ت ،احلراجة

هذه  بجلدورًا يف  تؤديمجيع األشخاص ابإلضافة إىل األنشطة واالستثمارات واخليارات اليت ، كما تشمل سبل العيش
 .إلينا املنتجات الغذائية والزراعية

 والغذائية الزراعية النظم: 1الشكل 
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املنتجات غري 
 الغذائية

للمنتجات  امصدرً الزراعة تُعترب 
، وتربية احلراجةغري الغذائية مثل 

احليوا�ت، واستخدام املواد األولية 
إلنتاج الوقود  األحيائيةوالكتلة 
، والبذور الزيتية إلنتاج األحيائي

منتجات كيميائية أولية، والنشا 
غراض إلنتاج البوليمرات أل

ملواد البالستيكية استخدامها مع ا
القابلة للتحلل أو التوسع يف 
استخدام األلياف يف املنسوجات 

 السيارات اعات صنو 
 

املنتجات الغذائية 
 ةغري الزراعي

 
(على سبيل املثال 

املستمدة من  األغذية
اهلندسة الوراثية 

غذية واأل
 االصطناعية)

املنتجات 
 الغذائية

(مثل احلبوب والسلع  
عالية القيمة واألمساك ال

 والفواكه واملاشية)
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معاجلة قضا� األغذية والزراعة وسبل عيش  القائمة على عدم إمكانيةلمنظمة يف العامل، ل الرؤية اجلديدةتتمثل و  -3
أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة : الفضائل األربع حتسني م، وصون املوارد الطبيعية مبعزل عن غريها، يفهالناس ورفاه

ندرة  لتخفيف منبغرض اإلنتاج املزيد مبوارد أقل ( :نظمة على احللول التكنولوجية واملبتكرةاملتركز و . حياة أفضلوأفضل 
خلفض أسعار و وفقدان التنوع البيولوجي)؛  ،واإلفراط يف استخدام املدخالت والفاقد من األغذية، ،وتدهور األراضي ،املياه

من املتوقع أيًضا أن تزيد و . واجلوائحاألوبئة تفشي والزراعة، مبا يف ذلك كلفة األغذية املغذية؛ وللحد من خماطر  األغذية
، وتعزز التقدم التقين العام مع تعزيز الدخلاملبتكرة من الشفافية يف املعامالت، وختلق فرًصا جديدة لكسب  التكنولوجيات

 االندماج االجتماعي.

لدعم تنمية القطاعات الناشئة، مثل احمليطات ومصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء  وهناك عدة منطلقات -4
دارة، مثل الزراعة احملافظة اإلممارسات بعض ، و النظمية التكنولوجياتومجيع  ائيةاألحي التكنولوجياتاملائية. وهي تشمل 

ملعاجلة القضا� اهليكلية، مثل و . ةاإليكولوجيالزراعة على املوارد، والزراعة املتكاملة، والزراعة الدقيقة، واحلراجة الزراعية، و 
يف توزيع الدخل، هناك حاجة إىل مزيد  والتفاوتا، هبالرتكيز املفرط للملكية، واستخدام البيا�ت الضخمة والتحكم 

 البحث وحتسني اإلدارة. من

تتضمن هذه احللول و صغار املنتجني ابملستهلكني. و تسخري قوة االبتكار الرقمي لربط املنتجني الريفيني  بد من وال -5
تكنولوجيا سلسلة لتجارة اإللكرتونية أو خدمات التوصيل والتسويق، ابإلضافة إىل خاصة ابالرقمية منصات عرب اإلنرتنت 
ميكن أن تكون التكنولوجيا واالبتكار و على طول سلسلة القيمة.  إصدار الشهاداتوخطط  الكتل لتحسني إمكانية التتبع

أصحاب احليازات  يؤثر على املزارعنيعامل متكني، لكنهما ميكن أن يعمقا أيًضا الفجوة التكنولوجية. وهذا من شأنه أن 
املؤسسات  حشدجيب و األولية ونقص التدريب والتعليم.  اتالذين قد يتخلفون عن الركب بسبب تكاليف االستثمار  الصغرية

 ملعاجلة الفجوة الرقمية. املالئمةواحلوكمة 

تعزيز التجارة العاملية وفيما ة بغياحلواجز أمام التجارة  وخاصة تقليصحتسني الوصول إىل األسواق  ومن الضروري -6
ملؤسسات احلكومية الدولية وكذلك يف صفوف اوالقدرات التقنية  العامة بني األقاليم. وهذا يستلزم تعزيز السياسات

احلواجز اإلجرائية أمام التجارة، وال سيما تلك املتعلقة بتطبيق  وتقليصاملؤسسات الوطنية لتنفيذ ممارسات تيسري التجارة 
 .تدابري الصحة والصحة النباتية

لتحقيق التقارب نظمة أن تقود اجلهود املبذولة املابختصار، لتحويل العامل من خالل األغذية والزراعة، جيب على و  -7
 اجلوعخفض  )1(القيام بذلك على: سيساعد و . يع وتريهتاوتسر  االبتكار والتكنولوجيا والبيا�ت واحلوكمة واملؤسساتبني 

تغذية الشعوب ورعاية كوكب األرض وبناء سبل غراض أل والغذائية الزراعية النظمحتويل و  )2(؛ إبعادته إىل أدىن مستو�ته
يف الفئات السكانية الضعيفة للحد و التحول الريفي يف  وز�دة االستثمارات )3(عيش ونظم إيكولوجية قادرة على الصمود؛ 

 .شخص خلف الركبأي بلد أو  تركوعدم  التفاواتتمن 
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 الوضع الراهنالنظم الزراعية والغذائية:  -ااثنيً 

 واالجتاهات ذات الصلة والغذائية نظم الزراعيةلالدوافع احلامسة ل
نظمة الدوافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية احلالية والناشئة املحددت عملية االستشراف االسرتاتيجي يف  -8

 قيبات.حلقات التعوتتأثر بدورها هبا من خالل  والغذائية الزراعية النظمتؤثر هذه الدوافع على و واالجتاهات ذات الصلة. 
ترابطها مع إىل أو الشاملة) نظرًا  النظميةأبكملها (الدوافع  والغذائية الزراعية النظمتؤثر بعض الدوافع بشكل مباشر على و 

األنشطة الغذائية  الذي جتري فيه كل من جانيب العرض والطلب، وارتباطاهتا ابلسياق االجتماعي واالقتصادي العاملي
لعيش، وعمليات (الطلب على الغذاء) وسبل ا األغذيةتؤثر الدوافع األخرى بشكل مباشر على الوصول إىل و والزراعية. 

 األنشطة الغذائية والزراعية. تساندقاعدة املوارد الطبيعية اليت البيئة و اإلنتاج والتوزيع، أو 

 شامل)ال( النظمي الدافع
. األغذيةإىل ز�دة عدد السكان وز�دة الطلب على  والتوسع احلضرييات السكانية يكالديناممن املتوقع أن تؤدي  -9

 تكتسيابإلضافة إىل النمو السكاين، و . التغيريات يف طليعة هذه الصحراء الكربى وجنوب آسياأفريقيا جنوب وتوجد 
على سبيل املثال، الشيخوخة يف املناطق الريفية والتغريات يف البلدان ذات الدخل  -املواقع ختلف العوامل األخرى املتعلقة مب

ا عرضة للتغيري املكاين أو التواز�ت بني اجلنسني، أيضً  املوقعاجلوانب االجتماعية األخرى، مثل  بقىوتأيًضا.  أمهية -املرتفع 
يشري تقرير حديث لألمم املتحدة عن االجتاهات الكربى اليت تؤثر على اجملتمعات و نتيجة للهجرة الداخلية والدولية. 

الذين يعيشون يف املناطق احلضرية  دد األشخاصع سيتحّول 2050و 2020واالقتصادات العاملية إىل أنه بني عامي 
النمو  إىل الرتابط القائم بني انظرً  والغذائية الزراعية النظميات السكانية آاثر على يكذه الديناموهليف املائة.  70إىل  53 من

سبيل على  فهو يزيد لألغذية والزراعة حتد�ً  ويشكل التوسع احلضري. السكاين والتوسع احلضري والطلب على األغذية
، ال سيما يف أفريقيا الشباب أبعداد غفرية يثري تزايدابإلضافة إىل ذلك، و التعدي على األراضي اخلصبة. مستو�ت  من املثال

الئقة،  أبجور ما يتعلق بتوافر فرص عمل آمنة وعالية اجلودة جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، خماوف جدية يف
 وخارجها.والغذائية الزراعية  النظم داخل

 نظمالالناجم عن انبعااثت غازات االحتباس احلراري على مستوى االقتصاد والزراعة على  تغري املناخ ابلفعل يؤثرو  -10
 1اجلوع والفقر يف املناطق الريفية.انتشار وسالمة األغذية واملوارد الطبيعية. ومن املتوقع أن يؤدي إىل تسريع  الغذائيةالزراعية و 

 التقديرات وتشري. والطويلاملتوسط  ينيالغذائية على املدالزراعية و على النظم  أتثريهيف أمريكا الالتينية وسيواصل تغري املناخ 
 املائي اإلجهاد بسبب الالتينية، أمريكامن  اجلنويب املخروط ذلك يف مبا ،حمددة مناطق يف سينخفض البعلي اإلنتاج أن إىل

ستواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية و تربية األحياء املائية. و  األمساك مصايد إنتاج سيتأثر ذلك، إىل ابإلضافةو . املومسي
املياه املاحلة، وحتمض احمليطات  وتسرباألعاصري وشدهتا،  وتزايد وتريةواملناطق الساحلية ارتفاع مستوى سطح البحر، 

ما يُقّدر وفًقا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، فإن "و . ابيضاض املرجان مستو�ت، وز�دة واالحتباس احلراري
 والغاابت) �جتة عن الزراعة 2016-2007( إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة البشرية املنشأ يف املائة من 23بنسبة 

ت مكافئ اثين أكسيد الكربون حبصة كبرية من انبعااث والغذائية نظم الزراعيةالتساهم و  2ألراضي".األخرى لستخدامات الوا
                                                 

 .2020، منظمة األغذية والزراعة Climate change: Unpacking the burden of food safety نظرأما يتعلق ابلتأثري على سالمة األغذية،  يف  1
 .2019، املعنية بتغري املناخ اهليئة احلكومية الدولية  2
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 يةتستند معظم مناذج التنمية االقتصادو  خالل إزالة الغاابت والتغريات األخرى يف استخدام األراضي. العاملية، مبا يف ذلك من
تعامل مع بشأن اللمخاطر ل مدركةبشكل عام، ال توجد تدابري و  3إىل الوقود األحفوري وانبعااثت غازات الدفيئة الضخمة.
 تقلصهناك فهم حمدود لآلاثر املرتتبة على و . ات مئويةدرج 1.5ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض مبا يتجاوز سيناريو 

من أجل  19-كوفيدأمرًا مهًما بشكل خاص لعملية التعايف بعد   اكليعد الفهم العميق هلذه املشو . مبستو�ت دنياالكربون 
 "إعادة البناء بشكل أفضل".

حتول حدوث  تفضي إىلدائًما إىل نتائج  النمو االقتصادي والتحّول اهليكلي واستقرار االقتصاد الكليال يؤدي و  -11
الغذائية ارتباطًا وثيًقا ابلتحول اهليكلي للنظم االجتماعية و يرتبط حتول النظم الزراعية و جملتمعات. داخل ااقتصادي شامل 

 ا حنوودافعً النمو االقتصادي والتحول اهليكلي على نطاق االقتصاد نتيجة  ويُعدّ واالقتصادية واستقرارها االقتصادي الكلي. 
 4مهم للحد من الفقر. دافعهو  الكبريأشار البنك الدويل إىل أن النمو االقتصادي قد و عمليات التحول الغذائي والزراعي. 

فعلى سبيل  االقتصادي عرب الطبقات االجتماعية.ذلك، ال يتحقق احلد من الفقر إال عندما يتم تقاسم مكاسب النمو  ومع
 الذي حققته امللحوظرغم النمو االقتصادي  كبريال قتصاديابنتظار التحول االالكربى  أفريقيا جنوب الصحراءتزال  املثال ما
يف العديد  إىل االختالالت احلالية يف االقتصاد الكلي 19-كوفيدأتثري   يضافمن املتوقع أن و العقدين املاضيني.  خالل

منًوا أبطأ  2030حىت عام  سيواجهاحلالية، فإن االقتصاد العاملي  مواقف السياساتاستمرت ما "إذا  أنه البلدان، حيث من
 من يحدّ سإنفاق األسر مما سيرتاجع العمالة يف مجيع أحناء العامل،  اخنفاض نسباستمرار مع و عدم االستقرار. يف وز�دة 
 5األنشطة اإلنتاجية".الستثمار يف ل احلوافز

تعتمد بلدان و ببعضها البعض على الصعيد العاملي.  والغذائية النظم الزراعية بربط أوجه التكافل بني البلدانتقوم و  -12
على الواردات  بشكل كبريوالدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية  العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض

استرياد التكنولوجيا أو الطاقة أو بغرض تعتمد بلدان أخرى على عدد صغري من سلع التصدير و لتلبية احتياجاهتا الغذائية. 
االعتماد على السلع األساسية النظم االقتصادية هشة ويؤثر سلًبا  وجيعل هذااخلدمات املالية أو معدات الرعاية الصحية. 

يف املائة من البلدان  80على أن " 2019لعام  حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملنص تقرير يو على حياة الناس. 
) اليت شهدت ز�دة يف معدالت اجلوع خالل التباطؤ واالنكماش االقتصاديني األخريين هي بلدان تعتمد 65أصل  من 52(

عالوة على ذلك، قد يؤدي االعتماد و  6".السلع األساسية األوليةاقتصاداهتا اعتماًدا كبريًا على الصادرات و/أو الواردات من 
البيئية واالجتماعية، ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن االتفاقات التجارية  املخاوفصعوبة معاجلة  تعقيدعلى السلع األساسية إىل 

التدفقات املالية غري املشروعة أن تساهم املؤسسات الضعيفة يف  ومن احملتمل 7عدم يقني.من املتعددة األطراف ختلق حاالت 
التكافل  أوجه وتستحق مسألة ما إذا كانت 8الدخل. رتفعةاملالبلدان  جتاهابنخفضة الدخل املاليت تسحب املوارد من البلدان 

                                                 
حة، اليت جيب ينطبق هذا أيًضا على األنشطة اليت يتم تصويرها بشكل متزايد على أ�ا مكملة لألنشطة الزراعية يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك السيا  3

 التحقيق يف مسامهتها يف غازات الدفيئة.
 .2018 البنك الدويل،  4
 .2019 األونكتاد،  5
 .2019املية، منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصحة الع  6
بة على متطلبات اتفاق احلواجز على سبيل املثال، "نظًرا ألن البصمة الكربونية ليست يف جوهرها جزًءا مادً� من املنتجات. . .مل ختترب بعد اآلاثر املرتت  7

. حالة أسواق السلع الزراعية: جتارة 2018التقنية أمام التجارة حول معاملة واردات املنتجات "املماثلة" بنحو متساٍو". أنظر منظمة األغذية والزراعة، 
 املنتجات الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي.

 .2014لتنمية املستدامة، مفوضية االحتاد األفريقي/واللجنة االقتصادية لألمم املتحدة، من أهداف ا 16من اهلدف  4أنظر املقصد   8
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تعزز  االعتماد على السلع األساسية أوجتعلها أكثر ميًال إىل أو واستدامتها  الزراعية والغذائيةنظم ال صمودمن  تزيد هذه
 مزيًدا من الدراسة. السياسية واالسرتاتيجية اواجلغرافي ةقة واملالية والثقافالطاو  االتكنولوجيتبعيتها على صعيد 

ة يالزراع النظم يف الوقت احلقيقيصنع القرارات يف  توليد البيا�ت الضخمة، ومراقبتها، واستخدامها وملكيتهايتيح و  -13
الصناعات الرقمية، أدت رقمنة التفاعالت االجتماعية واإلنتاج،  لدىالكبرية  وفورات احلجمإىل الغذائية. ومع ذلك، نظرًا و 

خماوف بشأن الفوائد االقتصادية  ت، إىل حدوث فجوة رقمية. كما أاثر والغذائيةمبا يف ذلك عمليات سلسلة القيمة الزراعية 
ينبغي و  9علومات حول سلوك املستهلك وتفضيالته.ملنصات البيا�ت الضخمة القادرة على مجع كميات غري عادية من امل

البيا�ت وختزينها وإدارهتا ومراقبتها، فضًال عن وعي املستهلكني واجملتمع  مجعتعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية على 
مستقلة، وشفافة، وخاضعة للمساءلة النامجة عن البلدان  عمليات توليد البيا�تأن تكون املدين. وهذا من شأنه أن يضمن 

لبلدان ويكتسي هذا أمهية خاصة ابلنسبة إىل ا، فضًال عن حتويلها إىل إحصاءات. التحقق من صحتها واستخدامهاميكن و 
 الصغرية.

ية، انعدام األمن الغذائي وسوء التغذوراء ا رئيسيً  ادافعً  لنزاعاتاآاثر تنامي عدم االستقرار اجلغرايف السياسي و  يعدّ و  -14
تعيش الغالبية العظمى من األشخاص الذين يعانون من انعدام و  10مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابلتنافس على املوارد والطاقة.

نسبة  عالوة على ذلك، تشري األحباث إىل أنو  11األمن الغذائي املزمن وسوء التغذية يف البلدان املتضررة من النزاعات.
 أدامتهاأو  مولتهاأو  سببتهاحة داخل الدول على مدى الستني عاًما املاضية ابملائة من النزاعات املسلّ  60و 40 ترتاوح بني

وتتسبب يف تعطيل احلصول على األغذية والرعاية الصحية، وتقّوض  األغذيةالنزاعات من توافر  وتقلصاملوارد الطبيعية. 
فاعل مع تغري املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية املتجددة، والتصحر، ، الذي يتويؤدي هذا العامل. نظم احلماية االجتماعية

األنشطة االستخراجية يف املناطق الريفية اليت تشمل  ا ما ترتكزوغالبً الغذائية. الزراعية و سبل العيش الزراعية والنظم  ىل تعطيلإ
من بني و االقتصادية والعرقية اإلقليمية.  -اليت كانت سبًبا متكررًا للصراعات االجتماعية هي أقاليم السكان األصليني و 

الغذائية الزراعية و ستتأثر النظم و . سائدة الفوضى حيث النزاعات الدولية والوطنية تسودهعامل ، السيناريوهات املستقبلية احملتملة
بدوره على  وهذا من شأنه أن يؤثرجتماعية واالقتصادية والبيئية. أجزاء خمتلفة من النظم اال اليت ستشهدهاابالضطراابت 

 اجلنس والعمر والعرق والوضع االجتماعي واالقتصادي.نوع وفًقا لسماهتم االجتماعية، مبا يف ذلك  السكان

تسبب متعددة  نظميةمعرضة ملخاطر  الزراعية والغذائيةنظم المجيع الدوافع اليت تؤثر على  تُعدّ . عدم اليقنيحاالت  -15
 حاالت عدم يقنيوالزراعة  األغذيةيواجه مستقبل و املفاجئ لألحداث.  الوقوع تتجسد يف، وغالًبا ما حاالت عدم يقني

عدم اليقني هذه حول عوامل خمتلفة، مبا يف ذلك النمو السكاين، واخليارات  حاالتتدور و  12جدية. وخماوفأسئلة  تطرح
ومن األمثلة على ذلك السالم.  وسيادةتوزيع الدخل، وحالة املوارد الطبيعية، وتغري املناخ، الغذائية، والتقدم التكنولوجي، و 

املخاطر املتعددة  وتؤدي 13.اوأتثرياهت، اهوحجم تفشي ،اجلغرايف اوانتشاره ،اوسرعة انتشاره 19-كوفيد  جائحة تفشي توقيت
سائر. اخلو  ضرارإىل حدوث جمموعة من األلكوارث واألزمات، املقرتنة غالًبا ابلصراعات والصدمات األخرى، النامجة عن ا

مثل اجلفاف والفيضا�ت والعواصف وتقلبات الطقس املومسية والظواهر البطيئة احلدوث  تدخل احلوادث اجلوية السيئةكما 
                                                 

 CEB/2019/1/Add.2 الوثيقة  9
 .2020، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  10
 .2017منظمة األغذية والزراعة وجهات أخرى،   11
 .2018منظمة األغذية والزراعة،   12
 .2018منظمة األغذية والزراعة،   13
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، إىل 2020اجلراد الصحراوي يف عام  ظهور ليشك. كما حاالت الطوارئ ضمنمثل ارتفاع مستوى سطح البحر أيًضا 
 ويصعبالغذائية. الزراعية و  لنظمل مصدر هتديدشديدة التأثري والعابرة للحدود، الجانب أزمات السلسلة الغذائية األخرى 

هود إدارة املخاطر والتأهب ميكن جلغري أنه ، وقياسه الزراعية والغذائيةنظم العلى  االت عدم اليقني واألثر الذي ختلفهحب التنبؤ
 .آاثرهامن  أن تقلصلطوارئ االت احل

 اليت تؤثر مباشرة على احلصول على األغذية وسبل املعيشة الدوافع

سكان المن  مرتفعةإمكا�ت كبرية يف كثري من احلاالت، تعيش نسبة توفر . رغم يةواحلضر  يةالريفاملناطق الفقر يف  -16
 لقطاعاتمن ا الدخل العمل يف القطاع الزراعي أقل من متوسط من دخلال ويعدّ دقع. املفقر الفقر أو حالة من اليف  ينيالريف

التحتية وضعًفا  تهابنيعجزًا حاًدا يف  الريفية املناطق من العديد تواجهو . اجلنسني بني تفاواتترتفاع الاب ويتميز األخرى
بشكل عام، يتزايد عدد و مؤسسًيا وحمدودية الوصول إىل اخلدمات األساسية واملوارد الطبيعية وآتكل النسيج االجتماعي. 

كلفة   إىل كونذلك يرجع ينتشر سوء التغذية على نطاق واسع. و كما األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  
 1.90 تعادل القوة الشرائية يف اليومحيث بلغت قيمة كثري من خط الفقر املدقع الدويل، الغذائي الصحي أعلى ب النمط

بينما يرتكز جدول أعمال و للوقوع يف دائرة الفقر.  األشّد ضعًفاكما أن هناك خماطر كبرية على الفئات   14دوالًرا أمريكًيا.
واألطفال والشباب  املسننينة داخل اجملتمع، مثل لف عن الركب"، فإن فئات معيّ خعلى مبدأ "عدم ترك أي شخص  2030

أيًضا انعدام األمن والعنف  الفئاتعالوة على ذلك، تواجه هذه و التمييز والتهميش. تعاين من والنساء والسكان األصليني، 
لوصول وهي التفاوت يف ا 19-كوفيد  جائحة هناك مشكلة أخرى كشفت عنهاو واملشاركة يف أنشطة اقتصادية غري مشروعة. 

القائمة ما بينها. هذا ابإلضافة إىل عدم املساواة بني اجلنسني  إىل خدمات الرعاية االجتماعية والصحية داخل البلدان ويف
 التفاواتت تؤدي هذهو ، مبا يف ذلك مسؤوليات العمل املنزيل والرعاية، واليت حتد من مشاركة املرأة يف سوق العمل. أصًال 

 التغذوي. الوضعالقوة الشرائية، مما يؤدي إىل تدهور  تراجعيف كثري من األحيان إىل  اليت ال يتّم قياسها

يف الدخل، وفرص العمل، والوصول إىل األصول، مثل املوارد  كبرية. تتميز اجملتمعات بوجود تفاواتت  التفاواتت -17
عتبة الفقر أو على حافة  دونش إما هناك شرائح كبرية من السكان تعيو الطبيعية، واخلدمات األساسية، والعبء املايل. 

النساء والفتيات والشباب وصغار املنتجني وجمموعات السكان وتعاين ممن حيققون أرابًحا كبرية.  فقط قّلة قليلةوهناك الفقر. 
 ؤدييميكن أن و . فحسب ال يتم قياسها دائًما أل�ا تتجاوز التفاواتت االقتصادية من جوانب سواهماألصليني أكثر من 

إىل اخنفاض النمو املطاف إىل االستقطاب السياسي، ويؤدي يف �اية و إىل آتكل التماسك االجتماعي،  التفاواتت تزايد
يف فعلى سبيل املثال تزايدت التفاواتت يف الدخل . التزايديف  ةيف الدخل آخذ ما تزال التفاواتت، ولألسف 15االقتصادي.

. وقد أدى ذلك إىل إبطاء 2016و 2000يف املائة بني عامي  5ايل السنوي بنسبة حمللي اإلمجا الناتج منو متوسط رغمآسيا 
 مع وصول جائحة فريوس كورو�. التفاواتتتقدم يف احلد من الفقر، مما أدى إىل تفاقم إحراز 

                                                 
 .2020منظمة األغذية والزراعة وجهات أخرى،   14
 .2017صندوق النقد الدويل،   15
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يف املائة مما كانت عليه يف تسعينيات القرن املاضي، حىت  30أغلى بنحو . أصبحت األغذية أسعار املواد الغذائية -18
 تبّني ليات التسعري احلالية ال كما أن آ  201116.و 2008دون النظر إىل االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية يف عامي من 

ويف ). تكاليفلل اسبة الكاملةحملا، أي العوامل اخلارجية االجتماعية والبيئية على مجيع املستو�ت (لألغذيةكلفة الكاملة ال
 17يف املائة يف العقود القادمة. 35و 30حساب التكاليف البيئية، قد ترتفع أسعار املواد الغذائية بنسبة ترتاوح بني  حالة

بشأن  قلقهمالسياسات  صانعو ويبديلسياسيني ووسائل اإلعالم، إىل اابلنسبة  حرًجاتعترب أسعار املواد الغذائية موضوًعا و 
اجتماعًيا  ةوغري املستدام ةوغري الصحيالثمن  ةالرخيص األغذيةكون ت. ومع ذلك، ال ميكن أن والغذائية كفاءة النظم الزراعية

 رتفاع أسعار املواد الغذائية.ا حال ملشكلةوبيئًيا 

 الدوافع اليت تؤثر مباشرة على اإلنتاج الغذائي والزراعي وعلى عمليات التوزيع

يف تدهور املوارد  الزراعية والغذائيةيف النظم  احاليً املستخدمة التكنولوجيات . تساهم العديد من والعلوماالبتكار  -19
التقدم التقين، ويعين اجلوانب البيئية. حساب الطبيعية. ويرجع ذلك إىل أنظمة اإلنتاج املكثفة اليت تركز على الرحبية على 

وغريها من األساليب املبتكرة،  األحيائية والتكنولوجيات"املنهجية"، والرقمنة،  التكنولوجياتيف ذلك ظهور املزيد من  مبا
 يةجار  وما تزال األحباث 19لتحقيق اهلدف املزدوج املتمثل يف إنتاج غذاء كاٍف واحلفاظ على البيئة. 18فرصإاتحة ا ضمنً 

نخفضة الدخل لتجنب الفجوات املالبلدان  ، وإدماجبشكل متوازناجلنسني  كالوصول  التوازن يف ، و والقبوللضمان السالمة 
 التكنولوجية.

بشكل كبري يف السنوات اخلمس عشرة املاضية، كما  الغذائيةو يف النظم الزراعية  ةالعام اتاالستثمار  تاخنفضقد و  -20
يف كثري من وال تنفذ ). 1-أ-2(مؤشر أهداف التنمية املستدامة  ةاحلكومي للنفقاتمن مؤشر التوجه الزراعي ذلك يتضح 

بلدان العجز الغذائي نخفضة الدخل، مثل املاحلاالت األولو�ت اليت حتددها احلكومات، وال سيما تلك املوجودة يف البلدان 
 ةالعام اتوالدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، بسبب عدم كفاية االستثمار  ذات الدخل املنخفض

. وابلتايل، فإن تلك البلدان اليت تعتمد حالًيا بشدة على األولو�ت يف صدارة الغذائية احملليةالزراعية و لنظم ا عدم وضعأو 
األطر  تُعدّ ابإلضافة إىل ذلك، و . ترتيب أولو�هتاكذلك، ما مل تغري   تبقىمن املرجح أن  األغذيةلتلبية الطلب على  الواردات

 القطاع اخلاص.من ستثمارات االتمويل حمدودة وال تساعد على جذب التنظيمية والقانونية املالئمة لتأمني ال

يف مجيع القطاعات  بسبب مكننة اإلنتاج وحتّوله الرقمي كثافة الرساميل/املعلومات يف عمليات اإلنتاجوتزداد  -21
 تطرح، فإ�ا عام بشكلتقريًبا، مبا يف ذلك قطاعي األغذية والزراعة. وبينما تساعد هذه االجتاهات على ز�دة اإلنتاجية 

                                                 
الغذائية. يُقاس ذلك من خالل مؤشر أسعار املواد الغذائية ملنظمة األغذية والزراعة. ويقيس املؤشر التغريات الشهرية يف األسعار الدولية للسلع   16

 يتأّلف من متوسط مؤشرات أسعار مخس جمموعات من السلع األساسية مرّجحة حبصة كل جمموعة من اجملموعات من الصادرات خالل  وهو
 . 2016-2014ة الفرت 

 .2018 منظمة األغذية والزراعة،  17
ة تدعو املنظمة إىل االستفادة من خدمات النظام اإليكولوجي الستكمال هذه املدخالت اخلارجية. ويزيد االستخدام املفرط للمدخالت اخلارجي  18
�دًرا يف األساس، مثلما يؤدي االستخدام املفرط ملبيدات اآلفات فاستخدام الري بشكل مفرط جيهد بشكل كبري مورًدا  -األثر البيئي إلنتاج األغذية  من

لبيئة وبصحة ومبيدات األعشاب إىل اإلضرار ابلبيئة، ويقلص التنوع البيولوجي الذي يوفر خدمات النظام البيئي، وميكن أن تكون تلك املبيدات ضارة اب
 اإلنسان.

 .2018، األمم املتحدة  19
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قطاعات تؤدي ز�دة كثافة رأس املال يف و  20يف كل من املناطق الريفية واحلضرية. العمالةأيًضا خماوف بشأن مستو�ت 
 نة/رقمنةنمك ختفضابإلضافة إىل ذلك، و والتوزيع.  التجهيزإىل احلد من الطلب على العمالة يف  أسفل سالسل القيمة الغذائية

ميكن للمزارعني الشباب، الذين مييلون و أصول رأمسالية جديدة.  متلكاإلنتاج األويل أرابح املزارعني الذين ال يستطيعون 
لديهم إمكانية  تالرقمية وغريها من االبتكارات، ز�دة ملكيتهم لرأس املال فقط إذا كان التكنولوجيات اعتماد أكثر إىل

بل العيش من رحبية س املتطورة التكنولوجياتانتشار رغم احتمال أن يزيد و ية القدرات. الوصول إىل التمويل والتدريب وتنم
ز�دة  قد تساهما. وابلتايل، فرص عمل جديدة، فمن املرجح أن يكون صايف رصيد الوظائف سلبيً  وّلداملرتبطة ابألغذية وي

احلضرية. وابلتايل، إذا تعذر  حنو املناطق بشكل أكرب يف اهلجرة ابملسنني ةاملرتبط األغذيةاملعلومات يف إنتاج  /الرساميلكثافة 
 الفقر وانعدام األمن الغذائي. ترتفع مستو�تيف املناطق احلضرية، قد  لعمالعثور على فرص 

على  الزراعية والغذائيةالنظم  قدرةأمام حتدً�  تركيز األسواق على املدخالت واملخرجات الغذائية والزراعيةميثل و  -22
النظم  على طول األسواقسبوقة من تركيز املمستو�ت غري بد من إيالء االهتمام لل والوإنصافها واستدامتها. صمود ال

املواد الكيميائية الزراعية، واملستحضرات الصيدالنية جماالت بذور احملاصيل،  اليت تغطي 21،22-العاملية  الزراعية والغذائية
عالوة و لسلع. ابتجارة ال، وحقوق الصيد، وجتهيز األغذية، و واملوارد الوراثية احليوانيةالبيطرية، واآلالت الزراعية، واألمسدة، 

ض املناطق الريفية واحمللية يعرّ  على الوصول إىل املوارد. وهذاها على ذلك، يؤثر تركيز األراضي املرتبط بنقص تنظيم استخدام
جائحة  تكشفو يزيد من االعتماد على اجلهات الفاعلة اخلارجية.  حيث أنهواالقتصادات ذات الدخل املنخفض للخطر، 

 بقدر أكرباالعتماد  الرتكيز اتطلب معاجلة مثل هذتقد و . هذا النوع من الرتكيزنقاط الضعف يف  عنالنقاب  19-كوفيد
 على السلع املنتجة حملًيا.

 ملستهلكني من العوامل الرئيسية اليت تؤثر على النظم الزراعيةا سلوك تغريالناجتة عن  أمناط االستهالك والتغذية عدّ تُ و  -23
يتخذ املستهلكون بشكل متزايد خيارات معقدة حول االستدامة، واحملتوى الغذائي، وسالمة ما �كلونه. و . الغذائيةو 
 سلوكهماملستهلكني لتغيري استعداد قد يؤدي إدراك و مستدامة وصحية. غذائية جتاه أمناط اباملهم حتويل طلب املستهلك  منو 

يساعد وضع  على سبيل املثال، ميكن أنفتغيريات عميقة يف أنظمة اإلنتاج.  حدوث بشكل صحيح إىل تثقيفهم يف حال
ستهلك، مما يساهم يف االنتقال إىل اقتصاد منخفض االنبعااثت. يف تشكيل تفضيالت امل على املنتجات الكربون توسيم

تغذية الغذائية مستدامة وأمناط  نظميتطلب بناء و  23�ج معرتف به دولًيا يف وضع املعايري ذات الصلة.اتباع وهذا يتطلب 
خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك  التعاون بنيالتقدم حنو أهداف التنمية املستدامة وترية تسريع غراض صحية ألال

 24املستهلكني.

                                                 
تشـهد قطاعات الصـناعة  . السكان واألمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة، "...2020، اجمللس االقتصادي واالجتماعي، E/CN.9/2020/2 الوثيقة  20

واخلدمات نفسها تكثيف رؤوس األموال عن طريق اعتماد تكنولوجيات املعلومات (التشغيل اآليل والرقمنة والذكاء االصطناعي) التحويلية والزراعة الغذائية 
 اليت تقلل من احلاجة إىل العمال".

 .2017فريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة،   21
 .2018األونكتاد،   22
 .2018 منظمة األغذية والزراعة،  23
 .2019 األمم املتحدة،  24
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 ابلنظم البيئية ةالدوافع املتصل

ندرة املياه، وتدهور األراضي، ونضوب مغذ�ت الرتبة، وإزالة الغاابت تثري . ندرة املوارد الطبيعية وتدهورها -24
نطاق واسع، واالستغالل املفرط للموارد البحرية واملراعي، والتلوث على مجيع املستو�ت، خماوف خطرية، ليس فقط  على

غالًبا ما ترتبط و أهداف التنمية املستدامة. "يف ما يتعلق بتحقيق لنظم الزراعية والغذائية أبكملها، ولكن أيًضا إىل اابلنسبة 
ص ياملستدامة بتدهور البيئة والرتبة وفقدان التنوع البيولوجي، وميكن أن تؤدي ز�دة ختص ة غري الفعالة أو غرييالزراع النظم

لفرد من ا حسبإليها يعد توافر املوارد الطبيعية وإمكانية الوصول و  25."خماطر ضعف احملاصيل ز�دةاحملاصيل وتوزيعها إىل 
ضم أكثر من نصف يآسيا واحمليط اهلادئ  إقليمأن  معل املثال، على سبيف. الزراعية والغذائيةنظمة األاليت تواجه  العوائقأهم 

 والتوسع احلضريتؤدي الز�دة السكانية و غطي أقل من ربع مساحة األرض العاملية. ه ييف املائة)، فإن 56سكان العامل (
يف أمريكا الالتينية بسبب األنشطة اإلنتاجية  هذه األخريةتدهورت وقد والتصنيع إىل ز�دة الضغط على املوارد الطبيعية. 

أيًضا من تدهور حاد يف املوارد  الكربى فريقيا جنوب الصحراءأعاين منطقة تو الغذائية. و  الزراعية لنظماباملكثفة املتعلقة 
 تنتشرألفريقي. كما ندرة املياه يف مناطق األراضي اجلافة يف منطقة الساحل والقرن األفريقي، وكذلك يف اجلنوب ا -الطبيعية 

توسيع األراضي الزراعية، واستغالل التعدين، وأعمال البنية التحتية ب وهي تتصل بشكل كبريأيًضا إزالة غاابت 
التنافس على املوارد الطبيعية ويساهم قطع األشجار.  اإلفراط يف، و والتوسع احلضريالطرق الكهرومائية)،  أو (السدود

 26.السيئةاجلوية  األحوالبشكل متزايد بتواتر وشدة  خمتلف األقاليميتأثر قطاع الزراعة عرب و النزاعات.  نشوبالشحيحة يف 

األمراض  تنامييف املستقبل. ويرجع ذلك إىل  19-جائحة كوفيدبعد  األوبئة وتدهور النظم البيئيةقد تزداد و  -25
ة والغاابت، ومقاومة مضادات امليكروابت، الربيّ  والزحف حنو املناطق الزراعيةواآلفات احليوانية والنباتية العابرة للحدود، 

بر�مج و  املعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية صادر عنمشرتك وفًقا لتقرير و . هاواستهالك وز�دة إنتاج املنتجات احليوانية
 لإلنسانيف احليوا�ت، وعادة ما يكون ظهور أو انتشار األمراض اليت تسببها العوامل املمرضة ، "تنشأ األمم املتحدة للبيئة

، أو استغالل احلياة الربية بشكل وجتزيئهابشرية، مثل تكثيف اإلنتاج احليواين أو تدهور النظم البيئية ال لتصرفاتانتيجة 
واليت تتفاقم بسبب تغري املناخ، وتدعو  يةاألغذإىل األحداث املتزايدة اليت هتدد سالمة  وُيضاف كل هذا 27مستدام". غري
 28�ج "صحة واحدة".اتباع إىل 

حيث  عاملًيا، يتزايد وهو. الساحلية واملناطق ابحمليطات املتعلقة االقتصادية األنشطة تطوير هو" "االقتصاد األزرق -26
، كبرية  خالصة اقتصادية مبناطق تتمتع اليت األخرى والدول النامية الصغرية اجلزرية الدول سيما وال البلدان، تقوم

هليئة احلكومية الدولية صدر مؤخًرا عن اط تقرير يسلّ و . انطالقًا من هذا املفهومسياسات التنمية االقتصادية اخلاصة هبا  بوضع
املعنية بتغري املناخ الضوء على دور مهم للصناعات البحرية املستدامة يف تقليل انبعااثت غازات الدفيئة والتكيف مع تغري 

                                                 
 .2019 بر�مج األمم املتحدة للبيئة،  25
استخدام  املوارد الطبيعية وتدهورها، واليت ستؤدي إىل إحداث حتوالت يف األسعار، وأتثريات علىقد يكون للمحاسبة الكاملة للتكاليف جراء استخدام   26

 املوارد الطبيعية وانبعااثت غازات الدفيئة والتنوع البيولوجي.
 .2020، بر�مج األمم املتحدة للبيئة واملعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية  27
�ج الصحة الواحدة لتصميم وتنفيذ الربامج والسياسات والتشريعات واألحباث أن تعمل قطاعات متعددة مًعا لتحقيق منظمة الصحة العاملية. يتطلب   28

وا�ت واإلنسان، نتائج أفضل لفائدة الصحة العامة، مثل سالمة األغذية، والسيطرة على األمراض احليوانية املصدر (األمراض اليت ميكن أن تنتشر بني احلي
 األنفلونزا وداء الكلب ومحى الوادي املتصدع)، ومكافحة مقاومة البكتري� للمضادات احليوية.مبا يف ذلك 
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أن توفر تربية األحياء املائية الز�دة الالزمة يف املنتجات املائية على مستوى العامل،  رغم توقعيف الوقت نفسه، و  29املناخ.
، اتجيب معاجلة ذلك من خالل حتسني اإلدارة، وز�دة االستثمار و القيود. جمموعة من  دو�ااإلقليمية و  تنميتها تفاوتت

تعددة يف املناطق الساحلية وتربية األحياء واملوالدعم املوجه ألنظمة اإلنتاج الصديقة للبيئة، مثل تربية األحياء املائية املتكاملة 
يُعتقد أنه  الذي الوحيد اإلقليم وهياملة يف املناطق الداخلية، مع الرتكيز بشكل خاص على أفريقيا. املائية الزراعية املتك

، ومن �حية أخرىإنتاج األغذية املائية يف إطار التنمية األكرب.  نظمتتداخل و  30"االستهالك الظاهري". شهد اخنفاًضا يفي
، مثل النفط والغاز، والشحن واملوانئ، أو حىت السياحة. الكربى العديد من سياسات "االقتصاد األزرق" املشاريع تفضل

والتنوع البيولوجي  ،من احمليطات ةاملستمد األغذيةأتثريات على وتدهور البيئة ترتافق مع جتلب فوائد اقتصادية  وهي مشاريع
 لمخاطر.ل مدركةسياسات  لوضعمزيًدا من التحقيق  املقايضاتتتطلب هذه و للمحيطات. 

  اجلوع وسوء التغذية يف العامل مؤشرات

البلدان  تسعىنتائج األمن الغذائي والتغذية اليت  فهي مل تصل إىل. حنو الفشلالغذائية احلالية الزراعية و  النظمتتجه  -27
على سبيل فابلصحة واالقتصاد والكوكب.  تضرّ  دورات تعقيبات مفرغة أ�ا تنشئ. كما 2030عام إىل حتقيقها حبلول 

عاىن قد و . االرتفاععدد اجلياع يف العامل آخذ يف كما أن   31العامل على املسار الصحيح للقضاء على اجلوع.ال يوجد املثال، 
مقارنة شخص ماليني  10بز�دة قدرها أي ، 2019مليون شخص من اجلوع يف مجيع أحناء العامل يف عام  690رب اما يق
تشري التقديرات إىل أن و مليوً�.  60. وخالل السنوات اخلمس اليت سبقت ذلك، تضخم عدد اجلياع مبقدار 2018بعام 

مليارا  ابإلضافة إىل ذلك، ال يتمتعو . 2020مليوً� إضافًيا إىل اجلوع املزمن يف عام  132 إىل 83 تدفع 19-كوفيدجائحة  
 االجتاهات األخرية ما استمرتإذا و آمن ومغٍذ وكاٍف.  غذاءشخص على مستوى العامل إبمكانية الوصول املنتظم إىل ) 2(

 .2030حبلول عام  نسمة مليون 840 سيتخطى عتبة اجلياع، فإن عدد على حاهلا

رغم إحراز بعض التقدم، ال يزال تقزم األطفال ف 32سوء التغذية. للتغّلب علىالعامل على املسار الصحيح ال يوجد و  -28
 2019عام  يفمليون) من األطفال دون سن اخلامسة  144يف املائة ( 21من أكثر  عاىنقد و . ةغري مقبول مبستو�تمرتفًعا 

يعاين  ، حيثأيًضا أي حتسنز�دة وزن األطفال معضلة  وال تشهدمليون) من اهلزال.  47يف املائة ( 7من التقزم، وحوايل 
يف  اارتفاعً ز�دة الوزن والسمنة لدى البالغني  تشهد. كما من ز�دة الوزن يف املائة، من األطفال 5.6، أو مليو�ً  38حوايل 

يعانون من  جتاوز عدد األشخاص الذين يعانون من السمنة عدد األشخاص الذينو البلدان الغنية والفقرية على حد سواء. 
 .غذائي صحيط حتمل تكاليف من نعمليارات شخص على مستوى العامل  3أكثر من  ويعجز. 2012اجلوع يف عام 

تلحق أضرارًا بيئية كبرية،  فهيالغذائية عواقب وخيمة ليس فقط على الصحة.  ونظمناالغذائية يف األمناط ياراتنا وخل -29
، وفقدان التنوع البيولوجي. الدفيئة األغذية وهدرها، وتلوث اهلواء، وانبعااثت غازات انمبا يف ذلك مستو�ت مذهلة من فقد

                                                 
 .التقرير اخلاص ابحمليطات والغالف اجلليدي يف ظل مناخ متغّري . 2019اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.   29
مادة حمددة على أ�ا إنتاج ابإلضافة إىل الواردات مطروًحا منها صادرات املنتج أو املادة االستهالك الظاهري هو مقياس بديل الستهالك منتج أو   30

 (مسرد إحصائيات األمم املتحدة).
 .2020منظمة األغذية والزراعة وجهات أخرى،   31
 نفس املرجع السابق.  32



14 C 2021/2 Rev.1 
 

 

فهم هذه التكاليف اخلفية أمر ابلغ األمهية إلحراز تقدم يف أهداف التنمية  ويُعد. حلدوث تفاواتتكما أ�ا مصدر متزايد 
 33املستدامة األخرى.

 التقدم احملرز يف اجلوع وسوء التغذية -1اجلدول 
 الوضع املتوخى الوضع الراهن

يف  مليو�ً  690: ونقص التغذيةاألشخاص الذين يعانون من اجلوع 
 19-بسبب كوفيد مليو�ً  132+ ،2019

 يف املائة 5 ليبلغ يف أقصاهيف كل مكان  نقص التغذية خفضجيب 

 !يف متناول اجلميع الغذائية الصحية األمناطجيب أن تكون  ةغري مقبول مبستو�ت: مرتفع األطفال يف صفوفالتقزم 

، يف املائة 15 ىيف كل مكان إىل مستو  ز�دة الوزن خفض نسب شخص أكثر من ملياري أثر على: نقص املغذ�ت الدقيقة
 القرن املاضي على غرار ما كان عليه يف مثانينيات

 يف أي بلد يف املائة 5إىل ما ال يزيد عن  السمنةمستو�ت خفض  شخص مليارات 3ليست يف متناول  الغذائية الصحية: األمناط

 بشكل ملحوظ األطفال يف صفوفالتقزم  مستو�تخفض جيب  مليون شخص 800أكثر من  يعاين منها السمنة:

 الريفيف فقر الاحلد من يف  الذي أهدرجيب أن نستعيد العقد  أشخاص 10من كل  1على : يؤثر ةغري اآلمن األغذية

 يف املائة 17و فاقد يف املائة 14: ارتفاع الفاقد واملهدر من الطعام
 مهدر

 بشكل كبري التفاواتتجيب احلد من 

تدهور األراضي، وز�دة  ية: حتقيق حيادكوكب األرضإىل  ابلنسبة  اليابسة واملياه والبحر واجلو حبقّ : التدمري البيئيحاالت 
لزراعة، والوصول إىل هدف اتفاق يف االكفاءة يف استخدام املياه 

للحد من ظاهرة  الدفيئةخفض انبعااثت غازات بشأن ابريس 
 درجة مئوية  2.0و 1.5بني  لترتاوح االحتباس احلراري العاملي

من الفقراء املدقعني يف املناطق  يف املائة 80: يعيش أكثر من الفقر
 الريفية ويعملون يف الزراعة

فاقم بسبب تتالعامل و  بلدانرب نصف اما يق زداد يفت :التفاواتت
 19-كوفيد

). 2020املصدر: منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية؛ (
على أهداف مؤشرات أهداف التنمية  هلذه املعلوماتالتفصيل اخلاص استند . روما، إيطاليا؛ 2020حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 

 املستدامة.

جيب و يف املائة.  5نقص التغذية يف كل مكان بنسبة تصل إىل  ترتاجع مستو�ت، جيب أن 2030حبلول عام و  -30
يف املائة أو أقل،  15يف كل مكان إىل  ز�دة الوزنجيب خفض و لجميع. ل كلفةميسورة الالغذائية الصحية  األمناطتكون  أن

يف املائة.  5إىل ما ال يزيد عن  يف كل بلد جيب أن تنخفض السمنةو . القرن املاضي على غرار ما كان عليه يف مثانينيات
. يف الريفاحلد من الفقر  الذي أهدر يفالعقد  ويتعني استعادةاألطفال.  يف صفوفبشكل كبري منه يجب احلد التقزم ف أما
أخريًا، جيب على العامل أن حيقق هدف اتفاق ابريس املتمثل و . التفاواتتمن أجل احلد من الفقر الريفي، جيب معاجلة و 

 .تنيمئوي تنياحلد من ظاهرة االحتباس احلراري إىل أقل من درج يف

                                                 
 نفس املرجع السابق.  33
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  ملاذا الرتكيز على النظم الزراعية والغذائية

قاس من حيث العمالة وسبل العيش والتأثري على كوكب تُ أكرب نظام اقتصادي،  الزراعية والغذائيةنظم ال تُعدّ  -31
متغلغلة  والتفاواتتالفقر  أنّ مليارات شخص، بشكل مباشر وغري مباشر. كما  4 يعمل فيهاعلى الصعيد العاملي، و األرض. 

أن العامل  مع، وهم جائعون كل ليلةإىل النوم  مليون شخص  690 خيلدسابًقا،  ذُكركما ف. الزراعية والغذائيةنظم ال هذهيف 
 النظميف املائة من الفقراء املدقعني يف املناطق الريفية، ويعملون يف  80يعيش حوايل و ينتج ما يكفي من الغذاء للجميع. 

 .الزراعية والغذائية

 السكان الريفيون عرب البلدان – 2الشكل 
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 البلدانالعمالة يف الزراعة عرب  – 3الشكل 

 
قائم على النظم واعتماد نظرة  بنهجلتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية، من املهم التعامل مع التحد�ت و  -32

يف العامل، والبحث  الزراعية والغذائيةلنظم لشاملة. وهذا يعين االعرتاف ابلرتابط بني اآلاثر االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
جراءات اإل يف ولو�تاألاألدلة كيفية حتديد  ترشدجيب أن و . العامة يف حلول السياسات واملقايضاتعن أوجه التآزر 

ميكن أن يكون العائد من القيام بذلك هائًال، مبا يف ذلك جمموعة من احللول و  املتعلقة ابلسياسات العامة. واالستثمارات
لجميع ل كلفةال ميسورةالصحية  األغذيةستدامة البيئية، مع جعل وضمان اال احملتوية على الكربونلتقليل املواد الغذائية 

على سبيل املثال، فالسياسات على إدارة املقايضات.  واضعيميكن للنهج القائم على النظم أن يساعد و . التفاواتتومعاجلة 
 الغذائية االحتياجات تلبية أجل منية الكربون املكو�ت ز�دة إىلقد حتتاج بعض البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

 ضرور�ً  اأمرً  اوصمودً  واستدامة مشوالً  أكثر الزراعية والغذائية نظمال جعل ويُعد. التغذية سوء من للوقاية سيما وال لسكا�ا،
 لقضاء على اجلوع وسوء التغذية.ل

 اآلاثر البيئيةو  النظم الزراعية والغذائية

تغري املناخ واألزمة البيئية اليت تتكشف وراء الرئيسي  الدافع والغذائيةالزراعية  النظم عدّ سابًقا، تُ  ذُكركما  -33
وتنتج غازات دفيئة أكثر من مجيع  الكوكبيف املائة من أراضي  40تستخدم الزراعة حوايل و  34كوكب األرض. على

اجلر�ن السطحي من األمسدة املمرات املائية والنظم البيئية ويلوث السيارات والشاحنات والقطارات والطائرات جمتمعة. 
 إزالةيف املائة من  80رب اما يق وتسببيف املائة من إمجايل املياه العذبة على األرض.  70تستهلك الزراعة أيًضا و الساحلية. 

                                                 
 .2020 األمم املتحدة،  34
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 . هذا ألن الزراعية والغذائية النظمحلاجة امللحة لتحويل �قوس اخلطر إزاء ا فريوس كورو�جائحة  قد دّقتوتالغاابت. 
 وتُعدّ  وأمراض أخرى متجذرة يف التغيري البيئي. 19-ويُعترب مرض كوفيدوتغري املناخ مرتبطان ارتباطًا وثيًقا.  19-كوفيد

 35يف املائة من مجيع األمراض الناشئة حيوانية املصدر. 75يف املائة من مجيع األمراض املعدية حيوانية املصدر، و 60

 البيولوجي التنوع

 ويتيحأنه ال غىن عنه لألمن الغذائي.  معالغذائية يف فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبري، الزراعية و سامهت النظم  -34
التنوع البيولوجي العديد من خدمات النظم البيئية احليوية، مثل احلفاظ على تربة صحية، وتلقيح النبااتت، ومكافحة اآلفات، 

بشأن وينبغي أن يدق �قوس اخلطر  36لألمساك واألنواع األخرى اليت تعترب حيوية إلنتاج الغذاء. -وتوفري موائل للحياة الربية 
من سطح  املائة يف 75غّري البشر بشكل أساسي وقد للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  املكو�ت الرئيسية تدهور

يف املائة من منطقة  66عاين حوايل يف حني ت 38مليون نوع من احليوا�ت والنبااتت مهددة ابالنقراض.وما يقارب  37األرض.
، مبا يف ذلك من مصايد األمساك والتلوث والتغريات الكيميائية الناجتة عن اإلنسانمصدرها احمليطات من أتثريات متعددة 

 رب ثلث خمزون األمساك للصيد اجلائر.ايتعرض ما يقو التحمض. 

 إزالة الغاابت

هذا يؤدي إىل خسارة كبرية يف التنوع البيولوجي. و  39.إزالة الغاابت وتدهورها مبعدالت تدعو إىل القلق يتواصل -35
في السنوات الثالثني فنسبة األراضي املغطاة ابلغاابت. تتناقص يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل. و  31تغطي الغاابت و 

، فُقد ما يقدر 1990منذ عام و مليون هكتار من الغاابت، وهي مساحة تقارب مساحة ليبيا.  178املاضية، فقد العامل 
، ال يزال العامل التناقصأن معدل إزالة الغاابت آخذ يف  معو . مليون هكتار من الغاابت بسبب إزالة الغاابت 420بنحو 

 سنوات. 3يفقد مساحة من الغاابت حبجم إيطاليا كل 

فقدان الغاابت ال يعين فقط خسارة إّن فلذلك، و الغاابت حوايل ثلث انبعااثت الوقود األحفوري كل عام.  تزيلو  -36
العاملية اخلاصة  هدافاألاحليوا�ت، ولكن أيًضا عدم القدرة على حتقيق املوارد واملنتجات اليت توفرها لإلنسان والنبااتت و 

التخفيف من تغري املناخ هدف  ثلث حيققأن  فهذا ميكنه، منها مت وقف إزالة الغاابت واستعادة املتدهور إذاو ملناخ. اب
 40أقل من درجتني مئويتني. يفحتقيق االستقرار يف ظاهرة االحتباس احلراري غراض أل 2030اآلن وحىت عام  املطلوب من

من أجل و . احلرجيلتنوع البيولوجي لإزالة الغاابت وما يرتبط بذلك من فقدان وراء الرئيسي  الدافعالتوسع الزراعي ويُعد 
 .والغذائية وقف إزالة الغاابت وفقدان التنوع البيولوجي، جيب تغيري النظم الزراعية

                                                 
 .2021، اإلمنائياألمم املتحدة بر�مج   35
 .2019منظمة األغذية والزراعة،   36
 .2020 بر�مج األمم املتحدة للبيئة،  37
 .IPBES( ،2019( املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  38
 .2020منظمة األغذية والزراعة، بر�مج األمم املتحدة للبيئة،   39
 نفس املرجع السابق.  40
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 الزراعية والغذائيةاسرتاتيجية حتويل النظم  -الثً اث

 مبدأ التنظيم

من خالل نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود  2030نظمة إىل دعم خطة عام املتسعى  -37
نظمة امل مسامهةينظم كيفية " مبدأ األربع الفضائلمتثل "و . أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل من

)، التفاواتت من (احلد 10(القضاء على اجلوع)، واهلدف  2(القضاء على الفقر)، واهلدف  1اهلدف  حتقيق بشكل مباشر يف
 الفضائلتعكس "و لمنظمة. لتحقيق الرؤية الشاملة ل، وهو أمر ابلغ األمهية الواسعوحتقيق جدول أعمال التنمية املستدامة 

"فضائل" تشجع  فهي. وعلى هذا النحو، والغذائية لنظم الزراعيةل" األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة األربع
 اتباع �ج اسرتاتيجي وموجه حنو النظم يف مجيع تدخالت املنظمة.على أيًضا 

 سريع تقدم العوامل املؤدية إىل إحراز

 - األربع الفضائل -حتقيق أهداف التنمية املستدامة وحتقيق تطلعات املنظمة الرامية إىل من أجل تعظيم اجلهود  -38
والعناصر  ت": التكنولوجيا واالبتكار والبيا�عوامل شاملة ومشرتكة بني القطاعات لتسريع إحراز التقدمستطبق أربعة "فإ�ا 

 ية.(احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات) يف مجيع تدخالهتا الرباجماملكّملة 

مساعدة املزارعني على االستفادة  ومن شأن. الزراعةو التكنولوجيات الناشئة ابلفعل على تغيري قطاع األغذية تعمل و  -39
والزراعة الدقيقة واالبتكارات يف اإليكولوجيا  البيولوجية والتكنولوجياتاجلديدة مثل الزراعة الرقمية  التكنولوجياتالكاملة من 

على سبيل فالبيئية.  تقليص التأثرياتمع  األغذيةإنتاج  أن يزيدوالذكاء االصطناعي  5G اخلامسشبكات اجليل الزراعية و 
ميكن لألدوات الرقمية و املدخالت املادية وحتسني استخدامها.  تقليصيف عوامل تسريع إحراز التقدم املثال، ميكن أن تساعد 

حتسني مكافحة اآلفات ووراثة احملاصيل ابستخدام   إىلًال وصو  سلسلة الكتلبدًءا من التجارة اإللكرتونية ومعامالت  -
االبتكار يف الزراعة قوة دافعة لتحقيق عامل خاٍل ويُعترب األمن الغذائي.  وتعززاملوارد الطبيعية  أن حتسن –الذكاء االصطناعي 

ت املؤسسية واالبتكارات املالية االبتكارات االجتماعية واالبتكارات السياسية واالبتكارا عدّ تُ و من اجلوع وسوء التغذية. 
 التوزيع.على عمليات واالبتكارات التكنولوجية من الدوافع املهمة اليت تؤثر على عمليات اإلنتاج الغذائي والزراعي و 

لمنظمة وخمترب البيا�ت الضخمة مثاًال على كيفية جتميع البيا�ت املتعلقة ابألغذية لمتثل املنصة اجلغرافية املكانية و  -40
والزراعة واالقتصاد االجتماعي واملوارد الطبيعية للمساعدة يف تعزيز عملية صنع القرار القائمة على األدلة يف قطاعي األغذية 

تدخالت زراعية وخطط ، مما يسمح بتصميم ستخدمة يف الزراعةاملإنتاجية املياه  رصد تساعد يفميكن للبيا�ت أن و والزراعة. 
 .ية على حنو مستداميعزز اإلدماج واألمن الغذائي والتغذ حمددة األهداف على حنو أفضل ابعتماد �ج أقاليمي يةاستثمار 

ن يكون ميكنها ضمان أ وهي عناصراحلوكمة الالزمة ورأس املال البشري واملؤسسات  املكملةلعناصر اب ويُقصد -41
من األمهية مبكان أن تكون التكنولوجيا واالبتكارات والبيا�ت شاملة ومراعية و الغذائية شامالً وعادًال. و النظم الزراعية  حتويل

تتطلب العمليات التحويلية كشرط مسبق وجود مؤسسات وحوكمة و ، وأن ُتستخدم لتحفيز التنمية. للمساواة بني اجلنسني
 ة للمساءلة، مبا يف ذلك حوكمة تنظيمية متكيفة وفعالة.أقوى وأكثر شفافية وخاضع

ومن الضروري  ومع حدوث ثورة يف التكنولوجيات، تلوح يف األفق خماطر عدم املساواة يف الوصول واالستبعاد. -42
يتم االستثمار يف رأس املال البشري من خالل بناء القدرات، فضًال عن السياسات واللوائح اليت تقّلل من هذه املخاطر.  أن
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 انتشار التكنولوجياتعن  سينجممن األمهية مبكان أن يستجيب عرض العمالة للطلب اجلديد على العمالة الذي و 
كلفة لضمان وصول ميسورة ال التكنولوجياتجيب أن تكون و كثر مشوًال. جعل العملية أترمي إىل  اليتواالبتكارات اجلديدة 

 ، مبا يف ذلك نقص التعليم والتدريب.ومعاجلتها جيب حتديد العوائق اهليكلية األخرىو اجلميع إليها. 

 النظم الزراعية والغذائية، من املعرفة إىل اختاذ اإلجراءات -ارابعً 

 للوصف األربع الفضائلحول  تتمحور اجميةالرب نظمة األولوية لعشرين جماًال من جماالت األولوية املأعطت  -43
 االسرتاتيجي اجلديد.

فعالة ومستدامة من خالل سالسل التوريد املستدامة والشاملة  يةوإنتاج يةضمان أمناط استهالك إنتاج أفضل يعين -44
 صحةالتشمل اجملاالت ذات األولوية االبتكار األخضر، والتحول األزرق، و الغذائية. الزراعية و تعزيز مرونة النظم من أجل 

 إىل املوارد والزراعة الرقمية. ووصول املنتجني أصحاب احليازات الصغرية على حنو عادلواحدة، ال

إاتحة تشمل اجملاالت ذات األولوية و القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية.  تغذية أفضل تعين -45
األغذية وهدرها،  ان، واألغذية اآلمنة للجميع، واحلد من فقدضعفغذائية صحية للجميع، والتغذية للفئات األ أمناط

 وشفافية األسواق والتجارة.

بيئة جيدة  اتحةوإ، وتعزيز استخدامها وإعادة أتهيلهاالنظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة محاية  بيئة أفضل تعين -46
تشمل اجملاالت و . وقادرة على الصمودغذائية زراعية مستدامة وشاملة  نظم، ومكافحة تغري املناخ من خالل للنظم الزراعية

لألغذية والزراعة املستدامة،  األحيائيذات األولوية التخفيف من حدة املناخ والنظم الغذائية الزراعية املالئمة، واالقتصاد 
 م اإليكولوجي لألغذية والزراعة.اوالتنوع البيولوجي وخدمات النظ

تعزيز النمو االقتصادي الشامل من خالل القضاء على  ومعىن ذلك. حياة أفضليساهم يف ذكره كل ما سبق و  -47
تشمل و اة يف املناطق احلضرية والريفية. ، وحتسني نوعية احليالتفاواتت، واحلد من السكان الضعفاءاجلوع، وحتسني حياة 

اجملاالت ذات األولوية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية، والتحول الريفي الشامل، والنظم الغذائية احلضرية املستدامة، 
 ز عملية توسيع نطاقوترك. القادرة على الصمود والغذائية نظم الزراعيةالالغذائية، و الزراعية و والزراعة وحاالت الطوارئ 

حتقيق أهداف التنمية  الرامي إىلعلى ضمان إمكانية توسيع نطاق العمل اجلماعي " ا بيديدً "العمل االستثمار ومبادرة 
 .والغذائية الزراعية نظمالإحداث تغيري حتويل يف اليت هتدف بدورها إىل املستدامة 

املنظمة عن الفئات الضعيفة  أال تغفلوالشباب واإلدماج  املساواة بني اجلنسنيالشاملة حول  اضيعستضمن املو و  -48
نظمة بشدة بعدم ترك أي شخص خلف الركب واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتلتزم و واملهمشة يف عملها. 

 .10و 2و 1

نولوجيا واالبتكار والبيا�ت التك - العوامل املؤدية إىل تسريع إحراز التقدمسابًقا، ستطبق املنظمة  ذُكرأخريًا، كما و  -49
تسريع التقدم وتقليل بغية يف مجيع تدخالهتا الرباجمية  -(احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات)  املكّملةوالعناصر 
 .املقايضات

 .الفضائل األربعحول اليت تدور  ةالتحويلي الرباجميةولوية األجماالت  وتعرض الفقرات التالية -50



20 C 2021/2 Rev.1 
 

 

 الرقمنة
هذا اجلهد  وسيُنفذقرية يف مجيع أحناء العامل لتحويلها إىل مراكز قروية رقمية.  1 000إىل حتديد  املنظمةتسعى  -51

التنفيذ الناجح هلذا املشروع أن  ومن شأن 41"الذكاء االصطناعي والغذاء للجميع" وشركاء آخرين. مشروعابلتعاون مع 
التجارة اإللكرتونية  القدرات األساسية على غرار عن طريق إدخال ودالقدرة على الصمحمركات لز�دة  الرقمية الروابطجيعل 

إىل املناطق الريفية وتسهيل نفاذ املزارعني إىل األسواق وتنويع مصادر دخلهم، وهو أمر حاسم األمهية يف ضوء القيود املفروضة 
 .األربع الفضائلعلى إعادة البناء بشكل أفضل وحتقيق هذا املشروع سيساعد و . 19-نتيجة جائحة كوفيد

هتدف املبادرة أيًضا إىل إطالق إمكا�ت الزراعة الرقمية يف سد الفجوة بني املناطق احلضرية والريفية من خالل و  -52
وي بشكل أفضل. معاجلة انعدام األمن الغذائي والتغذمن أجل املناطق الريفية يف االقتصاد الرقمي  ها وإدراجإنشاء روابط بين

الرقمية وتوسيع مفهوم  التكنولوجياتمن خالل ز�دة وصول املرأة الريفية إىل  42الفجوة الرقمية بني اجلنسني وستقلص
تشهده  الذيمع التطور السريع و الزراعة وكذلك اخلدمات الريفية وتنويع الدخل.  ليشملالرقمية"  التكنولوجيات"الوصول إىل 

؛ وإعادة تنشيط املناطق الريفيةلتنمية الريفية والرقمنة؛ تحقيق ال امنطلقً ميكن أن تكون القرية الرقمية لتكنولوجيات الرقمية، ا
 لعمل، مبا يف ذلك للشباب، وحتديث الزراعة وتوليد الدخل.لخلق فرص و 

يف حتسني وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة املسامهة يف عامل خاٍل من اجلوع  املنظمةرؤية  ويدخل ضمن -53
هناك أوجه آتزر جيدة و  43.اا وبيئيً  واجتماعيً ا، بطريقة مستدامة اقتصاد�ً مستو�ت حياة اجلميع، وخباصة من هم أشد فقرً 

 45لمنظمة،لوحافظة اخلدمات الرقمية  44،ا بيد"يدً العمل " بني البيا�ت واملعلومات واملعارف الرئيسية اليت توفرها مبادرة
 والغذاء الذكاء االصطناعيومشروع  46ودليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية، واملنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية،

لتحديد البلدان  49وخمترب بيا�ت املنظمة 48"العمل يًدا بيد"املنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة  وسُتستخدم 47للجميع.
مثل "أمم متحدة واحدة"  51إطارًا جيًدا لتعاون أعمق 50وفر مشروع القرى الذكية يف النيجر، يوعالوة على ذلكوالقرى. 

االحتاد الدويل لالتصاالت، وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسكو، واليونيسف، ومنظمة  :مع شركائنا يف األمم املتحدة
 .Smart Africaو ANSIو DIAL شركات الصحة العاملية، ابإلضافة إىل

                                                 
 .2020منظمة األغذية والزراعة،   41
 متتد التفاواتت القائمة بني اجلنسني أيًضا إىل العامل الرقمي حيث النساء الريفيات هّن األقل قدرة على الوصول إىل اإلنرتنت.  42
 .2020 منظمة األغذية والزراعة،  43
 مبادرة العمل يًدا بيد اليت أطلقتها املنظمة.  44
 منظمة األغذية والزراعة، حافظة اخلدمات الرقمية.  45
 .2020منظمة األغذية والزراعة،   46
 .2020منظمة األغذية والزراعة،   47
 املنصة اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة "العمل يًدا بيد.  48
 .خمترب بيا�ت املنظمة  49
 .2020 البنك الدويل، 50
 .2019 القرى الذكية،  51
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 النموذج

والبيئة،  األحياء املستزرعةمن خالل رقمنة العناصر الزراعية، مثل  52"�ج القرية الذكية"نظمة بناء جوهر امل تعتزم -54
 1 000سريكز مشروع و . لسوقحنو اخدمات العمليات الزراعية االجتماعية واملوجهة و وإدارة األعمال الزراعية،  ،واإلنتاج

خدمات العمليات الزراعية و الرقمية لتحسني اإلنتاج وإدارة األعمال الزراعية،  التكنولوجياتقرية رقمية على العديد من 
 .لسوقحنو ااالجتماعية واملوجهة 

اليت تركز على حتسني اإلنتاجية ابستخدام  53"الزراعة اإللكرتونيةإىل " حتيل املنظمة من منظور اإلنتاج الزراعي،و  -55
ا، والزراعة الدقيقة، تشمل األمثلة الزراعة الذكية مناخيً و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول الرقمية ذات الصلة. 

 .ومرافق الزراعية الذكية

اليت تركز على كيفية تعزيز  "خدمات املزارعني الرقميةإىل "املنظمة  حتيل، نياملزارع سبل عيشمنظور  منو  -56
التمويل واحلماية االجتماعية  ما خيص يفإمكانية وصول املزارعني إىل أنواع خمتلفة من اخلدمات االجتماعية واالقتصادية 

 .تشمل األمثلة التمويل الرقمي، والتكنولوجيا املالية، وخطط التأمني الزراعي الرقمي وسجالت املزارعو والتوظيف. 

تعزيز تقدمي  سبلالذي يركز على  ،"التحول الريفي"ىل اخلدمات الرقمية لدعم إ حتيلمنظور القرية،  منو  -57
 .والسياحة كالسياحة البيئية والسياحة الزراعية والرفاهاخلدمات العامة يف جماالت الصحة والتعليم والوظائف 

تقلص سلسلة القيمة الغذائية أن تستفيد من الروابط القائمة يف األسواق و  أنميكن ملنصات التجارة اإللكرتونية و  -58
 ميكن استخدامو . وتعزز مشاركة األعمال التجارية وتدعم نظم املعلومات اخلاصة ابألسواق وتشجع النفاذ إىل األسواق

نظام اإلرشاد الزراعي. وميكن أن  ميكن للخدمات االستشارية ز�دة ودعمو . األغذيةلبناء الثقة وز�دة سالمة  لة الكتلسلس
أخريًا، و  54يؤدي تعزيز االبتكار املقتصد بقيادة املزارعني إىل ز�دة اعتماد وأتثري اخلدمات الرقمية اجلديدة القابلة للتنفيذ.

 .ميكن للمنتجات املالية الرقمية ز�دة الشمول الرقمي واملكاسب الرقمية للمزارعني األسريني

بداية جدول أعمال االبتكار  طبعتاليت  55قرية رقمية ابملبادئ الرقمية 1 000لذلك، من املهم أن يلتزم مشروع و  -59
 مبادئ التصميم املرتكز على اإلنسان، كما هو موضحاملشروع ويستخدم  201556،ومبادئ االبتكار لألمم املتحدة يف عام 

ومن األمثلة اجليدة  57اليت تستخدم خدمات اهلاتف احملمول. قلةاملستخدم حول تصميم الزراعة املتنجمموعة أدوات  يف
يف الصني اليت بذلت جهوًدا كبرية لتعزيز تكامل اإلنرتنت والبيا�ت الضخمة والذكاء "قرية النطاق العريض" ذلك  على

الزراعة واملناطق الريفية والزراعة الرقمية وتسريع تطوير التجارة اإللكرتونية، وتعزيز الرقمنة يف  تطوير ىل جانبإاالصطناعي 
املتبع يف نهج الملزارعني الريفيني، يروج يف صفوف امن أجل تعزيز الزراعة الرقمية والتجارة اإللكرتونية و  58املناطق الريفية.

                                                 
 .2020 االحتاد الدويل لالتصاالت،  52
 منظمة األغذية والزراعة، توجيهات اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية.  53
 .2019 املركز التقين للتعاون الزراعي والريفي،  54
 مبادئ التنمية الرقمية.  55
خلدمات املشاريع، واليونيسيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة   56

 وبر�مج األغذية العاملي.
 الزراعة املتنقلة. جمموعة أدوات تصميم  57
 .2019منظمة األغذية والزراعة،   58
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وختفيض  إىل تسريعاإلنرتنت،  تطوراملشروع، الذي شهد  هذا يويؤد لكرتونية.اإلالصني اعتماد الزراعة اإللكرتونية والقرية 
 .التعريفات للمزارعني لتشجيعهم على استهالك واستخدام املزيد من احللول القائمة على اإلنرتنت

 2و 1الذي يركز على أهداف التنمية املستدامة  2031-2022للفرتة لمنظمة لا مع اإلطار االسرتاتيجي متاشيً و  -60
استخدام البيا�ت اجلغرافية املكانية واألدوات التحليلية، من خالل ، وال سيما ا بيدالعمل يدً وإجياد آتزر مع مبادرة  10و

الفجوة االقتصادية والتكنولوجية  سدّ ، و ضعفخلف الركب، وإعطاء األولوية للفئات األ أحدنظمة بعدم ترك أي املتلتزم 
اعتماًدا و لتحقيق هذه األهداف.  فعالةللجميع وسيلة  الشاملنهج يف السريع الرقمنة الريفية ت ويُعترب. التفاواتتواحلد من 

بناًء على النماذج األربعة املوضحة  هبانظمة بتكييف منوذج القرية الرقمية اخلاص املعلى خصوصية البلد والقرية، ستقوم 
 املدين واألوساط األكادميية يف البلدان واملواقع املعنية.احلكومة احمللية والقطاع اخلاص واجملتمع  سابًقا ابلتنسيق مع

 األحياء املائيةتربية  خالل التحول من

منذ ذلك احلني ظلت اثبتة و . من القرن املاضي بلغت مصايد األمساك الطبيعية ذروهتا يف منتصف التسعينيات -61
 -وهي صناعة إنتاجية قدمية  -ألحياء املائية يف الوقت نفسه، بدأت تربية او بشكل ملحوظ، رغم االختالفات اإلقليمية. 

 .يف النمو وهي اآلن تتطابق مع املصايد الطبيعية من حيث احلجم

 لحتوّ حياء املائية، قصة األتربية  – 4الشكل 

 

املستو�ت ، وسيناريو املستو�ت املرتفعةنظمة ثالثة سيناريوهات مستقبلية لكال القطاعني: سيناريو املتوقعت و  -62
وسيناريو  املستو�ت املرتفعةطن مرتي بني سيناريو  110رق قدره ايوجد فو . األعمال يف حالتها الطبيعية، وسيناريو الدنيا

هناك فجوة بني التكثيف و . املستو�ت املرتفعةميكن أن �خذ "التحول األزرق" الصيادين إىل سيناريو و . املستو�ت الدنيا



23 C 2021/2 Rev.1 

 

 

االستدامة  تصبحتشتد احلاجة إىل الغذاء) وإدارة مصايد األمساك التحويلية (حيث املستدام لرتبية األحياء املائية (حيث 
 .2050ميكن أن ميأل التحول األزرق هذه الفجوة حبلول عام و مهددة). 

ويرجع ذلك إىل كو�ا ال تستهلك إال . ابحليوا�ت الربية مقارنة اتاألمساك أكثر كفاءة يف حتويل الربوتين وتُعدّ  -63
تتفوق على الدجاج وحلم اخلنزير  فهيلذلك، و . ابحليوا�ت الربيةطاقة يف احلفاظ على العمليات اجلسدية مقارنة ال ا منبعضً 

 150حلم البقر  يف حني يوفرمن العلف؛  ا واحًداكيلوغرام واحد من األمساك كيلوغرامً وسيوفر  وحلم البقر يف كفاءهتا. 
مصدرًا ممتازًا للغذاء ملعاجلة نقص املغذ�ت  عدّ أن األمساك تُ مع و من العلف.  راًماغ 280من العلف، وحلم اخلنزير  اكيلوغرامً 

األمساك يف القضاء  تؤديهالنساء احلوامل واألطفال دون سن اخلامسة، إال أن الدور الذي ميكن أن  لدىالدقيقة، خاصة 
 .الغذائي العامليجلنة األمن من قبل  2014اجلوع وسوء التغذية مل يتم االعرتاف به حىت عام  على

 ليكفاءة التحو   – 5 الشكل
 

 
 

 التنمية احلضرية والريفية املستدامة
غذائية مستدامة ووجود مزيد من املساحات اخلضراء، مبا يف ذلك الزراعة والغاابت زراعية و احلفاظ على نظم  عدّ يُ  -64
يجعلها أكثر قدرة على التكيف مع آاثر تغري املناخ س ماوهو املناطق احلضرية وشبه احلضرية، أمرًا ضرورً� للمدن،  يف

وبيئية.  وتغذويةؤدي إىل أزمات غذائية تالنظم الغذائية و  بتعطيلاملرتبطة ابلصحة  العوامل أال تقوميضمن  ، مما19-وكوفيد
اعة والغاابت ومصايد األمساك نظمة يف دمج الزر املاستجابة هلذه احلاجة، أطلقنا مبادرة املدن اخلضراء اليت تعتمد على جتربة و 

 .والنظم الغذائية املستدامة يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية

نظمة إىل ز�دة رفاهية الناس وإنشاء االقتصاد امل ذين أطلقتهمالالوبر�مج عملها  ملدن اخلضراءاهتدف مبادرة و  -65
املنتجات اخلضراء واخلدمات اخلضراء اليت تقدمها ما يف  فضلأاألخضر. ويتحقق ذلك من خالل حتسني الوصول إىل 

CALCIUM

VITAMIN A

OMEGA 3
FATTY
ACIDS

VITAMIN
D

IRON ZINC

IODINE
VITAMIN

B12

PROTEIN

SELENIUM

MICRONUTRIENT
DEFICIENCY

 السمك الدجاج اخلنزيرحلم  حلم البقر

 ليكفاءة التحو 
 قبل ذحبه وزن احليوان وزن العلف/

 نقص املغذ�ت الدقيقة

 اتالربوتين

 اليود 12ابء فيتامني

 احلديد الزنك
 الفيتامني دال

محاض الدهنية ألا
 3-أوميغا

 
 الفيتامني ألف

 السيلينيوم
 الكلسيوم
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ستعمل مبادرة املدن اخلضراء و الزراعة، والنظم الغذائية على أساس مستدام. إىل احلضرية وشبه احلضرية، و  الغاابت يف املناطق
مدينة  100ل عن ما ال يق يفورفاهيتهم على حتسني سبل عيش سكان املناطق احلضرية وشبه احلضرية  اليت أطلقتها املنظمة

يتوقع مدينة صغرية) حول العامل خالل السنوات الثالث املقبلة، يف حني  45، ومتوسطةمدينة  40، وكربى  مدينة 15(
 وصمود. وتركز املبادرة على حتسني البيئة احلضرية، وتعزيز الروابط احلضرية الريفية، 2030مدينة حبلول عام  1 000 تنضم أن

ستساهم أيًضا يف التخفيف من تغري املناخ والتكيف و النظم واخلدمات احلضرية والسكان يف مواجهة الصدمات اخلارجية. 
 .ستدامةمنظم غذائية  خالل منمستمدة غذائية صحية زراعية و  وأمناطمع ضمان الوصول إىل بيئة صحية  معه

 "ا بيديدً "العمل من خالل مبادرة  اإلجراءاتتكامل 
الفقر  لقضاء علىألغراض اا بيد" لتسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة يدً العمل نظمة مبادرة "املأطلقت  -66

، إىل القضاء على تعود ملكيتها إىل البلدان وأتخذ هي بزمامهاهتدف املبادرة، اليت و واجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية. 
واالجتماعي واالقتصادي املتكامل لتحديد  واملاديالتحليل اجلغرايف املكاين والبيولوجي الفقر واجلوع وسوء التغذية من خالل 

يدعم الرب�مج البلدان و سنوات.  8إىل  6ميكن أن يكون للتحول الزراعي والريفي فيها أقصى أتثري يف غضون  املناطق اليت
استدامة مثل هذه العمليات مبفردها، مبا يف ذلك تلك اليت تواجه أزمات غذائية خطرية. من أجل ذات القدرات احملدودة 

 .ابلدً  37 اآلنحىت قد انضّم إليها و 

استمرار اخنفاض مستو�ت اإلنتاجية يؤدي نخفضة الدخل وتلك اليت تعاين من أزمات غذائية، امليف معظم البلدان و  -67
الوصول إىل األسواق، وضعف قدرات  فضًال عن املعوقات بفعلسبل العيش،  والغذائية إىل عرقلة الزراعية اإلنتاجيف نظم 

تغري تسارع إدارة العمليات املعقدة للتحول الزراعي والريفي، والقدرة احملدودة على التكيف مع أسواق معقدة ومتطورة و 
يف الوصول إىل املوارد  والعوائقالتهميش،  عاين منتجملموعات اليت ا خاصة يف صفوف بوضوحالقيود  وتتبدى هذهاملناخ. 

 .القدرة التفاوضية، مبا يف ذلك النساء والشباب وجمموعات األقليات العرقيةحمدودية واالستحقاقات، و 

إىل القضاء على الفقر، والقضاء على اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية، واحلد " ا بيديدً  "العمل هتدف مبادرةو  -68
 ماد� -أعاله، يستخدم الرب�مج حتليًال جغرافًيا مكانًيا وحيوً�  هذكر ورد كما و ما بينها.  ويف البلدانداخل  التفاواتتمن 

للتحول الزراعي  قد تكونالزراعية لتحديد املناطق دون الوطنية حيث و اقتصادً� متكامًال ومنظارًا للنظم الغذائية  -واجتماعًيا 
والريفي آاثر حتويلية. وهو يدعم البلدان ذات القدرات احملدودة الستدامة مثل هذه العمليات مبفردها، أو اليت تواجه حتد�ت 

يعزز الرب�مج القدرات الوطنية لصنع القرار و جيوب كبرية من الفقر. تلك اليت توجد فيها  بسبب أزمات غذائية خطرية، أو
أنشطة معقدة ومتكاملة للغاية تتكيف مع الظروف واالحتياجات والسياقات  يضم دلة ولتنفيذ واستدامة بر�مجالقائم على األ

نطاقه من خالل التوفيق واالستثمار والتعاون املستمر بني الشركاء املتعددين.  وسيوسعاالجتماعية اخلاصة بكل إقليم. 
اهتماًما خاًصا لبناء قدرة الفئات  ا بيد""العمل يدً ، تويل مبادرة والغذائيةالزراعية  النظمالقائمة يف  التفاواتت للتغلب علىو 

االجتماعية واإلقليمية لتجنب إدامتها  التفاواتتعاجل مجيع أنواع تلل و حتاألكثر ضعًفا من سكان الريف على الصمود. كما 
 الفئات الضعيفة واملهمشة. إقصاء أو

 ستنتاجاتاال -خامًسا

أننا ننتج ما  ومعاملنظمة،  أتسيسسبعني املاضية منذ الالسنوات اخلمس و خالل رغم التقّدم اهلائل الذي مت إحرازه  -69
. ويعاين 19-مليون شخص يعانون من اجلوع حىت قبل جائحة كوفيد 690يكفي من األغذية إلطعام العامل، فقد كان هناك 
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األعمار  من خمتلفمن ز�دة الوزن  مقلقيعاين عدد متزايد بشكل ما فيماليني آخرون من النقص يف املغذ�ت الدقيقة، 
مليون شخص إضايف، ما يلقي الضوء  132وقد تسببت اجلائحة ابرتفاع عدد �قصي األغذية مبقدار . والطبقات واحلدود
بل  ننتجها يتال األغذيةمن  يف املائة 14يف الوقت نفسه، يُفقد و  الغذائية يف العامل وهشاشتها.الزراعية و على أمهية النظم 

إلجهاد مثل اآلفات واألمراض العابرة للحدود، والكوارث الطبيعية، ل أخرى مسببة عواملوهناك . ويُهدر أكثر من ذلك
، احلالية وتغري املناخ. لذلك والغذائية تؤثر ابلفعل على نظمنا الزراعيةاليت ، والنزاعاتوفقدان التنوع البيولوجي وتدمري املوائل، 

تلبية احتياجات اجملتمع املتزايدة من الغذاء مع تقليل التأثري البيئي للزراعة يف  يفالقرن احلادي والعشرين  حتد يفأكرب يتمثل 
 الوقت نفسه.

هذا العامل حيث التحد�ت معقدة ومتداخلة وحيث من غري املمكن التصدي للمنظمة يف  الرؤية اجلديدةوتتمثل  -70
الفضائل األربع: أي وسبل عيش الناس ورفاهم، وصون املوارد الطبيعية مبعزل عن غريها، يف حتسني ملسائل األغذية والزراعة 

بري على احللول "التكنولوجية" لتحقيق ذلك، يتم االعتماد بشكل كو  .حياة أفضلوإنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل 
من أجل: إنتاج املزيد مبوارد أقل (املياه، وتدهور األراضي، وفقدان الغذاء واملدخالت، وفقدان التنوع البيولوجي، املبتكرة 

. ئحواجلواة مبا يف ذلك كلفة الغذاء املغذي، وتقليل خماطر األوبئة يوالزراع املنتجات الغذائيةوما إىل ذلك)، وخفض أسعار 
وتعزز التقدم الدخل لكسب  ختلق فرًصا جديدةأن من املتوقع أيًضا أن تزيد التقنيات املبتكرة من الشفافية يف املعامالت و و 

 تعزيز اإلدماج االجتماعي. إىل جانبعام بشكل التقين 

يف ذلك الزراعة  "، مباالنظميةوالنهج وممارسات اإلدارة " سائر التكنولوجياتو  األحيائية التكنولوجياتعترب تُ و  -71
لدعم تنمية  منطلقاتاإليكولوجية مبثابة الزراعة املوارد، والزراعة املتكاملة، والزراعة الدقيقة، واحلراجة الزراعية، و  احملافظة على

أفضل،  حوكمةمزيد من البحث، ابإلضافة إىل  إجراء هناك حاجة أيًضا إىلو القطاعات الناشئة، مثل تربية األحياء املائية. 
ا، وحتسني توزيع الدخل من هبعاجلة القضا� اهليكلية مثل الرتكيز املفرط يف ملكية البيا�ت الضخمة واستخدامها والتحكم مل

املضي قدًما لتسخري قوة االبتكار الرقمي لربط املنتجني الريفيني  منأيًضا  بد والأفضل.  األرابح بشكل خالل تقاسم
لتجارة خاصة ابعرب اإلنرتنت إلكرتونية نصات مالعتماد احللول الرقمية، مثل  صغار ابملستهلكني من خالل الرتويجالو 

حتسني خطط التتبع وإصدار الشهادات بغرض  سالسل الكتل تكنولوجيااإللكرتونية أو خدمات التوصيل والتسويق، أو 
متكني، ولكنهما ميكن أن  يلأن التكنولوجيا واالبتكار ميكن أن يكو� عام وجتدر اإلشارة إىلعلى طول سلسلة القيمة. 

، الذين قد ال يتمكنون من الوصول أصحاب احليازات الصغرية فجوة تكنولوجية تؤثر على املزارعني حدوث يؤد� أيًضا إىل
لتكنولوجيا من شأن نشر ا، كإىل الفوائد بسبب ارتفاع تكاليف االستثمار األولية واحلاجة إىل التدريب والتعليم. ومع ذل

 بغرض تفاديلكن ، بني أهداف التنمية املستدامةواحلد منها  املقايضاتالقدرة على حل على حنو اسرتاتيجي واالبتكار 
 احلوكمة املناسبة.و املؤسسات  ازد�د الفجوة القائمة، ال بد من وجود

البتكار والتكنولوجيا والبيا�ت ابابختصار، لتحويل العامل من خالل الغذاء والزراعة، جيب أن جنمع ونعجل و  -72
 والغذائية ) وحتويل النظم الزراعية2(هبوطي حاد؛  منحىن) إعادة مستو�ت اجلوع إىل 1(واحلوكمة واملؤسسات من أجل: 

) وااللتزام ابلتحول الريفي 3( لتغذية الشعوب ورعاية كوكب األرض وبناء سبل عيش ونظم إيكولوجية قادرة على الصمود؛
 .الركب فترك أحد خلوعدم  التفاواتتار صراحة يف الفئات السكانية الضعيفة للحد من واالستثم
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