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 الدورة الثانية واألربعون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة
 

 2023-2022 املوضوع الرئيسي لفرتة السنتني :15لبند مقدمة ل
  والغذائية: من االسرتاتيجية إىل العمل حتويل النظم الزراعية

 

ألهداف التنمية  ا. فهي مل حترز أي حتّسن يف األمن الغذائي والتغذية حتقيقً حالة فشلنظمنا الزراعية والغذائية تشهد 
، مبا يف األرض املستدامة، كما أ�ا تشكل الدافع األكرب الوحيد الكامن وراء تغّري املناخ واألزمة البيئية القائمة يف كوكب

(السكان والنمو  النظميةحملرّكات اب ابدءً  بوضوحهذا االجتاه  . ويتجلىالغاابتذلك فقدان التنوّع البيولوجي وإزالة 
احملرّكات اليت تؤثر على احلصول على األغذية (الفقر وانعدام املساواة) وإنتاج األغذية و االقتصادي وتغّري املناخ والنزاعات) 

 رات العامة واالستهالك) والنظم البيئية (تدهور املوارد الطبيعية واألوبئة وتدهور النظم اإليكولوجية).(االبتكار واالستثما
 

السلبية اليت تضّر ابلصحة وابلكوكب، سرتجعة وهبدف القضاء على اجلوع وسوء التغذية وكسر حلقات املعلومات امل
مليون شخص يعانون من  690، كان 19-انتشار جائحة كوفيدينبغي حتويل النظم الزراعية والغذائية احلالية. وحىت قبل 

اجلوع فيما كان ماليني األشخاص غريهم يعانون من نقص املغذ�ت الدقيقة. كما كانت أعداد األشخاص الذين يعانون 
 . ويف تلك األثناء،�قصي التغذية مليون شخص إىل صفوف 132من الوزن الزائد تزداد بسرعة. وقد أضافت اجلائحة 

 يف املائة منها. 17يف املائة من األغذية املنتجة فيما هُتدر  14تُفقد نسبة 
 
اج أفضل إنت أي" الفضائل األربع"بتحقيق  ا، تقرتح منظمة األغذية والزراعة رؤيًة جريئة للدفع قدمً من هذا املنطلقو 

، تسعى ومن خالل الرتكيز على احللول التكنولوجية واملبتكرة .حياة أفضلمن أجل املسامهة يف وتغذية أفضل وبيئة أفضل 
لعمل وحتفيز ل، وخفض أسعار األغذية وخماطر األوبئة، وز�دة الشفافية، واستحداث فرص قلّ املنظمة إىل إنتاج كميات أ

 االجتماعي. اإلدماج
 

 النظم الزراعية والغذائية و�ج "قائم على النظم"
 

حتقيق األمن الغذائي والتغذية، من مقاربة التحد�ت بطريقة قائمة على النظم واعتماد نظرة مشولية. وهذا ، من أجل ال بدّ 
يعين اإلقرار ابلرتابط القائم بني اآلاثر االقتصادية واالجتماعية والبيئية للنظم الزراعية والغذائية يف العامل والبحث عن أوجه 

 سياسات.ال على مستوىآتزر ومقايضات يف احللول 
 

واستدامًة وقدرة على الصمود للقضاء على اجلوع وسوء  ومن األساسي مبكان جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر مشوًال 
 يعمل فيها. وعلى الصعيد العاملي، األرض التغذية. فهي تشكل النظام االقتصادي األكرب وتوّلد األثر األكرب على كوكب

ائة من األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع يعيشون يف املناطق الريفية يف امل 80شخص. وحوايل مليارات  ربعةأ
 ويعملون يف النظم الزراعية والغذائية. كما أن الفقر وانعدام املساواة ينتشران يف النظم الزراعية والغذائية.

 



لك إجياد احللول لالستخدام مبا يف ذ -كذلك، ميكن أن تكون املنافع الناشئة عن اعتماد �ٍج قائم على النظم كبرية
كلفة للجميع ومعاجلة انعدام ميسورة الاألغذية الصحية  ىل جعلإعينه يف الوقت  السعياملستدام للموارد الطبيعية مع 

 الطريقة الفضلى ملساعدة صانعي السياسات يف إدارة املقايضات. ااملساواة. ويشكل النهج القائم على النظم أيضً 
 

 النظم الزراعية والغذائيةاسرتاتيجية حتويل 
 

ق املنظمة أربعة عوامل مسّرعة ومشرتكة بني القطاعات يف مجيع "، سوف تطبّ الفضائل األربع"لتحقيق هبدف الدفع 
احلوكمة ورأس املال  العناصر املكّملة شمل. وتوالعناصر املكّملةوالبيا�ت  واالبتكار تدخالهتا الرباجمية: التكنولوجيا

 البشري واملؤسسات.
 

عمليات قواعد البيا�ت التسلسلية  من التجارة اإللكرتونية وسجلّ  -إبمكان التكنولوجيات الناشئة واألدوات الرقمية •
ارد الطبيعية أن تستخدم املو  -ابستخدام الذكاء االصطناعي للمحاصيلإىل حتسني مكافحة اآلفات وعلم الوراثة 

 ن تعّزز األمن الغذائي.ألمثل وأعلى النحو ا

رئيسية تؤثر على إنتاج  املالية والتكنولوجيات حمرّكاتٍ الشؤون تشكل االبتكارات يف اجملتمع، والسياسة، واملؤسسات و  •
 األغذية والزراعة وعلى عمليات التوزيع.

ملوارد الطبيعية ميكن أن يساعد يف إن اجلمع بني البيا�ت عن األغذية، والزراعة، والنواحي االجتماعية واالقتصادية وا •
ل املنصة اجلغرافية املكانية وخمترب تعزيز عملية صنع القرارات القائمة على األدلة يف قطاع األغذية والزراعة. وتشكّ 

 على ذلك.  مثاًال  لدى املنظمة البيا�ت الضخمة

احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات اليت ميكنها أن تضمن أن يكون حتويل النظم  العناصر املكّملةوتشمل  •
للمساواة . ومن الضروري أن تكون التكنولوجيا واالبتكارات والبيا�ت شاملة ومراعية وعادًال  الزراعية والغذائية شامًال 

خماطر عدم املساواة يف  ارًة، تزداد أيضً ز التنمية. وفيما تشهد التكنولوجيات ثو يحفتُتستخدم لأن ، و بني اجلنسني
 لتقليل واألنظمة. ومن الضروري أن يتم االستثمار يف رأس املال البشري والسياسات منها واالستبعاد احلصول عليها

 كلفة للجميع.أن تكون التكنولوجيات ميسورة ال جيباألدىن. كما  هاهذه املخاطر إىل حدّ 
 

 عرفة إىل العملالنظم الزراعية والغذائية من امل
 

 ذات األولوية يف الرب�مج واملتمحورة حول حتقيق األفضل. التحولية يبّني ما يلي بعض اجملاالت
 

 إىل األسواق ز�دة فرص النفاذ

إىل األسواق وخباصة خفض احلواجز أمام التجارة لتحفيز التجارة العاملية وبني بلدان اإلقليم  النفاذمن الضروري حتسني 
وهذا يشمل تعزيز القدرات السياساتية والفنية يف املؤسسات احلكومية الدولية والوطنية لتنفيذ ممارسات تيسري الواحد. 

 التجارة، واحلّد من احلواجز اإلجرائية يف وجه التجارة، خاصة تلك املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية.
 

 الرقمنة
 هذا اجملهودم قرية يف العامل لتحويلها إىل قرى رقمية. وسوف يت 1 000ور حتديد يف طهي حالًيا منظمة األغذية والزراعة 

للجميع" وشركاء آخرين. وسوف يوّلد هذه املشروع روابط رقمية  الغذاء"الذكاء االصطناعي، توفري ابلتعاون مع مبادرة 
املزارعني إىل  نفاذ، مثل التجارة اإللكرتونية، يف املناطق الريفية وتيسري أساسية من خالل اعتماد قدرات إلكرتونية



الفجوة الرقمية بني الرجال والنساء. وميكن أن تشكل القرية الرقمية نقطة دخول للتنمية  ااألسواق. وسوف يقّلص أيضً 
مات التكنولوجيا الرقمية للمنظمة، بيد، وحافظة خد االريفية. إضافًة إىل ذلك، هناك أوجه آتزر بني مبادرة العمل يدً 

 ودليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية، واملنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية.
 

 التحويل من خالل تربية األحياء املائية
 

ابلدور الذي ميكن أن تؤديه مل يقّر  ري أّن العاملغلألغذية ملعاجلة النقص يف املغذ�ت الدقيقة،  اممتازً  اتشكل األمساك مصدرً 
. وهناك فجوة بني التكثيف املستدام لرتبية األحياء املائية 2014األمساك يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية حىت عام 

لية (حيث االستدامة مهّددة). وقد توقعت املنظمة األغذية) وإدارة مصايد األمساك التحوّ متّس احلاجة إىل (حيث 
سيناريوهات مستقبلية ملصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية، ومن خالل بر�مج "التحويل األزرق" اخلاص هبا، 

 .2050ميكنها أن تساعد صّيادي األمساك يف حتقيق سيناريو اإلنتاجية األعلى، مبا يسّد الفجوة حبلول عام 
 

 التنمية احلضرية والريفية املستدامة
كورو�،   فريوس لضمان أّال تؤدي األزمات الصحية، مثل جائحة "املدن اخلضراء"أطلقت منظمة األغذية والزراعة مبادرة 

ظم ىل خربة املنظمة يف جمال دمج الزراعة، والغاابت، ومصايد األمساك والنإاملبادرة  وتستند هذإىل أزمات غذائية وبيئية. 
الغذائية املستدامة يف السياقات احلضرية وشبه احلضرية. كذلك، ترّكز املبادرة على حتسني البيئة احلضرية، وتعزيز الروابط 

لدى النظم احلضرية والسكان. وسوف جيري  يف وجه الصدمات بني املناطق احلضرية والريفية وبناء القدرة على الصمود
 .2030مدينة حبلول عام  1 000مدينة خالل السنوات الثالث املقبلة. ومن املتوقع أن تنضم إليها  100تنفيذ املبادرة يف 

 

 بيد امن خالل مبادرة العمل يدً  اإلجراءاتدمج 
 

بيد إىل استئصال الفقر واجلوع من خالل حتليل جغرايف ومكاين، وبيولوجي فيز�ئي واجتماعي  اترمي مبادرة العمل يدً 
التحويل الزراعي والريفي األثر األكرب. وهي تدعم البلدان  فيها ميكن أن يسّجل اليتاقتصادي متكامل لتحديد األقاليم و 

. ومن خالل املنصة اجلغرافية تواجه أزمات غذائية خطرية أو توجد فيها بؤر فقر كبريةأو قدرات حمدودة، اليت لديها 
اليت  القائم على النظم إزاء التنمية الريفية، سوف تدعم املبادرة اجلهود املذكورة سابقً ا املكانية وخمترب البيا�ت، والنهج

 نتائج ملموسة على أرض الواقع.إىل عمل و التبذهلا املنظمة لرتمجة سنواهتا اخلمس والسبعني من املعرفة إىل 
 

ة أن تقود اجلهود للجمع بني االبتكار، ، وهبدف حتويل العامل من خالل األغذية والزراعة، يتعّني على املنظمابختصار
) تقليص اجلوع من خالل 1والتكنولوجيا، والبيا�ت، واحلوكمة واملؤسسات وتسريعها. فالقيام بذلك قد يساعد يف (

حتويل النظم الزراعية والغذائية لتوفري األغذية لألشخاص، وتغذية الطبيعة وبناء سبل و ) 2إعادته إىل منحى احنداري؛ (
ز�دة االستثمارات يف التحويل الريفي والفئات السكانية الضعيفة من و ) 3ونظم إيكولوجية قادرة على الصمود؛ (معيشة 

 .  خلف الركب أحدأي بلد وأي ترك أجل تقليص انعدام املساواة، من دون 
 
 


