
November 2021  CL 168/INF/4 

 www.fao.orgميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة 

NG743/A 

A 

 اجمللس
 الدورة الثامنة والستون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين  29

 التطورات يف املنتدايت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 املوجز
اط اجمللس علًما، عماًل ابملمارسة املتبعة، ابلتطورات يف املنتدايت   األخرى اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:ُيح

االجتماع اخلامس عشرررررر ملألطر األطرات يف اة اقتة التنوع البتولوجد والدورا ال رررررايسرررررة والعشررررررين ملألطر  عن موجز (1)
 رية بشأن ةغري املناخ عن الزراعة واألغذية؛األطرات يف اة اقتة األمم املتحدا اإلطا

 العلوم واالبتكار من أجل حتويل النظم الزراعتة والغذائتة؛ (2)
أو  3املصرررّن ة يف املرحلة  حالة الطوارئ والقدرا على اختاذ اإلجراءات املناسررربة ملواجاة األتمات الغذائتة يف البلدان (3)

 .ما فوق من التصنتف املتكامل ملراحل األمن الغذائد
صحتة  غذائتة أمناط وإاتحة التغذية وحت ني الغذائد األمنحتقتق أجل  من والغذائتة الزراعتة النظمحتويل  م ارات (4)

 .مت ورا الكل ة للجمتع

 وسررررررررررررررريي املزيررررررد من املعلومررررررات اإلعرررررررررررررررررررافتررررررة عن املواعررررررررررررررتع املررررررذ ورا أعال  عررررررررررررررمن امللحقررررررات على الويرررررر  

 .CL 168/INF/4 ابلوثتقة
 اختاذه من جانب اجمللساإلجراء املقرتح 

 ةحعرض املواعتع املذ ورا أعال  على اجمللس يف يورةه الثامنة وال تني بعد املائة لغرض اإلحاطة فح  .

  ميكن ةوجته أي است  ارات بشأن مضمون هذ  الوثتقة إىل:

 شعبة خدمات األجازا الرائستة، مدير Rakesh Muthooال تد 
  55987 06570 39+ :اهلاةف
  Director@fao.org-CSG الربيد اإللكرتوين:

http://www.fao.org/
mailto:CSG-Director@fao.org
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 االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجيعن موجز  -أّواًل 

 والدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة

 عن الزراعة واألغذية اإلطارية بشأن تغري املناخ
 آبتشررد وغاايت 2020-2011 لل رتا البتولوجد التنوع الة اقتة االسرررتاةتجتة اخلطة مدا 2020 عام يف انقضرر  -1

من املتوقع أن يطلق مألطر األطرات يف اة اقتة التنوّع البتولوجد يف اجتماعه  و ان هلا. التابعة العشرررررررررررررررين البتولوجد للتنوع
يتضررمن  2020 عام ، إطارًا عاملًتا جديًدا للتنوع البتولوجد ملا بعد2020اخلامس عشررر الذي  ان من املزمع عقد  يف عام 

 قد ال ررررررريع 19- وفتد  جائحة ة شررررررد أنّ  غري جمموعة جديدا من األهدات والغاايت للحد من فقدان التنوع البتولوجد.
  العاملد. اإلطار هذا بلورا إىل الرامتة اجلاوي يف التقدم ةباطأل إىل أّيى

 ال رتا يف اإلنرتن  عرب األول اجلزء عقدو  جزأين. يف األطرات ملألطر عشررر اخلامس االجتماع عقد املزمع من  ان -2
  الصررررررررني،  ومنتنغ،  يف األعضرررررررراء حبضررررررررور دعقف ررررررررتح  الثاين اجلزء أما ،2021 األول أ توبر/ةشرررررررررين 15 إىل 11 من املمتدا

ومشل اجلزء األول من االجتماع جزًءا رفتع امل رررتوى يادت  .2022 مايو/أاير 8 إىل نت ررران/أبريل 25 من املمتدا ال رتا يف
لكد  2020 عام ملا بعد للتنوع البتولوجد الإىل عررمان الزخم ال ررتاسررد لدعم امل اوعررات اجلارية من أجل وعررع إطار فعّ 

 الوتراء بني متعّمقة مناقشررررررررررات إلجراء ال رصررررررررررة امل ررررررررررتوى الرفتع اجلزء وأاتح .من االجتماع جيري اعتماي  يف اجلزء الثاين
 إطار طموحات مب ررررررررتوى االرةقاء أجل من األطرات، غري من املصررررررررلحة وأصررررررررحا  واإلقلتمتة الدولتة املنظمات و ذلك
  انعقررررد الررررذي امل ررررررررررررررتوى الرفتع اجلزء خالل الوتراء اعتمررررد ذلررررك، على وعالوا .2020 عررررام دبعرررر ملررررا البتولوجد التنوع

 أشكال جلمتع مشرتك م تقبل بناء إيكولوجتة: حضارا" بعنوان الوتاري  وننغ  إعالن ،2021 األول أ توبر/ةشرين 13 يف
 األرض".  و    على احلتاا

 اة اقتة يف األطرات ملألطر نو شرررررر والع ال رررررايسرررررة والدورا ،1ال رعتة للاتئات نو واخلم ررررر الثانتة الدورا عقدت وقد -3
 إىل الدوراتن وهدف  .2021 عام يف ،2020 عام يف عقدها املقرر من  ان  اليت 2املناخ ةغري بشرررأن اإلطارية املتحدا األمم
 سرروق آبلتات املتعلقة املناقشررات يشررمل مبا ابريس، الة اق الكامل لتن تذا لضررمان املتبقتة للقرارات الناائتة الصررتغة وعررع

 لتمويل أمريكد يوالر ملتار 100 مبلغ ةعبئة هدت وحتقتق واألعرررررررررررررار، اخل ررررررررررررائر عن للتعويض لااألمو  وةوفري الكربون،
 الزراعتة لنظماب يتعلق ما يف أما وطنًتا. احملديا امل رررررررا ات لتنقتح مشررررررررت ة تمنتة أطر ووعرررررررع ابملناخ، املتصرررررررلة اإلجراءات
 عمررل إطررار يف املنرردرجررة املتبقتررة العمررل حلقررات ابسررررررررررررررتكمررال البلرردان ةقوم أن املتوقع من فكرران خررا ، وجررهب والغررذائتررة
 FCCC/SBI/2018/9و ؛23-م أ/4املقرر  :)القرارات الصرررررررررلة ذات الطريق وخارطة الزراعة بشرررررررررأن املشررررررررررتك  ورونت تا

 (./4/2018FCCC/SBSTAو
 حوارات خالل املتأخر العمل يف ةقدم إحرات هبدت إلكرتوين بشرركل التبايل جرى ،19- وفتد  جائحة وب ررب  -4

 الثانتة الدورا وخالل (2020 األول يي ررررررررررررررمرب/ انون 4 -الثاين نوفمرب/ةشرررررررررررررررين 23) املناخ ةغري بشررررررررررررررأن املتحدا األمم
و ان  املناقشات اليت جرت خالل هذ  اجلل ات  (.2021 حزيرانيونتو/ 17و أايرمايو/ 31) ال رعتة للاتئات واخلم ني

وجرى االعتماي الرمسد هلذ  شرررررررراورات غري الرمستة يف واثئق غري رمستة، التقدم احملرت خالل هذ  امل ة ررررررررجتلغري رمستة؛ ومت 

                                                      
1  bodies-subsidiary-the-of-sessions-conference-change-climate-2021-june-https://unfccc.int/event/may. 
2  conference-change-climate-meetings/conferences/glasgow-and-https://unfccc.int/process. 

https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/documents/180238
https://unfccc.int/documents/180332
https://unfccc.int/event/may-june-2021-climate-change-conference-sessions-of-the-subsidiary-bodies
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
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 اليت عقدت يف اة اقتة األمم املتحدا اإلطارية بشرررأن ةغري املناخالقرارات خالل الدورا ال رررايسرررة والعشررررين ملألطر األطرات 
 .2021نوفمرب/ةشرين الثاين  12أ توبر/ةشرين األول إىل  31يف غالسغو يف ال رتا املمتدا من 

 العلوم واالبتكار من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية -اثنًيا
يف إطار التحضرررري لقمة األمم املتحدا للنظم الغذائتة، وابالسرررتناي إىل م رررارات العمل ورتلف احلوارات، نّظم   -5

 منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(وقد قام   "2021أايم العلوم لقمة األمم املتحدا للنظم الغذائتة لعام اجملموعة العلمتة "
ونحظّ م  أايم العلوم يف شرركل حدثني افرتاعررتني اسررتغرق  ّل مناما  .2021يولتو/طوت  9و 8 يومدواسررتضررافتاا بتت ررريها 

مشررررررررارك من جماالت البحوث وال ررررررررتاسرررررررات  2 000وقد اجتمع أ ثر من  .أخرى حداث جانبتةأب اقرتن نصررررررررف يوم، 
النظم واجملتمع املدين والصررررررررناعات للبحإ يف سرررررررربل إطالق  امل إمكاوت العلوم والتكنولوجتا واالبتكار من أجل حتويل 

ز ير ّ هو جرت خالل هذين التومني، و  يتضرررررررمن موجزًا عن أبرت نقاط املناقشرررررررات اليت ةقريروقد صررررررردر  .الزراعتة والغذائتة
حتويل النظم الغذائتة  األيلة اليت ينبغد معاجلتاا من أجل يف على فر  االسررررررررررررررتثمارات يف العلوم واملعارت وعلى الثغرات

وقد سرررررررررربق  أايم العلوم أحدااًث جانبتة فاق عديها األربعني حداًث، وقد جرى ةنظتماا بصررررررررررورا  بصررررررررررورا جمدية ووجحة.
 .هم هبذا الشأنءآراالهلا الشر اء ، وعرض خ2021طوت يولتو/ 7إىل  5يف ال رتا املمتدا من  م تقلة

آلتة األمم املتحدا لتت رررررري التكنولوجتا  2030أنشرررررأت خطة عمل أييس أاباب وخطة التنمتة امل رررررتدامة لعام وقد  -6
نظمة عضو فاعل يف فريق العمل املشرتك بني و االت األمم املتحدا إّن املو  من أجل يعم حتقتق أهدات التنمتة امل تدامة.

، سرررررررررررا   املنظمة يف 2021ويف عام  بت رررررررررررلري العلم والتكنولوجتا واالبتكار ألغراض أهدات التنمتة امل رررررررررررتدامة.املعين 
خالل اجلل رررة  ، وذلكأايرمايو/ 5و 4 يومداملنتدى املتعدي أصرررحا  املصرررلحة للعلوم والتكنولوجتا واالبتكار الذي عقد 

العلوم والتكنولوجتا واالبتكار  ل عالة حنو أهدات التنمتة امل رررتدامة:نوان امل رررارات االيت محل  ع الثانتة عرررمن هذا املنتدى
الصموي، واحلدث اجلانيب الرفتع امل توى بشأن من أجل القضاء على ال قر واجلوع، وةعزيز رفا  اإلن ان وبناء القدرا على 

ا على حنو  .رسررررم خرائط الطريق لت ررررلري العلوم والتكنولوجتا واالبتكار ألهدات التنمتة امل ررررتدامة وسررررا   املنظمة أيضررررً
بشرررررأن الشررررررا ة يف العمل لرسرررررم خرائط الطريق الذي أجرةه  واراحلعن طريق فاعل يف املنتدى ال رررررتاسرررررد الرفتع امل رررررتوى 

جل ة رفتعة امل توى بشأن ةعبئة العلم عقد عن طريق العلوم والتكنولوجتا واالبتكار ألهدات التنمتة امل تدامة، و  لت لري
 .2021يولتو/طوت  9عقدت يف  اليت واجملتمع والتكنولوجتا واالبتكار وةعزيز الت اعل بني العلوم وال تاسات

 والقدرة على اختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة األزماتحالة الطوارئ  -اثلثًا

 أو ما فوق من التصنيف 3الغذائية يف البلدان املصّنفة يف املرحلة 

 األمن الغذائياملتكامل ملراحل 
املطري يف عدي األشرررلا  الذين  ةنّبه منظمة األغذية والزراعة وشرررر ا ها منذ ال رررنوات اخلمس املاعرررتة إىل النموّ  -7

أو ما فوق من التصررررنتف املتكامل  3يعانون من انعدام األمن الغذائد عند م ررررتوى األتمات أو م ررررتوايت أسرررروأ )املرحلة 
، حّذر برومج األغذية العاملد واملنظمة من ة ررارع هذا االها ، مدفوًعا 2020عام  ومنذ منتصررف .ملراحل األمن الغذائد(

 د فواالعرررطراابت املناختة إىل ة اقماا.  19-أّيت جائحة  وفتد ،مبجموعة سرررامة من النزاعات والصررردمات االقتصرررايية
بكة العاملتة ملكافحة األتمات ملتون ن ررررررمة، وةشررررررري ةقديرات الشرررررر 155حاي لتبلغ  بشرررررركل، ارة ع هذا العدي 2020عام 

https://sc-fss2021.org/events/sciencedays/
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/08/Science-Days_Report.pdf
https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/08/Science-Days_Report.pdf
https://sc-fss2021.org/events/sciencedays/side-events/
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من م ررررررتوايت مرة عة من  شررررررل ملتون  161ا إىل معاوا ما ال يقل عن الغذائتة وشرررررربكة معلومات األمن الغذائد حالتً 
 .2021انعدام األمن الغذائد احلاي يف ال رتا املمتدا بني يناير/ انون الثاين وسبتمرب/ أيلول 

يف أربعة بلدان ظروفًا شرررربتاة ابجملاعة أو اجملاعة  شررررل  500 000، يواجه أ ثر من 2021أيلول /ومنذ سرررربتمرب -8
، يعا األمني العام لألمم 2021مارس/آذار  11ملراحل األمن الغذائد(. ويف من التصررررررررررررررنتف املتكامل  5احملتملة )املرحلة 

قة ويعا ائد، إىل اسررررتجابة سررررريعة ومن ررررّ مناقشررررة جملس األمن لألمم املتحدا بشررررأن النزاعات واألمن الغذ خاللاملتحدا، 
طارئة من انعدام ال توايت املالدول األعضاء يف األمم املتحدا والشر اء إىل اختاذ إجراءات ملنع اجملاعة والتدهور األ رب يف 

وةعبئة  لدان ةضرررررًارفتع امل رررتوى معنًتا مبنع اجملاعة لتوجته االهتمام ألشرررّد الب مااموأنشرررأ األمني العام فريق  األمن الغذائد.
، بقتايا مكت  األمم املتحدا لتن ررررررتق الشررررررألون اإلن ررررررانتة ومنظمة األغذية والزراعة، وبرومج املاامفريق  ويقوم .الدعم هلا

إىل ةوفري مواري إعرررررررافتة لتعزيز االسرررررررتجابة اإلن رررررررانتة و بح اجملاعة، وةشرررررررجتع إمكانتة الوصرررررررول ابلدعوا األغذية العاملد، 
 . ق للبتاوت واملعلومات اآلنتةال كان الذين ُيتاجون إىل امل اعدا، وةت ري التبايل املتّ  أفضل إىل بشكل

العتش    رر   وةدعو املنظمة يف إطار مشررار تاا يف هذا ال ريق إىل اختاذ إجراءات اسررتباقتة وسررريعة حلماية سرربل -9
على شرررررركل من  بغالبتتام العظمىوة ايي ةدهور األوعرررررراع بشرررررركل أ رب، مشررررررريا إىل أن ال رررررركان املتضررررررررين يعتمدون 

، عقد مكت  ةن تق الشألون اإلن انتة ومنظمة األغذية والزراعة 2021أ توبر/ةشرين األول  6أشكال الزراعة للبقاء. ويف 
، حداًث افرتاعررًتا رفتع امل ررتوى بشررأن واجلوع اتبشررأن النزاعة أصرردقاء العمل وبرومج األغذية العاملد، ابلتعاون مع جمموع

. وخالل هذا احلدث االفرتاعرررررد، اسرررررتعرض املشرررررار ون اجلاوي حااًل اإلجراءات املتلذا لدعم منع اجملاعة والقضررررراء علتاا 
 على اجملتمع الدويل اليت يتعنّي  اليت بذل  مألخرًا لوقف انتشررررررررررررار اجملاعة وخطر حدوثاا.  ما وقشرررررررررررروا اإلجراءات العاجلة

اختاذها ملنع ةدهور امل توايت اخلطريا النعدام األمن الغذائد احلاي ونطاقه على امل توى العاملد. وأحاط  الدول األعضاء 
يعوًا  املتحدثون الرئت رررررررتون والدول األعضررررررراء ووّجهالرفتع امل رررررررتوى املعين مبنع اجملاعة.  املااموالشرررررررر اء علًما ياوي فريق 

اج والتعاون بني اجلاات ال اعلة يف جمال امل رررراعدا اإلن ررررانتة، والتنمتة وال ررررالم من أجل منع اجملاعة إىل ةعزيز النح  واسررررعة
على املدى الطويل،  ما أقّروا أب تة تاييا التمويل والدعم ل رربل العتش الزراعتة يف إطار االسررتجابة اإلن ررانتة واحلاجة إىل 

 .يقايرا على الصمو شاملة و غذائتة و راعتة ت االستثمار يف نظم 

 األمن الغذائيحتقيق مسارات حتويل النظم الزراعية والغذائية من أجل  -رابًعا

 وإاتحة أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميعوحتسني التغذية 
، والصرررندوق الدويل للتنمتة )املنظمة( إّّنا ال رررنة اخلام رررة اليت ةشررررتك فتاا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدا -10

األمم املتحدا للط ولة )التونت ررررررررررررررف( وبرومج األغذية العاملد ومنظمة الصررررررررررررررحة العاملتة يف إعداي ةقرير  منظمةو الزراعتة، 
"حالة األمن الغذائد والتغذية يف العامل". فباإلعررررررررررافة إىل ةقدم أول ةقتتم شررررررررررامل حلالة اجلوع وانعدام األمن الغذائد لعام 

ع  حول العامل خال 2020 ، يتمثل أحد التطورات 19-سرررنة تثرت بشررردا يائحة  وفتد لاسرررتناًيا إىل بتاوت جديدا تح
على  ومت اقرتاح هذ  امل اراتئتة. الرئت تة يف هذا التقرير يف حتديد ستة م ارات ملتابعة عملتة حتويل النظم الزراعتة والغذا

األسررررربا  الرئت رررررتة النعدام األمن الغذائد وسررررروء التغذية، مبا يف ذلك النزاعات، والتقلبات املناختة،  ملعاجلة وجه التحديد
 وابة  حتدث تواةرالو  الشّدا من حتإاا ةتزايد و لّ  -والظواهر املناختة القصوى، وحاالت التباطأل واالنكماش االقتصايي

على والو االت األخرى  و االت اليت ةوجد مقارها يف روماائر الجمتمعًة بوةريا أ رب. وسرررررررتقوم املنظمة، ابالشررررررررتاك مع سررررررر
 .نطاق منظومة األمم املتحدا، بتن تق الدعم املقدم إىل البلدان يف ةن تذ هذ  امل ارات على امل توى القطري


