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 التطورات يف املنتدايت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 

 

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

اجلارية لوضرررررررع اعطار العامل   امللاوضررررررراتو االجتماع اخلامس عشرررررررر ملرار األطراا يف االاقوة التنوع البوولوج   (1)
العشرين و الدورة السادسة والعشرين والدورة السابعة والتطورات احلاصلة بني  2020للتنوع البوولوج  ملا بعد عام 

 ملرار األطراا يف االاقوة األمم املتحدة اعطارية بشأن اغري املناخ؛
االسرررررررررررررتلادة من السرررررررررررررلع العامة الرقموة ملنظمة األغذية والزراعة لتسرررررررررررررريع وارية الت دم  الرقمنة من أجل التأثري: (2)

من أهداا التنموة املسررتدامة من خالم مر ررر الل ر الريل   1حتويل النظم الزراعوة والغذائوة وحت وق اهلدا  حنو
 املتعدد األبعاد؛ -

الشبكة العاملوة ملكافحة األزمات الغذائوة وردود اللعل يف  -منع انعدام األمن الغذائ  احلاد ومعاجلته من جذوره (3)
 حاالت الطوارئ.

 .CL 170/INF/4ت على الويب ابلوثو ة يرد املزيد من املعلومات عن املواضوع املذكورة أعاله ضمن امللح ا

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 احعرض املواضوع املذكورة أعاله على اجمللس يف دوراه السبعني بعد املائة لغرض اعحاطة فحسب.

http://www.fao.org/home/en/
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 ميكن اوجوه أي استلسارات بشأن مضمون هذه الوثو ة إىل:
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 55987 06570 39+اهلااف: 
  Director@fao.org-CSG الربيد اعلكرتوين:

mailto:CSG-Director@fao.org


CL 170/INF/4 3 

 املفاوضاتو االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  -أّواًل 
  ةالدور الفرتة من و  2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام بشأن 

 السابعة والعشرين ملؤمتر األطرافالدورة إىل  السادسة والعشرين
 يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 العاملي اإلطار بشررأن اجلارية املفاوضررات البيولوجي: التنوع اتفاقية يف األطراف ملؤمتر عشررر اخلامس االجتماع
 2020 عام بعد ملا البيولوجي للتنوع

 خلامس عشرررررررررر ملة من األمور من بونهاسررررررررروا يعتمد مرار األطراا يف االاقوة التنوع البوولوج  يف اجتماعه ا -1
 االسرررررررررررتااو وةوسرررررررررروا ُيّل هذا اعطار  ل اخلطة  )اعطار العامل (. 2020اعطار العامل  للتنوع البوولوج  ملا بعد عام 

وقد أدت جائحة  .2020اليت ان ضررررهن يف  اية عام  التابعة هلا وأهداا آيتشرررر  العشرررررين 2020-2011لالالاقوة لللرتة 
ع د اجلزء األوم من االجتماع اخلامس عشررررررررررررررر ملرار األطراا و إىل اباطر الت دم يف وضررررررررررررررع اعطار العامل .  19-كوفود
وسوا اركد مواعود انع اد اجلزء الثاين من االجتماع اخلامس عشر ملرار  .2021افرتاض  يف أكتوبر/اشرين األوم  بشكل

 2022لالالاقوة ابحلضررور اللعل  يف مارآ/آرار تني اللرعو اهلوئتنيواسررترنلهن اجتماعات  األطراا يف كومنونغ، الصررني.

1. 
رت األطراا ع د اجتماع آخر جملموعة العمل امللتوحة العضرررررررررررررروية املعنوة ابعطار العامل  للتنوع البوولوج  ملا بعد عام وقرّ 

 التسلسل الرقموة" املثرية لل دمإحراز مزيد من الت دم يف بلورة مشروع اعطار وبشأن مسألة "معلومات ، من أجل 2020
ومن املزمع ع ررد اجتمرراع ةموعررة العمررل امللتوحررة  امس عشررررررررررررررر ملرار األطراا.قبررل انع رراد اجلزء الثرراين من االجتمرراع اخلرر

  يف نريويب، كونوا. 2022يونوو/حزيران  26إىل  21من هذه العضوية 

 تغري املناخ والعشرين ملؤمتر األطراف: الدورة السابعةإىل الدورة السادسة والعشرين  الفرتة من
الدورة السادسة والعشرين ملرار األطراا يف االاقوة األمم املتحدة اعطارية أسلرت امللاوضات اليت جرت خالم  -2

بشرررأن اغري املناخ عن وضرررع الصررروغة النهائوة لالئحة قواعد االاا ابريس، لا يشرررمل آلوات السررروا، والشرررلافوة، واخلسرررائر 
 الزراعة بشرررأن املشررررت  كورونولوا  عمل ويكتسررر  واألضررررار، والتكوف، والشررربات، واجملتمعات اولوة، والشرررعوت األصرررلوة.

، خالم الدورة األطرااوقد اال هن  والزراعة. األغذية منظمة إىل ابلنسررررررررررررربة خاصرررررررررررررة أمهوة الصرررررررررررررلة رات الطريق وخارطة
إىل نتائج حل ات العمل، على املضرررر  قدًما إدا إنشرررراء آلوة اويل لدعم ا السررررادسررررة والعشرررررين ملرار األطراا، اسررررتنادً 

ومن املتوقع أن اسررررراهم املنظمة يف املناقشرررررات بشرررررأن االوة املمكن وضرررررعها ملا بعد الدورة  2املتخذة يف املودان.اعجراءات 
 اخ خالم الدورة السادسة واخلمسنيوسوا احع د اجلولة امل بلة من امللاوضات بشأن املن السابعة والعشرين ملرار األطراا.

 (، حوث سررررررررو ري التحضررررررررري للدورة السررررررررابعة والعشرررررررررين ملرار األطراا 2022حزيران يونوو/ 16-6للهوئتني اللرعوتني )

وأخريًا، اعتمدت اهلوئة احلكوموة الدولوة  ( املزمع ع دها يف مهورية مصرررررررررررر العربوة.2022اشررررررررررررين الثاين نوفمرب/ 7-18)
، 2022اغري املناخ لعام  دورهتا السررررررررررررادسررررررررررررة واخلمسررررررررررررني أجزاء من ا رير الت ووم السررررررررررررادآ عن خالم املعنوة بتغري املناخ

ع اللرصرررررررررة حتذر نتائ ه من أن أي أتخري آخر يف العمل العامل  للتصررررررررردي لتغري املناخ والتكوف مع آاثره سررررررررروضررررررررروّ  الذي
 اتال ى بسرعة لتأمني مست بل قابل للحواة ومستدام لل موع. اليت

                                                           
1  2022-https://www.cbd.int/conferences/geneva  
2  ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/317/18/pdf/G2131718.pdf?OpenElement-dds-https://documents  
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 ملنظمة األغذية والزراعةاالستفادة من السلع العامة الرقمية  الرقمنة من أجل التأثري: -اثنًيا
 من أهداف 1لتسريع وترية التقدم حنو حتويل النظم الزراعية والغذائية وحتقيق اهلدف 

 التنمية املستدامة من خالل مؤشر الفقر الريفي املتعدد األبعاد

لتوسري حتويل اضطلع منظمة األغذية والزراعة بدور رئوس  يف اش وع استخدام التكنولوجوات الرقموة واعتمادها  -3
وما زالهن املنظمة اتصرررررررررردر   عن معاجلة الل وة الرقموة وعدم ار  أي أحد خلف الركب.النظم الزراعوة والغذائوة، فضرررررررررراًل 

واألزمات النا ئة مثل جائحة  اغري املناخ اتعملوة التحّوم الرقم  بصلتها مسامهة رئوسوة ومسّرعة حنو التخلوف من أتثري 
  حت وق أهداا التنموة املستدامة.وموة والكوارث، واعزيز التحوم الرقم  الطويل األجل و والصراعات اعقل 19-كوفود

 وإن ةام اركوز املنظمة "الرقمنة من أجل التأثري" ُيتل الصررردارة يف اطوير ال درات والشرررراكات الرقموة اجلديدة. -4

املعلومااوة الزراعوة النظم وسررررررررتواصررررررررل املنظمة اعموق التكامل بني اكنولوجوا املعلومات احلديثة وعلوم الزراعة، واسررررررررتخدام 
واوزيعها، لا يشرررمل البواوت واملعلومات ال ابلة  امللودة وال ابلة لالسرررتخدام واملسرررتخدمة لتعزيز إنتاج السرررلع العامة الرقموة
وسررررررررررتكز املنظمة على السرررررررررلع العامة الرقموة والتطبو ات  اوة زراعوة ال  ابلغرض املنشرررررررررود.الالسرررررررررتخدام، وأدوات معلوم

واعمل  املتخصرررصرررة اليت اسررراعد على اسرررود هذه الرمية يف دعم ملموآ يف ةام ال درات الرقموة وا دميها إىل األعضررراء.
ت األمم املتحدة وحتالف السرررررررلع العامة الرقموة، املنظمة يف إطار الرقمنة من أجل التأثري بطري ة متكاملة واسررررررراهم يف بواو

سررررررررررررررلع العامة مناصرررررررررررررررهتا للعلى حنو اتم مع خارطة طريق األمني العام لألمم املتحدة للتعاون الرقم  عن طريق  يتالءملا 
 وأنشطة التعاون الواسعة النطاا. الرقموة

دلة من املنافع العامة الرئوسروة للمنظمة، اليت البواوت واملر ررات املعززة لدعم صرنع ال رارات على أسراآ األ واعدّ  -5
دعم صررررررررنع ال رارات بشررررررررأن على التكنولوجوا الرقموة، من أجل اعزيز أتثريها يف بشرررررررركل أكرب  نشرررررررررها االعتماد ي تضرررررررر 

 ومن األمثلة على عمل املنظمة يف هذا الصدد، مر ر الل ر الريل  املتعدد األبعاد الذي أطلق مرخرًا. السواسات.
واشرررري األدلة  .2030وميّثل ال ضررراء على الل ر واجلوع هدفني رئوسررروني من أهداا خطة التنموة املسرررتدامة لعام  -6

اللئات  هعوش هذريلوة، وأن الزراعة أسرررررررررراسرررررررررروة لسرررررررررربل يف املناطق ال  راء يف موع أحناء العامل يعوشررررررررررونإىل أن معظم الل
  وفهمها ال ازام  دودة. مواقعهاواجات ف راء الريف وحتديد غري أن إمكانوة حتديد احت السكانوة وأمنها الغذائ .

وملعاجلة هذه املسألة، اقرتحهن املنظمة ومبادرة أكسلورد للل ر والتنموة البشرية يف جامعة أكسلورد مر رًا جديًدا  -7
جرت يف أربعة بلدان  اليت الذي طحبق على بواوت الدراسررررررات االسررررررت صررررررائوة "املتعدد األبعاد الريل  "مر ررررررر الل ر بعنوان

وه  إثووبوا ومالوي والنو ر ونو رياي، ومت التح ق منها بواسرررررطة اختبارات مودانوة يف مالوي، ابلتعاون مع جامعة مالوي 
ع متررررررا  على العنوان التررررررا   يف زومبررررررا. https://www.fao.org/policy-ويرد العمررررررل املشرررررررررررررررت  يف ا رير موسررررررررررررررّ

//1470849details/ar/c/-publications/resources-and-support/tools  التنموة  سررررررررررلسررررررررررلةوقد نشررررررررررر يف إطار
  اعحصائوة ملنظمة األغذية والزراعة.

https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/ar/c/1470849/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/ar/c/1470849/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/ar/c/1470849/
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 الشبكة العاملية -جذوره منع انعدام األمن الغذائي احلاد ومعاجلته من -اثلثًا
 ملكافحة األزمات الغذائية وردود الفعل يف حاالت الطوارئ

من ملوون  رررررررخن يعانون  20يواصرررررررل انعدام األمن الغذائ  احلاد ارالاعه، مع زايدة سرررررررنوية اصرررررررل إىل حوا   -8
من الت رير العامل  عن األزمات الغذائوة على  2022ويف أبريل/ نوسرررررررررررران، سررررررررررررتبنّي طبعة عام  انعدام األمن الغذائ  احلاد.

على رلك، هتدد احلرت اجلارية يف أوكرانوا  وعالوةً  .2021األرجح حدوث ارالاع حاد أعلى من را  املسرررررررررررررر ل يف عام 
اليت  بدفع املزيد من األ رررررخار يف براثن اجلوع، وال سررررروما يف البلدان اليت اعاين ابللعل من انعدام األمن الغذائ  والبلدان

ولكّن اجلهود الراموة إىل معاجلة انعدام األمن الغذائ  احلاد اركز بشرررررررررررررركل كبري على االسررررررررررررررت ابة  اعتمد على الواردات.
لتلبوة نسرررررررررررررربًوا كللة لتدخالت اليت اتسررررررررررررررم بلعالوة أكرب من حوث الالغذائوة يف حاالت الطوارئ بعد حدوثها بداًل من ا

ل الصرررررراع ويثم د وعكس مسرررررار هذه االااهات.األسررررربات اجلذرية لل وع احلا االحتواجات النا رررررئة على اللور ومعاجلة
من أهداا  2عوامل ادفع ابنعدام األمن الغذائ  املزمن واحلاد وابعدو عن حت وق اهلدا  19-واغري املناخ وجائحة كوفود

 عن الركب يف السواقات اهلشة. التنموة املستدامة، أي ال ضاء على اجلوع، وال سوما ابلنسبة إىل أولئك األ د ختلًلا
ل قطرراع الزراعررة -9 املزارعني الررذين يضررررررررررررررمنون اوفري  من الينياملأكثر من أي قطرراع إنترراج  آخر، ومئررات  ويتحمررّ

فالكوارث اودي ابألروا  ولكّنها اطوح أيًضا بسبل العوش  األغذية للعامل، وطأة هذه الدوافع، وخاصة أتثريات اغري املناخ.
واّثل سررررربل العوش الريلوة، أي اعنتاج الزراع  واحلوواين " اور  اجلوع.مسرررررتوايت يف املناطق الريلوة وادّمر األغذية والاقم 

وحونما يع ز  نهار هذه النظماوعندما  ا وار النظام ابلكامل.وسوة، وإرا فشلهن فهنا  خطر ح و   فعاًل من الرتكوز" الرئ
 .حالة األمن الغذائ  يفوسررررررريع  ، ميكن أن ُيصررررررل ادهور كبرياألغذيةلى احلصرررررروم ع أة عن من السرررررركان فعدد كبري 

ا لبناء ال درة على الصررررررررررررمود واخلروج من  فالزراعة ال اوفر وسررررررررررررولة فورية لوقف اجلوع فحسررررررررررررب، بل اهد الطريق أيضررررررررررررً
يف املائة من املوارد  8نسررررررربة  سررررررروى يتم ختصرررررررون اليف اسرررررررت ابتنا اعنسرررررررانوة اجلماعوة، إر  غري أّن هذا ال يظهر األزمة.

الزراعة ه  املصرررررررردر الرئوسرررررررر  لب اء ما ال ي ل عن ثلث  الذين  اعنسررررررررانوة يف قطاع األغذية لسرررررررربل العوش الزراعوة مع أنّ 
حوّرزًا للزراعة  سرررررررررررانوة ابلغة األمهوة وال بّد أن اتضرررررررررررمننواجلهود اع يعانون من انعدام األمن الغذائ  احلاد على قود احلواة.

ةاعة يف األجل الطويل أو أن اعكس االااه املتصرررراعد وم دون حدوث وحدها أن حتا ال اسررررتطوع وسرررربل العوش، ولكنه
حتسني  ي تض  هذا استثمارات يف بناء قدرة النظم الزراعوة والغذائوة على الصمود يف األجل الطويل من خالمإر  لل وع.

التكامل وزايدة مسرررررررررتوايت املسررررررررراعدة اعمنائوة الر وة، وال سررررررررروما عندما اكون األزمات الغذائوة طويلة األمد وحتدث يف 
  سواقات هشة.

 لألمم املتحدة )املنظمة( واّثل الشررررررررررربكة العاملوة ملكافحة األزمات الغذائوة اليت أنشرررررررررررأهتا منظمة األغذية والزراعة -10
الوكاالت اعنسرررررانوة واعمنائوة املهمة األخرى،  رررررراكة حا ة األمهوة للتصررررردي برومج األغذية العامل ، و و واالحتاد األورويب 

 حوّرزًاواتوح الشررررررررربكة العاملوة  نا املتمثل يف ال ضررررررررراء على اجلوع.النعدام األمن الغذائ  احلاد، واعلنا أقرت إىل حت وق هدف
املتسررر ة ملنع األزمات الغذائوة والتغذوية والتخلوف من آاثرها واملسرررامهة يف للم تمع الدو  لتنسررروق اعجراءات املتضرررافرة و 

ابعضرررررررررافة إىل اوفري منت ات حتلولوة رئوسررررررررروة ، 2022واعمل الشررررررررربكة العاملوة خالم عام  حتويل النظم الزراعوة والغذائوة.
الدعم للحوارات الوطنوة واعقلوموة  على ا دميوعاملوة معرتا إا على نطاا واسرررررررررررع بشرررررررررررأن انعدام األمن الغذائ  احلاد، 

الرئوسوة يف ةام السواسات )لا يف رلك بشأن وضع حد لألزمات الغذائوة يف منط ة الساحل، واالضطالع بدور رئوس  
يف دعم املسارات الوطنوة ك زء من إجراءات ما بعد قمة األمم املتحدة للنظم الغذائوة(، ورلك إدا قوادة العمل اجملدي 
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ومسررررتدامة، ووضررررع حد  و رررراملة تثمار على املسررررتوى ال طري لبناء نظم زراعوة وغذائوة عادلة وقادرة على الصررررمودواالسرررر
 لألزمات الغذائوة املتكررة واملمتدة.


