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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة :21البند 
 

تتوجه منظمة األغذية والزراعة ابلشكر إىل االحتاد األورويب على دوره احلاسم يف أتسيس الشبكة العاملية ملكافحة األزمات 
وللشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية موقع إلكرتوين  ذه الشبكة ودعمه هلا.يف ه عن مشاركته الفاعلة الغذائية، فضًال 

يتضـــــــــــــمن معلومات حمدثة و ، http://www.fightfoodcrises.net/ خمصـــــــــــــص ميكن االطالع عليه على العنوان التايل:
 الرئيســـية املعلومات وتشـــمل ها.ت اخلاصـــة ابلشـــبكة العاملية وشـــركائوالفعاليات والبيا� التحليالتعن آخر  بشـــكل دوري

ونواتج احلوار الرفيع املســـتوى بشـــأن األزمات الغذائية ؛ 2022التقرير العاملي بشـــأن األزمات الغذائية لعام  اجلديدة ما يلي:
�دي الســـــاحل وغرب أفريقيا، واالحتاد األورويب، والشـــــبكة العاملية ظيمه شـــــارك يف تن الذي والتغذوية يف منطقة الســـــاحل،

لتأثريات احلرب يف أوكرانيا يف ســـــياقات األزمات الشـــــركاء  حتليالتية؛ وصـــــفحة جديدة جتمع بني ملكافحة األزمات الغذائ
لتقدمي عرض حمدد عن الشبكة العاملية، سواء خالل دورة اجمللس املقبلة، إذا مستعّدة وإّن منظمة األغذية والزراعة  .الغذائية

 تفاق عليه.طلب األعضاء ذلك، أو يف سياق آخر يتم اال
 
تهميش املناطق الريفية، إىل جانب األزمات البيئية والســــياســــية واالقتصــــادية، بتقّر الشــــبكة العاملية ابلنظم الغذائية اهلشــــة و و 

ابعتبارها أسبااًب جذرية النعدام األمن الغذائي الذي غالًبا ما يكون متفاقًما يف البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية بسبب 
ويف البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية،  انعدام األمن، واألحوال اجلوية القصــــــــوى، والصــــــــدمات االقتصــــــــادية.الصــــــــراع و 

أتثريات هذه  وإنّ  األزمات والصـــــــــــدمات اليت هلا آاثر تراكمية. أتثري خمتلفتفاقمت أوجه الضـــــــــــعف القائمة تدرجيًيا بفعل 
 ا بعد عام.ا عامً ضاعف املرتتب على كل منها احلالة سوءً فحسب، بل يزيد األثر املليست متزامنة األزمات كلها 

 
على توافق اآلراء من أجل حتســــــني فهم األســــــباب  قائمةويف ظل الوضــــــع الراهن، تقدم الشــــــبكة العاملية بيا�ت وحتليالت 

الوطنية واإلقليمية ته دعًما لعملية اختاذ القرارات على املســـــــــــــــتو�ت اجلذرية النعدام األمن الغذائي احلاد وحجمه وشـــــــــــــــدّ 
ليشمل استخدام هذه األدلة يف حتديد  الشبكة العاملية لعملهود، يتسع نطاق الرتكيز احلايل واستناًدا إىل هذه اجل والعاملية.

معاجلة األســــباب اجلذرية احملددة لألزمات من أجل حلول مشــــرتكة يف حمور التفاعل بني العمل اإلنســــاين والتنمية والســــالم 
امتداد حمور التفاعل  ويتمثل �ج الشـــــبكة العاملية يف عقد اجتماعات ألصـــــحاب املصـــــلحة على  ســـــياق معني.الغذائية يف

لســــــــياســــــــات على املســــــــتوى القطري جتمع بني احلكومات، ووكاالت األمم حوارات خمصــــــــصــــــــة يف جمال اهذا، عن طريق 
ويتمثل اهلدف من هذه احلوارات  ص، واجملتمع املدين.املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، والشــركاء يف املوارد، والقطاع اخلا

يف التوصـــــل إىل فهم مشـــــرتك لألســـــباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي اســـــتناًدا إىل األدلة، وحتديد األولو�ت واإلجراءات 
 لية على الصمود.ظم الغذائية احملبصورة مشرتكة ملعاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي احلاد وتعزيز قدرة الن

 
إّن منظمة األغذية والزراعة تعرتف ابلكامل أبمهية الشــــــبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية وتدعم أنشــــــطتها اليت تطال و 

وجود قوي يف مكتب الطوارئ والقدرة على الصــــــــمود يف املنظمة، بلشــــــــبكة العاملية وبينما تتمتع ا خمتلف وحدات املنظمة.
ا جيدة  وحتليالتيف إطار جهودها الرامية إىل توفري بيا�ت  فتعمل على حنو جيد يف ســائر أحناء املنظمة. فإ�ا مندجمة أيضــً

عب يف مســار العمل  ، بتوجيه اخلاص ابلتنمية االقتصــادية واالجتماعيةالنوعية وحســنة التوقيت، ابلتعاون الوثيق مع عدة شــُ
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وجه اخلصــــوص مع شــــعبة األســــواق والتجارة وشــــعبة اقتصــــاد النظم  وتعمل على من رئيس اخلرباء االقتصــــاديني يف املنظمة.
الزراعية والغذائية اليت تســــــتضــــــيف نظام التصــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي الذي ميثل املعيار الذهيب لتحليل انعدام 

لغذائية، لعاملي عن األزمات ااألمن الغذائي احلاد يف البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية، وعنصـــــــــرًا أســـــــــاســـــــــًيا يف التقرير ا
وعالوًة على ذلك، ويف ما يتعلق ابجلهود على املســـــتوى القطري، تعمل الشـــــبكة العاملية على حنو  ولعمل الشـــــبكة العاملية.

ا من ســـــــائر القدرات الفنية ذات الصـــــــلة يف املنظمة وفًقا وثيق مع ممثليّ  لالحتياجات احملددة ات املنظمة، لالســـــــتفادة أيضـــــــً
بني اجلنســـــني، يف جمال  واإلنصـــــافويشـــــمل ذلك على ســـــبيل املثال، التعاون مع شـــــعبة التحول الريفي الشـــــامل  .للبلدان

 دان اليت تعاين من أزمات غذائية.احلماية االجتماعية ابعتبارها �ًجا ترابطًيا جمدً� يف البل
 

شــــــــعبة اإلحصــــــــاءات يف املنظمة التنويه ابالهتمام الذي توليه شــــــــيلي ملؤشــــــــر الفقر الريفي املتعدد األبعاد الذي  ويســــــــرّ 
مي مزيد اشــــرتكت يف إعداده منظمة األغذية والزراعة ومبادرة أكســــفورد للفقر والتنمية البشــــرية؛ وهي على اســــتعداد لتقد

 من املعلومات املطلوبة.
 

إىل أنه ميكن تطبيق مؤشــر الفقر الريفي املتعدد األبعاد املنظمة، على وجه اخلصــوص، اإلشــارة  يف وتوّد شــعبة اإلحصــاءات
إىل األعضــــــاء، أو أي معيار متفق عليه دولًيا  ابلنســــــبة ذي صــــــلةجيري حتديدها على أســــــاس أي معيار  على مناطق ريفية
  للمناطق الريفية.

 
لة وميكن االطالع على معلومات عن مؤشــــــــــر الفقر الريفي املتعدد األبعاد يف التقرير املشــــــــــرتك بني منظمة األغذية  مفصــــــــــّ

agriculture-https://www.fao.org/food-والزراعة ومبادرة أكســـــــــــــفورد للفقر والتنمية البشـــــــــــــرية على الرابط التايل: 

/series/en-development-statistics/resources/publications/statistical .) منظمــة األغــذيــة والزراعــة ومبــادرة
تعدد . قياس الفقر الريفي اســـــتناًدا إىل �ج متعدد األبعاد: مؤشـــــر الفقر الريفي امل2022أكســـــفورد للفقر والتنمية البشـــــرية. 

متاح ابللغة [) . روما. منظمة األغذية والزراعة19 رقم العدد ،ســــلســــلة التنمية اإلحصــــائية ملنظمة األغذية والزراعةاألبعاد. 
د من التفاصـــــيل والرّد على ة لتقدمي املزيوإذا اقتضـــــى األمر ذلك، فإن شـــــعبة اإلحصـــــاءات يف املنظمة مســـــتعدّ . ]اإلنكليزية

  لذلك. صخالل اجتماع خمص أكثر حتديًداأسئلة 
 
تقر املنظمة ابلدعم القوي الذي تواصـــــــــــــــل الياابن تقدميه يف تنفيذ خطة عملها وترحب به، وتؤكد من جديد على التزام و 

 املنظمة املستمر بتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود واستدامتها كوسيلة من وسائل دعم سبل املعيشة اهلشة.
 

د كان ذلك كفيًال فق امتنا�ا للدعم الذي تلقته من وزارة الزراعة والغاابت ومصــايد األمساك يف الياابن.وتعرب املنظمة عن 
وشــــــعبة األســــــواق والتجارة يف املنظمة من تنفيذ أعمال مشــــــرتكة يف إطار  ،بتمكني شــــــعبة اقتصــــــاد النظم الزراعية والغذائية

ســـــل اإلمداد الزراعية على الصـــــمود." وجيري وضـــــع الصـــــيغة النهائية املشـــــروع املعنون "اخلطوط التوجيهية لز�دة قدرة ســـــال
 ا اليت ترد من وزارة الزراعة والغاابت ومصايد األمساك يف الياابن. مة جدً لتعقيبات القيّ ا ةمع مراعا تلك للخطوط التوجيهية

 
على الصـــمود يف مواجهة خمتلف أنواع قدرة النظم الزراعية والغذائية  بشـــأنوســـتكون اخلطوط التوجيهية مبثابة مرجعية دولية 

 كمشــورة من الصــف األولالســياســات واســتخدامها   انعيالصــدمات. ومن املتوقع أن يتم توزيعها على نطاق واســع بني صــ
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لقرارات السياسات الزراعية يف البلدان يف سياق الصدمات. وجيوز حلكومة الياابن أن تقدم اخلطوط التوجيهية يف عدد من 
 لدولية، مبا يف ذلك اجتماعات جمموعة العشرين.االجتماعات ا

 
يف عدد من اجلهود اليت تركز على قدرة  2021وجيري إدراج املؤشــرات اليت جرى وضــعها لتقرير حالة األغذية والزراعة لعام 

لربوتينات ، تعتزم املنظمة إدراج مؤشــــــــــر مرونة املصــــــــــادر الغذائية اب2022النظم الزراعية والغذائية على الصــــــــــمود. ويف عام 
ا اعتماد والدهون يف قاعدة البيا�ت اإلحصــــائية املوضــــوعية يف املنظمة (فاوســــتات) وحتديثه ســــنو�ً   بعد ذلك. وجيري أيضــــً

من قبل  ، وذلكمؤشـــر مرونة املصـــادر الغذائية ابلربوتينات والدهون كأحد املؤشـــرات لقياس إمكا�ت القدرة على الصـــمود
جون هوبكنز، والتحالف العاملي لتحســني التغذية، ومنظمة األغذية والزراعة وبر�مج  ائتالف من املؤســســات يضــم جامعة

واملركز الدويل للزراعة  واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، األغذية العاملي، واملعهد الدويل لبحوث الســــــــــــــياســــــــــــــات الغذائية،
ا، جيري اســــــتخدام جمموعة املؤشــــــرات الواردة يف تقرير وتعاونية املســــــاعدة واإلغاثة يف كل مكان وغريها. وأخريً  ،االســــــتوائية

حالة األغذية والزراعة حالًيا إلرشــــاد مناقشــــات الســــياســــات الوطنية بشــــأن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصــــمود يف 
 إندونيسيا والدول اجلزرية الصغرية النامية.

 
 


