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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2022 ،

األوصا ا اااف املسا ا اات دمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضا ا ااها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق
ابلوضا ا ا القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسا االطا ا أو بتعيني حدودها وختومها .وال تعرب اإلشا ااارة إىل
شااركات حمددة أو منتجات بعض املصاانعني ،س اوا كانت مرخصااة أم ال ،عن دعم أو توصااية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
أو تفضيلها على مثيال ا مما مل يرد ذكره.
© FAO, 2022

تشج منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة است دام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها .وما مل يذكر خالف ذلك ،ميكن نسخ هذه
املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراس ا ااات اخلاصا ااة واألحباث واألهداف التعليمية ،أو االسا اات دام يف منتجات أو خدمات غري جتارية ،على أن
يشار إىل أن املنظمة هي املصدر ،واحرتام حقوق النشر ،وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آرا املست دمني وعلى املنتجات أو اخلدمات أبي
شكل من األشكال.
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إجراءات الدورة
البنود االفتتاحية

1

عقد اجمللس دورته الس ا ا ا ا اابعني بعد املائة يف الفرتة املمتدة من  13إىل  17يونيو/حزيران  ،2022برائس ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا اايد
-1
 ،Hans Hoogeveenالرئيس املستقل للمجلس.
جائحة كوفيد19-

ظل
-2
وانعقدت الدورة بص ا ااورة بتلطة بص ا اافة اس ا ااتثنائية من دون أن يش ا ااكل هذا س ا ااابقة ،يف ّ
العاملية والش ا اواغل ذات الصا االة املتعلقة ابلصا ااحة العامة ،حيث حضا اار بعض املمثلني ش ا ا صا اايًا إىل املقر الرئيسا ااي ملنظمة
األغذية والزراعة (املنظمة) فيما شا ا ااارك آخرون بصا ا ااورة افرتاضا ا ااية .وأعقب ذلك مشا ا اااورات أجراها املدير العام م الرئيس
املستقل للمجلس وم اجملموعات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة.
عمال أبحكاام املاادة  8من الالئحاة الاداخلياة للمجلس ،أناه وافق على تعليق العمال أبي مواد ال
-3
وأ ّكاد اجمللسً ،
وحتديدا الفقرة  3من املادة  2من الالئحة الداخلية للمجلس اليت تنص
تتوا م م أسا ا ا االوب انعقاد الدورة بصا ا ا ااورة بتلطة،
ً
مقر املنظمة.
على أن تُعقد كل دورة من دورات اجمللس يف ّ

بيان املدير العام
-4

2

ألقى املدير العام الدكتور شو دونيو كلمة أمام اجمللس.

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

3

علما إبعالن االختصا اااصا ااات
-5
اعتمد اجمللس جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة ،بصا اايغتهما املع ّدلة ،وأحاط ً
وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب.

ووافق اجمللس على اإلجرا ات اخلاصا ا ااة املبيّنة يف الوثيقة  CL 170/INF/5بعنوان اإلجرا ات اخلاصا ا ااة للمجلس
-6
يف دورته السبعني بعد املائة.
-7

ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف هبذا التقرير.

1

 CL 170/PV/1وCL 170/PV/10

2
3

الوثيقتان
الوثيقتان  CL 170/PV/1وCL 170/PV/10
الواثئق  CL 170/1 Rev.1و CL 170/INF/1و CL 170/INF/3و CL 170/INF/5و CL 170/PV/1وCL 170/PV/10

2
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انتخاب ثالث ــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلن ــة الصياغ ــة واألعضاء فيها

4

انت ب اجمللاااس ثالثااة ناااواب لرئيااس دورته احلالية ،وهاااام :سعادة السيد ( Winston Pinnockجزر البهاما)؛
-8
والس ا ا ا اايد ( Maarten de Grootكندا)؛ وس ا ا ا ااعادة الس ا ا ا اايد Abdul Malik Melvin Castelino Bin Anthony
(ماليزاي).
وانت ب اجمللس س ااعادة الس اايدة ( Nosipho Nausca Jean Ngcabaجنوب أفريقيا) رئيسا اة للجنة الص ااياغة
-9
إىل جانب ما يلي من األعض ا ااا  :االحتاد الروس ا ااي 5واألرجنتني وإس ا اابانيا وأسا ا ارتاليا والس ا ااودان والص ا ااني وفرنس ا ااا 6والفلبني
والكامريون والوالايت املتحدة األمريكية.

املسائل املتعلقة ابلربامج
تقرير تنفيذ

الربامج للفرتة 2021-2020

7

 -10ر ّحاب اجمللس ابلوثيقاة  C 2023/8بعنوان تقرير تنفياذ الربامج للفرتة  ،2021-2020واتفق م نتاائج االجتمااع
املش ا ا ا اارتك بني الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة احلادية والتس ا ا ا ااعني بعد املائة للجنة املالية ،وقام على
وجه اخلصوص مبا يلي:
ظل التحدايت االس ااتثنائية
(أ) أثىن على املنظمة ملا حققته من نتائج يف تنفيذ برانمج العمل للفرتة  2021-2020يف ّ
اليت أفرز ا جائحة كوفيد19-؛
(ب) وش ّدد على األمهية احملورية لالشرتاكات املقررة من أجل تنفيذ برانمج العمل املتفق عليه؛
(ج) وأبرز أمهية التمويل الطوعي غري امل ص ااص وامل ص ااص بش ااكل طفيف ابلنس اابة إىل املنظمة ،وطلب إجرا حتليل
لدور املسامهات غري امل صصة وأتثريا ا لدى تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2031-2022؛
ورحب إبيال املنظمة عناية معززة لتعدد اللغات ،وتطلّ إىل أن تواصا ا اال بذل اجلهود خالل فرتة السا ا اانتني احلالية
(د) ّ
وإىل تلقي مزيد من املعلومات عن تنفيذ اإلطار االس ا ا ا ارتاتيجي لسا ا ا ااياسا ا ا ااات تعدد اللغات خالل دورة مقبلة من
دوراته؛
وشج املنظمة على مواصلة تعزيز سياسا ا لتشجي اتباع هنج مر ٍاع للقضااي اجلنسانية من أجل حتفيز املساواة
( ه)
ّ
يف الفرص واملشاركة ،مبا يف ذلك على مستوى اإلدارة العليا ،على اعتبار أ ّن املرأة هي أضعف األصول يف فئة

 CL 170/PV/1وCL 170/PV/10

 4الوثيقتان
 5اختارت الوالايت املتحدة األمريكية والدول األعضا يف االحتاد األورويب اليت هي أعضا يف اجمللس أن تنأى بنفسها عن التوافق حول انت اب االحتاد الروسي
كعضو يف جلنة الصياغة.
 6اختار االحتاد الروسي وبيالروس أن ينأاي بنفسهما عن التوافق حول انت اب فرنسا كعضو يف جلنة الصياغة.
 7الوثيقااة  ،C 2023/8واملالحق على الويااب من  1إىل  9ابلوثيقااة  ،C 2023/8والفقراتن  9و 10من الوثيقااة  ،CL 170/10والوثيقااة CL 170/PV/1
والوثيقتان  CL 170/PV/2وCL 170/PV/10
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املوظفني حبس ا ا ا ااب اإلحص ا ا ا ااا ات ذات الص ا ا ا االة الص ا ا ا ااادرة عن املنظمة وكوهنا غري ممثلة ابلش ا ا ا ااكل الكايف على
املستوايت العليا؛
ورحب ابملعلومات املتاحة حول املطبوعات الرئيس ا ا ااية للمنظمة وغريها من املبادرات ،وسا ا ا الّ الض ا ا ااو على أمهية
(و) ّ
إاتحة املعلومات والتواصاال يف التوقيت املناسااب م األعضااا بشااأن سااائر مطبوعات املنظمة واملبادرات األخرى،
على غرار مبادرة "منتج واحد ،بلد واحد ذو أمهية"؛
اج
ونوه ابملس ا ا ا ا ااتوى الالفت لتعبئة املوارد خالل فرتة الس ا ا ا ا اانتني حيث بلغت  2.7مليارات دوالر أمريكي ،وش ا ا ا ا ا ّ
(ز) ّ
املنظمة على مواصلة استكشاف أساليب متويل بتلفة الستقطاب مزيد من التمويل الطوعي املرن؛
وشج اإلدارة على مواصلة العمل على عملية اإلصالح اجلارية ،من خالل إاتحة قدر أكرب من
ورحب ابلتقريرّ ،
(ح) ّ
الشفافية ومزيد من املعلومات وتعزيز املسا لة م األعضا كافة.
 -11وص ا ا ا ا ا ااادق اجمللس على تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  ،2021-2020وأوص ا ا ا ا ا ااى إبحالته إىل املؤمتر يف دورته الثالثة
واألربعني للموافقة عليه.

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املواضيعية اخلاصة بتغري املناخ
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 -12نظر اجمللس يف ما صدر من عن جلنة الربانمج يف دور ا الثالثة والثالثني بعد املائة من توصيات بشأن اسرتاتيجية
املنظمة اخلاصة بتغري املناخ ،وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
رحب ابسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري املناخ للفرتة  2031-2022م تضمينها التوجيهات الصادرة عن دورات
(أ) ّ
األجهزة الرائسا ا ا ا ا ااية املعنية ،مثل الدورة الثامنة والسا ا ا ا ا ااتني بعد املائة للمجلس واملؤمترات اإلقليمية للمنظمة يف عام
 2022والدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج ،وأعرب عن تقديره للعملية التشا اااورية املفتوحة والواسا ااعة
النطاق والشاملة والشفافة اليت اعتُمدت لغرض إعداد االسرتاتيجية؛
(ب) وش ا ا ا ّدد على أمهية مراعاة الوالية املنوطة ابملنظمة وميز ا النس ا ا اابية والس ا ا ااياقات واألولوايت والقدرات احملددة على
الصعيد العاملي وعرب األقاليم والبلدان وعلى الصعيد احمللي لدى تنفيذ االسرتاتيجية؛
(ج) وأ ّكد ضرورة وجود آليات على املستوايت الدولية واإلقليمية والوطنية وشبه الوطنية لتشاطر املعلومات والتجارب
يف جمال تنفيذ االسرتاتيجية وخطة عملها؛
أقر أبن النظم الزراعية والغذائية املس ااتدامة ابتت حتظى ابعرتاف ويتم اعتمادها على نطاق واسا ا ابعتبارها جزًا
(د) و ّ
لتغري املناخ ،وسا الّ الض ااو على أمهية اس ااتكمال جهود البلدان ودعمها للتص اادي لتغري املناخ
ال يتجزأ من احلل ّ
يف النظم الزراعية والغذائية؛

 8الوثيق ااة  ،CL 170/4 Rev.1والفقرة  8من الوثيق ااة  ،CL 170/11والفقراتن  35و 36من الوثيق ااة  ،C 2023/14والفقراتن  34و 35من الوثيق ااة
 ،C 2023/15والفقرات من  44إىل  46من الوثيقااة  ،C 2023/16والفقراتن  23و 24من الوثيقااة  ،C 2023/17والفقرات من  73إىل  77من الوثيقااة
 ،C 2023/18والفقرات من  19إىل  28من الوثيقة  ،C 2023/LIM/1والوثيقة  ،CL 170 PV/3والوثيقتان  CL 170 PV/4وCL 170/PV/10
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(ه) وس ا ا ا الّ الضا ا ا ااو على التكامل واالتسا ا ا اااق والتآزر اللذين تتسا ا ا اام هبما اس ا ا ا ارتاتيجية املنظمة اخلاصا ا ا ااة بتغري املناخ
واسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار ،إضافةً إىل اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات
الزراعية ،اليت ميكنها أن تكون ،من خالل ارتباطها الوثيق وتكافلها املتبادل ،مبثابة حمرك رئيسااي لتعزيز االسااتدامة
والقدرة على الصمود ضمن النظم الزراعية والغذائية؛
أقر اس ا ا ا ارتاتيجية املنظمة
(و) واتّفق م التوصا ا ا اايات الصا ا ا ااادرة عن جلنة الربانمج يف دور ا الثالثة والثالثني بعد املائة ،و ّ
اخلاصا ااة بتغري املناخ للفرتة  ،2031-2022اليت جرى تعديلها خالل الدورة السا اابعني بعد املائة للمجلس 9،وأبرز
فعال.
أمهية تعبئة موارد إضافية ووض خطة عمل لتنفيذ هذه االسرتاتيجية على حنو ّ

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املواضيعية للعلوم واالبتكار
-13
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رحب اجمللس ابلوثيقة  CL 170/5بعنوان اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار ،كما أنه:
ّ

رحب مببادرة وضا ا ا ا ا ا ا ّأول اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية للمنظمة على اإلطالق للعلوم واالبتكار ،ويتمثل هدفها العام يف تعزيز
(أ) ّ
قدرات املنظمة على تنفيذ إطارها االس ارتاتيجي للفرتة  2031-2022وحتقيق أهداف التنمية املسااتدامة من خالل
العلوم واالبتكار؛
(ب) وأعرب عن تقديره للعملية الشاملة والشفافة والتشاورية اليت أفضت إىل وض هذه االسرتاتيجية؛
(ج) وسلّ الضو على الرواب التكاملية والتآزرية القائمة بني اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار واسرتاتيجية املنظمة
اخلاص ا ااة بتغري املناخ واس ا ا ارتاتيجية املنظمة اخلاص ا ااة إبش ا ا اراك القطاع اخلاص م اس ا ا ارتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع
الفعال؛
البيولوجي عرب القطاعات الزراعية ،وش ّدد على أمهية العلوم واالبتكار يف تنفيذ العمل ّ
(د) وش ّدد على أمهية توطيد الرواب م آليات التفاعل بني العلوم والسياسات؛

(ه) وأش ا ا ا ا ااار إىل أمهية زايدة االس ا ا ا ا ااتثمارات وتعزيز عملية تعبئة املوارد املالية ،مبا يف ذلك من خالل الشا ا ا ا ا اراكات بني
القطاعني العام واخلاص؛
(و) واتفق م التوص ا اايات الص ا ااادرة عن جلنة الربانمج يف دور ا الثالثة والثالثني بعد املائة ،وص ا ااادق على اسا ا ارتاتيجية
11
املنظمة للعلوم واالبتكار اليت جرى تعديلها خالل الدورة السبعني بعد املائة للمجلس؛
فعال.
(ز) وأبرز أمهية وض خطة عمل لتنفيذها على حنو ّ

 9كما ترد ضمن املرفق جيم.
 10الوثيقااة  ،CL 170/5والفقرات من  9إىل  11من الوثيقااة  ،CL 170/11والفقرات من  32إىل  34من الوثيقااة  ،C 2023/14والفقراتن  36و 37من
الوثيقااة  ،C 2023/15والفقرات من  41إىل  43من الوثيقااة  ،C 2023/16والفقراتن  21و 22من الوثيقااة  ،C 2023/17والفقرات من  67إىل  72من
الوثيقة  ،C 2023/18والفقرات من  14إىل  18من الوثيقة  ،C 2023/LIM/1والوثيقتان  CL 170 PV/2وCL 170/PV/10
 11على النحو الوارد ضمن املرفق دال.
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أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة
12
ضمن نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)
رحب ابالس ا ااتعراض والتقييم
 -14ذ ّكر اجمللس ابلقرار والتوص ا اايات الص ا ااادرة عن دورته التاس ا ااعة والس ا ااتني بعد املائة ،و ّ
الشاملني الواردين يف الوثيقة  CL 170/6بعنوان أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات
الصلة الواقعة ضمن نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) ،وش ّدد على الدور اهلام الذي تضطل به
املنظمة ،ضمن منظومة األمم املتحدة ،ملعاجلة أتثريات الصراع على األمن الغذائي والزراعة يف العامل.
 -15وطلب اجمللس إىل املنظمة مواص ا االة رص ا ااد األوض ا اااع عن كثب وتزويد األعض ا ااا ابنتظام مبعلومات حم ّدثة ،مبا يف
ذلك من خالل الصفحة اإللكرتونية على موق املنظمة امل صصة لألزمة يف أوكرانيا.
 -16وعالوة على ذلك ،طلب اجمللس إىل املنظمة تقييم أتثريات الصا ا ا ا ا ا اراع على األمن الغذائي يف بتلف األقاليم ،م
توفري بياانت ومعلومات تستهدف بوجه خاص كل إقليم.
ورحب اجمللس ابملعلومات احمل ّدثة اليت ق ّدمتها املنظمة بشااأن خطتها لالسااتجابة الس اريعة خالل الفرتة املمتدة بني
-17
ّ
مارس /آذار وديس ا ا ا ا ا اامرب/كانون األول  2022واليت تندرج يف إطار املراجعة الش ا ا ا ا ا اااملة للندا العاجل الذي وجهته األمم
مشريا إىل احلاجة إىل مزيد من املوارد املالية ،ودعا اجلهات املاحنة إىل زايدة التمويل خلطة االستجابة هذه.
املتحدةً ،
 -18وشا ا ا ا ا ا ا ّدد اجمللس على أمهية إبقا جتارة املدخالت واملنتجات الغذائية والزراعية مفتوحة من أجل تدارك التأثريات
السلبية على األمن الغذائي العاملي وجتنّب فرض حواجز جتارية هبذا الصدد.
يدا من املعلومات ،وش ّدد على
 -19وأعرب اجمللس عن تقديره القرتاحات املنظمة على مستوى السياسات ،وطلب مز ً
ضا ا ا اارورة أن يتم التصا ا ا اادي ،على املسا ا ا ااتويني احمللي والعاملي ،للم اطر النامجة عن الص ا ا ا اراع يف أوكرانيا .وأعرب عن أتييده
للعمل ،ابلتنسا اايق والتعاون م سا ااائر هيئات األمم املتحدة واألجهزة املعنية ،ال سا اايما الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
واملؤسسات املالية الدولية ،على التوس يف دراسة:
(أ) تيسري إنشا مرفق لتمويل الواردات الغذائية مبا يتماشى م والية املنظمة؛
(ب) وتعزيز احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛
(ج) وتقييم احتياجات االستثمار يف إعادة بنا قطاع الزراعة وتعافيه يف أوكرانيا؛
(د) ومعاجلة باطر األمراض احليوانية املصدر؛
(ه) ومحاية صحة احليوان ،خاصة من خالل هنج "صحة واحدة؛
(و) وتقييم انعدام األمن الغذائي يف الفرتة  2023-2022على املس ا ا ا ا ا ااتويني الوطين وش ا ا ا ا ا اابه الوطين يف البلدان النامية
املعرضة آلاثر الصراع القائم بني أوكرانيا واالحتاد الروسي؛
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(ز) وتشجي االست دام الفعال لألمسدة ،مبا يف ذلك من خالل خرائ الرتبة ،وممارسات اإلدارة املستدامة للرتبة ،يف
سياق مدونة السلوك الدولية اليت أعد ا املنظمة بشأن است دام األمسدة وإدار ا على حنو مستدام؛
(ح) واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية.

معلومات حم ّدثة عن استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد:19-
13
التحول
البناء من أجل ّ
رحب اجمللس ابلوثيقة  CL 170/7بعنوان حتديث بش ااأن اس ااتجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد:19-
-20
ّ
البنا من أجل التحوّل ،وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
(أ) ذ ّكر بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  264/76الصا ا ا ا ا ا ااادر بتاريخ
الغذائي العاملي"؛

23

مايو/أاير  " ،2022حالة انعدام األمن

علما ابس ا ااتمرار التأثري الس ا االة جلائحة كوفيد 19-واالختالالت الراهنة النامجة عنها ،على النظم الغذائية
(ب) وأحاط ً
حول العامل؛
(ج) وشا ا ا ّدد على الدور احلاس ا اام الذي تض ا ااطل به املنظمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية م العمل يف الوقت ذاته
ورحب ابلنتائج اليت حققتها املنظمة عن طريق برانجمها الشا ا ا ا ااامل
على تعزيز النظم الزراعية والغذائية املسا ا ا ا ااتدامةّ ،
لالس ااتجابة جلائحة كوفيد 19-والتعايف منها وجماالت العمل الس اابعة ذات الص االة ،مبا يش اامل التوازن اجلغرايف يف
تقدمي املساعدة إىل األعضا يف إطار هذا الربانمج؛
(د) وأعرب عن قلقه إزا اتسااع الفجوة بني اجلنسااني وتفاقم انعدام األمن الغذائي يف صاافوف النسااا كنتيجة لتفشاي
فضال عن الرتاج الشديد يف سياسات التغذية ،وال سيما برامج التغذية املدرسية؛
جائحة كوفيدً ،19-
(ه) وطلب إىل املنظمة أن تواصاال رصااد أتثري جائحة كوفيد 19-الراهنة على األمن الغذائي العاملي ،مبا يشاامل حتليل
أتثريها على النظم الزراعية والغذائية ،أي على سالسل اإلمدادات ،وصغار املزارعني واملزارعني األسريني ،والنسا
والشباب ،والسكان األصليني وغريهم من الفئات الضعيفة؛
اج املنظمة على تعزيز وتعبئة املزيد من الدعم ،مبا يف ذلك الدعم املايل ،من أجل هنج صا ااحة واحدة ضا اامن
(و) وشا ا ّ
الوالية املنوطة ابملنظمة؛
علما مببادرة األمني العام لألمم املتحدة املتمثلة يف إنش ا ا ااا فريق االس ا ا ااتجابة لألزمات العاملية املعين ابملواد
(ز) وأحاط ً
وشج املنظمة على مواصلة مشاركتها الفاعلة ضمن هذا الفريق ،وذلك بوسائل ع ّدة
الغذائية والطاقة والتمويلّ ،
منها توفري معلومات عن أسعار األغذية والتقلبات يف األسواق والعوامل اليت تؤثر يف هذه االجتاهات؛
(ح) وشا ا ا ا ا ا ّدد على أمهية التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وس ا ا ا ا ااائر اهليئات املعنية داخل منظومة األمم
املتحدة؛
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(ط) وأقّر أبمهية التجارة ل إلس ا ا ا ا ا ااهام يف توافر األغذية وإمكانية احلص ا ا ا ا ا ااول عليها والقدرة على حتمل كلفتها ،وكذلك
استقرار األسواق واحلد من التقلبات الشديدة ألسعار األغذية ،وذ ّكر وشدد على أمهية أن يقوم األعضا  ،متاشيًا
م قواعاد منظماة التجاارة العااملياة ووف ًقاا اللتزاماا م مبوجاب اتفااقاات منظماة التجاارة العااملياة ،بتص ا ا ا ا ا ااحي القيود
والتشااوهات التجارية غري املربرة ومن حدوثها ،إضااافة إىل إزالة احلواجز غري الضاارورية وغري املربرة أمام التجارة يف
األسواق الزراعية وعدم إنشائها؛
رحب مبسا ا ا ا ا ا ااامهة فريق املهام املش ا ا ا ا ا اارتك بني االحتاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة واملعين آباثر جائحة
(ي) وإذ ّ
شج املنظمة وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني على دعم
كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية يف أفريقياّ ،
وتعاوان.
مشوال
هذا املنرب املتعدد الشركا وتعزيز أدائه من أجل تنسيق أكثر ً
ً

معلومات حم ّدثة عن مبادرة العمل ي ًدا بيد

14

-21

رحب اجمللس ابلوثيقة  CL 170/8بعنوان مبادرة العمل يدًا بيد ،وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
ّ

بلدا ،م انضا ا اامام سا ا اابعة بلدان منذ نوفمرب/تش ا ا ارين
(أ) أثىن على ارتفاع عدد البلدان املشا ا اااركة يف املبادرة ليبلغ ً 52
الثاين 2021؛
ورحب ابلسبل اليت تست دمها البلدان املشاركة يف املبادرة لالستفادة منها من أجل تعزيز الربامج القائمة وتسري
(ب) ّ
وترية تنفيذها أو وض ا ا ا ا برامج جديدة ،وبنا القدرات الوطنية وتعزيز األخذ بزمام جهود التنمية املسا ا ا ااتدامة على
الصعيد الوطين؛
(ج) وش ا ا ا ا ا ّدد على ض ا ا ا اارورة احلرص على موا مة املبادرة م خطة التنمية املس ا ا ا ااتدامة لعام  2030وإطار األمم املتحدة
للتعاون من أجل التنمية املستدامة والربجمة املشرتكة ضمن منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛
علما ابلتحدايت اهلائلة اليت تواجهها البلدان املش اااركة يف املبادرة ،وال س اايما تلك اليت تش ااهد صا اراعات،
(د) وأحاط ً
وأعرب عن تقديره ملرونة املبادرة وسرعة استجابتها؛
األولية اليت
علما ابلتقدم احملرز يف إنش ا ا ا ا ا ااا لوحة حتّكم لتتب تنفيذ الربامج وأتثريها ،مبا يش ا ا ا ا ا اامل البياانت ّ
(ه) وأخذ ً
األولية للمنص ااة ،وتطلّ إىل تلقي معلومات بش ااأن املرحلة التالية
قدمتها س اابعة بلدان ومتت إاتحتها على الواجهة ّ
من عملية وض لوحه التحكم هذه؛
رحب بتوسا ااي نطاقها
(و) وهنّأ املنظمة على التنويه الذي حظيت به املنصا ااة اجلغرافية املكانية على املسا ااتوى العاملي و ّ
يدا من البلدان؛
لكي تشمل مز ً
ونوه ابلتق ّدم احملرز يف وضا ا اسا ارتاتيجية تواص اال عاملية لتعميق املش اااركة وإقامة شا اراكات على املس ااتوايت العاملية
(ز) ّ
والوطنية وشبه الوطنية؛

14
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(ح) وتطلّ إىل االسا ا ا ا ا ااتمرار يف تلقي معلومات حم ّدثة منتظمة عن املبادرة ،مبا يف ذلك معلومات حم ّدثة إضا ا ا ا ا ااافية عن
املنصا ا ا ا ااة اجلغرافية املكانية ،وتوخي الشا ا ا ا اافافية بشا ا ا ا ااأن التمويل ،م أتكيد اإلدارة على أ ّن ذلك لن تكون له أي
أتثريات على امليزانية العادية املتفق عليها.

تقارير املؤمترات اإلقليمية

15

 -22اس ااتعرض اجمللس تقارير املؤمترات اإلقليمية اخلمس ااة 16فض االً عن املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الش اامالية
واليت انعقدت خالل الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين ومايو/أاير .2022

17

أقر اجمللس التوص ا اايات املتعلقة مبس ا ااائل الربانمج وامليزانية م مراعاة تنفيذ التوص ا اايات اخلاص ا ااة بكل من األقاليم
 -23و ّ
ضمن اإلقليم املعين.

تقارير جلان اجمللس
تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة احلادية
والتسعني بعد املائة للجنة املالية 16( 18و 17و 20مايو/أاير )2022
أقر اجمللس تقرير االجتماع املش اارتك بني الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة احلادية والتس ااعني
-24
ّ
بعد املائة للجنة املالية ،وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
رحب بتوصاايات التقييم املشاارتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما واسااتجابته املنسااقة ،وأبرز أمهية
(أ) ّ
توثيق التعاون االسا ا ارتاتيجي بينها ض ا اامن الس ا ااياق األوسا ا ا لألمم املتحدة ومبا يتماش ا ااى م عملية إعادة التنظيم
اجلارية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛
(ب) وتطلّ إىل اختتام االس ا ا ااتعراض الذي جيريه األعض ا ا ااا من خالل املش ا ا اااورة املس ا ا ااتمرة حول املعايري املتعلّقة بتوزي
بص ا اصا ااات موارد برانمج التعاون التقين داخل األقاليم ويف ما بينها ،وحتديث اخلطوط التوجيهية التشا ااغيلية ،بنا ً
على إمجاع األعضا  ،لكي يتم عرضهما واعتمادمها يف الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر؛
عني منظمة األغذية والزراعة كجهة مض ا ا ا ا ا اايفة ملركز تنس ا ا ا ا ا اايق النظم
(ج) والحظ أن األمني العام لألمم املتحدة قد ّ
الغذائية لألمم املتحدة ابلنيابة عن منظومة األمم املتحدة ،وطلب من املنظمة إجرا مش ا ا ا ا ا اااورات ش ا ا ا ا ا اااملة م
األعض ا ااا بش ا ااأن عملها ،مبا يف ذلك اإلجرا ات املتعلقة بدعم األعض ا ااا يف تنفيذ املس ا ااارات املتعلقة بنظمهم

15

الا ااواثئا ااق

 C 2023/14و C 2023/15و C 2023/16و C 2023/17و C 2023/18و C 2023/LIM/1و CL 170 PV/5وCL 170/PV/6

و CL 170/PV/9وCL 170/PV/10
16
17
18

إن االحتاد الروسي وبيالروسيا يناأاين بنفسهما عن الفقرة  30والفقرة ( 40س) من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب.
إن االحتاد الروسي وبيالروسيا يناأاين بنفسهما عن تقرير الدورة السابعة للمؤمتر غري الرمسي ألمريكا الشمالية.
الواثئق CL 170/10؛ وCL 170/17؛ و CL 170/PV/6وCL 170/PV/10

9
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الغذائية الوطنية ،وطلب كذلك من املنظمة أن تقوم بصورة منتظمة إببالغ األعضا آبخر املستجدات املتعلقة
ابلعمل وآلية التمويل ذات الصلة؛
(د) ودعااا اإلدارة إىل تزويااده ابملزيااد من املعلومااات عن أطر الربجمااة القطريااة للمنظمااة يف دورتااه احلاااديااة والس ا ا ا ا ا اابعني
بعد املائة ،حسب االقتضا .

تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج ( 20-16مايو/أاير )2022

19

 -25اسا ا ا ااتعرض ،اجمللس تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج ( 20-16مايو/أاير  ،)2022ابسا ا ا ااتثنا
تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2021-2020واسرتاتيجية املنظمة املواضيعية اخلاصة بتغري املناخ واسرتاتيجية املنظمة املواضيعية
اخلاصا ا ااة ابلعلوم واالبتكار وحوكمة األنشا ا ااطة اإلحصا ا ااائية واألنشا ا ااطة األخرى املتصا ا االة ابلبياانت ملنظمة األغذية والزراعة
وموا متها م سياسا ا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية اليت مت حبثها يف إطار بنود أخرى من جدول
األعمال.
-26

وإ ّن اجمللس:

(أ) ّنوه ابملاذكرة املفااهيمياة 20عن أنواع منتجاات منظماة األغاذياة والزراعاة وطرق إعادادهاا ،اليت تقا ّدم توجيهاات غري
شج إجرا مشاورات شاملة وشفافة م
حصرية بشأن ممارسات املنظمة يف ما يتعلق أبنواع منتجات املنظمة ،و ّ
األعضا عندما تكون طرق إعداد منتجات املنظمة غري واضحة ،وال سيما لضمان مشاركة األعضا على النحو
املناسب يف االسرتاتيجيات وخط العمل اليت ميكن اعتبارها أداة توجيهية عملية لتوجيه األعضا ؛
(ب) وأيّد ص ا اياغة خطة عمل مشا اارتكة لصا ااحة واحدة من جانب الش ا اراكة الرابعية (منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة
الص ا ا ااحة العاملية ،واملنظمة العاملية لص ا ا ااحة احليوان ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة) بقيادة منظمة األغذية والزراعة،
ومشاركتها املتواصلة يف املبادرات واهلياكل اخلاصة بنهج "صحة واحدة"؛
علما م التقدير مبا أحرز من تقدم وإجنازات يف تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع
(ج) وأحاط ً
اخلاص للفرتة 2025-2021؛
ورحب بتقييم مسااامهة املنظمة يف توافر املياه وخدمات الصاارف الصااحي للجمي وإدار ا إدارة مسااتدامة (اهلدف
(د) ّ
ورد اإلدارة ،وأ ّكد على األمهية الكربى اليت تكتس اايها اإلدارة املس ااتدامة للموارد
 6من أهداف التنمية املس ااتدامة) ّ
املائية ابلنساابة إىل الوالية األساااسااية املنوطة ابملنظمة؛ وال ساايما من خالل تشااجي إجرا األجهزة الرائسااية املعنية
ملناقشات يف هذا الصدد.
أقر اجمللس التوص ا ا ا ا ا اايات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج،
 -27وم هذه املالحظاتّ ،
بشأن البنود غري املذكورة أعاله.
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تقارير الدورة التاسعة والثمانني بعد املائة ( 17ديسمرب/كانون الثاين  )2021والدورة التسعني
بعد املائة ( 18فرباير/شباط  )2022والدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنـة املالية
21
( 20-16مايو/أاير )2022
 -28اسا ااتعرض اجمللس تقارير الدورة التاسا ااعة والثمانني بعد املائة والدورة التسا ااعني بعد املائة والدورة احلادية والتسا ااعني
بعد املائة للجنة املالية ،ابستثنا إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضا املت لفة عن دف اشرتاكا ا املالية للمنظمة
واالستعراض الذي جتريه وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة لشؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة ،اللذين
مت حبثهما ضمن بندين منفصلني من جدول األعمال.
-29

وإ ّن اجمللس:

(أ) دعا الدول األعضا كافةً إىل دف اشرتاكا ا املقررة يف موعدها وابلكامل؛
وحث اإلدارة على مواصلة جهودها لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية؛
(ب) ّ
(ج) ووافق على متديد والية السيد  Fayezul Choudhuryيف جلنة اإلشراف االستشارية يف املنظمة ّملرة أخرية مد ا
ثالث سنوات إضافية وعلى اقرتاح حتديث اختصاصات اللجنة؛
(د) وإذ أشااار إىل أمهية الرقابة الداخلية ،على حنو ما ورد يف التقرير الساانوي للمفتش العام لساانة  ،2021طلب تعزيز
اإلشراف الداخلي ال سيما يف املناطق العالية امل اطر ويف املكاتب امليدانية.
أقر اجمللس التوصيات الواردة يف تقارير الدورة التاسعة والثمانني بعد املائة والدورة التسعني
 -30وم هذه املالحظاتّ ،
بعد املائة والدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية ،بشأن البنود غري املذكورة أعاله.

تقريـر الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( 23-21مارس/آذار )2022

22

 -31اسااتعرض اجمللس تقرير الدورة اخلامسااة عشاارة بعد املائة للجنة الشااؤون الدسااتورية والقانونية ( 23-21مارس/آذار
 )2022ابسااتثنا حوكمة األنشااطة اإلحصااائية واألنشااطة األخرى املتصاالة ابلبياانت ملنظمة األغذية والزراعة وموا متها م
سااياسااا ا املشاارتكة بشااأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية وإعادة املؤمتر حقوق التصااويت للدول األعضااا املت لفة
عن دف اشرتاكا ا املالية للمنظمة ،اللذين مت حبثهما ضمن بندين منفصلني من جدول األعمال:
-32

وإ ّن اجمللس:

ّنوه ابملذكرة املفاهيمية 23عن أنواع منتجات منظمة األغذية والزراعة وطرق إعدادها واليت تتض ا اامن توجيهات غري
(أ)
شج على عقد مشاورات شاملة وشفافة م األعضا
مسهبة حول املمارسة املتبعة يف املنظمة ابلنسبة إىل أنواع منتجا ا و ّ
21
22
23
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حرصا على ضمان مشاركة األعضا يف االسرتاتيجيات
حيثما تكون وسائل تطوير منتجات املنظمة غري واضحة ،ال سيما ً
وخط العمل اليت ميكن اعتبارها أداة توجيهية عملية لكي يسرتشد هبا األعضا ؛
علما ابخلطوات اإلجرائية اليت تنطوي عليها عملية تغيري تسمية املؤمتر اإلقليمي ألورواب.
(ب) وأحاط ً
-33

خيص توصيات حمددة يف التقرير ،قام اجمللس مبا يلي:
ويف ما ّ

(أ) ّقرر تعديل البند  6-13-301من النظام األساااسااي للموظفني لتغيري تساامية برانمج املوظفني الفنيني املعاونني إىل
برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني ،على حنو ما أوصت به جلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛
(ب) ووافق على أنه ينبغي تنقي ساياساة محاية البياانت ملعاجلة املساائل التالية )1( :تعزيز الصاياغة اليت تعرب عن شارط
املوافقة اإلجيابية ،م توضي احلاالت اليت ميكن فيها االعتماد بشكل استثنائي على املوافقة الضمنية ،مبا يشمل
وض ا حدود للمدة اليت ميكن أن تش ا ّكل فيها املوافقة الضاامنية أسااا ًس اا ملعاجلة البياانت؛ ( )2وتوضااي الصااالت
القائمة بني األجهزة الداخلية اليت تُعىن حبماية البياانت والبياانت بص ا ا ا ا ا ااورة عامة ،من خالل التعاريف الواردة يف
امللحق األول ابلسياسة على سبيل املثال؛ ( )3ومتكني جلنة اإلشراف االستشارية التابعة للمنظمة من أدا وظيفة
إشا اراف مس ااتقلة يف ما خيص محاية البياانت؛ ( )4وأن تعكس س ااياس ااة محاية البياانت حقوق أص ااحاب البياانت
الذين ليسوا جهات مزودة هلا.
استنادا إىل توصيات
(ج) ووافق على وجوب إصدار سياسة محاية البياانت هبدف تنفيذها يف وقت مبكر ،وتنقيحها
ً
جلنة الش ا ااؤون الدس ا ااتورية والقانونية ،وأنه ينبغي عقد مش ا اااورات غري رمسية م األعض ا ااا على حنو ما أوص ا اات به
اللجنة؛
(د) وطلب من الرئيس املسااتقل للمجلس إجرا مشاااورات غري رمسية م األعضااا يف املنظمة بشااأن مشاااركة املراقبني
من القطاع اخلاص يف جلسات األجهزة الرائسية للمنظمة ،يف ضو موافقة اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد
املائة على اس ا ارتاتيجية املنظمة إلش ا اراك القطاع اخلاص للفرتة  ،2025-2021وال سا اايما اللتماس إيضا اااحات من
األعض ا ااا بش ا ااأن اهتمامهم إبنش ا ااا ص ا اافة مراقب دائم لكياانت القطاع اخلاص؛ هبدف تقدمي اقرتاح ليوافق عليه
اجمللس عن طريق جلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛
(ه) ووافق على أنه ،ريثما تصدر نتائج هذه املشاورات غري الرمسية للرئيس املستقل للمجلس وأي قرارات هبذا الصدد
من جانب اجمللس أو املؤمتر ،حسب املقتضى ،يستمر تطبيق الرتتيبات امل صصة احلالية حبسب كل حالة.
-34

أقر اجمللس التوصيات الواردة يف التقارير بشأن البنود غري املذكورة أعاله.
وم هذه املالحظاتّ ،

12
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املسائل املتعلقة ابحلوكمة
مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام

24

 -35ح ّدد اجمللس الفرتة املمتدة من األول من ديسا اامرب/كانون األول  2022وحىت  28فرباير/شا ااباط  2023بوصا اافها
الفرتة اليت ميكن خالهلا للدول األعضا تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام.

حوكمة األنشطة اإلحصائية واألنشطة األخرى املتصلة ابلبياانت ملنظمة األغذية والزراعة
25
ومواءمتها مع سياساهتا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية
 -36اس ا ا ااتعرض اجمللس تقريري الدورة اخلامس ا ا ااة عش ا ا اارة بعد املائة للجنة الش ا ا ااؤون الدس ا ا ااتورية والقانونية والدورة الثالثة
والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج خبصا ا ااوص حوكمة األنشا ا ااطة اإلحصا ا ااائية واألنشا ا ااطة األخرى املتصا ا االة ابلبياانت ملنظمة
األغذية والزراعة وموا متها م سياسا ا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية.
-37

وإ ّن اجمللس:

أقر ابإليضاحات بشأن اقرتاح حتسني التنسيق الداخلي لألنشطة اإلحصائية للمنظمة وغريها من أنشطة البياانت
(أ) ّ
املتصا ا االة ابإلحصا ا ااا ات ،وخباصا ا ااة يف ما يتعلق مبوا متها م سا ا ااياسا ا ااات املنظمة حلماية البياانت وحقوق امللكية
الفكرية؛
(ب) وأ ّكد من جديد أمهية العمل اإلحصائي للمنظمة والدور احلاسم الذي يؤديه.
-38

ويف ما يتعلق بتوصيات حمددةّ ،قرر اجمللس ما يلي:

(أ) الطلب إىل اإلدارة مواص ا االة حتس ا ااني أعماهلا يف جمال حوكمة األنش ا ااطة اإلحص ا ااائية واألنش ا ااطة األخرى املتص ا االة
ببياانت املنظمة ،لتحسني التنسيق على املستوى الداخلي لألنشطة اإلحصائية اليت تضطل هبا املنظمة وتوضي
الرواب القائمة بني اهلياكل الداخلية املعنية مبسألة محاية البياانت وحوكمة البياانت واإلحصا ات ،والبياانت؛
(ب) وطلب احلصا ااول على معلومات حمدثة عن موا مة األنشا ااطة اإلحصا ااائية للمنظمة م سا ااياسا ااا ا اخلاصا ااة حبماية
البياانت ،فور صدور هذه السياسات؛
(ج) والطلب إىل املنظمة توفري معلومات حم ّدثة بصا ااورة دورية عن مضا اامون البياانت واألدوات واملنصا ااات اإلحصا ااائية
لدى املنظمة واست دامها وخصائصها الفنية ،وذلك عن طريق أجهز ا الرائسية واملشاورات الفنية غري الرمسية.
-39

أقر اجمللس التوصيات الواردة يف التقريرين بشأن البنود غري املذكورة أعاله.
وم هذه املالحظاتّ ،
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 CL 170/14و CL 170/PV/8وCL 170/PV/10

الواثئق
ال ااوثا ايا اقا ا ااة

25
 ،CL 170/18والا افا اق اارة
 CL 170/PV/7و CL 170/PV/9وCL 170/PV/10

12

م اان ال ااوثا ايا اقا ا ااة  ،CL 170/11والا افا اقا ارات م اان

27

إىل

30

م اان ال ااوثا ايا اقا ا ااة  ،CL 170/13وال ااواثئ ااق

13

CL 170/REP

حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة
26
( 29نوفمرب/تشرين الثاين  4 -ديسمرب/كانون األول )2021
علما حبالة تنفيذ القرارات الصااادرة عن دورته الثامنة والسااتني بعد املائة ( 29نوفمرب/تش ارين الثاين -
 -40أخذ اجمللس ً
 4ديسمرب/كانون األول .)2021

إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

27

 -41أشا ااار اجمللس إىل الوثيقة  CL 170/19بعنوان إعادة املؤمتر حقوق التصا ااويت للدول األعضا ااا املت لّفة عن دف
اشرتاكا ا املالية للمنظمة ،والوثيقة  CL 170/21بعنوان تقريا ا اار الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية
والقانونية (روما 8 ،يونيو/حزيران )2022؛
(أ) وأعرب عن تقديره للمشا اااورات املفتوحة والشا اافافة اليت عقدها الرئيس املسا ااتقل للمجلس حول هذه املسا ااألة وما
توصلت إليه من نتائج؛
(ب) وإذ أشااار إىل مشااروع قرار املؤمتر الذي انقشااته جلنة الشااؤون الدسااتورية والقانونية يف دور ا السااادسااة عشاارة بعد
املائة ،طلب إىل الرئيس املستقل للمجلس مواصلة املشاورات غري الرمسية م األعضا وصوالً إىل توافق يف اآلرا
قبل تقدمي نس ة حمدثة من قرار املؤمتر لكي يستعرضها اجمللس من خالل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة
املالية ،هبدف عرض مشروع القرار على املؤمتر يف دورته الثالثة واألربعني للموافقة عليه.

استئناف االستعراض الذي جتريه وحدة التفتيش املشرتكة يف األمم املتحدة لشؤون اإلدارة
28
والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة
علما ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  CL 170/20بعنوان معلومات حمدثة عن االس ا ا ا ا ا ااتعراض الذي
 -42أخذ اجمللس ً
جتريه وحدة التفتيش املشاارتكة يف األمم املتحدة لشااؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة واملعلومات املقدمة على

البوابة اخلاصة ابألعضا .

 -43ومتاشايًا م اإلجرا ات املتبعة داخل وحدة التفتيش املشارتكة ،وإذ أشاار اجمللس م التقدير إىل أتكيد اإلدارة أبهنا
ستستمر يف التعاون بشكل اتم م وحدة التفتيش املشرتكة ،طلب إىل اإلدارة أن تعرب خطيًا عن رغبتها يف أن يتم أتكيد
إعادة ترتيب استعراض شؤون اإلدارة والتنظيم م وحدة التفتيش املشرتكة يف أقرب وقت ممكن يناسب وحدة التفتيش.
 -44وطلب اجمللس إىل اإلدارة أن ت ّزود األعضا بشكل منتظم مبعلومات حمدثة عن التقدم احملرز هبذا الشأن م وحدة
التفتيش املشرتكة.
 CL 170/LIM/3و CL 170/PV/8وCL 170/PV/10

 26الواثئق
 27الوثيقت ا ااان  CL 170/19و ،CL 170/21والفقراتن  15و 16من الوثيق ا ااة
والوثيقتان  CL 170/PV/8وCL 170/PV/10
 28الواثئق  CL 170/20و CL 170/PV/8وCL 170/PV/10

 ،CL 170/12والفقرات من

34

إىل

37

من الوثيق ا ااة ،CL 170/13

14
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املسائل األخرى
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة
29
واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2023-2022
 -45وافق اجمللس على اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائس ا ا ااية للمنظمة للفرتة  2023-2022على النحو الوارد
يف املرفق ها هبذا التقرير.

جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والسبعني بعد املائة للمجلس

30

أقر اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية والسبعني بعد املائة (ديسمرب/كانون األول  )2022على النحو
-46
ّ
الوارد يف الوثيقة  ،CL 170/INF/2وع ّدله طب ًقا ملا قدمه األعضا من تعليقات يف هذه الدورة.

التطورات يف املنتدايت اليت هت ّم والية منظمة األغذية والزراعة
-47

31

اطل اجمللس على مذكرات إحاطة موجزة عن املواضي التالية لإلحاطة فحسب:

(أ) االجتماع اخلامس عش ا ا ا اار ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واملفاوض ا ا ا ااات بش ا ا ا ااأن اإلطار العاملي للتنوع
البيولوجي ملا بعد عام  ،2020والفرتة من الدورة السادسة والعشرين إىل الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف؛
(ب) الرقمنة من أجل التأثري :االسا ا ا ااتفادة من السا ا ا اال العامة الرقمية ملنظمة األغذية والزراعة لتس ا ا ا اري وترية التقدم حنو
حتويل النظم الزراعية والغذائية وحتقيق اهلدف  1من أهداف التنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة من خالل مؤش ا ا ا ا ا اار الفقر الريفي
املتعدد األبعاد؛
(ج) الوقاية من انعدام األمن الغذائي احلاد والتص ا ا اادي له من جذوره – اس ا ا ااتجابة الش ا ا اابكة العاملية ملكافحة األزمات
وحاالت الطوارئ الغذائية.

تعيني ممثل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

32

 -48عمالً أبحكام املادة ( 6ج) من النظام األساسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،
33
حمل
ليحل ّ
أ ّكد اجمللس ،نيابةً عن املؤمتر ،تعيني الس ا ا ا ا ا اايد  ،Jerzy Nowakانئب املمثل الدائم لبولندا لدى املنظمةّ ،
الس ا اايد  ،Vlad Mustaciosuانئب املمثل الدائم الس ا ااابق لرومانيا لدى املنظمة ،كعض ا ااو مناوب ممثل ملؤمتر املنظمة لدى

29
30
31
32
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 CL 170/LIM/1و CL 170/PV/8وCL 170/PV/10

الواثئق
الواثئق  CL 170/INF/2و CL 170/PV/8وCL 170/PV/10
الوثيقة  CL 170/INF/4واملالحق على الويب من  1إىل  3ابلوثيقة CL 170/INF/4؛ والوثيقتان  CL 170/PV/8وCL 170/PV/10
الواثئق  CL 170/LIM/4 Rev.1و CL 170/PV/9وCL 170/PV/10
ينأى االحتاد الروسي بنفسه عن تعيني السيد  ،Jerzy Nowakانئب املمثل الدائم لبولندا لدى منظمة األغذية الزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية.

15
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جلنة املعاشا ا ا ا ا ااات التقاعدية للموظفني للفرتة املتبقية من واليته (من  1يناير/كانون الثاين  2020إىل  31ديسا ا ا ا ا اامرب/كانون
األول  ،)2022يف أعقاب مغادرة السيد  Mustaciosuروما.

مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت

34

 -49أثىن اجمللس على اجلهود اليت يبذهلا الرئيس املسااتقل للمجلس لقيادة املشاااورات غري الرمسية بشااأن مشااروع مدونة
السا ا االوك اخلاصا ا ااة إبجرا ات التصا ا ااويت ،وطلب من الرئيس املسا ا ااتقل للمجلس مواصا ا االة عقد املشا ا اااورات غري الرمسية م
األعضااا وصااوالً إىل توافق يف اآلرا قبل عرض نسا ة حمدثة من مشااروع مدونة الساالوك اخلاصااة إبجرا ات التصااويت على
األجهزة الرائسية امل تصة ،بغية عرض مشروع املدونة على املؤمتر يف دورته الثالثة واألربعني للموافقة عليه.

بيان ممثل هيئيت متثيل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة

35

 -50أدلت الس ا ا ا ا ا اايدة  ،Susan Murrayاألمينة العامة الحتاد موظفي اخلدمات العامة ،ببيان نيابة عن هيئيت متثيل
املوظفني يف املنظمة.
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 CL 170/INF/7و CL 170/PV/9وCL 170/PV/10

الواثئق
الوثيقتان  CL 170/PV/9/وCL 170/PV/10

16
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة السبعني بعد املائة للمجلس
إجراءات الدورة
-1

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-2

انت اب ثالث ااة ناواب للرئياس وتعيياان رئيااس جلن ااة الصياغ ااة واألعضا فيها

املسائل املتعلقة ابلربامج
2021-2020

-3

تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

-4

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املواضيعية اخلاصة بتغري املناخ

-5

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املواضيعية للعلوم واالبتكار

-6

أتثري الص ا اراع بني أوكرانيا وروسا اايا على األمن الغذائي العاملي واملسا ااائل ذات الصا االة الواقعة ضا اامن
نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)

-7

معلومات حم ّدثة عن استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد :19-البنا من أجل التحويل

-8

يدا بيد
معلومات حم ّدثة عن مبادرة العمل ً

تقارير املؤمترات اإلقليمية
-9

املؤمترات اإلقليمية
1-9

تق رير ال اادورة الث اااني ااة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقي ااا (م اااالبو ،غيني ااا االس ا ا ا ا ا ااتوائي ااة،
 14-11أبريل/نيسان )2022

2-9

تقرير الدورة الس ااادس ااة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلس اايا واحملي اهلادئ (دكا ،بنغالديش،
 11-8مارس/آذار )2022

3-9

تقرير الاادورة الثااالثااة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب (لودز ،بولناادا 13-10 ،مااايو/أاير
)2022

4-9

تقرير ال اادورة الس ا ا ا ا ا ا ا ااابع ااة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريك ااا الالتيني ااة والبحر الك ااارية
(كيتو ،اإلكوادور 28 ،مارس/آذار  1 -أبريل/نيسان )2022

5-9

تقرير الدورة الس ااادس ااة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للش اارق األدب (بغداد ،العراق ،اجتماع كبار
املسؤولني  13-10يناير/كانون الثاين  2022واالجتماع الوزاري  8-7فرباير/شباط )2022

6-9

تقرير الدورة الس ا ا ا ا ااابعة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الش ا ا ا ا اامالية (الوالايت املتحدة
األمريكية 14-12 ،أبريل/نيسان )2022
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تقارير جلان اجمللس
-10

تقرير االجتماع املشاارتك بني الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة احلادية والتسااعني
بعد املائة للجنة املالية (مايو/أاير )2022

-11

تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج ( 20-16مايو/أاير )2022

-12

تقارير الدورة التاسا ا ااعة والثمانني بعد املائة ( 17ديسا ا اامرب/كانون الثاين  )2021والدورة التسا ا ااعني بعد
املائة ( 18فرباير/شباط  )2022واحلادية والتسعني بعد املائة للجناة املالية ( 20-16مايو/أاير )2022
1-12

-13

حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات

تقريار الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 23-21مارس/آذار )2022

املسائل املتعلقة ابحلوكمة
-14

مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام

-15

حوكمة األنش ااطة اإلحص ااائية واألنش ااطة األخرى املتص االة ابلبياانت ملنظمة األغذية والزراعة وموا متها
م سياسا ا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية

-16

حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة والس ااتني بعد املائة ( 29نوفمرب/تشا ارين الثاين
 4 -ديسمرب/كانون األول )2021

-17

إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضا املت لّفة عن دف اشرتاكا ا املالية للمنظمة

-18

اسا ااتئناف االسا ااتعراض الذي جتريه وحدة التفتيش املشا اارتكة يف األمم املتحدة لشا ااؤون اإلدارة والتنظيم
يف منظمة األغذية والزراعة

املسائل األخرى
-19

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائس ااية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيس ااية األخرى
يف الفرتة 2023-2022

-20

جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والسبعني بعد املائة للمجلس

-21

التطورات يف املنتدايت اليت ّم والية منظمة األغذية والزراعة

-22

أية مسائل أخرى

1-22

تعيني ممثل ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية

2-22

مدونة السلوك اخلاصة إبجرا ات التصويت

3-22

بيان ممثل جهازي متثيل موظفي منظمة األغذية والزراعة
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املرفق ابء
قائمة الواثئق

CL 170/1 Rev.1

جدول األعمال املؤقت

CL 170/4 Rev.1

بتغري املناخ للفرتة
اخلاصة ّ
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ّ

2031-2022

CL 170/5

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار

CL 170/6

أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة
ضمن نطاق والية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)

CL 170/7 Rev.1

حتديث بشا ا ا ا ا ااأن اسا ا ا ا ا ااتجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد :19 -البنا من أجل
تحول
ال ّ

CL 170/8

يدا بيد
مبادرة العمل ً

CL 170/10

تقرير االجتماع املش ا ا ا ا ا اارتك بني الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة
احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية (روما 16 ،و 17و 20مايو/أاير )2022

CL 170/11

تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج (روما 20-16 ،مايو/أاير )2022

CL 170/12

تقرير الدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية ( 20-16مايو/أاير )2022

CL 170/13

تقري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار الدورة اخلامس ا ا ا ا ااة عش ا ا ا ا اارة بعد املائة للجنة الش ا ا ا ا ااؤون الدس ا ا ا ا ااتورية والقانونية
( 23-21مارس/آذار )2022

CL 170/14

مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام

CL 170/15

تقرير الدورة التاس ا ا ا ا ا ااعة والثمانني بعد املائة للجنة املالية ( 17ديس ا ا ا ا ا اامرب/كانون األول
)2021

CL 170/16

تقرير الدورة التسعني بعد املائة للجنة املالية ( 18فرباير/شباط )2022

CL 170/17

معلومات حم ّدثة عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

CL 170/18

حوكمة األنشا ا ا ااطة اإلحصا ا ا ااائية واألنشا ا ا ااطة األخرى املتصا ا ا االة ابلبياانت ملنظمة األغذية
والزراعة وموا متها م سااياسااا ا املشاارتكة بشااأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية
 اقرتاح لتحسني التنسيق الداخلي وموا مته م سياسات املنظمة بشأن محاية البياانتوحقوق امللكية الفكرية

CL 170/19

إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضا املت لّفة عن دف اشرتاكا ا املالية للمنظمة

19

CL 170/REP

CL 170/20

اس ا ا ااتئناف االس ا ا ااتعراض الذي جتريه وحدة التفتيش املش ا ا اارتكة يف األمم املتحدة لش ا ا ااؤون
اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة

CL 170/21

تقرير الدورة الس ا ا ا ا ا ااادس ا ا ا ا ا ااة عش ا ا ا ا ا اارة بعد املائة للجنة الش ا ا ا ا ا ااؤون الدس ا ا ا ا ا ااتورية والقانونية
(روما 8 ،يونيو/حزيران )2022

سلسلة الواثئق

C 2023

C 2023/8

تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

C 2023/14

تقرير الاادورة الثااانيااة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيااا (ماااالبو ،غينيااا االس ا ا ا ا ا ااتوائيااة،
 14-11أبريل/نيسان )2022

C 2023/15

تقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحملي اهلادئ (دكا ،بنغالديش،
 11-8مارس/آذار )2022

C 2023/16

تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب (لودز ،بولندا 13-10 ،مايو/أاير
)2022

C 2023/17

تقرير الدورة الس ااابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارية
(كيتو ،إكوادور 28 ،مارس/آذار –  1أبريل/نيسان )2022

C 2023/18

تقرير الدورة الس ا ااادس ا ااة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للش ا اارق األدب
(بغداد ،العراق ،اجتماع كبار املسؤولني 13-10 ،يناير/كانون الثاين واالجتماع الوزاري
 8-7فرباير/شباط )2022

C 2023/LIM/1

تقرير الدورة الس ا ااابعة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الش ا اامالية (الوالايت املتحدة
األمريكية 14-12 ،أبريل/نيسان )2022

سلسلة

2021-2020

الواثئق CL 170 INF

CL 170/INF/1

اجلدول الزمين املؤقت

CL 170/INF/2

جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والسبعني بعد املائة للمجلس

CL 170/INF/3

بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضا

CL 170/INF/4

التطورات يف املنتدايت اليت ّم والية منظمة األغذية والزراعة

CL 170/INF/4

امللحق  1على الويب

االجتماع اخلامس عش اار ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واملفاوض ااات بش ااأن
اإلطاار العااملي للتنوع البيولوجي ملاا بعاد عاام  ،2020والفرتة من الادورة السا ا ا ا ا ا ااادسا ا ا ا ا ا ااة
والعشرين إىل الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف
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CL 170/INF/4

امللحق  2على الويب
CL 170/INF/4

امللحق  3على الويب

التحول الرقمي لتحقيق األثر :االسااتفادة من الساال العامة الرقمية لتس اري عجلة التقدم
ّ
حتول النظم الزراعية والغذائية واهلدف  1من أهداف التنمية املس ا ااتدامة من خالل
ابجتاه ّ
مؤشر الفقر املتعدد األبعاد يف األرايف
الوقاية من انعدام األمن الغذائي احلاد والتص ا ا اادي له من جذوره – اس ا ا ااتجابة الش ا ا اابكة
العاملية ملكافحة األزمات وحاالت الطوارئ الغذائية

CL 170/INF/5

اإلجرا ات اخلاصة للمجلس يف دورته السبعني بعد املائة

CL 170/INF/6

مذكرة مفاهيمية عن أنواع منتجات منظمة األغذية والزراعة وطرق إعدادها

CL 170/INF/7

مشروع تقرير الرئيس املستقل للمجلس عن التقدم يف وض مدونة السلوك بشأن التصويت

سلسلة الواثئق

CL 170 LIM

CL 170/LIM/1

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائس ا ا ا ا ا ااية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات
الرئيسية األخرى يف الفرتة 2023-2022

CL 170/LIM/2

حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات حىت  6يونيو/حزيران

CL 170/LIM/3

ح ااال ااة تنفي ااذ القرارات اليت اخت ااذه ااا اجمللس يف دورت ااه الث ااامن ااة والس ا ا ا ا ا ااتني بع ااد امل ااائ ااة
( 29نوفمرب/تشرين الثاين  4 -ديسمرب/كانون األول )2021

CL 170/LIM/4 Rev.1

تعيني ممثلي مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

الواثئق األخرى
القائمة ابملندوبني واملراقبني
CL 170/Draft Report

سلسلة الواثئق

مشروع تقرير اجللسة العامة

CL 170 PV

من  CL 170/PV/1إىل

احملاضر احلرفية للجلسة العامة

CL 170/PV/10

سلسلة الواثئق

CL 170 OD

من  CL 170/OD/1إىل
CL 170/OD/5

برانماج عمال الياوم

2022
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املرفق جيم
بتغري املناخ
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة
اخلاصة ّ
ّ

للفرتة 2031-2022

ّأوًال  -مقدمة

لتغري املناخ بشا ا ا ا ااكل كبري م ارتفاع العدد املقدر لألش ا ا ا ا ا اص الذين
-1
لقد ازدادت احلاجة امللحة إىل التصا ا ا ا اادي ّ
1
تغري املناخ والظواهر
يواجهون اجلوع إىل ما بني  720وً 811
مليوان يف عام  2020واآلاثر امللموس ا ا ا ا ا ااة ابلفعل النامجة عن ّ
املناخية القص ا ااوى على األمن الغذائي والتغذية والفقر .وقد زادت حتدايت األمن الغذائي والتغذية بس ا اابب تفش ا ااي جائحة
كوفيد 19-والتدابري املت ذة الحتوائها 2.وتفيد التحليالت احلالية أبنه لن يتم القض ا ا ااا على اجلوع ومجي أش ا ا ااكال س ا ا ااو
التغذية 3حبلول عام  2030ما مل تُت ذ إجرا ات جريئة ترمي إىل تسا ا ا ا اري وترية التقدم ،ال س ا ا ا اايما من أجل زايدة اإلنتاجية
الزراعية والدخل بشكل مستدام ومعاجلة عدم املساواة يف احلصول على أغذية آمنة ومغ ّذية من أجل أمناط غذائية صحية،
4
م القيام يف الوقت ذاته بتسري العمل املناخي.
وحت ّدد خطة التنمية املس ا ا ا ا ااتدامة لعام  5 2030أهداف التنمية املس ا ا ا ا ااتدامة املتفق عليها عامليًا .ويدعو عقد العمل
-2
من أجل حتقيق أهداف التنمية املسااتدامة إىل إجياد حلول س اريعة ألكرب حتدايت العامل وأكثرها تشاااب ًكا ،اليت تشاامل الفقر
وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية والتصحر .ويذكر تقرير األمني العام
واجلوع وعدم املساواة ّ
لألمم املتحدة بعنوان "خطتنا املش ارتكة" 6أن حتويل النظم الزراعية والغذائية 7هو جمال عمل رئيسااي ،مذ ّكًرا أبن حتويل النظم
الزراعية والغذائية جيب أن يتم بطريقة متسقة ،حبسب االقتضا  ،وف ًقا للسياقات والقدرات الوطنية ،وبنا ً عليها.

 1منظمة األغذية والزراعة ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وبرانمج األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية.2021 .

حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  .2021حتويل النظم الغذائية من أجل األمن الغذائي وحتسني التغذية وتوفري أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة
للجمي  .روما ،منظمة األغذية والزراعةhttps://www.fao.org/3/cb4474ar/cb4474ar.pdf .

 2كما يف احلاشية  1أعاله.
 3منظمة األغذية والزراعة .2021 .الرؤية واالسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية (قيد الطباعة) .اعتمد ا اجمللس يف دورته السادسة
والستني بعد املائة ،على النحو الوارد يف الفقرة (24ب).
 4يُقصد ابلعمل املناخي تكثيف اجلهود الرامية إىل احلد من انبعااثت غازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف م اآلاثر النامجة عن تغري
املناخhttps://sdghelpdesk.unescap.org/learn-more-about-climate-action .
 5األمم املتحدة .2015 .حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  .2030اعتمد ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  25سبتمرب/أيلول .2015
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة .A/RES/70/1
 6األمم املتحدة .2021 .خطتنا املشرتكة :تقرير األمني العام .نيويورك ،األمم املتحدة.
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf

 7يغطي النظام الزراعي والغذائي "مسار الغذا من املزرعة إىل املائدة – مبا يف ذلك فرتة زرعه وصيده وحصاده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واالجتار به
سبيال للمعيشة ،وكل ش ص ونشاط واستثمار وخيار له
وشرائه وإعداده وأكله والت لص منه .كما يشمل املنتجات غري الغذائية اليت تش ّكل بدورها ً
دور يف إيصال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا .ويشمل مصطل "الزراعة" ومشتقاته يف دستور املنظمة ،مصايد األمساك واملنتجات البحرية
والغاابت واملنتجات احلرجية األوليةhttps://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf .
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وإن األسااباب املتعددة واملتشااعبة لألزمات الغذائية اليت حتصاال يف بتلف أقاليم العامل وتؤثر يف البلدان النامية ،ال
-3
سايما يف البلدان املساتوردة الصاافية للمواد الغذائية ،وتبعا ا على األمن الغذائي والتغذية ،تتطلب اساتجابة شااملة ومنساقة
معيدا
على املدى القريب واملتوسا ا ا ا ا ا والبعيد من جانب احلكومات الوطنية واجملتم املدين والقطاع اخلاص واجملتم الدويل ً
التأكيد على أن األس ا ااباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي وس ا ااو التغذية هي الفقر وتزايد الالمس ا اااواة ،وعدم اإلنص ا اااف،
وقلة الوصول إىل املوارد والدخل وفرص كسب املال ،وآاثر تغري املناخ والكوارث والنزاعات ،معرًاب عن قلق متواصل من أن
خطريا أمام مكافحة الفقر واجلوع ،وأمام اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية
أس ا ا ا ا ااعار األغذية الفائقة التقلب قد تطرح ً
حتداي ً
لتحقيق األمن الغذائي وحتس ا ااني التغذية ،وحتقيق أهداف التنمية املتفق عليها دوليًا ،مبا يف ذلك أهداف التنمية املس ا ااتدامة
ال سيما تلك املتعلقة ابلقضا على اجلوع وسو التغذية.
علما بقمة النظم الغذائية لعام  2021اليت عقدها األمني العام لألمم املتحدة يف  23و 24سا ا اابتمرب/أيلول
-4
وأحاط ً
مذكرا أبن مل ّ ص الرئيس
 ،2021فض ا ا ا ا االً عن املؤمتر السا ا ا ا ااابق للقمة الذي عقد بني  26و 28يوليو/متوز  2021يف روماً ،
وبيان العمل بشأن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الصادرين عن األمني العام ال يشكالن وثيقة خاضعة للتفاوض.
وتعمل املنظمة ،وف ًقا لواليتها ،8على إعادة العامل إىل املسااار الصااحي من أجل حتقيق هدف القضااا على اجلوع
-5
وسو التغذية جبمي أشكاله (اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة) ،والقضا على الفقر (اهلدف  1من أهداف التنمية
املس ا ا ااتدامة) ،واحلد من أوجه عدم املس ا ا اااواة (اهلدف  10من أهداف التنمية املس ا ا ااتدامة) حبلول عام  ،2030م القيام يف
الوقت ذاته بضا اامان املياه النظيفة (اهلدف  6من أهداف التنمية املسا ااتدامة) واإلنتاج واالسا ااتهالك املسا ااؤولني (اهلدف 12
من أهداف التنمية املسا ا ا ا ا ااتدامة) واإلدارة املسا ا ا ا ا ااتدامة للموارد الطبيعية (اهلدفان  14و 15من أهداف التنمية املسا ا ا ا ا ااتدامة)
وتسا ا ا ري الشا ا اراكات (اهلدف  17من أهداف التنمية املس ا ااتدامة) .ويف ض ا ااو اعتماد النظم الزراعية والغذائية إىل حد كبري
على الظروف املناخية والبيئية ،فإن العمل املناخي (اهلدف  13من أهداف التنمية املس ا ا ااتدامة) أس ا ا اااس ا ا ااي من أجل حتقيق
هذه األهداف واستدامة النظم الزراعية والغذائية على املدى الطويل .وكجز من اجلهود اليت تبذهلا املنظمة حنو حتقيق خطة
بتغري املناخ من أجل السنوات العشر القادمة.
عام  ،2030أع ّدت املنظمة اسرتاتيجية جديدة خاصة ّ

بتغري املناخ م أهداف التنمية املس ا ااتدامة على أس ا اااس أبعاد التنمية املس ا ااتدامة
-6
وتتماش ا ااى االس ا ارتاتيجية اخلاص ا ااة ّ
الثالثة واألهداف املش ا ا ا ا اارتكة والتعاون حنو حتقيق خطة التنمية املس ا ا ا ا ااتدامة لعام  2030وخطة عمل أديس أاباب وإعالن ريو
بش ا ااأن البيئة والتنمية مبا يف ذلك املبادئ الواردة فيها ،حس ا ااب االقتض ا ااا  ،9واتفاق ابريس بش ا ااأن تغري املناخ ،مبا يف ذلك
املاداتن  1-2و 210-2والفقرات ذات الصا االة من ميثاق غالسا ااكو للمناخ واملالحظات الواردة يف هذا الصا اادد :الفقراتن 5
 8حتدد ديباجة د ستور منظمة األغذية والزراعة غاية املنظمة كاآليت :رف مستوايت التغذية واملعيشة للشعوب اخلاضعة للوالية القضائية كل منها؛
موس
وضمان حتسني كفا ة إنتاج مجي املنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛ والنهوض حبالة أهل الريف؛ وبذلك اإلسهام يف خلق اقتصاد عاملي ّ
وضمان حترير اإلنسانية من اجلوع.
 9ال سيّما املبادئ املتصلة ابلفقرة اليت تتناول التكيّف.
 10املادة  2من اتفاق ابريس 1-2 :يرمي هذا االتفاق ،من خالل حتسني تنفيذ االتفاقية ،ومبا يشمل هدفها ،إىل توطيد االستجابة العاملية للتهديد الذي
يشكله تغري املناخ ،يف سياق التنمية املستدامة وجهود القضا على الفقر ،بوسائل منها:
(أ) اإلبقا على ارتفاع متوس درجة احلرارة العاملية يف حدود أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعية ومواصلة
تسليما أب ّن ذلك
اجلهود الرامية إىل حصر ارتفاع درجات احلرارة يف حد ال يتجاوز  1.5درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعيةً ،
سوف يقلص بصورة كبرية باطر تغري املناخ وآاثره؛
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و 6من الوثيقة  1/CP.26والفقراتن  6و 7من الوثيقة  1/CMA.3ملقررات ميثاق غالس ا ا ا ا ااكو للمناخ ،والفقراتن
من الوثيقة  1/CP.26والفقراتن  22و 23من الوثيقة  1/CMA.3ملقررات ميثاق غالسكو للمناخ.

 17و18

من خالل االس ارتاتيجية اخلاصااة بتغري املناخ ،دف املنظمة إىل دعم تنفيذ اتفاق ابريس ،على النحو املشااار إليه
-7
بتغري املناخ إىل احلاجة
يف الفقرة  ،4بطريقة متس ااقة تراعي الس ااياقات والقدرات الوطنية .وتس ااتجيب االسا ارتاتيجية اخلاص ااة ّ
إىل دعم األعض ااا كافة ،ال س اايما البلدان النامية يف ص ااياغة التزاما ا املناخية وتنفيذها ،حس ااب االقتض ااا  ،ابلتنس اايق م
املبادرات واآلليات األخرى القائمة ،م الرتكيز على القيمة املض ا ا ا ا ا ااافة للمنظمة يف جمال خيارات التكيف م تغري املناخ
والت فيف من أثره املرتبطة ابألراض ااي ،مبا يف ذلك من خالل تش اااطر املعارف واملمارس ااات والبحوث بص ااورة طوعية ونقل
التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها بشكل متبادل وحتسني الوصول العادل إىل نتائج البحوث والتكنولوجيات وفق شروط
متفق عليها بش ا ا ا ا ااكل متبادل على املس ا ا ا ا ااتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية ،مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون
الثالثي وحتسني الوصول إىل االستثمارات واملوارد املالية.
بتغري املناخ واألمن الغذائي والتغذية والفقر،
-8
ومن أجل االسا ا ا ااتجابة للتحدايت القصا ا ا اارية والطويلة األجل املتعلقة ّ
بتغري املناخ إىل توسااي نطاق عمل املنظمة املناخي لدعم
م مراعاة الش اواغل البيئية الرئيسااية ،دف االس ارتاتيجية اخلاصااة ّ
الدول األعض ااا  ،إذا اقتض ااى األمر ذلك ،على املس ااتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية .وبس اابب الرتابطات العديدة
تغري املناخ بطريقة شاملة ومتكاملة من أجل تعظيم الفوائد املشرتكة ومعاجلة
تغري املناخ ،يتعني التعامل م ّ
القائمة بني آاثر ّ
مقايضات العمل املناخي م اجملاالت البيئية الرئيسية األخرى والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.

بتغري املناخ لعام  11،2017وتوصا اايات تقييم دعم املنظمة
-9
وبنا ً على اس ا ارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصا ااة ّ
للعمل املناخي (اهلدف  13من أهداف التنمية املسا ا ا ااتدامة) وتنفيذ اس ا ا ا ارتاتيجية املنظمة اخلاص ا ا ااة بتغري املناخ (12،)2017
ّ
بتغري املناخ على أمهية اتس ااام النظم الزراعية والغذائية ابلكفا ة والش اامول والقدرة على الص اامود
تؤّكد االسا ارتاتيجية اخلاص ااة ّ
لتغري املناخ .وحت ّسا ا ان االسا ا ارتاتيجية جهود املنظمة اليت ترمي إىل حتقيق
واالس ا ااتدامة كجز من احللول الرامية إىل التص ا اادي ّ
اهلدف  13من أهداف التنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة واألهداف األخرى ذات الص ا ا ا ا ا االة ،وحتس ا ا ا ا ا ااني املوا مة م خطة عام .2030
وتسا ااعى االس ا ارتاتيجية إىل التصا اادي جملموعة واسا ااعة من التحدايت املرتابطة مبا يف ذلك فقدان التنوع البيولوجي والتصا ااحر
والتدهور البيئي واحلاجة إىل طاقة متجددة ميكن الوص ا ا ا ا ا ااول إليها واألمن الغذائي واملائي .وتنظر االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية يف النظم
الزراعية والغذائية ،م مراعاة مجي القطاعات الزراعية وس ا ااالس ا اال القيمة ذات الص ا االة والنظم اإليكولوجية بطريقة ش ا اااملة،
وتعرتف أبمهية التوازن بني األبعاد االقتصااادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املسااتدامة .وهلذه االس ارتاتيجية جذور راس ا ة يف

(ب) وتعزيز القدرة على التكيف م اآلاثر الضارة لتغري املناخ وتعزيز القدرة على حتمل تغري املناخ وتوطيد التنمية اخلفيضة انبعااثت غازات الدفيئة،
على حنو ال يهدد إنتاج األغذية؛
(ج) وجعل التدفقات املالية متماشية م مسار يؤدي إىل تنمية خفيضة انبعااثت غازات الدفيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ.
 2-2سين ّفذ هذا االتفاق على حنو جيسد اإلنصاف ومبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف ،يف ضو الظروف الوطنية امل تلفة.
11
بتغري املناخ .روما ،منظمة األغذية والزراعة.
منظمة األغذية والزراعة .2017 .اسرتاتيجية والزراعة اخلاصة ّ
https://www.fao.org/3/i7175e/i7175e.pdf
 12منظمة األغذية والزراعة .2021 .تقييم دعم منظمة

األغذية والزراعة للعمل املناخي (هدف التنمية املستدامة  )13وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية

بتغري املناخ ( .)2017سلسلة التقييمات املواضيعية مارس/آذار  .2021روما ،منظمة األغذية والزراعة.
والزراعة اخلاصّة ّ
https://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf
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وتقر أبمهية زايدة التمويل واالس ا ااتثمار املس ا ااؤول 13من أجل حتويل النظم الزراعية
مبادئ أفض ا اال العلوم واالبتكارات املتاحة ّ
والغذائية بطريقة متسقة وف ًقا للسياقات والقدرات الوطنية وبنا ً عليها.
وعالوة على ذلك ،دف االسرتاتيجية إىل متكني املرأة والشباب والشعوب األصلية واألش اص الذين يعيشون يف أوضاع
هشة ،وإشراكهم يف العمل املناخي.

بتغري املناخ على تكييف عمل املنظمة املناخي م الس ا ااياقات والوقائ امل تلفة،
 -10وتش ا ا ا ّدد االس ا ا ارتاتيجية اخلاص ا ااة ّ
مبا يشاامل تغطية املناطق الريفية وشاابه احلضارية واحلضارية ودعم البلدان ،حسااب االقتضااا  ،لتصااميم وتنقي وتنفيذ األجزا
وطنيا ،وخط التكيّف
املتعلقة ابلنظم الزراعية والغذائية يف التزاما ا وخططها القطرية ،مبا يف ذلك املس ا ا ا ا ا ااامهات احملددة ً
الوطنية ،وإجرا ات الت فيف املالئمة وطنيًا ،واسا ا ا ا ا ارتاتيجيات التنمية الطويلة األجل املن فض ا ا ا ا ااة انبعااثت غازات الدفيئة،
وخط احلد من باطر الكوارث ،واألهداف وااللتزامات األخرى ذات الص ا ا ا االة .وعالوة على ذلك ،فإهنا تنظر يف بتلف
أبعاد امل اطر ،مبا يف ذلك خطر عدم التص ا ا ا ا ا اارف ،وامل اطر النظمية ،واحلد من امل اطر املناخية والبيئية ،واالحتياجات
والقدرات احملددة لألش ا ا اص واجملتمعات ممن يعيش ااون يف حاالت هش ااة ،وإدراج إدارة امل اطر املناخية 14ض اامن جماالت
عمل املنظمة.
ضا ا ا ا ا اا مس ا ا ا ا ااامهات البلدان احملددة وطنيًا اجلديدة واحمل ّدثة 15،مش ا ا ا ا ااريًة إىل أن  95يف املائة
 -11وتراعي االسا ا ا ا ا ارتاتيجية أي ً
من عناص اار التكيّف تش اامل التكيّف يف القطاعات الزراعية ،وأن معظمها حتيل إىل النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية ،مبا يف
ذلك األراضي واملياه ،واجملاالت ذات األولوية ابلنسبة إىل التكيف .وإضافة إىل ذلك ،فإن  95يف املائة من املسامهات احملددة
وطنيًا احمل ّدثة تشمل الت فيف من التأثريات يف قطاعات الزراعة و/أو است دام األراضي وتغيري است دام األراضي والغاابت،
و 70يف املائة منها تش ا ا اامل احلد من باطر الكوارث وإدار ا .وتراعي االس ا ا ا ارتاتيجية تنوع الظروف واالحتياجات واألولوايت
الوطنية ،مما يوفّر أرضية قوية لكي تدرس املنظمة اخلصوصيات اإلقليمية والوطنية واحمللية.

تغري املناخ :هتديد عاملي يطال األمن الغذائي والتغذية
اثنيًا ّ -
ألف -أحدث األدلة العلمية

بتغري
 -12تؤّكد مسا ا ا ااامهة جمموعة العمل األوىل يف تقرير التقييم السا ا ا ااادس الصا ا ا ااادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ّ
"تغري املناخ يف عام  :2021األسا ا ا اااس العلمي الفيزايئي 16،امل اطر املناخية الواضا ا ا ااحة وغري املسا ا ا اابوقة اليت يواجهها
املناخ ّ
كوكب األرض حاض ا ا ا ًارا ويف العقود القادمة بس ا ا اابب ازدايد حدة موجات احلر واألمطار الغزيرة وحاالت اجلفاف ،واحلرائق
واألعاصري املدارية اليت من املتوق أن تؤثر على مجي مناطق العامل.
 13جلنة األمن الغذائي العاملي .2014 .مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية .روما .جلنة األمن الغذائي العاملي.
https://www.fao.org/3/au866a/au866a.pdf
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 -13وعالوة على ذلك ،سا ااتؤثّر التغريات املناخية الطويلة األجل والبطيئة احلدوث على النظم الزراعية والغذائية وإنتاج
األغذية وسا ا ا ا ا اابل عيش الناس بطرق كثرية وتتطلّب اختاذ إجرا ات تكيّف س ا ا ا ا ا اريعة .ويذكر التقريران الصا ا ا ا ا ااادران عن اهليئة
بتغري املناخ 18 ،17التغيريات الطويلة األجل يف املناخ ،مثل زايدة متوسا ا ا ا ا ا ا درجة احلرارة ،والتقلبات
احلكومية الدولية املعنية ّ
املومسيااة ،واإلجهاااد املتزامن للحرارة واجلفاااف ،وأحااداث األمطااار الغزيرة ،واإلجهاااد املااائي ،والتغريات يف حاادوث اآلفااات
واألمراض ،وارتفاع مسااتوى سااط البحر ،وحتمض احمليطات .وفضا ًاال عن ذلك ،سااتسااتمر دورة املياه العاملية يف التفاقم م
ارتفاع درجات احلرارة العاملية ،وتوق أن يص ا ا ا ا ا ااب هطول األمطار وتدفقات املياه الس ا ا ا ا ا ااطحية أكثر تقلبًا يف معظم مناطق
اليابسااة خالل املواساام ومن ساانة إىل أخرى .وسااتكون لكل ذلك أتثريات على القطاعات الزراعية وسااالساال القيمة ذات
الصلة وسبل العيش والنظم اإليكولوجية.
 -14ويااذكر تقرير اهليئااة احلكوميااة الاادوليااة املعين بتغري املناااخ عن "تغري املناااخ يف عااام  :2022اآلاثر والتكيف وقااابليااة
19
يعرض ابلفعل ماليني األشا ا ا ا ا ا ا اص النعدام األمن الغذائي احلاد
التأثر ( ")2022أ ّن تزايد الظواهر املناخية القص ا ا ا ا ا ااوى ّ
واخنفاض األمن املائي .وقد اكتش ا ا اافت أض ا ا ا ارار اقتص ا ا ااادية انمجة عن تغري املناخ يف القطاعات املنكش ا ا اافة لوطأة املناخ م
أتثريات إقليمية على صا ااعيد الزراعة والغاابت واملصا ااايد .وعلى وجه اخلصا ااوص ،توجد البؤر السا اااخنة العاملية ذات الدرجة
العالية من الض ا ااعف البش ا ااري يف غرب أفريقيا ووس ا ااطها وش ا اارقها وجنوب آس ا اايا وأمريكا الوس ا ااطى واجلنوبية والدول اجلزرية
الص ا ا ا ااغرية النامية والقطب الش ا ا ا اامايل .ويبلغ الض ا ا ا ااعف مس ا ا ا ااتوايت حرجة يف املواق اليت تعاين من الفقر وحتدايت احلوكمة
والوصول احملدود إىل اخلدمات واملوارد األساسية والصراعات العنيفة واملستوايت العالية من سبل العيش احلساسة للمناخ،
مبا يف ذلك الزراعة واحلراجة ومص ا ا ااايد األمساك .وهناك خيارات جمدية وفعالة للتكيف من ش ا ا ااأهنا أن ختفض امل اطر على
البشر وعلى الطبيعة .وبوس االستجاابت الشاملة والفعالة واملبتكرة است دام أوجه التآرز وخفض املقايضات بني التكيف
وبني ختفيف األثر من أجل النهوض ابلتنمية املسا ااتدامة .وإن محاية التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي أسا اااسا ااية للتنمية
نظرا إىل التهديدات اليت يطرحها تغري املناخ عليهما وعلى دورمها يف التكيف وختفيف األثر.
الصامدة بوجه املناخ ً
بتغري املناخ بش ا ا ا ااأن "تغري املناخ واألراض ا ا ا ااي"،
 -15ووف ًقا للتقرير اخلاص الص ا ا ا ااادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ّ
تغري املناخ والتكيّف معه والت فيف من آاثره ،مبا يف
هاما يف ما يتعلق ابلقدرة على الصا ا ا ا اامود يف وجه ّ
دورا ً
تؤدي الغاابت ً
تغري املناخ.
ذلك العمل كبالوعات للكربون وختزينه ،واحتوا التنوع البيولوجي ،وكذلك الوقاية من امل اطر النامجة عن آاثر ّ
أتثريا مباش ا ا ا ا ا ًارا على درجة حرارة الس ا ا ا ا ااط
وتؤثّر التغريات يف الغطا احلرجي ،من التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغاابتً ،
20

 17انظر احلاشية  16أعاله.
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اإلقليمية من خالل تبادل املياه والطاقة .وعالوة على ذلك ،فإن الغاابت توفّر احلماية للمناطق الس ا ا ا ا ا اااحلية ،واملنتجات
امللوثة.
اخلشبية تش ّكل مصادر للمواد والطاقة املتجددة اليت ميكن أن حتل حمل املواد والطاقة غري املتجددة و ّ

بتغري املناخ
تغري املناخ واألراضي الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ّ
 -16ويكشف كذلك التقرير اخلاص بشأن ّ
أنه ميكن أن تُعزى نس ا ا اابة  21إىل  37يف املائة من إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة إىل النظام الغذائي العاملي .وتنش ا ا ااأ هذه
االنبعااثت من اإلنتاج وتغيري اس ا اات دام األراض ا ااي وجتهيز األغذية وتعبئتها وتوزيعها وحتض ا ااريها واس ا ااتهالكها ،مبا يف ذلك
ونظرا إىل تنوع النظم الزراعية والغذائية ،توجد اختالفات حملية ووطنية وإقليمية كبرية يف كيفية
الفاقد واملهدر من األغذيةً .
مسا ا ا ااامهة اخلطوات امل تلفة يف إمجايل االنبعااثت .وهناك حاجة إىل حتسا ا ا ااني ابلوعات الكربون ،وخفض انبعااثت غازات
الدفيئة وكثافتها يف شا ا ااىت النظم الزراعية والغذائية ،إضا ا ااافة إىل إجرا ختفيض كبري يف االنبعااثت الناجتة عن مجي املصا ا ااادر
األخرى من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف اإلبقا على ارتفاع متوس ا ا درجة احلرارة العاملية دون درجتني ( )2مئويتني فوق
مس ا ااتوايت ما قبل العص ا اار الص ا ااناعي ،ومواص ا االة اجلهود الرامية إىل وقف ارتفاع درجة احلرارة عند  1.5درجات مئوية فوق
مستوايت ما قبل العصر الصناعي طب ًقا ملا ينص عليه اتفاق ابريس.
بتغري املناخ بش ااأن احمليطات والغالف
 -17وكما هو مبني يف التقرير اخلاص الص ااادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ّ
اجلليادي ،21فقاد ارتفعات درجاة حرارة احمليطاات مناذ عاام  1970واس ا ا ا ا ا ااتهلكات أكثر من  90يف املاائاة من احلرارة الزائادة
وتتعرض اجملتمعات البشا ا ا ارية املرتبطة ارتباطًا وثي ًقا ابلبيئات الس ا ا اااحلية واجلزر الص ا ا ااغرية (مبا يف
املوجودة يف النظام املناخيّ .
للتغري الالحق ابحمليطات والغالف
ذلك الدول اجلزرية الص ا ا ا ا ااغرية النامية) واملناطق القطبية واجلبال املرتفعة بش ا ا ا ا ااكل خاص ّ
اجلليدي واآلاثر املتصا االة بذلك ،مثل حتمض احمليطات ،وارتفاع مسا ااتوى سا ااط البحر ،والظواهر القصا ااوى على مسا ااتوى
س ااط البحر ،وموجات احلرارة البحرية ،وتقلص الغالف اجلليدي ،وذوابن الرتبة الص ااقيعية .وقد ش ااهد العديد من األنواع
حتوالت يف النطاق اجلغرايف والتغريات املومسية يف دور ا البيولوجية اس ا ااتجابةً الحرتار احمليطات ،وتغري اجلليد
البحرية ابلفعل ّ
البحري ،والتغريات األحيائية األرض ا ا ا ا ااية الكيميائية يف موائلها .وقد ّأدى ذلك إىل حتوالت يف تكوين األنواع ووفر ا وإنتاج
الكتلة األحيائية للنظم اإليكولوجية البحرية من خ االسا ا ا ااتوا إىل القطبني .ويف العديد من املناطق االسا ا ا ااتوائية ،يسا ا ا اااهم
ابلفعل االخنفاض يف أرصا اادة األمساك واحملارايت بسا اابب اآلاثر املباشا اارة وغري املباشا اارة لالحرتار العاملي والتغريات األحيائية
األرضية الكيميائية يف تقليل املصيد يف مصايد األمساك.

اب -

النظم الزراعية والغذائية وتغري املناخ

 -18تواجه النظم الزراعية والغذائية ابلفعل التحدي املتمثل يف التوفري املستدام لألغذية الكافية وامليسورة الكلفة واآلمنة
اجملهزة واخلدمات
واملغ ّذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية ،وكذلك املواد اخلام األخرى والطاقة األحيائية واملنتجات ّ
تغري املناخ ابلفعل ،إىل جانب عوامل أخرى ،التقدم احملرز
ويقوض ّ
لس ااكان العامل الذين يزداد عددهم وتو ّس اعهم احلض ااريّ .
مؤخرا يف تعزيز ساابل العيش الريفية املسااتدامة ملكافحة اجلوع وسااو التغذية جبمي أشااكاله .ويف الوقت نفسااه ،تتأثّر النظم
ً
الزراعية والغذائية وس اابل العيش ذات الص االة على املديني القص ااري والطويل ابألثر املتداخل لفقدان التنوع البيولوجي (مبا يف

 21كما يف احلاشية  18أعاله.
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ذلك النظم اإليكولوجية املتدهورة ،وفقدان األنواع ،وتالشا ا ا ا ا ااي املوارد الوراثية )22والتنافس من أجل احلصا ا ا ا ا ااول على املوارد
الطبيعية ،وهو ما يتطلّب استجابة طموحة ومنسقة.
تغري املناخ حت ّدايت متع ّددة :فهي
 -19ويش ا ا ا ّكل تقلّب املناخ وزايدة تواتر الظواهر اجلوية القصا ا ااوى وش ا ا ا ّد ا بسا ا اابب ّ
تؤدي إىل تفاقم امل اطر واآلاثر ،وتؤثّر على مجي أبعاد األمن الغذائي والتغذية (التوافر والوصول واالست دام واالستقرار)،
وتؤثّر بشااكل غري متناسااب على الفئات االجتماعية يف معظم األوضاااع اهلشااة ،وتزيد من الضااغ على املوارد من األراضااي
واملياه والنظم الزراعية والغذائية والنظم اإليكولوجية اهلش ا ااة 23.وهناك حاجة إىل إجرا ات عاجلة من أجل احلد من امل اطر
التحول 24،من أجل دف مجي
املناخية من خالل تنمية القدرات يف جماالت الوقاية واالس ا ا ا ااتباق واالس ا ا ا ااتيعاب والتكيّف و ّ
تغري املناخ وآاثره وقابلية التأثر به؛ ونظم
عمليات ص اان القرار والس ااياس ااات واإلجرا ات املناخية مثل عمليات تقييم باطر ّ
اإلن ااذار املبكر ابألخط ااار املتع ااددة؛ والبني ااة التحتي ااة املق اااوم ااة لتغري املن اااخ؛ ونظم نق اال امل اااطر؛ مب ااا يف ذل ااك الت ااأمني
تغري املناخ ،والقدرة على
واحلماية االجتماعية ،واإلجرا ات االس ا ا ا ا ا ااتباقية ،والتأهب للطوارئ ،واالس ا ا ا ا ا ااتجابة للتكيف م ّ
الصمود يف شىت النظم الزراعية والغذائية.
 -20ويتطلّب ابلتايل متكني اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية من مواص ا ا ا ا االة إنتاج أغذية آمنة ومغ ّذية وغريها
تغري املناخ
من املنتجات واخلدمات ،وجتهيزها وتس ا ا ااويقها واس ا ا ااتهالكها ،جمموعة من اإلجرا ات الفعالة للص ا ا اامود يف وجه ّ
والتكيّف معه تقوم على النظم اإليكولوجية الص ا ا ااحية ،واالس ا ا اات دام املس ا ا ااتدام للموارد الطبيعية واحلفا عليها .ويتعني يف
الوقت نفس ا ا ااه على النظم الزراعية والغذائية معاجلة الش ا ا اواغل املتعلقة ابنبعااثت غازات االحتباس احلراري ،وال س ا ا اايما اثين
أكسا ا ا ا ا ا ايااد الكربون ) (CO2وامليثااان ) (CH4واألكسا ا ا ا ا ا ايااد النرتي ) (N2Oمبااا يف ذلااك من خالل خفض حتوياال النظم
اإليكولوجية واست دام الطاقة يف املزارع ،والفاقد واملهدر من األغذية.
تغري املناااخ إىل تغيريات يف جتااارة الس ا ا ا ا ا اال
التحول واالختالالت يف إمكاااانت اإلنتاااج اليت تنجم عن ّ
 -21وقااد يؤدي ّ
الزراعياة  .وعلى املادى القص ا ا ا ا ا ااري ،ومن خالل نقال األغاذياة من املنااطق اليت يوجاد فيهاا فاائض إىل املنااطق اليت تعااين من
دورا مه ًماا يف معاااجلااة أوجااه النقص يف اإلنتاااج بسا ا ا ا ا ا ابااب زايدة تقلبااات الطقس والظواهر
العجز ،ميكن أن تؤدي التجااارة ً
املناخية املتطرفة .وميكن للس ا ااياس ا ااات التجارية املواتية وف ًقا لقواعد منظمة التجارة العاملية أن تكون جزًا من اس ا ارتاتيجيات
تغري املناخ ،إذ ميكن أن يؤدي حجم التجارة وتدفقها إىل اس ا ا ا ا ا ااتقرار التغريات اإلقليمية يف اإلنتاجية وحاالت
التكيّف م ّ
تقلب أسعار املواد الغذائية النامجة عن تغري املناخ25.
ّ
تغري املناخ ،والت فيف من آاثره،
 -22وتس ا ا ا ا ا اااهم بعض اإلجرا ات يف النظم الزراعية والغذائية ابلفعل يف التكيّف م ّ
والتنمية املس ا ااتدامة .وتتض ا اامن هذه اإلجرا ات على س ا اابيل املثال ال احلص ا اار اإلنتاج املس ا ااتدام لألغذية وللطاقة األحيائية،

 22تقر االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ أبهداف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" :صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة واست دامها املستدام واقتسام املناف الناشئة عن است دام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ ،مبا يتسق م اتفاقية التنوع البيولوجي ،ألغراض
الزراعة املستدامة واألمن الغذائي".
 23منظمة األغذية والزراعة .2015 .تغري املناخ واألمن الغذائي :امل اطر واالستجاابت .روما ،منظمة األغذية والزراعة.
http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf.
 24جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة .توجيهات األمم املتحدة املشرتكة للمساعدة يف بنا جمتمعات قادرة على التحمل .موجز تنفيذي.
https://unsdg.un.org/ar/resources/mwjz-tnfydhy-twjyhat-alamm-almthdt-almshtrkt-llmsadt-fy-bna-mjtmat-qadrt-ly-althml
25
وتغري املناخ واألمن الغذائي .روما ،منظمة األغذية
منظمة األغذية والزراعة .2018 .حالة أسواق السل الزراعية  .2018جتارة املنتجات الزراعية ّ

والزراعة.

https://www.fao.org/3/I9542AR/i9542ar.pdf
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واإلدارة املستدامة للغاابت ،واستعادة املناظر الطبيعية ،واحلد من إزالة الغاابت وتدهور الغاابت ،واحلراجة الزراعية ،واإلدارة
املستدامة للنظم اإليكولوجية العالية الكربون وإصالحها ،مثل األراضي اخلثية واألراضي الرطبة واملراعي وأشجار املانغروف
والغاابت واستعادة الرتبة املتدهورة وخفض الفاقد واملهدر من األغذية.

جيم -االستفادة من املمارسات اجليدة واحللول املبتكرة
حرصا على االستجابة ألوجه تغري املناخ ،ال بد من تس ري املمارسات اجليدة واحللول املبتكرة وتكييفها وجتريبها
-23
ً
يف جمموعة متنوعة من الس ا ا ا ا ا ااياقات اإلقليمية والقطرية واجملتمعية اليت تعمل فيها املنظمة ،وض ا ا ا ا ا اامان محاية حقوق امللكية
الفكرية .وعالوة على ذلك ،فإن تنمية الشا ا ا ا ا اراكات والقدرات اخلاص ا ا ا ا ااة بنظم االبتكار الزراعية والغذائية على املس ا ا ا ا ااتويني
القطري واحمللي ،واجلهات الفاعلة فيها ،أمر أساسي من أجل االبتكارات واملشاركة يف إنشائها وتكييفها ونشرها والوصول
إليها واعتمادها.
 -24ومثة حاجة إىل ابتكارات تساتند إىل العلم واألدلة  -تكنولوجية ومالية وساياسااتية وتشاريعية واجتماعية ومؤساساية
 وترّكز على العمل املناخي يف ش ااىت النظم الزراعية والغذائية .وغالبًا ما تكون هذه احللول على ش ااكل حزم؛ فعلى س اابيلموجها ،وسا ااد الفجوة الرقمية،
أطرا قانونية مواتية ،و ً
متويال ً
املثال ،قد يتطلّب توسا ااي نطاق تكنولوجيا جديدة سا ااياسا ااات و ً
أيضا استكشاف النظم الغذائية للشعوب األصلية والتعلم
ً
وقبوال اجتماعيًا ،وحوكمة ومؤسسات سليمة .ومن املهم للغاية ً
منها ،ودمج املعارف واملمارسات احمللية واألصلية م احللول واالبتكارات القائمة على العلم.
 -25ومن أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية ،ينبغي للس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااات اليت تدعمها احلوكمة الرش ا ا ا ا اايدة واألطر القانونية
واملؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااية املناسا ا ا ا اابة أن تعمل على التحفيز والتقليل من احلواجز أمام اسا ا ا ا ااتثمارات القطاعني العام واخلاص ،واعتماد
املمارسا ااات اجليدة والتكنولوجيات واالبتكارات ،واملس ا ااامهة يف إطار واليتها ،يف نظام جتاري متعدد األطراف ،وف ًقا لقواعد
منظمة التجارة العاملية .وقد تكون هناك حاجة إىل إلقا نظرة نقدية على الس ا ا ااياس ا ا ااات والتشا ا ا اريعات احلالية ،مبا يف ذلك
تقوض الشا ا اواغل املناخية وغريها من الشا ا اواغل البيئية 26أو القيام عن غري قص ا ااد
الطريقة اليت ميكن من خالهلا للحوافز أن ّ
بتغري املناخ.
مبفاقمة قابلية أتثر الناس ّ
حتول النظم الزراعية والغذائية بطريقة متس ااقة وف ًقا للس ااياقات والقدرات الوطنية وبنا ً عليها،
 -26ويدعو أي ً
ضا اا تسا اري ّ
إىل آليات متويل مبتكرة وش ا ا ا ا ا اااملة واغتنام خيارات التمويل املتطورة .ويتطلّب ،على س ا ا ا ا ا اابيل املثال ،تقييم امل اطر املتعلقة
ابالستثمار وتطبيق آليات مناسبة لت فيف امل اطر 27.وهناك طرق مبتكرة لتمويل العمل املناخي آخذة يف الظهور ،مبا يف
ذلك ُهنج أسا ا ا ا ا ا اواق الكربون ،وجهود القطاعني العام واخلاص ،والطرق اجلديدة للدف مقابل خدمات النظم اإليكولوجية.
ض ا اا وجود نظم للقياس واإلبالغ والتح ّقق ،ووض ا ا خ األس ا اااس ،وتنمية القدرات امليدانية ،وهي أمور
وس ا اايتطلّب هذا أي ً
ميكن للمنظمة ابلفعل أن تساااهم فيها خبرب ا الكبرية ،بنا على طلب األعضااا  .وعالوة على ذلك ،تتزايد فرص مزج أنواع

 26منظمة األغذية والزراعة ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة .2021 .فرصة تساوي مليارات الدوالرات .إعادة حتديد
غاايت الدعم الزراعي لتحويل النظم الغذائية .روما ،منظمة األغذية والزراعة.

Limketkai, B., Guarnaschelli, S. and Millan, A. 2020 . Financing the Transformation of Food Systems Under a Changing 27
Climate. Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security and KOIS Caring Finance.
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/101132/CCAFS%20KOIS%20Financing%20the%20Transformation%20o f
%20Food%20Systems%20Under%20a%20Changing%20Climate.pdf
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بتلفة من التمويل ،مبا يف ذلك املن واالئتماانت من املصادر العامة واخلاصة ،والتأمني والتمويل املتناهي الصغر .ويف هذا
السياق ،من املهم تشجي مجي األطراف على تنفيذ اتفاق ابريس تنفي ًذا كامال ،مبا يف ذلك التزاما ا املالية.
 -27ويف اآلونة األخرية ،بنا ً على حتليالت نتائج السياسات واملشاري والدراسات االجتماعية ،ينصب تركيز أكرب على
العلوم الس ا ا ا االوكية اليت توفّر رؤى جديدة بش ا ا ا ااأن خفض احلواجز من أجل اختاذ اإلجرا ات املناخية الالزمة 28.ومثة حاجة إىل
إش ا ا ا اراك بتلف اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية ،مبا يف ذلك الشا ا ا ااباب والنسا ا ا ااا  ،منذ بداية الت طي للتدخالت
بتغري املناخ وتنفيذها من أجل حتقيق فهم أفضل للقيم والدواف والقيود والضغوط املتعارضة لدى كل منها.
املتعلقة ّ
 -28وحي ا ّدد اإلطااار االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي للمنظمااة للفرتة  292031-2022العلوم والتكنولوجيااا واالبتكااار ابعتبااارهااا ذات
ضا ا اا ابمل اطر احملتملة؛ فعلى س ا اابيل املثال ،م إعادة رس ا اام معامل التكنولوجيا ،قد تظهر
إمكاانت حتويلية كبرية ،ويعرتف أي ً
باطر اإلقص ااا وعدم املس اااواة يف الوص ااول .ولذلك ،ابإلض ااافة إىل الس ااياس ااات واألنظمة اليت ت ّقلل من هذه امل اطر إىل
املبني يف اسرتاتيجية
يتعني االستثمار يف رأس املال البشري وتنمية القدرات يف النظم االبتكارية ،على النحو ّ
حدها األدبّ ،
املنظمة اجلديدة اخلاصة ابلعلوم واالبتكار30.

بتغري املناخ
اثلثًا  -نطاق اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة ّ

تغري املناخ ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
ألف -مسألة ّ

بتغري املناخ يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  ،2031-2022الذي
 -29سيتم تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة ّ
ومشوال وقدرة على الص ا ا ا ا ا اامود
يس ا ا ا ا ا ااعى إىل "دعم خطة عام  2030من خالل التحول إىل نظم زراعية وغذائية أكثر كفا ة ً
واس ا ا ااتدامة من أجل إنتاج أفض ا ا اال ،وتغذية أفض ا ا اال ،وبيئة أفض ا ا اال ،وحياة أفض ا ا اال ،من دون ترك أي أحد خلف الركب".
بتغري املناخ ترتب ارتباطًا وثي ًقا هبذه
تغري املناخ ،فإن االسارتاتيجية اخلاصاة ّ
ونظرا إىل الطبيعة الشااملة لعمل املنظمة يف جمال ّ
ً
"األفض االيات األرب " وتس اااهم ابلتايل يف حتقيقها .وهناك أربعة حمفزات معرتف هبا كأولوايت من أجل حتويل النظم الزراعية
والغذائية ،وهي املؤسسات واحلوكمة؛ ووعي املستهلك؛ وتوزي الدخل والثروة؛ والتكنولوجيات والنُهج املبتكرة.

اج
 -30وتعكس األفضا ا االيات األرب األبعاد االقتصا ا ااادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائية ،وتشا ا ا ّ
وموجه حنو النظم يف مجي تدخالت املنظمة ،وهي املذكورة يف جماالت األولوية الرباجمية
ابلتايل على اتباع هنج اس ا ا ا ا ارتاتيجي ّ
تغري املناااخ" :الت فيف من حاادة آاثر تغري املناااخ ونظم زراعيااة وغااذائيااة مكيفااة معااه".
العشا ا ا ا ا ا ارين ،اليت يرّكز أحاادهااا على ّ

Barrett, C.B., Benton, T., Fanzo, J., Herrero, M., Nelson, R.J., Bageant, E., Buckler, E., Cooper, K., Culotta, I., Fan, S., 28
Gandhi, R., James, S., Kahn, M., Lawson-Lartego, L., Liu, J., Marshall, Q., Mason-D’Croz, D., Mathys, A., Mathys, C.,
Mazariegos-Anastassiou, V., Miller, A., Misra, K., Mude, A.G., Shen, J., Majele Sibanda, L., Song, C., Steiner, R.,
Thornton, P. and Wood, S. 2020. Socio-Technical Innovation Bundles for Agri-food Systems Transformation. Report of the
International Expert Panel on Innovations to Build Sustainable, Equitable, Inclusive Food Value Chains. Ithaca, New York,
and London, Cornell Atkinson Center for Sustainability and Springer Nature.
https://www.nature.com/documents/Bundles_agrifood_transformation.pdf
 29منظمة األغذية والزراعة .2021 .اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  .2031-2022روما ،منظمة األغذية والزراعة.
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
 30منظمة األغذية والزراعة . 2021 .اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن "اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار" .الدورة الثامنة

والستون بعد املائة للمجلس .روما ،منظمة األغذية والزراعة.
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جماال آخر من جماالت األولوية الرباجمية 31،ويرد بش ا ا ا ااكل غري
تغري املناخ بش ا ا ا ااكل مباش ا ا ا اار يف ً 11
وعالوة على ذلك ،يربز ّ
مباشر يف مجي جماالت األولوية الرباجمية.
تغري املناخ بش ا ا ااكل كبري على االس ا ا ااتفادة من أربعة "عوامل
 -31وتتوقّف فعالية تدخالت املنظمة واتس ا ا اااقها يف جمال ّ
املكملة (احلوكمة ورأس املال
مس ا ا ا ّارعة" ش ا ا اااملة ومش ا ا اارتكة بني القطاعات هي :التكنولوجيا واالبتكار والبياانت والعناص ا ا اار ّ
البشا ااري واملؤس ا اسا ااات) ،وكذلك املواضا ااي الشا اااملة املتعلقة ابملسا اااواة بني اجلنسا ااني والشا ااباب والشا اامول اخلاصا ااة ابإلطار
االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة .2031-2022
وحتدد الوظائف الرئيسية السب للمنظمة32
أيضا معامل تنفيذ العمل املناخي الذي سيتم تناوله مبزيد من اإلسهاب
-32
ّ
ً
مؤخرا إبعداد اس ارتاتيجيات متكافلة بشااأن مواضااي عدة
يف خطة عمل االس ارتاتيجية اخلاصااة ّ
بتغري املناخ .وقامت املنظمة ً
تش اامل التغذية ،وإش اراك القطاع اخلاص ،واملس اااواة بني اجلنس ااني ،وتعميم التنوع البيولوجي عرب بتلف القطاعات الزراعية،
واملس ااؤولية البيئية للش ااركات ،والعلوم واالبتكار .وتس ااعى االسا ارتاتيجية اخلاص ااة بتغري املناخ وخطة عملها إىل إرس ااا رواب
وأوجه آتزر وتكامل م مجي هذه املواضي .

اب -

الرؤية واملبادئ التوجيهية

بتغري املناخ عدس ا ا ا ا ااة تنفذ من خالهلا اإلجرا ات املناخية
 -33توفّر الرؤية واملبادئ التوجيهية لالس ا ا ا ا ارتاتيجية اخلاص ا ا ا ا ااة ّ
اليت تت ذها املنظمة على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية.

 -34الرؤية .تتص ا ا ا ا ّاور املنظمة احلالة املسا ا ا ا ااتقبلية اليت يرسا ا ا ا اايها عملها املناخي كالتايل :تتس ا ا ا اام النظم الزراعية والغذائية
تغري املناخ وآاثره ،وتس ا ا اااهم يف االقتص ا ا ااادات املن فض ا ا ااة
ابالس ا ا ااتدامة ،والش ا ا اامول ،والقدرة على الص ا ا اامود والتكيّف م ّ
االنبعااثت مبوازاة توفري أغذية كافية وآمنة ومغذية من أجل أمناط غذائية صااحية ومنتجات وخدمات زراعية أخرى ألجيال
احلاضر واملستقبل ،من دون ترك أي أحد خلف الركب.
بتغري املناخ إىل تيس ااري مس ااامهة املنظمة يف حتويل النظم الزراعية
 -35املبادئ التوجيهية .دف االس ا ارتاتيجية اخلاص ااة ّ
والغذائية وس ا ا اابل العيش املعتمدة عليها ،وتوس ا ا ااي نطاقها لكي تص ا ا ااب من فض ا ا ااة االنبعااثت وأكثر قدرة على الص ا ا اامود

31
التحول األزرق ،واجملال  4اخلاص إبنتاج
اجملال  1اخلاص إبنتاج أفضل :االبتكار من أجل اإلنتاج الزراعي املستدام ،واجملال  2اخلاص إبنتاج أفضلّ :
أفضل :حصول صغار املنتجني على حنو منصف على املوارد ،واجملال  2اخلاص بتغذية أفضل :التغذية للفئات األضعف ،واجملال  3اخلاص بتغذية
أفضل :أغذية آمنة للجمي  ،واجملال  2اخلاص ببيئة أفضل :االقتصاد األحيائي من أجل أغذية وزراعة مستدامة ،واجملال  1اخلاص حبياة أفضل :املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية ،واجملال  2اخلاص حبياة أفضل :التحول الريفي الشامل ،واجملال  3اخلاص حبياة أفضل :حاالت الطوارئ الزراعية
يدا بيد.
والغذائية ،واجملال  4اخلاص حبياة أفضل :نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ،واجملال  5اخلاص حبياة أفضل :مبادرة العمل ً
 32الوظائف الرئيسية للمنظمة هي -1 :جتمي وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل البياانت واملعلومات؛  -2وتيسري ودعم عمل البلدان والشركا
اآلخرين من أجل وض وتنفيذ الصكوك املعيارية ووض املواصفات؛  -3وتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستوايت العاملية
واإلقليمية والقطرية؛  -4ودعم املؤسسات على مجي املستوايت ،مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات ،إلعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج
القائمة على األدلة واالستفادة من االستثمارات؛  -5وتيسري الشراكات والتحالفات من أجل إقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة وقادرة على
الصمود؛  -6وإسدا املشورة ودعم األنشطة اليت جتم املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسّن من تطبيقها؛  -7والدعوة واالتصال
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تغري املناخ .وتقوم االسا ا ارتاتيجية على املبادئ التالية اليت ترتب مباش ا اارة ابإلطار االسا ا ارتاتيجي للمنظمة للفرتة
والتكيّف م ّ
:2031-2022
( )1اتباع هنج النظم الزراعية والغذائية .تتطلب املش ا ا ا ا ا اااكل املعقدة اختاذ إجرا ات مناخية ابلتآزر م اإلجرا ات
املتعلقة أبهداف التنوع البيولوجي واألهداف البيئية واإلمنائية األخرى اليت ترتب ابلنظم الزراعية والغذائية .ويش ا ا ا اامل
كال من س ا ا ا ا ا ااالس ا ا ا ا ا اال القيمة واجلهات الفاعلة فيها من قاعدة املوارد الطبيعية إىل اإلنتاج،
املوجه حنو النظم ً
النهج ّ
والتجهيز والتسويق ،وبيئة األغذية 33واستهالكها ،وسلوك املستهلكني ،وجودة األغذية وسالمتها ،والفاقد واملهدر
من األغذية ،وتوليد الطاقة املتجددة ،وكفا ة الطاقة واس ا ا ا ا ا اات دامها ،والتفاعالت املعقدة يف ما بينها .ولتحقيق
موجه حنو النظم يف معاجلة الش ا ا ا ا اواغل املتعلّقة ابألمن
اهلدفني  1و 2من أهداف التنمية املسا ا ا ا ااتدامة ،يلزم اتباع هنج ّ
34
تغري املناخ .وتشا ّكل معاجلة العالقة بني الغذا واملا والطاقة والصاحة الواحدة
الغذائي والتغذية واليت تتفاقم بفعل ّ
مثاال على هذه األساليب.
ً
( )2وضع املزارعني ومريب املاشية وصيادي األمساك ومستزرعي األمساك والسكان املعتمدين على الغاابت يف
الصـ ــميم  ،وال س ا اايما ص ا ااغار املنتجني ،والس ا ااكان األص ا االيني ،والنس ا ااا  ،والش ا ااباب ،واجملتمعات احمللية واملهمش ا ااة،
واألشا ا ا اص الذين يعيش ا ااون يف أوض ا اااع هش ا ااة .وجيب أن يكون متكني الناس ودعم العمل املناخي على املس ا ااتوى
تغري املناخ ،مثل
احمللي ،م اسااتهداف وإشاراك السااكان يف املناطق الريفية واحلضارية املعرضااني أكثر من غريهم آلاثر ّ
كبريا من موارد النظم اإليكولوجية يف العامل،
الدول اجلزرية الصغرية النامية واجملتمعات الساحلية ،والذين يديرون ً
قدرا ً
يف صدارة العمل املناخي الذي تضطل به املنظمة.
بتغري املناخ دعم تقييم
( )3تبين املمارسات اجليدة واالبتكارات .تشمل اإلجرا ات الرئيسية لالسرتاتيجية اخلاصة ّ
املمارس ا ا ا ااات اجليدة القائمة واملعارف احمللية والتقليدية واألص ا ا ا االية وبروز احللول االبتكارية واالس ا ا ا ااتباقية واملس ا ا ا ااتدامة
تغري املناخ والتكيّف معه والت فيف من آاثره ،واسااتكشااافها
واحملددة السااياق يف جمال القدرة على الصاامود يف وجه ّ
والرتويج هلا ،وتعزيز القدرات والنظم الزراعية والغذائية االبتكارية يف البلدان.
( )4االسـ ـ ـ ـ ــتناد إا األدلة القائمة على العلم ،ا يف ذل العلوم والبياانت املفتوحة .تتطلب مواجهة حتدايت
تغري ا ملناخ توليد البياانت املص ا ا ا اانفة حبس ا ا ا ااب نوع اجلنس والعمر األكثر موثوقية على املس ا ا ا ااتوايت العاملية واإلقليمية
ّ
واحمللية ،مبا يف ذلك البياانت املتعلقة ابملناخ واملوارد الطبيعية والبيئة واالقتصا ا ا ا ا ا اااد االجتماعي ،واملعلومات املتعلقة
فعاال وبطريقة متعددة
داما ً
ابلنُظم الزراعية والغذائية الس ا ا ا ا ا ااائدة يف بتلف املناطق ،وتبادهلا واس ا ا ا ا ا اات دامها اس ا ا ا ا ا اات ً
 33تشمل البيئات الغذائية األغذية املتاحة واليت يسهل وصول الناس إليها يف حميطهم ،واجلودة التغذوية هلذه األغذية وسالمتها وسعرها ومال متها
وتوسيمها والرتويج هلا .وينبغي أن حترص هذه البيئات على أن تتوافر لألش اص سبل الوصول املتساوي واملنصف إىل ما يكفي من األغذية املأمونة
واملغذية وامليسورة الكلفة اليت تلة احتياجا م التغذوية وأذواقهم الغذائية للتمت حبياة موفورة النشاط والصحة ،م مراعاة بتلف العوامل املادية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية اليت تؤثر على هذا الوصول .الوثيقة  – CFS 2021/49/INF/14اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم
الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي ()fao.org
34
وموحد يرمي إىل حتقيق التوازن بني صحة اإلنسان واحليوان والنظم اإليكولوجية وحتسينها على النحو األمثل
هنج "صحة واحدة" هو هنج متكامل ّ
املدجنة والربية والنبااتت والبيئة الواسعة النطاق (مبا يشمل
يقر ابلعالقة الوثيقة والرتاب القائم بني صحة البشر واحليواانت ّ
بصورة مستدامة .وهو هنج ّ
النظم اإليكولوجية).
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
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الت ص ا ا اصا ا ااات .ومنظمة األغذية والزراعة هي إحدى الوكاالت الراعية الرائدة ملؤش ا ا ارات أهداف التنمية املسا ا ااتدامة
مشوال لإلحصا ات املتعلّقة ابلزراعة ،واحلراجة،
(يف إطار األهداف  2و 5و 6و 12و 14و 15منها) واملصدر األكثر ً
ومصااايد األمساك ،وتربية األحيا املائية ،واألغذية ،والرتبة ،واملياه ،واإلحصااا ات االجتماعية واالقتصااادية .ولذلك،
فإهنا يف وضا ا ا فريد مي ّكنها من دعم اختاذ القرارات القائمة على العلوم واألدلة واس ا اات دام املعارف احمللية واألص ا االية
م االمتثال يف الوقت نفس ا ااه لس ا ااياس ا ااات املنظمة بش ا ااأن البياانت ،مبا يف ذلك الس ا ااياس ا ااة املقبلة حلماية البياانت،
واالهتمام بشكل حثيث حبماية حقوق اخلصوصية وحقوق امللكية الفكرية.
( )5تعزيز العمل املناخي بقيادة البلدان لتحقيق نتائج مس ـ ـ ـ ــتدامة .تتوا م هذه االسا ا ا ا ا ارتاتيجية م مبادئ الفعالية
الراسا ا ا ة يف امللكية ،والقيادة ،وااللتزام ،واملس ا ااا لة املتبادلة عن النتائج على املس ا ااتوى القطري ،حبيث متس ا ااك البلدان
بزمام األمور وحتظى بدعم املنظمة ،بنا ً على طلبها عن طريق هنج تنمية القدرات على نطاق املنظومة 35بغرض تعزيز
تغري املناخ والتكيف معه والت فيف من
القدرات املؤسا ا اس ا ااية والفنية للبلدان بش ا ااكل فعال من أجل الص ا اامود يف وجه ّ
بتغري املناخ أن تن ّفذ من خالل األولوايت اليت حتددها األجهزة الرائسية للمنظمة.
اخلاصة ّ
آاثره .وينبغي لالسرتاتيجية ّ
( )6تقدمي اخلدمات من خالل الشـ ـراكات االسـ ـرتاتيجية .من خالل العمل على نطاق واس ا ا م الش ااركا  ،ميكن
للمنظمة وأعض ا ا ااائها توس ا ا ااي حجم العمل املناخي وزايدة أتثريه .ويش ا ا اامل ذلك اجلهات الفاعلة املهتمة اليت تعمل يف
النظم الزراعية والغذائية ،مبا يف ذلك املؤسسات احلكومية ،واملؤسسات املناخية وغريها من مؤسسات التمويل الدولية
واإلقليميااة والوطنيااة ،والوكاااالت اليت توجااد مقااارهااا يف روم اا ومنظمااات األمم املتحاادة األخرى ،واملنظمااات اإلقليميااة
واإلقليمية الفرعية ،واجلماعات االقتصااادية ،والشااركات اخلاصااة ،ومؤس اسااات البحوث واألوساااط األكادميية ،ووسااائل
اإلعالم ،واملؤسسات اخلريية ،ومنظمات املزارعني ومنظمات اجملتم املدين األخرى ،واملنظمات غري احلكومية .وإضافة
إىل توثيق الش اراكات القائمة ،مثل الش اراكة العاملية من أجل الرتبة والش اراكة التعاونية يف جمال الغاابت ،تسااعى املنظمة
إىل التعاون م شا ا ااركا جدد ،مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة امل تلفة احلجم والنوع يف القطاع اخلاص ،يف جماالت تنمية
القدرات والتعاون الفين واملعرفة والبحوث والتمويل واالس ا ا ااتثمار واالبتكار املس ا ا ااتدام وتبادل البياانت ونش ا ا اارها 36،وم
الش ا ا ا ا ا ااركا املعنيني ابلتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجل تعبئة املوارد واحللول والتقنيات واملعارف من
بلدان اجلنوب37.
تروج
( )7تعميم املسـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ــني ومشـ ـ ــاركة الشـ ـ ــباب والشـ ـ ــعوب األصـ ـ ــلية والشـ ـ ــمول االجتماعيّ .
حتوال يف املسا اااواة بني اجلنسا ااني 39 ،38،ويشا اارك الشا ااباب
االس ا ارتاتيجية لت طي وتنفيذ العمل املناخي الذي حيدث ً
ويتساام ابلتشاااركية والشاامول االجتماعي ،مبا يف ذلك تعزيز املعارف والتكنولوجيات واملمارسااات واجلهود اليت تبذهلا
لتغري املناخ .وفضا ا ًاال عن ذلك ،تش ا ا ّدد املنظمة على ضا اامان تكافؤ
اجملتمعات احمللية والشا ااعوب األصا االية اسا ااتجابةً ّ
الفرص يف العمل املناخي وتبادل منافعه ،وإشا اراك النس ااا والش ااباب والش ااعوب األص االية يف احلوارات بش ااأن املناخ،

FAO. 2019. Sustainable Food and Agriculture: An Integrated Approach. Rome, FAO and Elsevier. 35
https://www.sciencedirect.com/book/9780128121344/sustainable-food-and-agriculture
 36منظمة األغذية والزراعة .2021 .اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص للفرتة  .2025-2021روما ،منظمة

األغذية والزراعة.
 37منظمة األغذية والزراعة .2021 .اخلطوط التوجيهية للعمل يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ( .)2025-2022روما ،منظمة األغذية والزراعة.
 38منظمة األغذية والزراعة .2020 .سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني للفرتة  .2030-2020روما ،منظمة األغذية والزراعة.
39
تغري املناخ ( 3/CP.25برانمج عمل ليما املعزز بشأن املسائل اجلنسانية وخطة عمله اجلنسانية).
مقرر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
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وتقدمي الدعم للبلدان من أجل احلد من اإلقص ا ا ا ا ا ااا االجتماعي ،مبا يف ذلك عن طريق األطر القانونية والتنظيمية
واملؤسسية.
( )8دعم النُهج الشـ ــاملة املتعددة أصـ ــحاب املصـ ــلحة .متاش ا اايًا م املمارس ا ااات اجليدة املتعلّقة ابلنُهج املتعددة
أصا ااحاب املصا االحة 40،فإن إش ا اراك مجي أصا ااحاب املصا االحة املعنيني ابلنظام الزراعي والغذائي ،والكياانت الوطنية
وال اادولي ااة ،والقط اااعني الع ااام واخل اااص ،واجملتم امل اادين ،بطريق ااة متك ااامل ااة يف عملي ااات الت طي واخت اااذ القرارات
على املس ااتويني الوطين ودون الوطين يس اااعد على ض اامان عدم ترك أحد خلف الركب يف العمل املناخي للمنظمة.
احملسن ،والتحليالت املشرتكة للمشاكل ،والتشارك يف توليد احللول ،والتشارك يف تطوير
ويشمل هذا النهج التنسيق ّ
األساليب واملقاييس ،والت طي والعمل ،وآليات احلوكمة املبتكرة املتعددة أصحاب املصلحة.
ملحة إىل توسااي نطاق اإلجرا ات الرامية إىل تعزيز القدرة على الصاامود،
( )9توســيع نطاق الدعم .هناك حاجة ّ
تغري املناخ وقابلية التأثر به يف النظم الزراعية والغذائية .ويتي العمل
وحتسا ا ااني القدرة على التكيّف ،واحلد من خطر ّ
املناخي من خالل النظم الزراعية والغذائية بعض اخليارات األكثر فعالية من حيث الكلفة لتعظيم املناف املش ا ا ا ا ا اارتكة
تغري املناخ والت فيف من آاثره على األرض .وس ا ا ا ااتس ا ا ا ااتند املنظمة إىل الدروس املس ا ا ا ااتفادة
النامجة عن التكيّف م ّ
لتوسااي نطاق املمارسااات اجليدة وتس اري وترية العمل املناخي من أجل دعم األعضااا  ،حسااب االقتضااا  ،يف جمال
تغري املناخ والتكيّف معه والت فيف من آاثره ومتويل األنش ا ا ا ا ااطة املتعلّقة به يف النظم
القدرة على الص ا ا ا ا اامود يف وجه ّ
الزراعية والغذائية ،ويف معاجلة الفجوات يف تنفيذ أهداف اتفاق ابريس.
وتنوع
( )10اتباع هنج "عدم وجود ّ
حل واحد يناسـ ـ ــب اجلميع" .يراعي العمل املناخي للمنظمة الظروف الوطنيةّ ،
السااياقات ،واخلصااائص ،واألولوايت ،وأوجه التآزر ،والقدرات يف بتلف األقاليم والبلدان وعلى املسااتوى احمللي من
حيث التنمية البيئية واالقتص اادية واالجتماعية ويف ما يتعلّق ابلسااالم واالسااتقرار .ويعين ذلك اتباع هنج خاص بكل
سا ا ا ااياق ،والعدول عن تقدمي أنواع موحدة من املسا ا ا اااعدة حلل مشا ا ا اااكل بتلفة من حيث املنشا ا ا ااأ واألسا ا ا ااباب وقد
تستوجب وسائل بتلفة لتحقيق األهداف املشرتكة.

غري املناخ
جيم -نظرية التغيري لالسرتاتيجية اخلاصة بت ّ

بتغري املناخ على حتليل التفاعل بني جمموعة من التحدايت والتأثري
 -36يقوم املنطق الكامن ورا االسرتاتيجية اخلاصة ّ
وركائز العمل الثالث والنتائج املنشااودة منها ،وجمموعة من االفرتاضااات والشااروط األساااسااية للعمل املناخي الذي تضااطل
به املنظمة.

 40فريق اخلربا الرفي املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية .2018 .الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي والتغذية
وحتسينهما يف إطار خطة عام  .2030تقرير مقدم من فريق اخلربا الرفي املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية .روما ،جلنة األمن الغذائي العاملي.
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الشكل :اخلطوط العريضة لنظرية التغيري
النتائج

األسباب والنتائج الكامنة

دعم منظمة األغذية
والزراعة
سني القدرات

الفقر وعدم املساواة يؤداين إا ارتفاع قابلية
تغري املناخ
التأثر اثر ّ

املمارسات وسالسل القيمة الزراعية والغذائية
غري املستدامة تؤدي إا انبعااثت عالية من
غازات الدفيئة

تؤدي شدة تعرض النظم الزراعية
والغذائية اثر تغري املناخ
إا انعدام األمن الغذائي وإا ا ر هتدد
سبل املعيشة

حاضرا
ً

الشراكات
االسرتاتيجية
النُهج الشاملة
السياسات
واملمارسات
والتكنولوجيات
اجلديدة
الوصول إا متويل
األنشطة املتعلقة
ابملناخ ،وتوسيع نطاقه

الركيزة املستواين العاملي
واإلقليمي
تناول النظم الزراعية
والغذائية يف اخلط العاملية
املتعلّقة ابملناخ

األثر

بياانت املنظمة وصكوكها
حت ّفز العمل املناخي على
املستوى العاملي
الركيزة املستوى القطري
ينفذ األعضا يف املنظمة
االلتزامات املتعلّقة ابملناخ ويقومون
برصدها
يقوم األعضا يف املنظمة بتعميم
اإلجرا ات املتعلّقة ابملناخ يف
السياسات والربامج واملمارسات
واالستثمارات
الركيزة

ّول النظم الزراعية
والغذائية

يسرع األعضا يف املنظمة
ّ
وأصحاب املصلحة املعنيون
ابلنظم الزراعية والغذائية وترية
لتغري املناخ لكي
استجابتهم ّ
تصب النظم الزراعية والغذائية
ومشوال وقدرة على
أكثر كفا ة ً
الصمود واستدامة ،ما يؤدي
إىل حتسني األمن الغذائي
والتغذية

الرؤية
تتسم النظم الزراعية والغذائية
ابالستدامة ،والشمول ،والقدرة على
تغري املناخ
الصمود والتكيّف م ّ
وآاثره ،وتساهم يف االقتصادات
املن فضة االنبعااثت مبوازاة توفري
أغذية كافية وآمنة ومغذية من أجل
ضا
أمناط غذائية صحية وغريها أي ً
من املنتجات واخلدمات الزراعية
ألجيال احلاضر واملستقبل ،من دون
ترك أي أحد خلف الركب

املستوى احمللي

يعتمد املزارعون املمارسات
املعرضة
التكيّفية ،ال سيما يف املناطق ّ
لل طر
تساهم اجلهات الفاعلة يف
مسارات التنمية املن فضة االنبعااثت

عام

 -37تُربز التحدايت اليت يتم وصا اافها على أهنا أسا ااباب ونتائج كامنة ،املشا اااكل اليت تعاجلها املنظمة يف االس ا ارتاتيجية
تغري املناخ أتثرياً ش ا ااديدًا على النظم الزراعية والغذائية وما يتص ا اال هبا من نظم إيكولوجية وس ا اابل
بتغري املناخ :يؤثر ّ
اخلاص ا ااة ّ

تغري املناخ.
عيش تكون هلا آاثر س االبية على الفقر واألمن الغذائي والتغذية ،فيما تس اااهم النظم الزراعية والغذائية أيضًا اا يف ّ
وال يزال أعض ا ا ا ااا املنظمة حباجة إىل الدعم يف ما يبذلونه من جهود العتماد املمارس ا ا ا ااات اجليدة واحللول املبتكرة من أجل
تغري املناخ والتكيّف معه والت فيف من آاثره إلقامة النظم الزراعية والغذائية
معاجلة مس ا ا ااائل القدرة على الص ا ا اامود يف وجه ّ
املسا ااتدامة األسا اااسا ااية لتلبية الطلب املتنامي على األغذية املغذية واآلمنة واملنتجات واخلدمات الزراعية األخرى .وما مل جير
غري املناخ تعطيل إنتاج األغذية واألمن الغذائي والتغذية
اختاذ إجرا ات عاجلة لتحويل النظم الزراعية والغذائية ،س اايواص اال ت ّ
وتسا ا ا ا ا اري وترية فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية والفقر وعدم املس ا ا ا ا اااواة ،كما ميكنه أن يؤدي إىل تفاقم
النزاعات والنزوح ،ال س ا اايما يف البلدان واملناطق اليت تعاين أص ا ا ًاال من انعدام األمن الغذائي بدرجة عالية ،فيما س ا ااتواص ا اال
تغري املناخ.
املمارسات غري املستدامة يف النظم الزراعية والغذائية اإلسهام يف ّ

مبني يف الشا ا ا ا ا ااكل أعاله ،من عناصا ا ا ا ا اار متوائمة م الوظائف الرئيسا ا ا ا ا ااية لإلطار
 -38ويتكون دعم املنظمة ،كما هو ّ
االس ارتاتيجي للفرتة  ،2031-2022مبا يف ذلك تنمية القدرات ،والش اراكات االس ارتاتيجية ،والنُهج الشاااملة ،والسااياسااات
واملمارسااات والتكنولوجيات اجلديدة ،والوصااول احملساان إىل التمويل .ويتم تناول هذه العناصاار مبزيد من التفصاايل يف إطار
كل ركيزة من الركائز الوارد ذكرها يف القسم الراب أدانه.
ضا ا ا اا على املس ا ا ااتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية
يعزز بعض ا ا ااها بع ً
 -39وتنطلق الركائز اليت تش ا ا ااكل ثالثة خطوط عمل ّ
قدما يف حتقيق النتائج املتوقعة واألثر والرؤية يتطلب العمل ابلتوازي على املس ا ا ا ا ااتوايت الثالثة
واحمللية ،من مفهوم أن املض ا ا ا ا ااي ً
تغري املناخ واملن فضااة
كافة .وتشاامل الركائز الثالث عناصاار خاصااة مبسااارات التنمية املتداخلة القادرة على الصاامود يف وجه ّ
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االنبعااثت )1( :املســتواين العاملي واإلقليمي :تعزيز السااياسااات واحلوكمة العاملية واإلقليمية املتعلقة ابملناخ؛ ( )2واملســتوى
القطري :تنمية قدرات البلدان يف جمال العمل املناخي؛ ( )3واملستوى احمللي :توسي نطاق العمل املناخي يف امليدان.
 -40وتتحقق س ا ا اات نتائج على املس ا ا ااتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية من خالل اجلهود املش ا ا اارتكة اليت تبذهلا
املنظمة وأص ااحاب املص االحة اآلخرين يف جمال العمل املناخي ،مبا يف ذلك اإلجرا ات االس ااتباقية والوقائية اخلاص ااة مب اطر
التحول
املناااخ والتكيّف م هااذه امل اااطر والت فيف من أتثريهااا (انظر الشا ا ا ا ا ا اكاال) .وميكن هلااذه النتااائج جمتمعااة أن حت ّفز ّ
املرتقب يف النظم الزراعية والغذائية وأن تس ا ا ّارع وتريته بطريقة متس ا ااقة وف ًقا للس ا ااياقات والقدرات الوطنية وبنا ً عليها ،وعلى
طول مسا ااارات التنمية اخلاصا ااة بكل بلد .وتسا ااعى املنظمة إىل ضا اامان أن تعزز مجي أجزا النظم الزراعية والغذائية وسا اابل
بتغري املناخ وباطره لقاعدة املوارد
العيش املرتبطة هبا والنظم اإليكولوجية بعض ا ا ا ا ا ااها بع ً
ضا ا ا ا ا ا اا ،وأن جيرى حتليل قابلية التأثر ّ
الطبيعية واإلنتاج والتجهيز والتسا ا ااويق واالسا ا ااتهالك ،وكذلك لقطاعات أخرى ميكن احلد من قابلية أتثرها من خالل اختاذ
إجرا ات ترمي إىل إقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة.
 -41ويشري األثر إىل مرحلة مفصلية يف عملية حتويل النظم الزراعية والغذائية اليت ميكن للمنظمة أن تؤثر فيها بواسطة
معارفها وأشااكال الدعم األخرى ولكن من دون أن تتمت ابلقدرة على التحكم هبا بصااورة حص ارية .وتسااعى االس ارتاتيجية
بتغري املناخ إىل حتقيق األثر التايل :يساارّع األعضااا يف املنظمة وأصااحاب املصاالحة املعنيون ابلنظم الزراعية والغذائية
اخلاصااة ّ

ومشوال وقدرة على الصا ا اامود واسا ا ااتدامة ومن فضا ا ااة
وترية عملهم املناخي لكي تصا ا ااب النظم الزراعية والغذائية أكثر كفا ة ً
االنبعااثت ،ما يؤدي إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية.
بتغري املناخ وتنفيذها:
وترد يف ما يلي الفرضيات الرئيسية اليت تقوم عليها االسرتاتيجية اخلاصة ّ

-42




-43

تغري املناخ ميثل أولوية عاملية ابلرغم من أوجه عدم اليقني وحاالت التأخري يف العمل ،وجيب التص اادي
ال يزال ّ
له جنبًا إىل جنب م جائحة كوفيد 19-والتحدايت االجتماعية واالقتصادية.
لتغري املناخ.
حتظى النظم الزراعية والغذائية ابعرتاف واس ويتم تبنيها كجز ال يتجزأ من احلل ّ
هناك إرادة سياسية قوية إلسناد األولوية للعمل املناخي وتوسي نطاقه بشكل عام ويف النظم الزراعية والغذائية
بشكل خاص.
يزداد التمويل اخلاص ابملناخ ،مبا يف ذلك للنظم الزراعية والغذائية ،من خالل الص ا ا ا ا ا ااناديق العمودية وغريها
من املصادر العامة واخلاصة اعرتافًا بنطاق العمل الالزم وبطابعه املل ّ.

وتشمل الشروط املسبقة لنجاح العمل املناخي األمور التالية:

( )1تقدمي منظمة األغذية والزراعة اخلدمات بكفاءة .حتتاج املنظمة إىل موارد بش ا ا ا ا ا ارية ومالية كافية يف املقر
الرئيس ااي واملكاتب امليدانية وإىل توس ااي نطاق التنس اايق الداخلي والتعاون اخلارجي والش اراكات لتلبية االحتياجات
املتزايدة على املسااتوايت العاملية والقطرية واحمللية بكفا ة .وساايشاامل ذلك ،على ساابيل املثال ،االسااتثمار يف تنمية
القدرات الداخلية وتنمية املوارد البش ا ا ارية ،وتوثيق التعاون والتنسا ا اايق واالتصا ا ااال يف ما يتعلق ابلعمل املناخي وإدارة
املعارف ،وإطالق مبادرات جديدة وإقامة ش ا اراكات مبتكرة بني القطاعني العام واخلاص ،وتعزيز تعبئة التمويل من
تغري املناخ يف جماالت عمل املنظمة .وجيب ضمان االتساق والتعاون بني االسرتاتيجية اخلاصة
أجل املناخ ،وتعميم ّ
بتغري املناااخ واإلطااار االس ا ا ا ا ا ارتاتيجي للمنظمااة للفرتة  2031-2022وجماااالت األولويااة الرباجميااة اخلاااص ا ا ا ا ا ا ااة بااه،
ّ
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غري املناخ والتنوع البيولوجي
واالس ا ا ا ا ا ارتاتيجيات 41احلديثة األخرى وأطر الربجمة القطرية للمنظمةّ .
ويتوىل مكتب ت ّ
والبيئة مسااؤولية التنساايق الداخلي ألعمال املنظمة املتصاالة ابملناخ وساايقوم بتيسااري التفاعالت والصااالت ابلوحدات
واملكاتب امليدانية والربامج األخرى للمنظمة ،بغية تعزيز الكفا ة وجتنّب االزدواجية .وس اايتوا م تنفيذ االس ا ارتاتيجية
أخريا ،سيساهم تنفيذ
اخلاصة ّ
بتغري املناخ م سياسة املنظمة حلماية البياانت اليت جيري العمل حاليًا على بلور ا .و ً
اسرتاتيجية املسؤولية البيئية يف املنظمة للفرتة  2030-2020يف خفض البصمة الكربونية للمنظمة.
بتغري املناخ يف التمويل احمللي
( )2تعزيز احلص ــول على التمويل اخلان ابملناخ .إ ّن دمج االعتبارات اخلاصا ااة ّ
والدويل لتنمية النظم الزراعية والغذائية ،مبا يف ذلك احملاص ا ا ا اايل والثروة احليوانية واس ا ا ا اات دام الغاابت واألراض ا ا ا ااي
اج املنظمة توفري التمويل واالسا ااتثمار اخلاصا ااني
ومصا ااايد األمساك وتربية األحيا املائية ،أمر أسا اااسا ااي .وسا ااتشا ا ّ
ابملناخ على املس ا ا ا ا ااتويني الدويل واحمللي للنظم الزراعية والغذائية .وس ا ا ا ا ااتس ا ا ا ا ااتمر األموال العمودية ،وخباص ا ا ا ا ااة من
الص ا ا ا ااندوق األخض ا ا ا اار للمناخ ،ومرفق البيئة العاملية ،وص ا ا ا ااندوق التكيف ،وبنوك التنمية املتعددة األطراف ،إىل
جانب الصناديق الثنائية واملتعددة األطراف األخرى ،يف االضطالع بدور هام لتعزيز أتثري املنظمة على األرض.
وسيتم استكشاف فرص التمويل املبتكر للمناخ ،ال سيما يف سياق اآلليات اليت جيري تطويرها مبوجب املادة 6
من اتفاق ابريس .ولتحقيق االتس ا اااق م اس ا ارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلش ا اراك القطاع اخلاص -2021
ض اا تعزيز التعاون م القطاع اخلاص من خالل الش اراكات االبتكارية واالسااتثمارات .وسااتدعم
 ،2025ساايتم أي ً
املنظمة إعداد وتنفيذ ورصا ا ا ا ااد مشا ا ا ا اااري األعضا ا ا ا ااا الذين يطلبون مثل هذا الدعم من أجل زايدة حجم العمل
املناخي الذي يضطلعون به ونطاقه ووتريته .وستستمر املنظمة يف است دام ميز ا النسبية الفريدة لتعبئة التمويل
اخلاص ابملناخ للبلدان بطريقة ترب األولوايت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية وتسا ا ا ا ا ا اااعد على دف جدول
قدما.
أعمال املناخ ً

ابعا  -ركائز ثالث لتعزيز العمل
رً

ضا ا اا والوارد ذكرها
بتغري املناخ على الركائز االسا ا ارتاتيجية الثالث اليت يعزز بعض ا ااها بع ً
 -44ترّكز االسا ا ارتاتيجية اخلاص ا ااة ّ
أدانه .وتنعكس يف هااذه الركااائز مجي "العواماال املس ا ا ا ا ا ا ّارعااة" لإلطااار االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي للمنظمااة للفرتة  ،2031-2022أي
فضال عن املواضي الشاملة
املكملة (احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات)ً ،
التكنولوجيا واالبتكار والبياانت والعناصر ّ
املتمثلة يف املس ا ا اااواة بني اجلنس ا ا ااني والش ا ا ااباب واإلدماج .وس ا ا ااتقوم خطة اتص ا ا ااال بص ا ا اص ا ا ااة تس ا ا ااتهدف اجلمهور العريض
واملت صصني بدعم تنفيذ الركائز كجز من خطة العمل.

ألف -املستواين العاملي واإلقليمي :تعزيز السياسات واحلوكمة العاملية واإلقليمية املتعلقة ابملناخ
 -45ترّكز هذه الركيزة على الدعوة العاملية واإلقليمية اليت تقوم هبا املنظمة جلعل النظم الزراعية والغذائية الش ا ا ا اااملة جزًا
لتغري املناخ ،من أجل حتقيق النتائج املتوقعة التالية:
من احلل ّ

 41مثل اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص  ،2025-2021واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب
القطاعات الزراعية ،ورؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية ،واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلعلوم واالبتكار.
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تُعاجل اعتبارات األمن الغذائي والتغذية والنُظم الزراعية والغذائية واملوارد الطبيعية وس ا ا ا ا ا اابل العيش على أكمل
وجه يف اخلط الدولية املتعلقة ابملناخ والبيئة وباطر الكوارث والش ا ا ا ا ااؤون اإلنس ا ا ا ا ااانية والتنمية كجز من احللّ
لتغري املناخ ،مدعومة ابلتمويل اخلاص ابملناخ للنظم الزراعية والغذائية.
للتصدي ّ
ميكن للمجتم الدويل والبلدان والش ا ا ا ا ا ااركا الوص ا ا ا ا ا ااول إىل البياانت والعلوم واألدلة واألدوات والربوتوكوالت
بتغري املناخ والنظم الزراعية والغذائية اليت تقوم املنظمة وشركاؤها بتجميعها
واخلطوط التوجيهية واملعايري املتصلة ّ
وتطويرها واس اات دامها ،مبا يف ذلك ألغراض الرص ااد واإلبالغ [بنا ً على طلب العض ااو] ،وحتليل قابلية التأثر
بتغري املناخ وباطره ،واحلواجز اليت تعرتض التكيف وحتليل كلفة التكيف ،ومناذج التقييم ،واملمارس ا ااات اجليدة
ّ
تغري املناخ والتكيف معه والت فيف من آاثره.
والسياسات املتعلقة ابلقدرة على الصمود يف وجه ّ

ملحة إىل دف النقاش بشأن العمل املناخي يف جماالت زراعة احملاصيل ،واإلنتاج احليواين ،واحلراجة،
 -46وهناك حاجة ّ
ومصاايد األمساك ،وتربية األحيا املائية ،وساالسال القيمة ذات الصالة وسابل العيش املعتمدة على هذه القطاعات ،واألمن
قدما .وميكن تيسا ا ااري ذلك
الغذائي والتغذية ،وإدارة املياه ،وإصا ا ااالح النظم اإليكولوجية الربية والبحرية وإدار ا املسا ا ااتدامةً ،
من خالل الاادعوة املعززة اليت تقوم هبااا املنظمااة على املس ا ا ا ا ا ااتويني اإلقليمي والعاااملي .وتس ا ا ا ا ا ااعى املنظمااة من خالل هااذه
اإلجرا ات ،إىل املس ا ا ا ا ااامهة يف تعزيز إبراز النظم الزراعية والغذائية كجز من احللول األس ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ااية ألزمة املناخ ،مبا يف ذلك
االستفادة من التمويل الالزم اخلاص ابملناخ 42.واتفقت البلدان ،خالل الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
تغري املناخ ،على مواص ا االة العمل يف جماالت مناقش ا ااة الس ا ااياس ا ااات اخلاص ا ااة بعمل كورونيفيا
األمم املتحدة اإلطارية بش ا ااأن ّ
44
43
دورا حامسًا.
املشرتك بشأن الزراعة وتعزيز العمل يف احمليطات حيث يؤدي إنتاج األغذية املائية ً
 -47وهناك اعرتاف ابلدور االس ا ا ااتش ا ا اااري املوثوق به الذي تؤديه منظمة األغذية والزراعة على الص ا ا ااعيد الدويل يف ما
تغري املناخ وإطار اتفاق ابريس ،وخطة
يتعلق ابلعمليات اإلمنائية والبيئية ،مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ا ااأن ّ
احر ،ومدونة
عام  ،2030وإعالن ريو بشااأن البيئة والتنمية ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصا ّ
الس االوك بش ااأن الص اايد الرش اايد ،واتفاقية األراض ااي الرطبة (رامس ااار) ،وإطار عمل س اانداي للحد من باطر الكوارث للفرتة
أمرا ابلغ األمهيااة يف النهوض ببعض إجرا ات اتفاااقيااة األمم
 .2030-2015ولقااد كاااناات الاادعوة والاادعم من قبرال املنظمااة ً
تغري املناخ بنجاح ،مبا يف ذلك من خالل عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة ،ودعم دمج الزراعة
املتحدة اإلطارية بشأن ّ
يف املسااامهات احملددة وطنيًا وخط التكيّف الوطنية واألنشااطة اخلاصااة إبطار احلد من االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت
وتدهورها 45وشاراكة مراكش للعمل املناخي العاملي .وساتواصال املنظمة ،بنا على الطلب ،دعم مساارات العمل والتفاوض
تغري املناخ ،واألجهزة الفرعية واملنش ا ا ا ا ا ااأة مبوجب االتفاقية (جلنة التكيّف
التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ا ا ا ا ا ااأن ّ
منوا) ،وإطار الش ا ا ا اافافية املعزز ،وعملية اس ا ا ا اات الص احلص ا ا ا اايلة العاملية مبوجب اتفاق
وجمموعة اخلربا املعنية ابلبلدان األقل ً
ابريس ،يف اجملاالت ذات الصلة ابلنظم الزراعية والغذائية.

Buto, O., Galbiati, G.M., Alekseeva, N. and Bernoux, M. 2021. Climate Finance in the Agriculture and Land Use Sector 42
– Global and Regional Trends between 2000 and 2018. Rome, FAO.
 43أ
تغري املناخ  FCCC/SBI/2021/16يف فقرا ا  42إىل 53
نظر الوثيقتني الصادرتني عن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ

و FCCC/SBSTA/2021/3يف فقرا ا  43إىل .54
44
تغري املناخ .1/CP.26
الفقراتن  60و 61من مقرر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
 45خفض االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت؛ واحلد من االنبعااثت الناجتة عن تدهور الغاابت؛ واحلفا على بزوانت الكربون يف الغاابت؛ وإدارة
تغري املناخ .)1/CP.16
الغاابت بطريقة مستدامة؛ وتعزيز بزوانت الكربون يف الغاابت (الفقرة  70من مقرر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
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تغري املناااخ وفقاادان التنوع البيولوجي ميثالن حتااديني مرتابطني جيااب
 -48وعالوة على ذلااك ،من املهم االعرتاف أبن ّ
مواجهتهما بص ااورة مش اارتكة .وميكن للمنظمة أن تزيد الوعي وتوفر اخلربة الفنية على املس ااتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية
لتحقيق االتساااق يف ختطي املناخ والتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك من خالل دعم إعداد إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام
 2020وتنفيذه.
وستدعم املنظمة دمج النظم الزراعية والغذائية يف العمل املناخي من خالل:

-49


بتغري املناخ ويف غريها من املنتدايت للدعوة إىل
مواصلة املشاركة يف املنتدايت العاملية واإلقليمية املتعلّقة ّ
إقامة نظم زراعية وغذائية كفؤة وش ا اااملة وقادرة على الص ا اامود ومن فض ا ااة االنبعااثت ومس ا ااتدامة وللرتويج هلا
لتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية ،وكجز من جدول
كجز من احلل للتصدي ّ
أعمال االستدامة األوس نطاقًا؛



ودعم األعض ـ ـ ــاء والش ـ ـ ــركاء لتحديد املبادرات والتعهدات العاملية واإلقليمية ذات الص ـ ـ ــلة وص ـ ـ ــياغتها
وتنفيذها ورص ـ ـ ــدها ،مبا يف ذلك تلك اليت مت إطالقها خالل الدورة السا ا ا ا اادس ا ا ا ااة والعشا ا ا ا ارين ملؤمتر األطراف
(التعهد العاملي بش ا ا ااأن امليثان ،وإعالن القادة املعتمد يف غالس ا ا ااكو بش ا ا ااأن الغاابت واس ا ا اات دام األراض ا ا ااي،
وخطة عمل االحتاد األفريقي للتعايف األخض ا اار) ،ويف التحض ا ا اريات للدورات القادمة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
تغري املناخ؛
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ



والدعوة لبناء العالقة بني الغذاء واملياه والطاقة من أجل حتس ا ا ا ااني الوص ا ا ا ااول إىل الطاقة املس ا ا ا ااتدامة وكفا ة
است دام الطاقة ،وتعزيز اإلدارة املستدامة للمياه من أجل التكيّف على نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة؛



ومواصلة سني دمج االعتبارات اخلاصة ابلنظم الزراعية والغذائية ،مبا يف ذلك احملاصيل ،والثروة احليوانية،
والغاابت ،ومصا ا ا ااايد األمساك ،وتربية األحيا املائية ،وسا ا ا ااالسا ا ا اال القيمة ذات الصا ا ا االة ،والنظم اإليكولوجية،
تغري املناخ؛
وسبل العيش ،يف مسارات العمل الرئيسية يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ



تكامال أفضاال بني االساات دام
ومواصلة الدعوة لصاحل نظم األغذية الزرقاء/نظم األغذية املائية اليت حتقق ً
املستدام للموارد احلية البحرية واالست دامات األخرى للمحيطات؛



يقر جدول أعمال متويل العمل املناخي والبيئي مبس ا ا ا ا ا ااامهة النظم الزراعية والغذائية
والدعوة لضـ ـ ـ ـ ــمان أن ّ
املستدامة يف العمل املناخي ،وأن يدعم هذه املسامهة.
وستشجع املنظمة االبتكار والتعاون من خالل:
ّ

-50


تعزيز االبتكــارات الزراعيــة وتوسـ ـ ـ ـ ــيع نطــاقهــا ،مبااا يف ذلااك من خالل االخنراط يف شا ا ا ا ا ا اراكااات ومبااادرات
عاملية وإقليمية من قبيل مهمة االبتكار الزراعي من أجل املناخ ( Agriculture Innovation Mission
 )for Climateوجدول األعمال العاملي لالبتكار يف الزراعة ،واملوا مة م اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة
للعلوم واالبتكار ،على سبيل املثال ال احلصر؛



وتشــجيع احلوار والتفاعالت والتبادالت بني أصااحاب املصاالحة بشااأن النظم الزراعية والغذائية والقطاعات
بتغري املناخ وجداول األعمال املتعلقة ابلتنوع البيولوجي والبيئة والتنمية البشرية.
األخرى املتأثرة ّ

39
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 -51وسـ ـ ـ ـ ــتتيت املنظمــة اسـ ـ ـ ـ ــتخــدام البيــاانت واملعلومــات والرقمنــة والعلوم ،وسـ ـ ـ ـ ــتعززه من أجــل حفز العمــل
وذل من خالل:


توليد ومجع و ليل وإقرار ومواءمة وتسـ ــهيل الوصـ ــول إا البياانت املفتوحة وأفض ا اال العلوم ،واملعلومات،
واملعارف ،واملمارس ااات اجليدة ،واالبتكارات ،واألدوات ،والتكنولوجيات املتوافرة (ابس اات دام األدوات القائمة
للمنظمة والبنا عليها ،مبا يف ذلك أداة التقدير املساابق لصااايف الكربون ،ومنوذج احملاساابة البيئية للثروة احليوانية
بتغري املناخ
العاملية ،وبياانت قاعدة البياانت اإلحص ا ااائية املوض ا ااوعية يف منظمة األغذية والزراعة) يف ما يتعلّق ّ
والتكيّف معه والت فيف من آاثره يف النظم الزراعية والغذائية ،للمجتم العاملي والشا ا ا ا ا ااركا وصا ا ا ا ا ااانعي القرار
على بتلف املستوايت؛



تغري املناخ على النظم الزراعية والغذائية وحتديد الثغرات يف املعارف
و ديث قاعدة املعارف املتعلّقة اثر ّ
على املس ا ا ا ااتوى العاملي وردمها ،وحتقيق التوازن يف املقايض ا ا ا ااات احملتملة بني األهداف املتعلقة ابملناخ وأهداف
التنمية املستدامة األخرى؛



واملس ـ ـ ـ ـ ــااة يف توليد العلوم واألدلة بش ـ ـ ـ ـ ــأن احتجاز الكربون يف األراض ا ا ا ا ا ااي الزراعية ،واملروج ،واملراعي،
والغاابت ،واملس ااتنقعات العش اابية وغريها من األراض ااي الرطبة ،واحمليطات ،والبيئات املائية األخرى ،واحلد من
انبعااثت اثين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النرتوز من النظم الزراعية والغذائية ،حسب االقتضا وإذا كان
ذلك ينطبق ،ودعم تصميم آليات سوق الكربون من أجل قيام نظم زراعية وغذائية شاملة ويف متناول منتجي
املواد الزراعية والغذائية؛



وتعميم مراعاة املخا ر املتصـ ــلة ابملناخ يف النظم والربامج على نطاق منظمة األغذية والزراعة من خالل
حتديد امل اطر املتصا ا ا ا االة ابملناخ كمعيار منفصا ا ا ا اال يف نظام الضا ا ا ا ااماانت البيئية واالجتماعية احمل ّدث للمنظمة
وإدماجها يف دورة مشاري املنظمة.

ابء -املستوى القطري :تنمية قدرات البلدان يف جمال العمل املناخي
 -52تؤدي املنظمة دور احمل ّفز حلمل أعض ا ااائها على حتديد أهدافهم املناخية يف إطار النظم الزراعية والغذائية ،وإس ا ااناد
التحويل ،والذي أتخذ البلدان بزمامه،
األولوية هلا وحتقيقها .وتتمحور هذه الركيزة حول العمل املناخي احملدد الس ا ا ا ا ا ااياق ،و ّ
والذي تسااانده يف الكثري من األحيان إقامة الشاراكات والتعاون ،وحشااد التمويل ،وتعزيز النظم الزراعية والغذائية املسااتدامة
لتغري املناخ ،من أجل حتقيق النتائج املتوقعة التالية:
كجز من احلل للتصدي ّ




قيام أعضا املنظمة بتنفيذ التزاما م املناخية ،ورصدها واإلبالغ عنها ،كما هي واردة يف اسرتاتيجيا م املتعلّقة
بتغري املناااخ ،وربطهااا اباللتزامااات األخرى واملتااابعااة
ابلنظم الزراعيااة والغااذائيااة و/أو اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيااا م املتعلّقااة ّ
من أجل التنمي ة املس ا ا ا ا ا ااتدامة ،مبا يف ذلك من خالل رف التقارير املنتظمة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغري املناخ يف سياق إطار الشفافية املعزز وأطر اإلبالغ الدولية األخرى.
بشأن ّ
تغري املنااخ والتكيّف معاه والت فيف من آاثره
قياام أعضا ا ا ا ا ا ااا املنظماة بدمج القادرة على الص ا ا ا ا ا اامود يف وجه ّ
يف سياسا م وتشريعا م وخططهم وبراجمهم وممارسا م واستثمارا م احمللية والدولية يف النظم الزراعية والغذائية،
مبا يف ذلك من خالل أطر الربجمة القطرية للمنظمة وأطر األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة.
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تغري
تغري املناخ على املسااتوى القطري ،يتم اسااتكشاااف أوجه التآزر والصااالت الفعالة بني ّ
 -53ومبوازاة مواجهة حتدايت ّ
املناخ واجملاالت ذات الص االة ابألغذية والزراعة مثل احلد من باطر الكوارث ،وص ااون التنوع البيولوجي واس اات دامه املس ااتدام،
مبا يف ذلك محاية امللقحات ،وإصا ا ااالح النظم اإليكولوجية ،وسا ا ااالمة الرتبة ومكافحة آتكلها ،وصا ا ااحة النبااتت واحليواانت،
وحتمض
واإلدارة املتكاملة ملوارد األراض ا ا ا ااي واملياه ،وكفا ة اس ا ا ا اات دام الطاقة ،وحيازة األراض ا ا ا ااي واحلقوق اإلقليمية اجلماعيةّ ،
التصحر ووقف إزالة الغاابت وتدهور األراضي ،وحتسني األمن الغذائي وسالمة األغذية والتغذية.
احمليطات ،ومكافحة
ّ
وستعزز املنظمة املساعدة اليت تقدمها من أجل:
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تغري املناخ اليت جتري حتت مظلّة
دعم البلدان ،بنا على طلبها ،لتنمية قدراهتا يف املفاوضـ ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــأن ّ
تغري املناخ ،مبا يف ذلك من أجل تص ا ا ا ا ا ااميم االلتزامات الوطنية املتعلّقة
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ا ا ا ا ا ااأن ّ
بتحويل النظم الزراع ية والغذائية وعكس مسا ا ا ا ا ا ااار فقدان التنوع البيولوجي ،وتنفيذها وحتديثها ،مبا يف ذلك
يف املس ا ا ا ااامهات احملددة وطنيًا وخط التكيّف الوطنية واالسا ا ا ا ارتاتيجيات اخلاص ا ا ا ااة إبطار احلد من االنبعااثت
الناجتة عن إزالة الغاابت وتدهورها واسرتاتيجيات التنمية املن فضة االنبعااثت الطويلة األجل؛



ودعم البلدان لتعزيز ما لديها من مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات دثية وإرش ـ ـ ــادية وتدريبية ونظم ابتكار مبا يتماش ا ا ا ااى م
اس ا ارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار ،وذلك من أجل االس ااتجابة على حنو أفض اال لتحدايت
تغري املناخ ،مبا يف ذلك حتديد احللول اخلاصا ااة بكل بلد واملكيّفة حمليًا وتطويرها ونشا اارها واالسا ااتعداد ملواجهة
ّ
الكوارث املناخية والتعايف منها؛



ودعم البلدان لتوســيع نطاق اإلجراءات االســتباقية ،ونظم اإلنذار املبكر ،والتحليل والتخطي من أجل
املسامهة يف بنا القدرة على الصمود والرتاب القائم بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم؛



وتعزيز قـدرات البلـدان من أجـل توليـد البيـاانت واملعلومـات الالزمااة للعماال املناااخي ومجعهـا ورص ـ ـ ـ ـ ــدها
و ليلها واستخدامها واإلبالغ عنها والنهوض ابلرقمنة ،مبا يف ذلك تكنولوجيات نظام املعلومات اجلغرافية؛



ودعم البلدان بناء على لبها لوض ــع خطوط األس ــاس والرص ــد واإلبالغ بش ااأن التقدم احملرز يف التزاما ا
املتعلّقااة ابملناااخ ،مبااا يف ذلااك من خالل دعم تطوير نظم الرص ا ا ا ا ا ا ااد والتقييم ونظم القياااس واإلبالغ والتحقق
لالنبعااثت واحتجاز الكربون اليت تش ا ا ا ا اامل مقاييس اثين أكس ا ا ا ا اايد الكربون وغازات الدفيئة األخرى املعتمدة
مبوجب إطار الشفافية املعزز وأطر اإلبالغ الدولية األخرى.
وستعزز املنظمة الشراكات والوصول إا التمويل اخلان ابملناخ من خالل:
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دعم البلدان لكي تتمكن من الوصـ ـ ـ ـ ــول إا املوارد املالية الالزمة لتطبيق تدابري التكيّف والتخفيف من
ا اثر على نطاق واسع من خالل االستفادة من مصادر وآليات التمويل املتطورة؛



وتقدمي الدعم للبلدان لكي تُسند األولوية للعمل املناخي على امتداد النظم الزراعية والغذائية وختصص
املوارد املالية الدولية واحمللية له؛



وتقدمي الدعم للبلدان من أجل ديد الشـ ـراكات االسـ ـرتاتيجية بني القطاعني العام واخلان وإقامتها م
املنظمااات اإلقليميااة والوطنيااة واحملليااة ،مبااا يف ذلااك منظمااات املزارعني ،واجملتم املاادين ،والوكاااالت اليت توجااد
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مقارها يف روما وغريها من وكاالت األمم املتحدة ،ومنظمات البحوث ،واملؤسا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااات املالية ،ومن خالل
التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي لتسري وترية العمل املناخي.
وستشجع املنظمة اعتماد املمارسات اجليدة واحللول املبتكرة من خالل:
ّ
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تقدمي الدعم لتحديد املمارس ـ ـ ـ ـ ــات اجليدة القائمة واحللول التكنولوجية واالجتماعية والسـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــاتية
والتشريعية واملالية واملؤسسية املبتكرة وتوسيع نطاقها من أجل دعم العمل املناخي؛



ودعم البلدان لبناء أوجه آتزر ومعاجلة املقايض ـ ـ ــات بني إجرا ات ونتائج العمل املناخي القص ا ا ا اارية والطويلة
األجل ،وبني العمل املناخي واإلجرا ات املت ذة يف إطار أهداف التنمية املسااتدامة ذات الصاالة ،مبا يف ذلك
من خالل ُهنج الزراعااة اإليكولوجيااة وغريهااا من النهج املبتكرة 46وُهنج املناااظر الطبيعيااة والنظم اإليكولوجيااة
املتكاملة ،م اإلشارة إىل أن هناك ُهن ًجا عديدة لإلنتاج الزراعي املستدام وتنمية سالسل القيمة.



من خالل تعزيز فرن كسب العيش ،والشمول ،واإلدماج الفعال للمرأة والشباب وأصحاب حقوق احليازة
الش ا ا ا اارعيني ،مبا يف ذلك الس ا ا ا ااكان األص ا ا ا االيني ،والفئات املهمش ا ا ا ااة واألقليات ،واألشا ا ا ا ا اص ذوي اإلعاقة،
ومشاركتهم يف عملية الت طي واختاذ القرارات واإلجرا ات املتعلّقة ابملناخ على املستوى القطري؛ ومن خالل
توفري الدعم الفين والقانوين والس ااياس ااايت للس ااياس ااات والتش ا اريعات واإلجرا ات املناخية الش اااملة واليت ُحتدث
حتوال يف املساواة بني اجلنسني؛
ً
بتغري املناخ ،وال س ا ا اايما الدول اجلزرية الص ا ا ااغرية
املعرضـ ـ ــة بشـ ـ ــدة للخطر واملتأثرة ّ
ومن خالل دعم البلدان ّ
منوا ،والبلــدان النــاميــة غري السـ ـ ـ ـ ـ ــاحليــة ،الختــاذ إجراءات حمــددة تتعلّق ابلقـدرة
الناااميااة ،والبلاادان األقاال ً
على الصمود والتكيّف.

وستقوم املنظمة بتعميم املساواة والشمول هبدف ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب:
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وستقدم املنظمة الدعم القانوين ويف جمال السياسات من خالل:
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بتغري املناخ يف السا ا ا ااياسا ا ا ااات الوطنية ودون الوطنية ،واألطر القانونية
تش ـ ـ ــجيع تعميم االعتبارات اخلاص ـ ـ ــة ّ
واملؤس ا اسا ااية ،واالس ا ارتاتيجيات ،واخلط اإلمنائية واملالية ،وعمليات وض ا ا امليزانية يف النظم الزراعية والغذائية،
ونظم احلماية االجتماعية الوطنية ،والقطاعات الرئيسية األخرى ،حسب االقتضا ؛



ودعم البلدان بناء على لبها لدمج االعتبارات اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة ابلنظم الزراعية والغذائية يف اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيا ا
وخططها الوطنية ،مبا يف ذلك املس ا ا ا ا ا ااامهات احملددة وطنيًا ،وخط التكيّف الوطنية ،واسا ا ا ا ا ا ارتاتيجيات التنمية
املن فضة االنبعااثت الطويلة األجل ،وخط احلد من باطر الكوارث ،وخط االستجابة اإلنسانية؛



ـاء على لبهــا لــدمج االعتبــارات املتــداخلــة املتعلّقــة ابملنــاخ والتنوع البيولوجي يف اخلط
ودعم البلــدان بنـ ً
الوطنية ذات الصاالة (املسااامهات احملددة وطنيًا ،وخط التكيّف الوطنية ،واالسارتاتيجيات وخط العمل الوطنية
اخلاص ا ا ا ااة ابلتنوع البيولوجي واالس ا ا ا ارتاتيجيات اإلمنائية الطويلة األجل خلفض انبعااثت غازات الدفيئة ،والغاايت

 46تتضا ا اامن النهج املبتكرة ،يف مجلة أمور ،التكثيف املس ا ا ااتدام والزراعة بدون حرث ،والزراعة العضا ا ااوية ومجي االبتكارات والتكنولوجيات األخرى لتعزيز
النظم الزراعية والغذائية املستدامة.
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اخلاصااة بتحقيق احلياد يف تدهور األراضااي ،ولدمج التنوع البيولوجي بصااورة متسااقة يف املسااامهات احملددة وطنيًا
واألهداف اخلاصة ابملناخ الواردة يف االسرتاتيجيات وخط العمل الوطنية اخلاصة ابلتنوع البيولوجي؛


تغري املناخ
وتشـ ــجيع اإلصـ ــالحات القانونية والسـ ــياسـ ــاتية اليت تدعم ومت ّكن القدرة على الص ا اامود يف وجه ّ
والتكيّف معه والت فيف من آاثره.

جيم -املستوى احمللي :توسي نطاق العمل املناخي يف امليدان
دف هذه الركيزة إىل تسري وترية الدعم الذي تقدمه املنظمة ابلتعاون م وكاالت أخرى ،مبا يف ذلك الوكاالت
-59
استكماال جلهودها يف جمال النظم الزراعية والغذائية لتحقيق التنمية احمللية املستدامة والتمكني،
اليت توجد مقارها يف روما ،و
ً
تغري املناخ يف النظم الزراعية والغذائية ،مبا يف ذلك صا ااغار املزارعني
ال سا اايما للنسا ااا والرجال األشا ااد عرضا ااة لل طر جرا ّ
يف املناطق الريفية وش اابه احلضا ارية واحلضا ارية ،ومريب املاش ااية ،والرعاة ،وحراس الغاابت ،والس ااكان املعتمدين على الغاابت،
وص ا اايادي األمساك ،ومريب األحيا املائية ،والعاملني يف أجزا بتلفة من س ا ااالس ا اال القيمة الغذائية ،واجملموعات النس ا ااائية،
والشااباب ،واألطفال ،والشااعوب األصاالية ،واألش ا اص ذوي اإلعاقة ،والفئات املهمشااة واألقليات ،من أجل احلد بصااورة
تدرجيية من قابلية التأثر لتحقيق النتائج املتوقعة التالية:




تغري املناخ والتكيّف معها،
قيام اجلهات الفاعلة بتعزيز قدر م على الص ا اامود والتكيّف من خالل إدارة باطر ّ
بتغري املناخ ،م احلد من امل اطر وتعزيز اس ا ا ااتدامة النظم الزراعية والغذائية
ال س ا ا اايما يف املناطق األش ا ا ااد أتثراً ّ
والنظم اإليكولوجية وما يتصل هبا من سبل عيش.
ومسامهة اجلهات الفاعلة يف مسارات التنمية املن فضة االنبعااثت عرب إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر تكياّفًا
وقدرة على الصمود ،م ما لذلك من مناف مشرتكة يف جمال الت فيف من اآلاثر.

 -60وتسااعى املنظمة إىل إش اراك اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية ،وجمتمعا ا احمللية ،وجمموعا ا ،وسااالساال
حتوًال يف املساااواة بني اجلنسااني من أجل تعزيز القدرة على الوصااول إىل املعارف
القيمة اخلاصااة هبا ،بصااورة شاااملة ُ
وحتدث ّ
واملمارس ا ا ا ااات اجليدة واالبتكارات والتمويل لتعزيز التنمية احمللية املس ا ا ا ااتدامة والتص ا ا ا اادي يف الوقت نفس ا ا ا ااه لتحدايت األمن
تغري املناخ والتكيّف معه والت فيف من آاثره م مراعاة الش ا ا ا اواغل البيئية
الغذائي والتغذية والقدرة على الص ا ا ا اامود يف وجه ّ
واالجتماعية واالقتص ا ااادية .وتتباين احللول املتوافرة لص ا ااغار وكبار املزارعني وللجهات الفاعلة األخرى من أجل التكيّف م
تغري املناخ والت فيف من آاثره لتحقيق التنمية املس ا ا ااتدامة حبس ا ا ااب املواق  ،واألولوايت ،والقدرات ،واألص ا ا ااول .وس ا ا ااتعمل
ّ
املنظمة ابلتايل على متكني أصا ااحاب املصا االحة احملليني من االسا ااتفادة مباشا اارة من اعتماد ممارسا ااات وُهنج لإلنتاج الزراعي
تغري املناخ ومن فضة االنبعااثت يف املزارع ومستجمعات املياه واملناظر
والغذائي تكون شاملة وقادرة على الصمود يف وجه ّ
الطبيعية والبحرية على طول سلسلة القيمة الغذائية.
وستدعم املنظمة اجلهات الفاعلة احمللية من خالل:
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متكني املزارعني وصــيادي األمساك ،ومريب األحياء املائية ،ومديري الغاابت ،واألشــخان الذين يعتمدون
على الغــاابت ،ومــديري األراضـ ـ ـ ـ ــي ،واجملموعـات واجملتمعــات احملليــة ،واجلهــات الفــاعلــة احملليــة األخرى
وتغري املناخ ،وذلك عرب تعزيز التعلّم
بواسطة املعارف واحللول االبتكارية املتعلّقة ابلنظم الزراعية والغذائية ّ
بني األقران (مثل املدارس احلقلية للمزارعني والرعاة) ،وأنواع التعليم واإلرش ا ا اااد والتدريب األخرى ،واس ا ا اات دام
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التكنولوجيات الرقمية لتوس ااي نطاق تبادل املعرفة ،وتذليل العقبات أمام اعتماد املمارس ااات اجليّدة ،وحتس ااني
الوصول إىل املوارد الطبيعية واملالية واست دامها على حنو مستدام؛

-62

 وتعزيز الش ـ ـ ـ ـ ـراكات واملبادرات القائمة وتطوير أخرى جديدة ،ا يف ذل من خالل التعاون بني بلدان
اجلنوب والتعاون الثالثي لدعم املزارعني واجلهات الفاعلة احمللية األخرى يف حتديد الش ا ا ا ا ااركا املعنيني والعمل
معهم ،ويف تنظيم أنفس ااهم ض اامن جمموعات واحتادات وتعاونيات ،حس ااب االقتض ااا  ،لغرض حتس ااني القدرة
بتغري املناخ.
على اختاذ اإلجرا ات يف ما يتعلّق ّ
وستشجع املنظمة املمارسات اجليدة واالبتكارات من خالل:
ّ


تقدمي الدعم إلدارة ا ر املناخ عن طريق توفري معلومات أدق بشا ااأن اآلاثر املناخية املتوقعة على املسا ااتوى
احمللي وإاتحة تدابري إدارة باطر املناخ األقل كلفة والش ا اااملة واليت ميكن الوص ا ااول إليها بس ا ااهولة ،مبا يف ذلك
آليات اإلنذار املبكر؛



واســتكشــاف وتعزيز املمارســات اجليدة املتعلّقة ابلتكيّف والنُهج املبتكرة وما يرتب هبا من مناف مشاارتكة
تناس ا ا ا ااب الظروف احمللية واملناظر الطبيعية واملناظر البحرية واحتياجات الفئات امل تلفة ،مبا يف ذلك النس ا ا ا ااا
والرجال والشباب ،ودمج املعارف احمللية واألصلية؛





واسـ ـ ــتكشـ ـ ــاف وتعزيز النتائج املنخفضـ ـ ــة االنبعااثت ،مبا يف ذلك خلفض انبعااثت اثين أكس ا ا اايد الكربون
وامليثان وأكساايد النرتوز واحتجاز الكربون ،حسااب االقتضااا  ،م مراعاة يف الوقت نفسااه املقايضااات احملتملة
وباطر سو التكيّف وامل اطر اليت ينطوي عليها االنتقال إىل مسارات التنمية املن فضة غازات الدفيئة؛
وتشا ر املمارسات اجليدة املستمدة من مناذج األعمال املستدامة والشاملة يف النظم الزراعية والغذائية؛



ورفع مسـ ـ ـ ـ ــتوى وعي اجلهات الفاعلة واجملموعات واجملتمعات احمللية ،مبا يف ذلك جمتمعات الش ا ا ا ا ا ااعوب
األصاالية ،وتنمية قدراهتا لتكوين فهم أفضاال واالسااتفادة من التمويل اخلاص ابملناخ ،مثل الفرص اليت تتيحها
أسواق الكربون املتطورة للقطاعات الزراعية ،مبا يف ذلك خط احتجاز الكربون والتعويض عنه وخط الدف
األخرى مقابل اخلدمات البيئية ،ونظم الرصد ذات الصلة عندما تكون متاحة.

خامسا  -تنفيذ االسرتاتيجية وقياس جناحها
ً
بتغري املناخ ابالستناد إىل واليتها وميز ا املقارنة بوصفها الوكالة العاملية
 -63ستقوم املنظمة بتنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة ّ
الرائدة للمعارف املتعلّقة ابلنظم الزراعية والغذائية يف جمال العمل املعياري ،والتعاون الفين ،وتنمية القدرات ،والس ا ا ااياس ا ا ااات
دورا رئيسيًا يف توفري )1) :اخلربة الفنية الدولية
واحلوار ،ودعم العمل من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي .وتؤدي املنظمة ً
فعال يف البلدان؛ ) )2ودورها يف الدعوة ووضا ا ا ا ا
يف جمال النظم الزراعية والغذائية وإدارة املوارد الطبيعية املص ا ا ا ااحوبة بتواجد ّ
املعايري الذي يؤثر على النقاش الدويل واالتفاقات العاملية واإلقليمية ،وكذلك وضا ا ا ا ا ا ا اخلطوط التوجيهية واألدوات والنُهج
واملعايري يف إطار منتدى حمايد؛ ) )3ومج البياانت وحتليلها من أجل دعم توجيه السياسات وعملية اختاذ القرارات ،ووض
مؤشرات لرصد التقدم احملرز؛ ) )4ودعم التنمية واحلوكمة والت طي على املستوى املؤسسي؛ ) )5ودعم األعضا من أجل
حشد املوارد من القطاعني العام واخلاص ،ودعم االستثمارات ،وتوطيد التعاون بني بلدان اجلنوب .عالوة على ذلك ،تتي
املنظمة منص ا ا ا ااة مثينة وحمايدة حملور التفاعل بني العلوم والس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات واملمارس ا ا ا ااات ،وتدعم بذلك تنفيذ بتلف املبادرات
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واالتفاقات واملعاهدات الدولية ،وتس ا ا اااعد على وض ا ا ا العلم موض ا ا ا التنفيذ .كما أن الدور املعياري للمنظمة ،إىل جانب
خرب ا الفنية والس ا ااياس ا اااتية الواس ا ااعة يف إدارة املوارد الطبيعية ومجي جوانب القطاعات الزراعية ،يض ا ااعها يف موق الص ا اادارة
لتسهيل احلوار وتبادل التجارب واملعارف ودعم األعضا والشركا يف العمل املناخي يف شىت النظم الزراعية والغذائية.
بتغري املناخ للفرتة .2031-2022
 -64وسا ا ا اايتم وض ا ا ا ا خطة عمل لتوجيه عملية تنفيذ اس ا ا ا ارتاتيجية املنظمة اخلاصا ا ا ااة ّ
ولتمكني الرصد واإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية وأتثريه [بنا ً على طلب البلدان األعضا  ،ستتضمن
خطة العمل نواتج وبرجات ومؤش ارات ومقاص ااد وجداول زمنية ومس ااؤوليات .وس اايتطلب ذلك وض ا مؤش ارات ومقاص ااد
صا الة بش ااكل مناس ااب لعكس آاثر التدخالت وأتثريها
حمددة للعمل املناخي الذي تض ااطل به املنظمة ،على أن تكون مف ّ
على بتلف الشرائ السكانية ،مبا يف ذلك الرجال والنسا والشباب والشعوب األصلية والفئات املهمشة .وسيتم – قدر
اإلمكان – حتقيق االتسااق بني هذه املؤشارات واملقاصاد ومؤشارات ومقاصاد اإلطار االسارتاتيجي للمنظمة للفرتة -2022
 2031وجماالت األولوية الرباجمية اخلاصااة به وخطة عام  2030وأهدافها للتنمية املسااتدامة .كما سااتتم موا متها م املراحل
املفصلية التفاق ابريس ونظام الرصد التاب إلطار سنداي ،وم العمل اجلاري لوض مقاييس دولية للتكيّف.

 -65إضا ااافة إىل ذلك ،سا ااتحدد خطة العمل الطرق اليت سا ااتقوم من خالهلا املنظمة بتعزيز أسا اااليبها التشا ااغيلية إلجناز
العمل املناخي يف إطار الركائز الثالث لالس ا ا ارتاتيجية بطريقة فعالة ومتس ا ااقة .وس ا ااتعاجل خطة العمل بص ا ااورة خاص ا ااة تنمية
بتغري املناخ .وسااتتم معاجلة مسااألة
القدرات ،وحشااد املوارد ،والش اراكات واالتصاااالت الالزمة لتنفيذ االس ارتاتيجية اخلاصااة ّ
اتنادا إىل تقييم لالحتياجات على ص ا ا ا ا ا ااعيد
التعلّم واملعارف والقدرات يف املقر الرئيس ا ا ا ا ا ااي واملكاتب امليدانية للمنظمة اس ا ا ا ا ا ا ً
القدرات .وس اايتم وضا ا خطة لتعبئة املوارد كجز من خطة العمل ،وس ااتش اامل ميزانية أس اااس ااية ومتويل مناخي خارجي من
تغري املناخ ،والفقر،
خالل اتفاقات الشراكة والتمويل املتنوعة .وسيتم إعداد خطة اتصاالت مستهدفة للتوعية ابلرواب بني ّ
لتغري املناخ يف النظم
وعدم املس ا ا ا ا ا اااواة ،واألمن الغذائي والتغذية ،ولتعزيز الدور القيادي الذي تؤديه املنظمة يف التص ا ا ا ا ا اادي ّ
الزراعية والغذائية .عالوة على ذلك ،س ا ا اايتي تبادل املعارف القائمة واملمارس ا ا ااات اجليدة واحللول املبتكرة ملواجهة حتدايت
املناخ عن طريق االتصاااالت الكفؤة ،االضااطالع ابلعمل املناخي يف الوقت املناسااب على مسااتوايت بتلفة .ويتساام توطيد
التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ومثالً توس ا ااي نطاق اس ا اات دام املنص ا ااة اجلغرافية املكانية 47التابعة ملبادرة العمل
يدا بيد ابألمهية لتبادل املعلومات واملعارف ،مبا يف ذلك نتائج البحوث بش ا ااأن الزراعة املدارية واحلراجة ومص ا ااايد األمساك،
ً
بني البلدان واجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية.
أخريا ،ستنظر خطة العمل يف إمكانية أن يصب أصحاب املصلحة اخلارجيني من جمموعة واسعة من القطاعات
 -66و ً
شا ا ااركا رئي سا ا اايني يف تنفيذ االس ا ا ارتاتيجية على املسا ا ااتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية .وسا ا ااتكون مجي املسا ا ااتوايت
بتغري املناخ وخطة العمل التابعة هلا،
والوحدات داخل املنظمة معنية ابلعمل املناخي الذي يساارتشااد ابالس ارتاتيجية اخلاصااة ّ
تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة مسااؤولية تنساايق
من أجل ضاامان ملكية مشاارتكة على نطاق املنظمة .وساايتوىل مكتب ّ
عملية تنفيذ العمل املناخي على نطاق املنظمة والرصا ا ا ااد واإلبالغ عن التقدم يف تنفيذ االس ا ا ا ارتاتيجية اخلاصا ا ا ااة بتغري املناخ
وأتثريها على املستوى املؤسسي.
-67
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بتغري املناخ.
وسوف يناقش اجمللس استعر ً
اضا ملنتصف املدة بعد مخس سنوات من اعتماد االسرتاتيجية اخلاصة ّ
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امللحق  -تعريف املصطلحات كما ورد استخدامها يف هذه الوثيقة
القدرة على التكيّف (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ2022 ،أ) .قدرة النظم واملؤسا ا ا اس ا ا ااات والبش ا ا اار والكائنات
احلية األخرى على التكيّف م األضرار احملتملة أو االستفادة من الفرص املتاحة أو االستجابة للعواقب.

النظم الزراعية والغذائية (منظمة األغذية والزراعة2021 ،أ) .يش ا ا ا ا اامل النظام الزراعي والغذائي مس ا ا ا ا ااار الغذا من املزرعة
إىل املائدة  -مبا يف ذلك فرتة زرعه وصا ا ا ا اايده وحصا ا ا ا اااده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واإلجتار به وش ا ا ا ا ارائه وإعداده وأكله
ابيال لكسااب املعيشااة ،ومجي األش ا اص واألنشااطة
ض ا ا سا ً
والت لص منه .كما يشاامل املنتجات غري الغذائية اليت تشااكل أي ً
واالس ا ا ااتثمارات واخليارات اليت هلا دور تؤديه يف إيص ا ا ااال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا .ويش ا ا اامل مص ا ا ااطل
"الزراعة" ومشتقاته يف دستور املنظمة ،مصايد األمساك واملنتجات البحرية والغاابت واملنتجات احلرجية األولية.
هنج الزراعة اإليكولوجية (منظمة األغذية والزراعة2019 ،أ) .الزراعة اإليكولوجية هي هنج من بني مجلة ُهنج لإلس ا ا ا ا ا ااهام
يف توفري األغذية بش ااكل مس ااتدام لس ااكان يتزايد عددهم ودعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املس ااتدامة .وتنظر الزراعة
اإليكولوجية يف التفاعالت القائمة بني اخلصا ا ااائص البيئية واالجتماعية واالقتصا ا ااادية الرئيسا ا ااية اليت تتميّز هبا النظم الزراعية
املعمق اللااذان ياادعمااان تغيري الس ا ا ا ا ا االوكيااات
وتقر ابإلمكاااانت الكبرية اليت ينطوي عليهااا تبااادل املعااارف والفهم ّ
املتنوعااةّ .
ملموسا.
اقعا
يف النظم الغذائية الالزمة لكي تصب الزراعة املستدامة و ً
ً

التنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي .)1992 ،تباين الكائنات العض ا ااوية احليّة املس ا ااتمدة من املص ا ااادر كافة مبا فيها
النظم اإليكولوجية األرض ا ااية والبحرية واملتص ا ا الة ابألحيا املائية واملرّكبات اإليكولوجية اليت تُع ّد جزًا منها؛ ويتض ا اامن ذلك
التنوع ضمن األنواع ،وبني األنواع والنظم اإليكولوجية.

تنمية القدرات (منظمة األغذية والزراعة2019 ،ب) .دف تنمية القدرات على نطاق املنظومة إىل حتقيق نتائج مؤثرة
وحتولية ومس ا ا ا ا ااتدامة بقدر أكرب وعلى نطاق واس ا ا ا ا ا ا من خالل متكني البلدان من امتالك عملية التنمية الذاتية وقياد ا مبا
ّ
تقوي الناس ومت ّكنهم بطريقة مرتابطة،
املنظومة
نطاق
على
ات
ر
القد
تنمية
فإن
ا،
وعملي
الوطنية.
لوايت
و
األ
م
اى
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ش
يتما
ً
ّ
اج قيام بيئة متكينية
وتعزز املنظمات والشا ا اابكات وآليات العمل اجلماعي والعمليات املتعددة أصا ا ااحاب املصا ا االحة ،وتشا ا ا ّ
مؤاتية على صعيد السياسات واحلوكمة.
التعرف إلي ااه (مثالً
ّ
تغري املنــاخ (اهليئ ااة احلكومي ااة ال اادولي ااة املعني ااة بتغري املن اااخ2022 ،أ) .هو ّ
تغري يف ح ااال ااة املن اااخ ميكن ّ
التغريات يف متوس خصائص هذه احلالة و/أو تقلّبها على مدى فرتة زمنية
ابست دام االختبارات اإلحصائية) من خالل ّ
تغري املنااخ إىل عملياات داخلياة طبيعياة أو مؤثرات خاارجياة
طويلاة تادوم عاادة ً
عقودا من الزمن أو أكثر .وميكن أن يعزى ّ
التغريات يف الدورات الش ا اامس ا ااية والثورات الربكانية والتغريات املس ا ااتمرة البش ا ارية املنش ا ااأ يف تركيبة الغالف اجلوي أو يف
مثل ّ
تغري
تعرف ّ
اس ا اات دام األراض ا ااي .وجتدر اإلش ا ااارة إىل أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ا ااأن تغري املناخ يف ماد ا األوىل ّ
تغري يف تركيب
"تغري يف املناخ يعزى بشا ااكل مباشا اار أو غري مباشا اار إىل النشا اااط البشا ااري الذي يفضا ااي إىل ّ
املناخ على أنه ّ
الغالف اجلوي ،والذي يضاف إىل التقلّب الطبيعي للمناخ ،على مدى فرتات زمنية مماثلة" .وابلتايل فإن االتفاقية متيّز بني
تغري املناخ الذي يعزى إىل األنشطة البشرية اليت تع ّدل تركيبة الغالف اجلوي والتقلّب املناخي الناجم عن أسباب طبيعية.
ّ
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تغري املناخ (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ2022 ،أ) .هو يف النظم البشا ا ا ا ا ا ارية ،عملية التكيف م
التكيّف مع ّ
املناخ الفعلي أو املتوق وم اآلاثر النامجة عنه من أجل الت فيف من وطأة الضا ا ا اارر أو اسا ا ا ااتغالل الفرص املفيدة .وهو يف
النظم الطبيعية ،عملية التكيّف م املناخ الفعلي واآلاثر النامجة عنه؛ وميكن للتدخالت البش ا ا ا ا ارية أن تس ا ا ا ا ا ّاهل التكيّف م
املناخ املتوق وم اآلاثر النامجة عنه.
تدخل بش ا ا ا ا ا ااري يهدف إىل احلد
التخفيف من آاثر تغري املناخ (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ2022 ،ب)ّ .
من االنبعااثت أو تعزيز بوالي امتصاص غازات الدفيئة.

األحوال املناخية القص ــوى (األحوال اجلوية أو املناخية القص ــوى) (اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.)2021 ،

متغريات الطقس أو املناخ (أو نقصاااهنا عن) قيمة حدية واقرتاهبا من احلدود العليا (أو الدنيا) لنطاق القيم
جتاوز قيمة أحد ّ
للمتغري املذكور .وحبكم التعريف ،ميكن أن تتباين خص ااائص ما يس ا ّامى ابحلالة اجلوية القص ااوى بني مكان وآخر
املالحظة
ّ
معني من األحوال اجلوية القصوى لبعض الوقت ،مثل موسم كامل ،يصب من املمكن
بصورة مطلقة .وعندما يستمر من ّ
تصنيفه كحالة مناخية قصوى ،ال سيما إذا جنم عنه متوس أو جمموع يعترب متطرفًا حبد ذاته (مثل درجات حرارة مرتفعة،
معني).
أو جفاف ،أو هطول كثيف لألمطار خالل موسم ّ

ـحر (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص ااحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الش ااديد و/أو من التص ااحر ،وخباص ااة
التصـ ّ
يف أفريقيا .)1994 ،تردي األراضااي يف املناطق القاحلة ،وشاابه القاحلة ،واجلافة شاابه الرطبة ،نتيجة عوامل بتلفة من بينها
التقلبات املناخية واألنشطة البشرية.

احلــد من ــا ر الكوارث (اجلمعيااة العااامااة لألمم املتحاادة .)2016 ،يهاادف احلااد من باااطر الكوارث إىل احليلولااة دون
ظهور باطر الكوارث اجلديدة واحلد من باطر الكوارث القائمة وإدارة امل اطر املتبقية ،وكل هذا يسا ا ا ا ااهم يف تعزيز القدرة
على الصمود وابلتايل يف حتقيق التنمية املستدامة.
النظام اإليكولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي .)1992 ،مرّكب ديناميكي جملموعات النبااتت واحليواانت والكائنات احلية
الدقيقة وبيئتها غري احلية املتفاعلة معها ابعتبارها وحدة وظيفية.
هنج النظم اإليكولوجية (اتفاقية التنوع البيولوجي .)2000 ،هو اسا ارتاتيجية لإلدارة املتكاملة لألراض ااي واملياه واملوارد احلية
اليت تساهم يف حفظها واست دامها املستدام على حنو عادل.
تغري املناخ .)1992 ،إطالق غازات الدفيئة و/أو سا ا ااالئفها يف الغالف
االنبعااثت (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشا ا ااأن ّ
اجلوي على امتداد رقعة حمددة وفرتة زمنية حمددة.
تغري املناخ .)1992 ،هي العناص ا ا اار الغازية املكونة للغالف اجلوي،
غازات الدفيئة (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ا ا ااأن ّ
معا ،اليت متتص األشعة دون احلمرا وتعيد بث هذه األشعة.
الطبيعية والبشرية املصدر ً
النم الغذائي الص ـ ـ ــحي (مقتبس من منظمة األغذية والزراعة وآخرون .)2021 ،األمناط الغذائية الص ا ا ا ااحية هي األمناط
الغااذائيااة اليت تكون ذات كميااة ونوعيااة كااافيتني لتحقيق النمو والتطور األمثلني جلمي األفراد ولاادعم األدا والرفاااه الباادين
والعقلي واالجتماعي يف مجي مراحل احلياة ،واليت تس اااعد يف احلماية من س ااو التغذية جبمي أش ااكاله .وخيتلف التش ااكيل
املض ا اابوط لألمناط الغذائية الص ا ااحية ابختالف خص ا ااائص األفراد (مثل الس ا اان ونوع اجلنس وأس ا االوب احلياة) .وهي متنوعة
املتحولة والسكرايت املضافة والصوديوم.
ومتوازنة وآمنة وينبغي أن تض
ً
حدودا للمتناول من الدهون املشبعة و ّ
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حل مشااكلة
االبتكار (شاابكة األمم املتحدة لالبتكار .)2019 ،يقضااي االبتكار بفعل شااي جديد وبتلف س اوا أكان ّ
حل أثبت جدواه ،أو إجياد حل جديد ملش ا ا ا ا ا ااكلة جديدة.
قدمية بطريقة جديدة ،أو معاجلة مش ا ا ا ا ا ااكلة جديدة بواس ا ا ا ا ا ااطة ّ
أماا االبتكاار الزراعي (منظماة األغاذياة والزراعاة2019 ،ج) ،فهو العملياة اليت يس ا ا ا ا ا ااتعني فيهاا أفراد أو منظماات مبنتجاات
للمرة األوىل يف سا ااياق حمدد هبدف زايدة الكفا ة أو التنافسا ااية أو الصا اامود
أو عمليات أو طرق تنظيم جديدة أو معهودة ّ
يف وجه الص ا ا ا اادمات أو االس ا ا ا ااتدامة البيئية ،واملس ا ا ا ااامهة ابلتايل يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ،أو التنمية االقتص ا ا ا ااادية،
أو اإلدارة املس ا ا ااتدامة للموارد الطبيعية .ويس ا ا اات دم االبتكار (فريق اخلربا الرفي املس ا ا ااتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية،
 )2019يف س ـ ـ ــياق النظم الزراعية والغذائية ،كفعل (يبتكر) لإلش ا ا ا ااارة إىل العملية اليت حيدث األفراد أو اجملتمعات احمللية
أو املنظمات من خالهلا تغيريات يف تص ااميم الس اال واخلدمات أو إنتاجها أو إعادة تدويرها ،وتغيريات يف البيئة املؤسا اس ااية
احمليطة وتكون جديدة يف سياقهم اخلاص وتعزز االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
ض اا كاساام لإلشااارة إىل التغيريات اليت تولدها هذه العملية .ويشاامل االبتكار تغيريات يف املمارسااات
ويساات دم االبتكار أي ً
واملعايري واألسا ا اواق والرتتيبات املؤسا ا اس ا ااية ميكن أن تش ا ااج قيام ش ا اابكات جديدة تتحدى الوضا ا ا الراهن إلنتاج األغذية
وجتهيزها وتوزيعها واستهالكها.
التغذية (منظماة األغاذياة والزراعاة2013 ،أ) .متنااول األغاذياة وتاداخال العملياات البيولوجياة واالجتمااعياة واالقتصا ا ا ا ا ا ااادية
اليت تؤثر على منو اجلسم ووظائفه وإعادة ترميمه.
الشـ ـ ـراكة (منظمة األغذية والزراعة2013 ،ب) .التعاون والتآزر بني وحدات املنظمة واألطراف اخلارجية يف عمل مش ا اارتك
أو منس ا اق لتحقيق هدف مش اارتك .وهي تش اامل عالقة تس ااهم فيها مجي األطراف يف حتقيق النتائج وإجناز األهداف أكثر
من كوهنا عالقة مالية فق .
القطــاع اخلــان (منظمااة األغااذيااة والزراعااة2021 ،ب) .تعترب املنظمااة أن القطاااع اخلاااص يشا ا ا ا ا ا اماال جمموعااة واسا ا ا ا ا ا اعااة
من الكياانت ،ترتاوح بني املزارعني وص اايادي األمساك والش ااركات املتناهية الص ااغر والص ااغرية واملتوس ااطة احلجم (مبا يف ذلك
التعاونيات ،ومنظمات املزارعني/ص ا ا اايادي األمساك/املنتجني ،واملؤسا ا ا اس ا ا ااات االجتماعية) وص ا ا ااوالً إىل الش ا ا ااركات الكربى،
والشااركات احمللية واملتعددة اجلنساايات ،واملؤس اسااات اخلريية .ويشاامل ذلك االحتادات الصااناعية والتجارية ،واالحتادات اليت
متثّل مص ا ا ا اااا القطاع اخلاص .وإن أي احتادات أو منظمات أو مؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات ،يتم متويلها إىل حد كبري أو إدار ا من قبل
كياانت القطاع اخلاص ،ستُعترب من ضمن القطاع اخلاص ،ابإلضافة إىل مؤسسات متلكها الدولة.
القدرة على الص ــمود (األمم املتحدة .)2021 ،هي قدرة األفراد واألسا اار املعيشا ااية واجملتمعات احمللية واملدن واملؤس ا اسا ااات
والنظم واجملتمعات على الوقاية من جمموعة واسااعة من امل اطر ومقاومتها واسااتيعاهبا والتكيف معها وجماهبتها والتعايف منها
بص ا ا ا ا ااورة إجيابية وفعالة وكفؤة م احملافظة على مس ا ا ا ا ااتوى مقبول من األدا ومن دون التأثري على آفاق التنمية املس ا ا ا ا ااتدامة
والسالم واألمن وحقوق اإلنسان ورفاهية اجلمي يف األجل الطويل.
تغري املناخ .)1992 ،أي عملية أو نش اااط أو آلية تزيل غازات
البالوعة  /املص ــرف (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ااأن ّ
الدفيئة أو اهلبا اجلوي أو سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.
غازا من غازات الدفيئة أو
تغري املناخ .)1992 ،أي عملية أو نشاااط يطلق ً
املصــدر (اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشااأن ّ
اهلبا اجلوي أو سالئف غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.
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قابلية التأثر (اجلمعية العامة لألمم املتحدة .)2016 ،الش ا ا ا ا ا ااروط اليت حتددها العوامل أو العمليات املادية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية واليت تزيد من احتمال تعرض الفرد أو اجملتم احمللي أو األصول أو النظم آلاثر األخطار.
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املرفق دال
اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
ّأوًال -معلومات أساسية
تُع ّد التحدايت اليت تواجه النظم الزراعية والغذائية 1حتدايت كربى وواس ا ا ا ا ا ااعة النطاق ومرتابطة .وتش ا ا ا ا ا اامل أكرب
-1
التحدايت اليت يواجهها العامل واليت غالبًا ما تكون متش ااابكة الفقر ،واجلوع ،وانعدام املس اااواة وض ااعف الوص ااول إىل املوارد
وفرص كس ا ا ا ا ا ا ااب الاادخاال ،وتغري املناااخ ،وفقاادان التنوع البيولوجي ،وتاادهور النظم اإليكولوجيااة والتص ا ا ا ا ا ااحر ،والكوارث
والنزاعات .وتسا ا ا ا ا ا اااهم النظم الزراعية والغذائية يف أزمة املناخ وتدهور املوارد الطبيعية ،وال ب ّد من أن يتم حتويلها بطريقة
متّس ا ااقة ،حس ا ااب االقتض ا ااا  ،وف ًقا للس ا ااياقات والقدرات الوطنية وابالعتماد عليها .وتعترب إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر
أمرا ض ا ا ا اارورًاي لتس ا ا ا ا اري وترية التقدم احملرز حنو بلوغ معظم أهداف التنمية
كفا ة ً
ومشوال وقدرة على الص ا ا ا اامود واس ا ا ا ااتدامة ً
ومسارا رئيسيًا لتحقيق األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة.
املستدامة ومقاصدها،
ً
وهناك جمموعة واس ا ا ااعة من النُهج والتكنولوجيات 2واملمارس ا ا ااات اليت ميكنها أن تس ا ا اااهم يف حتويل النظم الزراعية
-2
والغذائية لتغذية الشا ا ا ا ااعوب ،ورعاية كوكب األرض ،والنهوض بسا ا ا ا اابل العيش املنصا ا ا ا اافة ،وبنا نظم إيكولوجية قادرة على
الصا ا امود .وتشا ا ا ّكل العلوم واالبتكار 3األس ا اااس الذي تقوم عليه مجي هذه النُهج والتكنولوجيات واملمارس ا ااات .وابلفعل،
حمرًكا فعاالً لتحويل النظم الزراعية والغذائية والقضا ا ااا على اجلوع وسا ا ااو التغذية عندما
ميكن أن تشا ا ااكل العلوم واالبتكار ّ
تكون مص ااحوبة مبؤس اس ااات قوية ،وحوكمة جيدة ،وإرادة س ااياس ااية ،وأطر تنظيمية متكينية ،وتدابري فعالة لتعزيز اإلنص اااف
بني اجلهات الفاعلة يف النظام الزراعي والغذائي.
وتعرتي مش ا ا ا ا ا ااهد العلوم واالبتكار ،أكان ذلك داخل النظم الزراعية والغذائية أم خارجها ،تطورات مس ا ا ا ا ا ااتمرة
-3
مص ا ا ااحوبة بفرص جديدة لتحقيق أهداف التنمية املس ا ا ااتدامة .وقد قُطعت أش ا ا ا اواط كبرية يف جمموعة من اجملاالت العلمية
والتكنولوجية اليت ترتاوح من التكنولوجيا البيولوجية ،والتقنيات النووية يف األغذية والزراعة ،واألدوات الرقمية ،وتكنولوجيا
الصا ا ا ااغائر ،والبياانت الض ا ا ا ا مة ،وحتليل البياانت ،وعلم البياانت ،والذكا االصا ا ا ااطناعي ،والتعلّم اآليل ،إىل التطورات يف
جماااالت اإليكولوجيااا وعلم الزراعااة والعلم االجتماااعي للتنميااة الريفيااة واالبتكااارات املتعلقااة ابلزراعااة اإليكولوجيااة واحلراجااة
تغري املناخ .كما أ ّن الش ا ا ا اراكات بني القطاعني العام واخلاص آخذة يف االزدايد يف جمال البحث
الزراعية ومواجهة حت ّدايت ّ
والتطوير .ويف الوقت ذاتهّ ،أدى ترّكز األسا ا ا ا ا ا اواق غري املس ا ا ا ا ا اابوق (يف التكنولوجيات واملنتجات وامللكية الفكرية) إىل تزايد
امل اوف بشأن الفجوات يف الدخل والوصول إىل املوارد واملعارف بني البلدان والفئات االجتماعية وداخلها.
املتغرية .وتق العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
-4
وتربز العلوم واالبتكار أي ً
ض ا ا ا اا كعناصا ا ا اار هامة يف خطة التنمية العاملية ّ
بقوة
يف ص ا ا االب خطة التنمية املس ا ا ااتدامة لعام  2030وتظهر يف ع ّدة مقاص ا ا ااد ألهداف التنمية املس ا ا ااتدامة ،وتربز أي ً
ض ا ا ا اا ّ
 1يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي مست دمة يف هذه الوثيقة.
 2يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي مست دمة يف هذه الوثيقة.
 3يرجى الرجوع إىل امللحق لالطالع على وصف للمصطلحات الرئيسية كما هي مست دمة يف هذه الوثيقة.
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يف التزامات واسارتاتيجيات إقليمية عدة 4.إضااافة إىل ذلك ،حدد تقرير التنمية املسااتدامة على الصااعيد العاملي
تسرع وترية التقدم احملرز لبلوغ أهداف التنمية املستدامة
العلوم والتكنولوجيا على أهنا إحدى الوسائل املمكنة للتحويل اليت ّ
ابلتوازي م احل ّد من املقايضا ا ااات 5.ويف عام  ،2021أ ّكد مل ص الرئيس وبيان العمل لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية
الصادر عن أمني عام األمم املتحدة 6وميثاق غالسكو للمناخ 7على السوا يف عام  2021على احلاجة إىل االستثمار يف
أيضا يف اسرتاتيجية
العلوم واالبتكار من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة والعمل املناخي الفعال ،على النحو املذكور ً
8
بتغري املناخ للفرتة .2031-2022
اخلاصة ّ
منظمة األغذية والزراعة ّ

وإن منظمة األغذية والزراعة ،بصاافتها وكالة األمم املتحدة املت ص اصااة يف األغذية والزراعة ،مدعوة إىل أن تكون
-5
ّقوة دافعة لتيسا ا ااري التوصا ا اال إىل حلول للتحدايت اليت تواجهها النظم الزراعية والغذائية من خالل العلوم واالبتكار .وتقوم
املنظمة خبطوات كبرية لرف التحدي املتمثل يف تسا ا ا ا ا ا ا ري القدرة التحويلية للعلوم واالبتكار .ويف عام  ،2020مت إنش ا ا ا ا ا ااا
ض اا إنش ااا مكتب جديد
منص ااب كبري العلما األول من نوعه ض اامن فريق القيادة الرئيس ااي إىل جانب املدير العام .ومت أي ً
لالبتكار من أجل ض ا ا ا ا ا اامان زايدة اس ا ا ا ا ا اات دام االبتكارات والتكنولوجيا والنُهج اجلديدة على نطاق املنظمة .وتتصا ا ا ا ا ا ا ّدر
التكنولوجيا واالبتكار جدول أعمال أعض ا ا ا ا ااا املنظمة :فقد تض ا ا ا ا اامنت الدورات األخرية لألجهزة الرائس ا ا ا ا ااية ،مبا يف ذلك
املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية ،املسائل املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار كبنود مهمة على جدول األعمال.
أيضا عدد من املبادرات احلديثة التزام املنظمة بتعزيز دورها القيادي يف جمال العلوم واالبتكار لتحويل النظم
-6
ويبني ً
ّ
الزراعية والغذائية .ففي عام  ،2020أنشأت املنظمة املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية .وتشارك املنظمة بشكل فاعل
املكون اخلاص ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من اهلدف  17من أهداف التنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة 9.وتؤدي املنظمة،
يف تنفيذ ّ
دورا رئيسا اايًا يف متابعة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية ،مبا يف ذلك
بصا اافتها اجلهة املضا اايفة ملركز تنسا اايق النظم الغذائيةً ،
ص اا
قدما يف تطبيق الربامج املصااممة خصااي ً
من خالل عملها يف جمال العلوم واالبتكار .ومتضااي املكاتب اإلقليمية والقطرية ً
يدا بيد واملنص ا ا ا ااة اجلغرافية املكانية التابعة هلا ،ومبادرة  1 000قرية
واملن ّسا ا ا ا اقة عامليًا ،كما هو احلال يف إطار مبادرة العمل ً
رقمية ،وخطة العمل العاملية بش ا ا ا ااأن التطوير األخض ا ا ا اار للمنتجات الزراعية اخلاص ا ا ا ااة :بلد واحد ،منتج واحد ذو األولوية.
ضا اا م وكاالت األمم املتحدة األخرى من أدل توض ااي املس ااائل األخالقية اليت تطرحها التكنولوجيات
وتتعاون املنظمة أي ً
10
واالبتكارات اجلديدة.

التوجهات االسرتاتيجية اللتزامات مالبو وخطة عام .2063
ً 4
مثال اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام  2024اليت تسرتشد هبا ّ
 5جمموعة مستقلة من العلما عيّنهم األمني العام ،تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام  :2019املستقبل اآلن – تس ري العلم لتحقيق التنمية
املستدامة ،األمم املتحدة ،نيويورك.2019 ،
 6مل ص الرئيس وبيان العمل بش ا ا ا ااأن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الص ا ا ا ااادر عن أمني عام األمم املتحدة ال يش ا ا ااكالن وثيقة خاض ا ا ااعة للمناقش ا ا ااة
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
UNFCCC. 2021. The Glasgow Climate Pact.https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency- 7
Outcomes-The-Climate-Pact.pdf

8
بتغري املناخ يف الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج ،ويف الدورة الس اابعني بعد
صا اة ّ
س اايجري النظر يف اسا ارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلا ّ
املائة للمجلس.
 9توفّر آلية خطة عام  2030لتيس ا ا ا ا ا ااري التكنولوجيا وفريق املهام املش ا ا ا اارتك بني الوكاالت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار التاب هلا والذي تُعد منظمة
عضوا فاعالً فيه ،آلية للتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل تعزيز التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة.
األغذية والزراعة ً
 10س ا ا ا ا ا ا ااامهاات املنظمااة يف إعااداد التوص ا ا ا ا ا ا ايااة اخلاااص ا ا ا ا ا ا ااة أبخالقيااات الااذكااا االصا ا ا ا ا ا ااطناااعي ،اليت اعتماادهااا املؤمتر العااام لليونسا ا ا ا ااكو يف عااام .2021

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_ara
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وتسعى اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار (االسرتاتيجية) إىل دعم هذه التطورات األخرية عرب توفري التوجيهات
-7
واالتسااق واملوا مة يف جمال العلوم واالبتكار على نطاق املنظمة من أجل تقدمي خدمات أفضال لألعضاا على من خالل
تعزيز قدرات املنظمة .وتُع ّد هذه االس ا ارتاتيجية أداة لدعم تنفيذ اإلطار االس ا ارتاتيجي للفرتة  ،2031-2022وابلتايل خطة
التنمية املستدامة لعام ( 2030انظر اجلدول  1لالطالع على حملة عامة عن العناصر الرئيسية لالسرتاتيجية).
-8

سوف تساهم اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري املناخ.

وإ ّن اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار متوائمة م اسرتاتيجية املنظمة بشا ا ااأن تعما ا اايم التنا ا ااوع البيولا ا ااوجي عا ا اارب
-9
كل منهما على تعزيز األخرى.
القطاعات الزراعية ،وتعمل ّ

 -10و دف اس ارتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار إىل تعزيز الرواب م آليات التفاعل بني العلوم والسااياسااات القائمة
يف اتفاقات ريو الثالث.
-11

وإ ّن اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار متوائمة م اسرتاتيجية املنظمة إلشراك القطاع اخلاص.

ودعما لعمليات
 -12وميكن الس ا ارتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار ،يف إطار العمل املعياري الذي تضا ااطل به املنظمة ً
(مثال هيئة الدسا ااتور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت) وضا اامن واليتها ،أن تسا اااهم يف
وض ا ا املعايري واملواصا اافات ً
النظام التجاري املتعدد األطراف مبا يتماشى م قواعد منظمة التجارة العاملية.
اج اس ا ارتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار على الت طي وإجرا ات حتويلية مراعية للمس ا اااواة بني اجلنس ا ااني،
 -13وتش ا ا ّ
ومش ا ا ااركة للش ا ا ااباب وتش ا ا اااركية وش ا ا اااملة اجتماعيًا ،وتنفيذها ،مبا يش ا ا اامل تعزيز معارف وتكنولوجيات وممارس ا ا ااات وجهود
اجملتمعات احمللية والشااعوب األصاالية يف جمال تطوير واساات دام العلوم واالبتكار .وعالوة على ذلك ،تش ا ّدد منظمة األغذية
والزراعة على ضاامان تكافؤ الفرص وتقاساام املناف النامجة عن العلوم واالبتكار ،وإشاراك املرأة والشااباب والشااعوب األصاالية
يف املناق ش ا ا ا ااات املتعلقة ابلعلوم واالبتكار ،وتقدمي الدعم للبلدان من أجل احلد من اإلقص ا ا ا ااا االجتماعي ،مبا يف ذلك عن
طريق األطر القانونية والتنظيمية واملؤسسية.
اثنيًا -دور املنظمة يف جمايل العلوم واالبتكار
ص اا للبلدان املن فضااة واملتوسااطة
هتماما خا ً
 -14تي ّس ار املنظمة إجياد حلول لتحدايت النظم الزراعية والغذائية ،وتويل ا ً
الدخل ،مبا يف ذلك من خالل العلوم واالبتكار .وعند االضطالع هبذا العمل ،ستتجنب املنظمة االزدواجية م املنظمات
األخرى من خالل الرتكيز الواضا ا ا ا ا ا ا على العلوم واالبتكااار يف النظم الزراعيااة والغااذائيااة متااشا ا ا ا ا ا ايًاا م واليتهااا 11ووظاائفهاا
12
األساسية.
وحتليال
-15
حمايدا ً
منربا ً
ونظرا إىل املكانة الفريدة اليت حتتلها املنظمة كمي ّسا ا ا ا ا ا ار للعمليات احلكومية الدولية ،فهي توفّر ً
ً
علميًّا للتبادل بني البلدان وتعمل كمص ا اادر موثوق للتوجيه من خالل عملها األس ا اااس ا ااي بش ا ااأن القواعد واملعايري ،واألطر
 11دسا ا ا ا ا ا ااتور منظمة األغذية والزراعة .املادة  ،1الفقرة " .2تعمل املنظمة على دعم العمل القطري والدويل ،وتوصا ا ا ا ااي ابختاذه حيثما يكون مناس ا ا ا ا ا ا ًابا
يف ما يلي( :أ) البحوث العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصا ا ا ا ا ا ااادية املتعلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة؛ (ب) النهوض ابلتعليم واإلدارة يف جماالت
التغذية واألغذية والزراعة ونشر املعارف العامة عن علوم التغذية والزراعة وأساليبها"https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf .
 12يرد وصف الوظائف األساسية للمنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ،2031-2022الفقرة .43
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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ض ا ا ا ا اا على مج
التنظيمية ،واخلطوط التوجيهية ،ومدوانت الس ا ا ا ا االوك ،وغريها من أدوات وض ا ا ا ا ا املعايري .وتعمل املنظمة أي ً
املعارف العلمية وعرض ااها على واض ااعي الس ااياس ااات .وتتي األدلة والتحليالت ،مبا يف ذلك الفوائد وامل اطر واملقايض ااات
وإمكانية التكيّف م السا ااياقات امل تلفة ،وابلتايل متكني األعضا ااا من حتديد مسا ااارات التنمية اخلاصا ااة هبم .وتدعم هذه
13
الوظائف دور املنظمة يف توفري السل العامة العاملية للنظم الزراعية والغذائية.
 -16وتوفّر املنظمة املعلومات وتتي تبادل املعارف والتجارب بني البلدان بش ااأن جمموعة االبتكارات احلالية والناش اائة.
وتقدم الدعم للبلدان بش ااأن التكنولوجيات والس ااياس ااات واملمارس ااات والعمليات والنُهج واملنهجيات واألدوات واملنص ااات
املبتكرة .كما أهنا تن ّفذ مشاااري على املسااتوى القطري ،وتساات دم خرب ا الفنية ملساااعدة صااغار املنتجني مباشاارة ،ابلتوازي
ونظرا إىل كون املنظمة الش اريك
م ضاامان تكييف االبتكارات م االحتياجات احمللية من دون ترك أي أحد ورا الركبً .
املنظّم األول يف جمال العلوم واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية ،فإهنا تتمت مبكانة جيّدة جلم أص ا ا ا ا ا ااحاب املص ا ا ا ا ا االحة
معا يف توسا ا ا ا ا ااي نطاق املبادرات التجريبية .وتتي إمكانية إجرا تدخالت فنية للمنظمة ابسا ا ا ا ا اات الص دروس يتم
املعنيني ً
دجمها يف توجيها ا املعيارية اليت تؤدي إىل تفعيل التدخالت ضمن حلقة مستمرة من التعلّم والتحسني.
 -17وم أن املنظمة ليس ا ا ا ا ا اات منظمة تُعىن ابلبحوث ،إال أهنا مكلفة بتحويل العلوم واالبتكار إىل توجيهات معيارية
مهما يف دعم املس ا ا ااامهة األس ا ا اااس ا ا ااية ملنظمات البحوث الوطنية
وس ا ا ااياس ا ا اااتية وأدوات عملية للتنمية .وتؤدي املنظمة ً
دورا ً
أخريا،
واإلقليمية والدولية .وتعمل األجهزة الرائسا ااية والدسا ااتورية التابعة للمنظمة كصا االة وصا اال بني العلوم والسا ااياسا ااات .و ً
مهما يف حتليل أحدث األدلة العلمية وإطالع األعضا واجلمهور عليها.
تؤدي املنظمة ً
دورا ً

 13توفّر املنظمة جمموعة من السل العامة العاملية .فعلى سبيل املثال ،يُعد النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة املصدر العاملي الرائد
للمعلومات املتعلقة إبنتاج األغذية واستهالكها والتجارة فيها على مستوى العامل .ويرصد ابستمرار حالة األمن الغذائي يف كل بلد من بلدان العامل ،وينبه
العامل إىل النقص الناشئ يف الغذا  .ومن األمثلة األخرى الدورات اليت تقدمها أكادميية التعلم اإللكرتوين التابعة للمنظمة.
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اجلدول  :1اهلدف والركائز والنتائج والعوامل التمكينية السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار
قيام األعضاء بتسخري العلوم واالبتكار إلجياد حلول نظمية ومستدامة وخاصة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية

أكثر

اهلدف

ومشوال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل ،وتغذية أفضل ،وبيئة أفضل ،وحياة أفضل،
كفاءة ً
دعما خلطة التنمية املستدامة لعام .2030
من دون ترك أي أحد خلف الركبً ،

-1

حتسني إدارة املعارف وتبادل
املعلومات واخلربات على نطاق
املنظمة

-2

حتسني التواصل العلمي

 -1حتسني املعارف واألدلة املتعلّقة
ابلنظم الزراعية والغذائية

 -1حتسني إمكانية وصول صغار
املنتجني واملزارعني األسريني
واجلهات الفاعلة األخرى يف النظم
الزراعية والغذائية إىل االبتكارات
والتكنولوجيات الشاملة املستدامة
وامليسورة الكلفة واخلاصة بكل
سياق ،واست دامهم هلا
 -2تعزيز قدرة النظم الوطنية لالبتكار
يف جمال اإلنتاج الزراعي والغذائي
على إسناد األولوية لالبتكارات
والتكنولوجيات املستدامة واملالئمة،
واملشاركة يف توليدها وتوسي
نطاقها
 -3تعزيز القدرات الوطنية لتصميم
االسرتاتيجيات والسياسات واألطر
التنظيمية املتعلّقة ابلعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،وتنفيذها وتقييمها

 -2تعزيز أوجه التفاعل بني العلوم
والسياسات من أجل النظم الزراعية
والغذائية

النتائج

 -3تعزيز قدرات املنظمة على متكني
العلوم واالبتكار على نطاق
املنظمة

دعم االبتكار والتكنولوجيا على
املستويني اإلقليمي والقطري

الركائز

تقدمي خدمات أفضل لألعضاء من
خالل تعزيز قدرات املنظمة

تعزيز عملية صنع القرارات القائمة
على العلوم واألدلة

 -3تعزيز البحوث من أجل التنمية

املبادئ التوجيهية

 -1مستندة إىل اإلنصاف؛  -2متساوية بني اجلنسني؛  -3مستندة إىل األدلة؛  -4موجهة حنو تلبية االحتياجات؛  -5متسقة م االستدامة؛
 -6مدركة للم اطر؛  -7قائمة على القيم األخالقية

العوامل التمكينية

الشراكات التحويلية
أتمني املوارد والتمويل املبتكر

56

CL 170/REP

اثلثًا -الرؤية
 -18عامل ٍ
خال من اجلوع وسو التغذية حيث تتم االستفادة ابلكامل من اإلمكاانت اليت تنطوي عليها العلوم واالبتكار
ملواجهة التحدايت االجتماعية واالقتصادية والبيئية املعقدة اليت تطرحها النظم الزراعية والغذائية ،على حنو منصف وشامل
ومستدام على الصعيد العاملي.
ابعا -اهلدف
رً
 -19يقوم األعضا بتس ري العلوم واالبتكار إلجياد حلول نظمية وخاصة بكل سياق إلقامة نظم زراعية وغذائية أكثر
ومشوال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل ،وتغذية أفضل ،وبيئة أفضل ،وحياة أفضل ،من دون ترك
كفا ة ً
دعما خلطة التنمية املستدامة لعام .2030
أي أحد خلف الركبً ،
خامسا -النطاق
ً
تيسر اسرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار االتساق يف عمل املنظمة الواس النطاق واجلاري يف جمال العلوم
-20
ّ
املسرعة ،واملواضي الشاملة .وتسعى إىل حتقيق االتساق
واالبتكار والذي يتب ّدى يف جماالت األولوية الرباجمية ،والعوامل ّ
والتعزيز املتبادل م الواثئق االسرتاتيجية للمنظمة 14،مبا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  15،2031-2022وكذلك
املنصات األخرى .وابعتبار االسرتاتيجية أداة لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  ،2031-2022فإ ّهنا تنظر يف مجي
االبتكارات الالزمة لتنفيذ جماالت األولوية الرباجمية العشرين.
 -21وتتناول االسرتاتيجية مجي قطاعات النظم الزراعية والغذائية وجماال ا ،مبا يف ذلك احملاصيل ،والثروة احليوانية،
والغاابت ،ومصايد األمساك ،وتربية األحيا املائية  -من إدارة املوارد الطبيعية إىل اإلنتاج ،والت زين ،والنقل ،والتسويق،
واالستهالك ،والفاقد واملهدر من األغذية.
 -22وتُعترب اجملموعة الكاملة من الت صصات العلمية (أي العلوم الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والعلوم التطبيقية)،
مثلها مثل علم االستدامة والعلوم املشرتكة بني الت صصات واجلامعة هلا ،مهمة ملعاجلة التحدايت النظمية بطريقة شاملة.
تنوع االبتكارات (التكنولوجية [مبا يف ذلك الرقمية] واالجتماعية والسا ا ااياسا ا اااتية واملالية
قر املنظمة ابحلاجة إىل ّ
 -23وت ّ
واملؤس اسااية) .ويُعرتف مبعارف السااكان األصااليني وصااغار املزارعني أبهنا مصاادر مهم لالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية،
وتُعترب أهنا ضمن نطاق االسرتاتيجية.
 -24ويتم إيال عناية خاصا ا اة الحتياجات البلدان املن فض ا ااة واملتوس ا ااطة الدخل ،مبا يف ذلك الدول اجلزرية الص ا ااغرية
النامية ،م الرتكيز على صغار املنتجني ،واملزارعني األسريني ،والسكان األصليني ،والنسا  ،والشباب ،وغريها من اجلهات
 14تشا ا ا ا ا ا ا ا ام ا ا اال ال ااواثئ ااق االس ا ا ا ا ا ا ا ارتات اي اج اي ا ا ااة األخ اارى ل ال ام ان اظ ام ا ا ااة :اس ا ا ا ا ا ا ا ارتات اي اج ايا ا ااة ع اما ا اال م ان اظ اما ا ااة األغا ا ااذيا ا ااة وال اازراعا ا ااة يف جما ا ااال ال ات اغا ا ااذيا ا ااة
 ،https://www.fao.org/3/ne853ar/ne853ar.pdfواس ا ا ارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشا ا ااأن تعما ا اايم التنا ا ااوع البيولا ا ااوجي عا ا اارب القطاعات الزراعية
 ،https://www.fao.org/3/ca7722ar/ca7722ar.pdfوسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني للفرتة 2030-2020
 ،https://www.fao.org/3/cb1583ar/cb1583ar.pdfوخطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف .https://www.fao.org/3/ng776ar/ng776ar.pdf
15
بتغري املناخ يف الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج ،ويف الدورة الساابعني بعد
ص اة ّ
ساايجري النظر يف اس ارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلا ّ
املائة للمجلس.
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الفاعلة الناقص ااة التمثيل يف النظم الزراعية والغذائية ،مبا يف ذلك املؤسا اس ااات املتناهية الص ااغر والص ااغرية واملتوس ااطة احلجم،
من أجل تسري وترية التقدم احملرز ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -25س ا ااوف تراعي املنظمة أمهية خص ا ااوص ا اايات الس ا ااياقات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية عند تنفيذ االس ا ارتاتيجية
لضمان إمكانية النفاذ إىل مجي أنواع املعرفة والعلوم واالبتكار وتكييفها م الواق احمللي؛
 -26وتش ا ااكل البياانت جزًا ال يتجزأ من عملية ص ا اان القرارات القائمة على العلوم واألدلة .ويتم توض ا ااي األولوايت
االسارتاتيجية للمنظمة يف ما يتعلّق ابلبياانت يف خطة حتديث إحصاا ات 16املنظمة ويف االقرتاح لتحساني حوكمة األنشاطة
17
وتكمل اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار هذه املبادرات وس ا ا ا ا ا اايتم تنفيذها ابالمتثال التام
اإلحص ا ا ا ا ا ااائية للمنظمة.
ّ
لسياسات املنظمة املتعلّقة حبماية البياانت وحقوق امللكية الفكرية اليت هي اآلن قيد اإلعداد.
سادسا -نظرية التغيري
ً
 -27إ ّن نشاار العلوم واالبتكارات بشااكل اس ارتاتيجي هو عامل متكيين أساااسااي وهام لتحويل النظم الزراعية والغذائية،
قر املنظمة
ويس ا اااهم يف هناية املطاف يف حتقيق خطة التنمية املس ا ااتدامة لعام  2030واألبعاد الثالثة املرتابطة لالس ا ااتدامة .وت ّ
أبنه لدى البلدان حتدايت واحتياجات وقدرات متنوعة يف ما يتعلق ابلعلوم واالبتكار ،مبا يف ذلك خبص ا ااوص البنية التحتية
ومس ا ا ا ااتوايت التعليم والقدرات الفنية .ويف الوقت نفس ا ا ا ااه ،مثة حتدايت كبرية مش ا ا ا اارتكة على املس ا ا ا ااتوايت الوطنية واإلقليمية
جهودا منس ا ا ا ا ااقة من جانب جمموعة من اجلهات الفاعلة م اض ا ا ا ا ااطالع املنظمة
والعاملية .وتتطلب معاجلة هذه التحدايت ً
بدور رئيسي يف توفري السل العامة العاملية واملعارف والتوجيهات والتنسيق واالتساق يف السياسات.
 -28ويعين حتقيق رؤية االسا ا ا ارتاتيجية أن يتوفّر لدى مجي البلدان ما يلزم من علوم وابتكار من أجل ختطّي التحدايت
االجتماعية واالقتص ا ا ا ا ا ااادية والبيئية املع ّقدة املاثلة أمام النظم الزراعية والغذائية .كما أن حتقيق هذه الرؤية بطريقة منص ا ا ا ا ا اافة
وشاملة ومستدامة على املستوى العاملي يعين أن أصحاب املصلحة غري املمثلني بشكل ٍ
كاف  -وال سيما صغار املنتجني،
مبن فيهم النسا والشباب  -يشاركون بفعالية يف عمليات تطوير العلوم واالبتكار واالستفادة منها.
 -29وترتاوح التحدايت يف تس ري العلوم واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية بني قلة االستثمار يف البحوث ،ونقص
إمكانية الوصول واعتماد االبتكارات ،والثغرات يف است دام العلوم واألدلة يف صن القرارات .ومن بني أوجه عدم املساواة
األخرى ،التوزي العاااملي غري املتكااافئ للغااايااة للقاادرات العلميااة والوص ا ا ا ا ا ااول إىل املعااارف الااذي يه ا ّدد بعرقلااة حتقيق خطااة
18
عام .2030
منوا
 -30وبعد عقد من النمو البطي يف تسااعينيات القرن املاضااي ،شااهدت االسااتثمارات العاملية يف البحوث الزراعية ً
بنسا ا ا ا اابة  50يف املائة خالل الفرتة  ،2016-2000وكانت مدفوعة يف الغالب من البلدان الكبرية ذات الدخل املتوس ا ا ا ا ا .
وخالل الفرتة نفس ا ا ا ااها ،توقّف إنفاق القطاع العام يف البلدان ذات الدخل املرتف بينما زادت اس ا ا ا ااتثمارات القطاع اخلاص
16

ت ا اق ا اري ا اار م ا ان ا اظ ا اما ا ااة األغا ا ااذيا ا ااة وال ا اازراعا ا ااة لا ااألما اام امل ا ات ا اح ا ا اادة ع ا اان ال ا ات ا اط ا ااورات األخا اارية يف اإلحص ا ا ا ا ا ا ااا ات الا اازراع ا ايا ا ااة وال ا اري ا اف ا ايا ا ااة.2020 ،

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-13-AgriculturalStats-A.pdf
 17اقرتاح لتحسني حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمةhttps://www.fao.org/3/ng778ar/ng778ar.pdf .2021 ،

 18جمموعة مس ا ااتقلة من العلما عينهم األمني العام ،تقرير التنمية املس ا ااتدامة على الص ا ااعيد العاملي لعام  :2019املس ا ااتقبل اآلن – تس ا ا ري العلم لتحقيق
التنمية املستدامة ،األمم املتحدة ،نيويورك.2019 ،
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مبقدار الض ا ا ااعف يف البحوث الزراعية .وم ذلك ،يواص ا ا اال القطاع العام أتدية دور رئيس ا ا ااي يف وض ا ا ا ا أطر الس ا ا ااياس ا ا ااات
واالس ااتثمار يف البحوث يف العلوم األس اااس ااية ويف املواض ااي ذات العوائد املالية املن فض ااة على املدى القص ااري (مسة رئيس ااية
19
لنظم اإلنتاج الصغرية النطاق).
 -31وإ ّن توفري قاعدة األدلة والعلوم الالزمة لوض ا الس ااياس ااات دونه حتدايت عديدة .فالعلوم واألدلة أس اااس ااية لص اان
احدا للعمل .وقد تكون االكتش ا ا ااافات العلمية مقيّدة بعدم كفاية
اارا و ً
القرارات الس ا ا االيمة ،ولكنها ال توفّر ابلض ا ا اارورة مس ا ا ا ً
البياانت ،وأوجه عدم اليقني ،والنتائج املتناقضا ااة ،كما أهنا قد تُقابل ابملعارضا ااة .وتتأثر عملية صا اان القرارات يف الكثري من
األحيان مبجموعة من الدواف اهليكلية والس االوكية واحلواجز والعديد من أص ااحاب املص االحة ذوي القيم امل تلفة والقوة غري
املتعادلة يف ما بينهم.
 -32وهناك فجوة بني العلوم واالبتكارات والتكنولوجيات القائمة ،وإمكانية الوصول إليها وتبنّيها على املستوى احمللي
 ال س ا اايما يف البلدان املن فض ا ااة واملتوس ا ااطة الدخل ومن جانب ص ا ااغار املنتجني .ويف اآلونة األخرية ،أص ا اابحت الفجوةالرقمية مص ا اادر قلق رئيس ا ااي ابلنس ا اابة إىل العديد من البلدان .ويتمثّل التحدي الرئيس ا ااي للعلوم واالبتكار يف النظم الزراعية
والغذائية يف األمهية االس ا ا ا ارتاتيجية لالس ا ا ااتجابة الحتياجات جمموعة متنوعة من الس ا ا ااياقات احمللية ،مبا يف ذلك احتياجات
العدد الكبري من ص ا ااغار املنتجني واملزارعني األس ا ا اريني .وإض ا ااافة إىل ذلك ،هناك نقص يف االس ا ااتثمارات يف النظم الوطنية
تعرضت نظم
لالبتكار يف جمال األغذية والزراعة اليت تتسم أبمهية حامسة يف تكييف االبتكارات م السياقات احمللية .ولقد ّ
اإلرشاااد العام لإلمهال خالل العقدين األخريين .كما تواجه السااياسااات واألطر التنظيمية الوطنية املتعلّقة ابلعلوم واالبتكار
التغريات السريعة يف التكنولوجيا واألطر القانونية.
حتدايت بفعل ّ
 -33وس ا ا ااتتص ا ا اادى املنظمة هلذه التحدايت ابلرتكيز على تعزيز عملية ص ا ا اان القرارات القائمة على العلوم واألدلة على
املس ا ا ا ا ا ااتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية ،ومن خالل دعم االبتكار والتكنولوجيا على املس ا ا ا ا ا ااتوى القطري .ولتمكني إحراز
التقدم يف هذه األولوايت ،س ااتعمل املنظمة على تعزيز الش ا اراكات التحويلية والتمويل املبتكر والتمويل .وإض ااافة إىل ذلك،
س ااتت ذ املنظمة اخلطوات الالزمة لض اامان حتلّيها ابلقدرات الالزمة لتحقيق هذه األولوايت ألعض ااائها .ويرد وص ااف أكثر
اكتماال للتدخالت املنشودة للمنظمة يف القسم اخلاص ابلركائز والنتائج والعوامل التمكينية أدانه.
ً
 -34وتقوم االسارتاتيجية على فرضاايات عدة ،مبا يف ذلك التعبئة القوية للموارد من خالل املسااامهات الطوعية لضاامان
إحداث أثر على أرض الواق (مبا يف ذلك األموال غري امل ص اص ااة لدعم اتباع هنج براجمي) ،وتوافر الس ااياس ااات التمكينية،
واس ا ااتعداد أص ا ااحاب املص ا االحة للتعاون ،وإقامة الشا ا اراكات التحويلية ،ومواص ا االة إس ا ااناد األولوية لربانمج العلوم واالبتكار
من جانب البلدان.
سابعا -املبادئ التوجيهية
ً
دف املبادئ التوجيهية إىل ضمان أن تس ّ ر املنظمة العلوم واالبتكار مبا يتماشى م القيم العاملية ،مبا يف ذلك
-35
املبادئ املرتابطة اخلمس ااة اليت تقوم عليها خطة التنمية املس ااتدامة لعام  2030وهي :اإلنس ااان ،وكوكب األرض ،واالزدهار،

Beintema, N., Nin Pratt, A., and Stads, G. 2020. Key trends in global agricultural research investment. International Food 19
Policy Research Institute, Washington, DC.
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20
اتوجه هذه املبادئ مجي أعمال املنظمة املتعلّقة ابلعلوم
والس ااالم ،والشا اراكة .وتتس اام هذه املبادئ التوجيهية ابلرتاب  ،وس ا ّ
واالبتكار مبا يتماشى م خطة عام .2030

()1

قائمة على احلقوق ومتمحورة حول اإلنس ــان .تعترب املنظمة أنه ينبغي للعلوم واالبتكار املس ااامهة يف بنا حياة
أفضا ا ا ا اال من دون ترك أي أحد خلف الركب من خالل اإلعمال املطرد للحق يف غذا ٍ
كاف يف سا ا ا ا ااياق األمن
الغذائي الوطين .ويتطلب ذلك وصا ااول صا ااغار املنتجني ،واملزارعني األس ا اريني ،والسا ااكان األصا االيني ،والنسا ااا ،
والش ا ا ا ااباب ،واملس ا ا ا ااتهلكني ،وغريهم من اجلهات الفاعلة األخرى الناقص ا ا ا ااة التمثيل يف النظم الزراعية والغذائية،
بشكل عادل إىل العلوم واالبتكار واالستثمارات واملشاركة يف صن القرار .وستضمن املنظمة مشاركتهم اجملدية
واملستنرية يف مجي أعمال املنظمة املتعلقة مبجال العلوم واالبتكار.

()2

متسـ ــاوية بني اجلنسـ ــني .تسا ااعى املنظمة إىل حتقيق املسا اااواة واإلنصا اااف بني الرجال والنسا ااا يف النظم الزراعية
والغذائية من أجل القضا على اجلوع والفقر .وستنظر املنظمة يف هنجها املتب إزا العلوم واالبتكار ،يف األدوار
ض ا ا اا على أن تس ا ااتجيب تدخال ا الحتياجات املرأة
غري املتجانس ا ااة اليت يؤديها الرجال والنس ا ااا وس ا ااتحرص أي ً
والرجل ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز إدماج املرأة وإعطائها قدرة متساااوية على صاان القرار لرساام مالم األطر
القانونية والسياسات والربامج واملبادرات ذات الصلة.

()3

مسـ ـ ــتندة إا األدلة .س ا ا اايس ا ا ااتند العمل الفين والتوجيهات املعيارية للمنظمة إىل األدلة املتوافرة اليت تتمت بقدر
أكرب من املوثوقية والصا ا ا االة والشا ا ا اارعية ،مبا يف ذلك نتائج البحوث العلمية يف العلوم الطبيعية واالجتماعية – مبا
يشمل النُهج النظمية ،مثل علم االستدامة والعلوم املشرتكة بني الت صصات واجلامعة للت صصات  -ومعارف
السكان األصليني وصغار املنتجني .وسيتم تقييم األدلة بطريقة صارمة وشفافة وحيادية.

()4

تقر املنظمااة أب ّن البلاادان قااد بلغاات مس ا ا ا ا ا ااتوايت بتلفااة من تسا ا ا ا ا ا ا ري العلوم
موجهة حنو تلبية االحتياجاتّ .
واالبتكار وأب ّن لديها احتياجات وأولوايت وقدرات متنوعة ،وس ا ا ا ااتتجنّب ابلتايل النهج املوحد جلمي احلاالت.
وساايتم اتباع هنج تشاااركي قائم على تلبية االحتياجات ويرّكز على املشاااكل يف جمال العلوم واالبتكارات لضاامان
أن تكون هذه األخرية مكيّفة م الس ا ا ا ا ا ااياقات احمللية والوطنية واإلقليمية ،األمر الذي يس ا ا ا ا ا ااتجيب الحتياجات
21
صغار املنتجني واجملموعات األخرى الناقصة التمثيل ويضمن ملكيتها على املستوى الوطين.

()5

متس ــقة مع االس ــتدامة .س ااتدعم املنظمة االبتكارات اليت تبني أهنا حت ّسا ان االس ااتدامة من خالل احرتام أبعادها
االجتماعية واالقتص ا ا ا ا ااادية والبيئية عن طريق حتليل أوجه التآزر واملقايض ا ا ا ا ااات ،وعمليات تقييم األثر ،والرص ا ا ا ا ااد
والتقييم.

()6

مدركة للمخا ر .ميكن تسا ري العلوم واالبتكار أبفضاال طريقة ممكنة لتحقيق التنمية عندما يتم حتديد امل اطر
وتقر املنظمة أبمهية تقييم املناف وامل اطر احملتملة اليت ينطوي عليها اس ا ا ا ا ا اات دام
والت فيف منها إىل أدب حدّ .
التكنولوجيااات واالبتكااارات اجلااديادة ،مبااا يف ذلااك التبعااات غري املقص ا ا ا ا ا ااودة ،ابالس ا ا ا ا ا ااتناااد إىل األبعاااد الثالثااة
لالستدامة 22ووف ًقا لعمليات قائمة على األدلة وشفافة وصارمة.

 20اجلمعية العامة لألمم املتحدة .2015 ،حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  .2030الوثيقة
 21متاشيًا م الفقرة ( 25ه) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.
 22متاشيًا م الفقرة ( 25ي) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.
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()7

تقر املنظمة أبمهية النظر يف املس ا ااائل األخالقية املتص ا االة ابلعلوم واالبتكار ض ا اامن
قائمة على القيم األخالقيةّ .
نطاق واليتها ،مبا يف ذلك احلاجة إىل الشفافية ،واملسا لة 23،وإدارة التضارب يف املصاا ،وجتنّب إمكانية إحلاق
25
24
احلرة واملس اابقة واملس ااتنرية
الض اارر ،ومحاية معارف الس ااكان األص االيني وص ااغار املنتجني ،واحرتام أمهية املوافقة ّ
للسااكان األصااليني ،حسااب االقتضااا  .وسااتض ا املنظمة آليات إلساادا التوجيهات بشااأن أي مسااألة أخالقية
26
وقانونية وعلمية واجتماعية ذات صلة يف عملها.
اثمنًا -الركائز

 -36تقوم االسا ا ا ارتاتيجية على ركائز ثالث مرتابطة يعزز بعض ا ا ااها البعض وحتدد األولوايت املواض ا ا اايعية لالسا ا ا ارتاتيجية.
وحتدد الركائز مسااارات للمسااامهة يف حتقيق اهلدف العام لالس ارتاتيجية ،وسااتشااتمل ابلتايل على هنج متكامل لتحقيق إنتاج
أفض اال ،وتغذية أفض اال ،وبيئة أفض اال ،وحياة أفض اال من دون ترك أي أحد خلف الركب .وس ااتس اااهم اإلجرا ات املت ذة
يف إطار هذه الركائز يف حتقيق تسا ا نتائج س اايتم حتفيزها من خالل عاملي متكني ش اااملني اثنني (مها الشا اراكات التحويلية
وأتمني املوارد والتمويل املبتكر) .ويعترب عامال التمكني أس اااس اايني لتحقيق كل من هذه النتائج (اجلدول  .)1وس اايتم تعميم
املبااادئ التوجيهيااة السا ا ا ا ا ا ارتاتيجيااة منظمااة األغااذيااة والزراعااة للعلوم واالبتكااار يف كاال نتيجااة من النتااائج عن طريق اآلليااات
املناسبة.

ألف -الركيزة  :1تعزيز عملية صن القرارات القائمة على العلوم واألدلة
جمددا خالل السا ا ا اانوات األخرية على الدور األسا ا ا اااسا ا ا ااي الذي يؤديه عمل املنظمة املعياري
 -37لقد أ ّكد األعضا ا ا ااا ً
ويف جمال وض ا املعايري القائم على العلوم واألدلة وطالبوا أبن يسااتند العمل املعياري إىل األدلة العلمية املتينة ومبادئ حتليل
امل اطر 27.وم أن منظمة األغذية والزراعة ليسا ا ا ا اات منظمة تُعىن ابلبحوثّ ،إال أ ّهنا تسا ا ا ا اااهم يف تقوية الرواب بني العلوم
28
وتلة احلاجة إىل املواد اإلعالمية القائمة على العلوم واليت
والبحوث والتنمية على املس ا ا ااتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية
ّ
29
يسهل الوصول إليها.

 23متاشيًا م الفقرة ( 25ك) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.
 24متاشيًا م الفقرة ( 25د) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.
 25بنا على طلب جملس املنظمة يف دورته الثامنة والسا ا ا ا ا ا ااتني بعد املائة (الفقرة ( 25ب) من التقرير) .وميكن أن تنطوي محاية املعارف احمللية ومعارف
السااكان األصااليني على ضاامان اإلشااادة هبا واالعرتاف هبا وتوفري التعويض بشااأهنا على حنو مالئم ،وعلى حتويل املعارف الناجتة إىل هذه املصااادر ،على
حنو ما أوصى به اجمللس الدويل للعلوم التاب لليونسكو ،واإلعالن العاملي بشأن العلوم واست دام املعارف العلمية( 1999 ،الفقرة )26
 26سوف تراعي املنظمة توجيهات منظمة اليونسكو بشأن املبادئ األخالقية يف جمال العلوم ،مبا يف ذلك توصية مؤمتر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة اخلاصة ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلميhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889. page=116 .2017 ،
 27تقرير ال اادورة الث اااني ااة واألربعني ملؤمتر املنظم ااة ،https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf 2021 ،وتقرير ال اادورة احل ااادي ااة واألربعني ملؤمتر
املنظمة.https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf 2019 ،
مثال أمانة برانمج الزراعة املدارية ،وهو منصااة تش ا ّكلت بتحالف  52ش اري ًكا من بتلف جمموعات أصااحاب املصاالحة هبدف تعزيز
 28تسااتضاايف املنظمة ً
قدرات نظم االبتكار الزراعي من خالل تعزيز بتلف النُهج املتبعة يف االبتكار الزراعي.
مثال يف عام  2021األداة اإلعالمية بشأن التكنولوجيات األحيائية اخلاصة ابألغذية واليت ترّكز على سالمة األغذية.
 29أطلقت املنظمة ً
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 -38وتدير املنظمة جمموعة من قواعد البياانت وبواابت املعرفة العاملية ،وتعمل على تعزيز القدرات املؤسا ا اس ا ااية الوطنية
واإلقليمية لتوليد املعلومات والبياانت ذات الصاالة ومجعها واساات دامها 30.ويتم بذل اجلهود حاليًا لكساار التقوقعات ودعم
31
النُهج النظمية.
ونظرا إىل املكانة الفريدة اليت حتتلها املنظمة كمي ّس ا ا ا ار للعمليات احلكومية الدولية ،فهي توفّر منص ا ا ا ااة أس ا ا ا اااس ا ا ا ااية
-39
ً
وحيادية للتبادالت بني البلدان ،وتتي الفرصة لألعضا للتوصل إىل توافق دويل يف اآلرا بشأن مسائل السياسات العاملية
ادرا موثوقًا للتوجيهات ،وتدعم وضا ا ا ا مدوانت املمارس ا ا ااات واخلطوط التوجيهية
املتعلقة ابلعلوم واالبتكار ،وتش ا ا ااكل مص ا ا ا ً
واملعايري اجلديدة .ولدى املنظمة فرص عديدة لتوطيد التفاعل بني العلوم والسا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااات ،مبا يف ذلك من خالل أجهز ا
32
الرائسية والدستورية.
 -40وتندرج ثالث نتائج ض ا ا اامن هذه الركيزة ملواص ا ا االة النهوض جبهود املنظمة الرامية إىل تعزيز عملية ص ا ا اان القرارات
القائمة على العلوم واألدلة:
()1

حتس ا ااني املعارف واألدلة املتعلّقة ابلنظم الزراعية والغذائية .س ا ااتعزز املنظمة توفري الس ا اال العامة العاملية من خالل
تكثيف عملها الرامي إىل توليد املعلومات واملعارف ،ومقارنتها ،وحتليلها ،ونش اارها على نطاق واس ا ا وعلى حنو
مس ا ا ااتمر على املس ا ا ااتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية ،عرب املنص ا ا ااات القابلة للتش ا ا ااغيل البيين .وس ا ا ااتعزز املنظمة
املنص ا ااات املتعددة أص ا ااحاب املص ا االحة وآليات التيس ا ااري لتبادل خربات البلدان بش ا ااأن القض ا ااااي املتعلّقة ابلعلوم
واالبتكار .كما أنه س ا ا اايتم تعزيز املعارف بش ا ا ااأن التكنولوجيات الناش ا ا اائة ،مبا يف ذلك أوجه التآزر واملقايض ا ا ااات
ظما تدمج املعارف املتع ّددة الت صاصااات من أجل تعزيز
واملناف وامل اطر احملتملة ،وتبادهلا .وسااتنشاائ املنظمة نُ ً
عملية صاان القرارات القائمة على العلوم واألدلة .وسااتنشاائ املنظمة منصااات لرساام اخلرائ الشاااملة للمبادرات
واآلليات والربامج القائمة يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار داخلها وخارجها .وس ا ا ا ا ا اايتم الرتويج لنهج أكثر
اتس ا اااقًا من أجل تقييم جودة العلوم واألدلة .كما أنه س ا اايتم تقدمي الدعم للبلدان لكي تس ا ااتعد بش ا ااكل أفض ا اال
للس ا ا اايناريوهات املس ا ا ااتقبلية البديلة املعقولة من خالل تقوية عمليات االس ا ا ااتشا ا ا اراف االسا ا ا ارتاتيجي التش ا ا اااركي،
واسااتكشاااف آفاق املسااتقبل بشااكل متواصاال وجاد ومنهجي ،ووض ا الساايناريوهات املمكنة .وسااتعزز املنظمة
وجودها يف عمليات التقييم العلمية لألمم املتحدة من أجل تساالي الضااو على القضااااي املتعلّقة ابلنظم الزراعية
والغذائية ،واألمن الغذائي ،والتغذية.

 30على سبيل املثال ،تتي منصة الوصول إىل البحوث الزراعية العاملية على اإلنرتنت التابعة للمنظمة إمكانية الوصول بطريقة جمانية أو بكلفة متدنية عرب
اإلنرتنت إىل احملتوايت األكادميية واخلاضعة الستعراض النظرا الفين املتعلّقة ابألغذية والزراعة وذلك من خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص م ما
ائدا يف اجملال العلمي يف العامل.
انشرا ر ً
يصل إىل ً 150
مثال نظم اإلنذار املبكر ابمل اطر الصا ا ا ا ااحية احملدقة بصا ا ا ا ااحة احليوان والنبات وتربية األحيا املائية والغاابت ،واليت سا ا ا اايتم دجمها يف جمال
 31تدير املنظمة ً
األولوية الرباجمية املتعلّق بصحة واحدة.
32
ابرزا على التفاعل الشا ااامل بني العلوم
يشا ااكل فريق اخلربا الرفي املسا ااتوى التاب للجنة األمن الغذائي العاملي ،الذي تسا ااتضا اايف املنظمة أمانته ،مثاًال ً
كال من جلنة اخلربا املش اارتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ااحة العاملية واملعنية ابملواد
والس ااياس ااات .وتش اامل أجهزة اخلربا واملنص ااات األخرى ً
املضافة إىل األغذية واملركز العاملي املعين ابلنظم الغذائية للشعوب األصلية.
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()2

()3

تعزيز أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات من أجل النظم الزراعية والغذائية 33.ستعمل املنظمة على تعزيز
مسامهتها يف أوجه التفاعل بني العلوم والسياسات على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية لدعم احلوار املنظّم
دعما لعملية صن القرار الشاملة والقائمة
بني العلما وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرينً ،
على العلوم من أجل زايدة االتساق يف السياسات وامللكية املشرتكة والعمل اجلماعي .وتتمثّل القيمة املضافة
ملسامهة املنظمة يف الرتكيز على املستويني الوطين واإلقليمي ابإلضافة إىل املستوى العاملي ،من أجل معاجلة املسائل
ذات الصلة ابلنظم الزراعية والغذائية م مراعاة ،حسب االقتضا  ،املعلومات والتحليالت املنبثقة عن أوجه
التفاعل بني العلوم والسياسات ،مثل فريق اخلربا الرفي املستوى واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،ومن
أجل متكني احلوار املستمر والفعال من خالل اهليكل املؤسسي الذي توفره األجهزة الرائسية يف املنظمة .وسيتم
بصصة مشرتكة بني الت صصات ومتوازنة إقليميًا تضم خربا من حول العامل ملعاجلة املسائل
تشكيل جلان علمية ّ
الرئيسية من أجل االستجابة الحتياجات األعضا من أجل املعلومات والتحليل .وابالستناد إىل العلوم واألدلة
املتينة ،ستسعى املنظمة جاهدة إىل يئة سبل فهم وجهات النظر امل تلفة حول املسائل العلمية املثرية للجدل،
وستساعد على شرح جماالت اخلالف لدعم استمرار احلوار والتالقي .ولدعم احلوار املفتوح ،سرتاعي املنظمة يف
حتليال ا احتياجات بتلف اجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية وأهدافها ومصاحلها املتنوعة ،واملتضاربة
أحياان.
ً
تعزيز البحوث من أجاال التنميااة 34.س ا ا ا ا ا ااتعزز املنظمااة تعاااوهنااا م منظمااات البحوث الزراعيااة والغااذائيااة الوطنيااة
واإلقليمية والدولية ،من قبيل منظمة منظومة اجلماعة االس ا ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا ا ااارية للبحوث الزراعية الدولية 35ورابطة املراكز
الاادوليااة للبحااث والتطوير يف جمااال الزراعااة ،واملنظمااات احلكوميااة الاادوليااة العااامليااة املعنيااة ،من أجاال تعظيم األثر
اجلماعي واالس ااتفادة يف الوقت نفس ااه من امليزات النس اابية واالس ااتفادة من مواطن القوة املؤس ا اس ااية لكل منظمة
اج املنظمة االس ااتثمارات العامة يف البحوث وس ااتدعم تعزيز قدرات معاهد البحوث اإلقليمية
ش ا اريكة .وس ااتش ا ّ
والوطنية واحمللية ومؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااات التعليم العايل  -الرمسية وغري الرمسية على الس ا ا ا ا اوا  36،ابلتوازي م االسا ا ا ا ااتفادة
اج
من الشاابكات والربامج والش اراكات القائمة .وساايتم تعزيز ُهنج التشااارك يف توليد املعارف واالبتكار اليت تشا ّ
احلوار بني أصا ا ا ااحاب املعارف العلمية وأصا ا ا ااحاب املعارف احمللية .كما أنه سا ا ا اايتم تعزيز مشا ا ا اااركة املسا ا ا ااتفيدين
من البحوث طيلة دورة البحوث ،مبا يف ذلك وض ا ا ا برامج البحوث والنُهج البحثية والنظمية التشا ا اااركية القائمة
على الطلب ،من أجل ض ا ا اامان حتقيق نتائج فعالة مكيّفة م الس ا ا ااياق احمللي ومس ا ا ااتجيبة الحتياجات ص ا ا ااغار
املنتجني .وس اايتم دعم مراكز االمتياز والش اابكات العاملية واملراكز املرجعية وعمليات التعلّم املتبادل بني منظمات
البحوث الوطنيااة واإلقليميااة والاادوليااة .وس ا ا ا ا ا ااتقوم املنظمااة من خالل عملهااا يف إطااار الشا ا ا ا ا ا اراكااات املتجااددة

 33يشا ااري مصا ااطل "التفاعل بني العلوم والسا ااياسا ااات" إىل اآلليات املتاحة للحوار املنظّم بني العلما وواض ااعي الس ااياس ااات وأصا ااحاب املصا االحة املعنيني
اآلخرين من أجل دعم وض ا الس ااياس ااات القائمة على العلوم بطريقة ش اااملة .وتتس اام أوجه التفاعل الفعالة بني العلوم والس ااياس ااات ابجلدوى ،والش اارعية،
والشفافية ،والشمول ،واحلوار اجلاري والفعال من خالل بنية مؤسسية مناسبة.
34
اضحا للتأثري على النتائج اإلمنائية وتشمل حاالت األزمات.
مسارا و ً
تظهر البحوث من أجل التنمية ً
 35منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية هي شراكة عاملية جتم املنظمات املشاركة يف البحوث من أجل مستقبل آمن غذائيًا.
 36متاشيًا م الفقرة ( 25ن) من تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة جمللس املنظمة.
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م اجملموعة الكاملة من اجلهات الفاعلة املعنية ،ابملشا ا ا ا ا ا ااركة يف وضا ا ا ا ا ا ا جدول أعمال عاملي مش ا ا ا ا ا اارتك للعلوم
واالبتكار يف النظم الزراعية والغذائية.

اب  -الركيزة  :2دعم االبتكار والتكنولوجيا على املستويني اإلقليمي والقطري
 -41يتم تس ا االي الض ا ااو يف اإلطار االسا ا ارتاتيجي للمنظمة على احلاجة إىل اإلسا ا اراع يف إحداث األثر على املس ا ااتوى
القطري لتحقيق أهداف التنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة .ويؤدي تقدمي الدعم لتطوير االبتكارات (التكنولوجية (مبا يف ذلك الرقمية)،
دورا حامسًا يف هذا اجملهود .ويضااطل التعاون اإلقليمي بدور هام
واالجتماعية ،والسااياساااتية ،واملالية ،واملؤس اسااية) وتبنّيهاً ،
يف دعم العمل على املس ااتوى القطري من خالل تيس ااري عمليات التعلّم املتبادل بني البلدان اليت لديها خص ااائص مش اارتكة.
وسيتم تس ري أوجه التآزر بني األقاليم من خالل التعاون بني األقاليم بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك.
 -42وتوفّر املنظمة املعلومات وتتشاااطر التكنولوجيات ،واالبتكارات ،واملمارسااات اجليدة ،ودراسااات احلالة ،وتساااعد
على تكييفها م السياقات احمللية .كما أهنا تقدم الدعم للبلدان يف ما يتعلّق ابملنهجيات واألدوات املبتكرة .وم أن أطرافًا
فاعلة عديدة تشااارك يف العملية التجريبية ،إال أن قدرة املنظمة اجلامعة الكربى مت ّكنها من أتدية دور رئيسااي ،ابلش اراكة م
تبين
جهات فاعلة معنية أخرى ،يف توسااي نطاق املبادرات التجريبية .وتؤدي املنظمة أي ً
هاما يف ضاامان أن يكون ّ
دورا ً
ض اا ً
االبتكارات والتكنولوجيات مكيّا ًفا م االحتياجات والس ا ا ا ا ا ااياقات الوطنية ،وأال يُرتك أي أحد خلف الركب .وتس ا ا ا ا ا اام
التدخالت الفنية للمنظمة ابس ا اات الص الدروس اليت س ا اايتم دجمها يف توجيها ا املعيارية اليت من ش ا ااأهنا من ّ أن حت ّس ا ا ان
التدخالت الفنية يف حلقة مستمرة من التعلّم والتحسني.
 -43ومن شا ا ا ا ا ااأن هذه الركيزة أن تعزز دور املنظمة يف دعم االبتكار والتكنولوجيا على املسا ا ا ا ا ااتويني اإلقليمي والقطري
من خالل:
()1

حتسااني إمكانية وصااول صااغار املنتجني واملزارعني األس اريني واجلهات الفاعلة األخرى يف النظام الزراعي والغذائي
إىل االبتكارات والتكنولوجيات الش ا ا اااملة وامليس ا ا ااورة الكلفة واخلاص ا ا ااة بكل س ا ا ااياق الرامية إىل حتقيق نظم زراعية
وغذائية مس ااتدامة ،واس اات دامهم هلا .س ااوف تقدم املنظمة معلومات حم ّدثة عن اجملموعة الكاملة من االبتكارات
التكنولوجية واالجتماعية والس ا ااياس ا اااتية واملالية واملؤس ا اس ا ااية ،مبا يف ذلك األدلة على فعاليتها يف س ا ااياقات معيّنة.
وس ا ااتضا ا ا املنظمة توجيهات قائمة على األدلة بش ا ااأن اخليارات املتاحة للوص ا ااول إىل االبتكارات والتكنولوجيات
بفض اال النماذج املؤس ا اس ااية ومناذج األعمال التجارية املس ااتدامة ،وس ااتدعم وص ااول ص ااغار املنتجني واملؤس ا اس ااات
املتناهية الصا ااغر والصا ااغرية واملتوسا ااطة احلجم على امتداد النظام الزراعي والغذائي ،وال سا اايما النسا ااا والشا ااباب.
حتمل الكلفة والتعليم،
وس ا ا ا ا ا اايتم إعطا التوجيهات بش ا ا ا ا ا ااأن جتاوز العقبات من قبيل البنية التحتية والقدرة على ّ
وكذلك بشأن املؤسسات اليت يتعني إنشاؤها لضمان أن تكون االبتكارات شاملة .وستعمل املنظمة م القطاع
اخلاص لتعزيز اآلليات التحفيزية اليت دف إىل جعل التكنولوجيات اجلديدة املالئمة متاحة يف البلدان املن فضة
واملتوسطة الدخل .وسيتم تعزيز الوصول العادل إىل التعليم واملعلومات واالبتكارات من خالل اخلدمات املالئمة،
مبا يف ذلك اخلدمات االس ا ااتش ا ااارية وخدمات التواص ا اال يف الريف .وس ا اايتم حتس ا ااني التواص ا اال ونش ا اار االبتكارات
والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة املتوافرة ،بطريقة مبتكرة وحسنة التوقيت ومتسقة.
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()2

تعزيز قدرة النظم الوطنية لالبتكار يف جمال اإلنتاج الزراعي والغذائي على إس ا ا ا ا ا ااناد األولوية لالبتكارات املالئمة
والتكنولوجيات املم ّكنة الرامية إىل حتقيق نظم زراعية وغذائية مس ا ااتدامة ،واملش ا اااركة يف توليدها وتوس ا ااي نطاقها.
س ا ا ااوف تس ا ا اااعد املنظمة البلدان على تعزيز قدرة نظم االبتكار يف جمال األغذية والزراعة على املش ا ا اااركة يف توليد
االبتكارات ،وتكييفها على املس ا ا ا ااتوى احمللي ،وتبنّيها من خالل اتباع هنج ص ا ا ا ااارم إلس ا ا ا ااناد األولوية لالبتكارات
والتكنولوجيات مبا يتماشا ا ااى م املبادئ التوجيهية هلذه االس ا ا ارتاتيجية .وسا ا اايتم تقييم األدلة على وجود امل اطر،
والت فيف من وط ااأة امل اااطر احملتمل ااة اليت ينطوي عليه ااا اعتم اااد التكنولوجي ااات ،من خالل تطبيق اخلطوط
التوجيهية بش ا ااأن اإلدارة البيئية واجملتمعية .وس ا ا اوف تس ا اارتش ا ااد عملية اعتماد التكنولوجيات اجلديدة ابلتوجيهات
اج املنظمة ُهنج املش اااركة يف التوليد واالبتكار يف النظم الوطنية
ذات الص االة الص ااادرة عن األمم املتحدة .وس ااتش ا ّ
لالبتكار يف جمال اإلنتاج الزراعي والغذائي .وس ا ا ااتقوم املنظمة ،ابلتعاون م ش ا ا ااركائها ،بتعزيز خدمات اإلرش ا ا اااد
واخلدمات االس ااتش ااارية التعددية واملنس ااقة اليت تدعم تبادل املعارف يف ما بني املزارعني .وس ااتدعم املنظمة إنش ااا
وتقوية منصات ومراكز وطنية وإقليمية مبتكرة لتبادل املعارف وتطوير القدرات يف جمال االبتكار.

()3

تعزيز القدرات الوطنية لتص ا ا ا ااميم االسا ا ا ا ارتاتيجيات والس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات واألطر التنظيمية املتعلّقة ابلعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،وتنفيذها وتقييمها .سا اوف تعطي املنظمة توجيهات للبلدان ،عندما طلبها ذلك ،بش ااأن الس ااياس ااات
واألطر التنظيمية الوطنية ،والرتتيبات املؤسا اس ااية ،ونظم احلوكمة الالزمة لتقوية العلوم واالبتكار من أجل اس ااتدامة
النظم الزراعيااة والغااذائيااة .كمااا أهنااا س ا ا ا ا ا ااتقاادم توجيهااات بشا ا ا ا ا ا ااأن التعاااماال م الفرص والتحاادايت اليت تطرحهااا
التكنولوجيات اجلديدة .وسااتعزز املنظمة السااياسااات واحلوافز اليت يّئ الظروف املؤاتية الزدهار االبتكارات على
املس ا ا ا ا ا ااتوايت احمللية والوطنية واإلقليمية بدعم من التعاون اإلقليمي املعزز ،واليت تتض ا ا ا ا ا اامن النظر يف كيفية حتديد
ضا ا ا ا اا تنمية القدرات
املقايض ا ا ا ااات النامجة عن التدخالت يف جمال العلوم واالبتكار وإدار ا .وس ا ا ا ااتدعم املنظمة أي ً
الوطنية لتنفيذ السياسات واألطر وتقييمها.

جيم -الركيزة  :3تقدمي خدمات أفضل لألعضا من خالل تعزيز قدرات املنظمة
 -44تشا ا ّكل االسا ارتاتيجية أداة لتسا اري تنفيذ اإلطار االسا ارتاتيجي للفرتة  2031-2022الذي يؤّكد احلاجة إىل تعزيز
قدرات املنظمة من خالل منوذج أعمال جم ّدد .كما أن تعزيز قدرات املنظمة يف جمال العلوم واالبتكار شرط أساسي مسبق
خلدمة األعض ااا بش ااكل أفض اال وتنفيذ االسا ارتاتيجية ،وابلتايل فهو يشا ا ّكل ركيز ا الثالثة .ويف حني أن تركيز االسا ارتاتيجية
ينص ا ا ااب على أعض ا ا ااا املنظمة ،فإن املس ا ا ااؤولية الرئيس ا ا ااية عن تنفيذ االس ا ا ارتاتيجية تق على عاتق املنظمة اليت تعمل لدعم
املعززة من أجل حتسااني الوصااول إىل املعلومات ،وحتسااني التواصاال العلمي من
أعضااائها .وساارتّكز املنظمة على إدارة املعرفة ّ
أجل تقدمي رساائل واضاحة وتساهيل النقاش املساتنري ،وتعزيز قدرا ا على نطاق املنظمة .وسارتّكز االسارتاتيجية على النتائج
التالية:
()1

حتس ا ا ا ااني إدارة املعارف وتبادل املعلومات واخلربات .س ا ا ا اايتم تعزيز عملية توثيق وتبادل املعلومات املتعلّقة ابلعلوم
واالبتكار على نطاق املنظمة ،من املسا ا ا ااتوى القطري إىل املسا ا ا ااتوى العاملي ،من خالل حتسا ا ا ااني إدارة املعارف.
وستحرص املنظمة على أن تكون مجي املنتجات املعرفية اليت ترّكز على العلوم واالبتكار متاحة بسهولة .وسيتم
تصااميم إدارة املعارف بطريقة تسا ّاهل إبراز عمليات تقييم املشاااري واالسااتفادة منها يف تصااميم املشاااري اجلديدة
املرّكزة على االبتكار.
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حتسااني التواصاال العلمي .ساايتم حتسااني ممارسااات التواصاال العلمي داخل املنظمة ومن جانبها لتعزيز الوعي العام
والنقاش ااات ،ولدعم ص اان القرارات القائمة على العلوم واألدلة .وابالس ااتفادة من القدرة التنظيمية اليت تتمت هبا
املنظمة ،سا اايتم تعزيز تبادل املعارف القائم على العلوم واألدلة .وسا اايتم توفري التوجيه بشا ااأن التواصا اال خبصا ااوص
التكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة والش ااكوك العلمية .وس اايكون التواص اال العلمي يف الوقت املناس ااب ومتس ا ًقا
ومتماس ًكا .وسيُوىل اهتمام خاص للتواصل بشأن املسائل املثرية للجدل.
تعزيز قدرات منظمة األغذية والزراعة لتسا ا ا ا ا ا ا ري العلوم واالبتكار على نطاق املنظمة .سا ا ا ا ا ا اوف تعزز املنظمة
اس ا ا ا اات دام العلوم واالبتكار يف برانمج عملها ،م إيال اهتمام خاص للمكاتب القطرية .وس ا ا ا اايتم تعزيز القدرة
ادرا موثوقًا للمعلومات والتحليالت احليادية والعلمية ،والقدرة على املشا اااركة
األسا اااسا ااية للمنظمة بوصا اافها مصا ا ً
اتعزز
الفعالة م أص ا ااحاب املص ا االحة على املس ا ااتوايت احمللية والوطنية واإلقليمية املص ا ااحوبة ابلوعي الثقايف .وس ا ا ّ
ّ
كذلك عملها بش ا ا ا ا ا ااأن مواكبة أحدث التطورات يف العلوم واالبتكار ،والقدرات على تقييم اآلاثر ورص ا ا ا ا ا اادها
وتقييمها ،والتنس ا ا ا ا ا اايق عرب املنظمات .وس ا ا ا ا ا اايتم تعزيز القدرات على اعتماد ُهنج نظمية ،مبا يف ذلك من خالل
هيكل منطي انسا ا ا ا ا اايايب ،سا ا ا ا ا ااتؤدي إىل كسا ا ا ا ا اار التقوقعات وتوطيد التعاون بني القطاعات ،على النحو املتوخى
اتعزز املنظمة قدرا ا وإمكاان ا يف جمال العلوم واالبتكار من
يف اإلطار االس ا ارتاتيجي للفرتة  .2031-2022وسا ا ّ
خالل تنمية القدرات والتوص اايف احمل ّدد األهداف للمهارات من أجل س ااد الفجوات ،وس ااتس ااتفيد من الدروس
املستفادة من شبكة األمم املتحدة لالبتكار .وسيجري رصد التقدم احملرز على نطاق املنظمة من أجل السماح
37
ابالستفادة من دروس التدخالت السابقة.

دال -العوامل التمكينية :الشراكات وأتمني املوارد والتمويل املبتكر
 -45الش ا اراكات التحويلية .إن الش ا اراكات ض ا اارورية لالس ا ااتفادة من اخلربات الفنية ،والوص ا ااول إىل البحوث واملعارف،
وتس ا ا ا ري االسا ا ااتثمارات ورأس املال االجتماعي ،وتوليد الزخم ،وحتفيز االبتكار ،وجتنب االزدواجية وتعزيز أوجه التكامل،
وتوسي نطاق تنمية القدرات ،وتعزيز التواصل والتوعية والشمول من أجل إحداث أثر واس النطاق لبلوغ أهداف التنمية
اتطور املنظمة الش ا اراكات الفعالة والتحويلية لتس ا ا ري العلوم واالبتكار ،بنا ً على فهم األدوار واملسا ااؤوليات
املسا ااتدامة .وسا ا ّ
واملعارف املتمايزة للشاركا  .وتتسام الشاراكات م املنظمات احمللية والوطنية واإلقليمية أبمهية خاصاة من أجل إحداث األثر
38
على أرض الواق  .وستسرتشد الشراكات بسياسات املنظمة ذات الصلة.
 -46وساايتم إسااناد األولوية للش اراكات م منظمات البحوث على املسااتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك
منظمة منظومة اجلماعة االس ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا ااارية للبحوث الزراعية الدولية ،ورابطة املراكز الدولية للبحث والتطوير يف جمال الزراعة،
واحتادات البحوث اإلقليمية ،والرابطات والش ا ا اابكات والربامج والش ا ا اراكات ذات الص ا ا االة ،واجلامعات ،وأكادمييات العلوم،
والوزارات الوطنية ،ومنظمات اإلرشاد واملشورة.

2025-2022

 37س ا ا ا ا اايجري إدماج الدروس املس ا ا ا ا اات لصا ا ا ا ااة من تقييم جودة العلوم يف املنظمة ،الذي يرد يف اخلطة اإلشا ا ا ااارية املتج ّددة للتقييمات للفرتة
(انظر وثيقة جلنة الربانمج .)PC 132/8
 38تشاامل هذه السااياسااات اسارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشاراك القطاع اخلاص للفرتة  ،2025-2021واسارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصااة
ابلشراكات م منظمات اجملتم املدين ،وسياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن الشعوب األصلية والقبلية.
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كال من املؤس اسااات األكادميية والقطاع
 -47ويشاامل أصااحاب املعارف الرئيساايني اآلخرين يف النظم الزراعية والغذائية ً
اخلاص ومنظمات اجملتم املدين ،وس اايتم تعزيز هذه الشا اراكات لتحس ااني وص ااول املنظمة إىل ش اابكات املعرفة ذات الص االة
ودعم نشر املعرفة.
 -48وس ا اايتم تعزيز الش ا اراكات م القطاع اخلاص  -م إيال عناية خاص ا ااة للمؤس ا اس ا ااات املتناهية الص ا ااغر والص ا ااغرية
واملتوسا ااطة احلجم ،ورواد األعمال والشا ااركات الناشا اائة واحلاضا اانات (ال سا اايما النسا ااا والشا ااباب) .وسا ااتشا ااارك املنظمة يف
االبتكارات اليت يقودها القطاع اخلاص وسا ا ا ا ااتس ا ا ا ا ا ّ رها لتحقيق األفضا ا ا ا االيات األرب عن طريق مبادرات وحتدايت مفتوحة
لالبتكار ،واملن امل صصة ،واجلوائز ،وما إىل ذلك.
 -49وس ا ا ا ا ا اايتم توطيااد التعاااون م هيئااات األمم املتحاادة املعنيااة ابلعلوم واالبتكااار م القيااام يف الوقاات ذاتااه بتجنااب
41
االزدواجية يف األدوار 39،ال سا ا اايما الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما 40وآلية تيسا ا ااري التكنولوجيا التابعة لألمم املتحدة.
و دف املنظمة إىل تعلم الدروس من جتارب وكاالت األمم املتحدة األخرى يف جمال االبتكار .وس ا ا ا ا ا ااوف يتم تعزيز تعاون
املنظمة املسا ا ااتمر م اهليئات املعنية يف األمم املتحدة للتفاعل بني السا ا ااياسا ا ااات والعلوم ،مبا يتماشا ا ااى م أولوايت املنظمة
وبراجمها ،وكما تقتضيه االتفاقيات والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة .وستتم تقوية آليات التعاون املبتكر مثل املراكز
42
املشرتكة م منظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مثال من خالل الشا ا ا ا ا ا اراكاات بني
 -50أتمني املوارد والتمويال املبتكر .مثاة حااجاة إىل أتمني املوارد والتمويال املبتكر ً -
القطاعني العام واخلاص  -لضاامان عدم ختلّف البلدان املن فضااة واملتوسااطة الدخل عن الركب يف ما خيص تس ا ري العلوم
واالبتكار ،ما من شااأنه أن يو ّس ا الفجوات القائمة 43.وسااتقوم املنظمة بدعم االسااتثمارات على نطاق واس ا  ،وبتيسااريها،
وإزالة اخلطر عنها ،واالستفادة منها ،وستحرص على أن تلة جودة املوارد والتمويل االحتياجات على مستوى االستثمار،
مبا يف ذلك االتسا ا ااام ابلشا ا اامول وتوفري مناف طويلة األجل للفقرا  .وسا ا اايجري اتباع اإلطار احمل ّدث للعناية الواجبة اخلاص
ابملنظمة لتقييم امل اطر وإدارة عمليات املش ا ا ا اااركة م اجلهات الفاعلة من غري الدول من أجل جتنب أي تض ا ا ا ااارب حمتمل
44
يف املصاا.

 39على س ا ا ا اابيل املثال ،يهدف مس ا ا ا ا ّارع تنمية الزراعة والص ا ا ا ااناعات الزراعيّة واالبتكار املش ا ا اارتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية إىل تيسري تطوير النظم الزراعية والغذائية الشاملة واملستدامة اليت ترب أصحاب احليازات الصغرية وكبار املزارعني بطريقة فعالة ابلتجهيز وإضافة
القيمة واألسواق النهائية اليت توفّر األغذية األعلى قيمة واملغذية واملتمايزة ،واأللياف ،واألعالف ،والوقود للمستهلكني.
مثال ش ا ا ا اراكة م الصا ا ا ااندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي وجهات أخرى بدعم من االحتاد األورويب لوضا ا ا ا الربانمج
 40أقامت املنظمة ً
احملسنة والزراعة املستدامة.
املشرتك بشأن النُهج التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية ّ
 41تتضمن آلية تيسري التكنولوجيا التابعة لألمم املتحدة املكوانت التالية :فريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بتس ري العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ،واملنتدى املتعدد أصااحاب املصاالحة املعين بتس ا ري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املسااتدامة ،ومنصااة 2030 Connect
اإللكرتونية.
 42املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين ابملواصفات الغذائية (املواصفات الغذائية للدستور الغذائي واألمراض احليوانية
املصدر) واملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التقنيات النووية يف جمايل األغذية والزراعة).
 43أطلقت املنظمة على س ا ا ا ا ا اابيل املثال ،مبادرة  AgrIntelم االحتاد األورويب يف عام  2018لدعم اجلهود الرامية إىل حشا ا ا ا ااد االسا ا ا ا ااتثمارات اخلاصا ا ا ا اة
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم.
 44اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي ااة منظم ااة األغ ااذي ااة والزراع ااة إلش ا ا ا ا ا ا اراك القط اااع اخل اااص – معلوم ااات حم ا ّدث ااة وح ااال ااة التنفي ااذ .التقرير رقم  ،2021 .PC 132/2روم ااا.

https://www.fao.org/3/ng775ar/ng775ar.pdf
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 -51وس ا ا ا ااتقوم املنظمة بتوطيد أواص ا ا ا اار التعاون يف جمال العلوم والبحوث والتكنولوجيا واالبتكار ،مبا يش ا ا ا اامل املعارف
التقليدية ،إلاتحة املمارسااات املسااتدامة للجمي  ،مبا يف ذلك من خالل التشااارك الطوعي للمعارف واملمارسااات والبحوث
ونقاال التكنولوجيااا وف ًق اا للش ا ا ا ا ا ااروط املتفق عليهااا على حنو متبااادل ،وحتس ا ا ا ا ا ااني الوص ا ا ا ا ا ااول املتكااافئ إىل نتااائج البحوث
مثال من خالل
والتكنولوجيات وف ًقا للش ا ا ااروط املتفق عليها على حنو متبادل على املس ا ا ااتوايت الوطنية واإلقليمية والدوليةً ،
التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،وحتسني الوصول إىل االستثمارات واملوارد املالية.
 -52وتتاح للمنظمة ،ال سا ا اايما وأهنا وكالة من ّفذة للصا ا ااندوق األخضا ا اار للمناخ 45ومرفق البيئة العاملية ،46فرص عديدة
لرب التدخالت الفنية على املسا ا ا ا ااتوى القطري ابلتوجيهات املعيارية على املسا ا ا ا ااتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية يف حلقة
مستمرة من التنفيذ والتعلّم والتوجيه.
اتسعا -إ ار املساءلة
ً
 -53تُع ّد االسا ا ا ارتاتيجية أداة لتسا ا ا اري وترية تنفيذ اإلطار االسا ا ا ارتاتيجي للمنظمة للفرتة  2031-2022الذي يس ا ا اااهم
ايتم تنفيذها من خالل خطة عمل ساايتم وضااعها بعد إقرار االس ارتاتيجية
يف حتقيق خطة التنمية املسااتدامة لعام  .2030وسا ّ
وستش ّدد على هنج واس يشمل مجي أنواع االبتكارات ومجي الت صصات العلمية .وسيكون الرصد متس ًقا ابلكامل م
س ااالس اال النتائج الس ااببية ومقاص ااد أهداف التنمية املس ااتدامة احملددة يف اإلطار االسا ارتاتيجي للفرتة  ،2031-2022الذي
يربز األبعاد الثالثة لالستدامة.
 -54وس ا اايجري رص ا ااد العوامل املس ا ا ّارعة ذات الص ا االة ابلتكنولوجيا واالبتكار من خالل مؤشا ا ارات األدا األس ا اااس ا ااية،
وس ا ااتُقاس األنش ا ااطة املض ا ااطل هبا يف إطار جماالت األولوية الرباجمية من خالل مؤش ا ارات أهداف التنمية املس ا ااتدامة األوثق
47
صلة.
 -55وساايجري اإلبالغ بشااأن االسارتاتيجية ابلتماشااي م عمليات اإلبالغ املؤساسااية الراسا ة ،مبا يف ذلك عن طريق
اس ا ا ااتعراض منتص ا ا ااف املدة وتقرير تنفيذ الربامج .وس ا ا اايتم حتديد اآلليات املناس ا ا اابة إلجرا التعديالت ابالس ا ا ااتناد إىل نتائج
عمليات التقييم والرصد واإلبالغ املنتظمة بغية متكني فرص للتعلّم والتحسني املتواصلني .وستؤدي اإلدارة الفعالة للمعارف
دورا أساسيًا يف ضمان استفادة الدروس لكي تسرتشد هبا التحسينات املستقبلية يف است دام العلوم واالبتكار من جانب
ً
املنظمة.
وسا اايناقش اجمللس اسا ااتعراض منتصا ااف املدة بعد مخس سا اانوات من إقرار االس ا ارتاتيجية .وسا اايكون ابإلمكان
-56
حتديث االسرتاتيجية بشكل دوري بطلب من األعضا لتعكس التطورات املهمة.
 45قامت منظمة األغذية والزراعة والص ااندوق األخض اار للمناخ منذ الشا اراكة اليت عقداها يف عام  ،2016بزايدة االس ااتثمارات املناخية يف املش اااري العالية
تغري املناخ بفض اال
التأثري اليت من ش ااأهنا أن جتعل قطاعات الزراعة والغاابت ومص ااايد األمساك أكثر كفا ة ً
ومشوال واس ااتدامة وقدرة على الص اامود يف وجه ّ
حافظة بلغت قيمتها  934.5ماليني دوالر أمريكي.
حمفزا يس ا ا ا اااعدان املنظمة على حتقيق أولواي ا
وعامال
اية
ا
ا
ا
ا
س
ئي
ر
يلة
ا
ا
ا
ا
ا
ا
س
و
للبيئة
العاملي
فق
ر
امل
و
اعة
ر
الز
و
 46يش ا ا ا ا ااكل الربانمج املش ا ا ا ا اارتك بني منظمة األغذية
ً
ً
بلدا على احلص ااول على متويل من املرفق مببلغ تزيد قيمته عن  1.2مليار دوالر أمريكي
االس ارتاتيجية .ومنذ عام  ،2006س اااعدت املنظمة أكثر من ً 130
لتحقيق نتائج كبرية يف نقطة االلتقا بني النظم الزراعية والغذائية والبيئة.
 47منظمة األغذية والزراعة .2021 .اخلطة املتوسا ا ا ا ا ااطة األجل للفرتة  2025-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2023-2022املقدمان من املدير العام.
 .https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdfوترد النت ااائج الك ااامل ااة لإلط ااار يف امللحق  1ابلوثيق ااة  ،CL 168/3إط ااار النت ااائج احملا ا ّدث للفرتة
https://www.fao.org/3/nh231ar/nh231ar.pdf .2025-2022
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عاشرا  -امللحق :وصف املصطلحات كما ورد استخدامها يف هذه الوثيقة
ً

يغطي "النظام الزراعي والغذائي" مسا ااار الغذا من املزرعة إىل املائدة – مبا يف ذلك فرتة زرعه وصا اايده وحص ا ااده وجتهيزه
وتعبئته ونقله وتوزيعه واالجتار به وش ا ا ا ارائه وإعداده وأكله والت لص منه .كما يشا ا ا اامل املنتجات غري الغذائية اليت تشا ا ا ااكل
بدورها س ا اابيالً للمعيش ا ااة ،وكل ش ا ا ص ونش ا اااط واس ا ااتثمار وخيار له دور يف إيص ا ااال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل
متناولنا .ويشاامل مصااطل "الزراعة" ومشااتقاته يف دسااتور املنظمة ،مصااايد األمساك واملنتجات البحرية والغاابت واملنتجات
احلرجية األولية 48،والثروة احليوانية49.
حل مشكلة قدمية بطريقة جديدة ،أو معاجلة مشكلة جديدة بواسطة
ويقضي االبتكار ابلقيام ب شي جديد وبتلف مثل ّ
حل أثبت جدواه ،أو إجياد حل جديد ملشكلة جديدة50.
ّ
ّ

االبتكار الزراعي هو عملية يسا ا ااتعني فيها أفراد أو منظمات مبنتجات أو عمليات أو طرق تنظيم ،جديدة أو معهودة ،للمرة
األوىل يف س ا ااياق حمدد هبدف زايدة الفعالية أو القدرة التنافس ا ااية أو القدرة على الص ا اامود يف وجه الص ا اادمات أو االس ا ااتدامة
البيئية ،واملسامهة ابلتايل يف األمن الغذائي والتغذية ،أو التنمية االقتصادية ،أو اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية51.
يُس ا ا ا ا ا اات دم االبتكار ،يف سـ ـ ـ ـ ــياق النظم الزراعية والغذائية ،كفعل (يبتكر) لإلش ا ا ا ا ا ااارة إىل العملية اليت حيدث األفراد أو
اجملتمعات احمللية أو املنظمات من خالهلا تغيريات يف تص ااميم الس اال واخلدمات أو إنتاجها أو إعادة تدويرها ،وتغيريات يف
البيئة املؤسا اس ااية احمليطة وتكون جديدة يف س ااياقهم اخلاص وتعزز االنتقال إىل نُظم غذائية مس ااتدامة من أجل حتقيق األمن
ضا ا ا اا كاس ا ا اام لإلش ا ا ااارة إىل التغيريات اليت تولدها هذه العملية .ويش ا ا اامل االبتكار
الغذائي والتغذية .ويُس ا ا اات دم االبتكار أي ً
تغيريات يف املمارسا ااات واملعايري واألس ا اواق والرتتيبات املؤس ا اسا ااية ميكن أن تُشا ااج قيام شا اابكات جديدة تتحدى الوض ا ا
الراهن إلنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها واستهالكها52.
يشااري العلم املشــرتك بني التخصـصــات إىل مزيج حمدد من امليادين و/أو الت ص اصااات امل تلفة لرساام إطار املسااائل البحثية من
أجل مراقبة مشااكلة معيّنة وحتليلها وتفسااريها .ويهدف العلم املشاارتك بني الت ص اصااات إىل تبادل بتلف أنواع اخلربات ،داخل
الت صا ا ا ا اص ا ا ا ااات ويف ما بينها ،وإىل حتقيق التعاون املفيد بص ا ا ا ااورة متبادلة يف ما بني هذه اخلربات .ويتعامل التعاون احلقيقي بني
الت صصات م مجي الت صصات املشاركة على قدم املساواة ويقوم بتطوير النُهج اليت تتجاوز اجملاالت العلمية القائمة .وكلما
كانت الت صا اص ااات متباعدة ،كلما طرح العلم املش اارتك بني الت صا اص ااات مز ًيدا من التحدايت .ومن الناحية العملية ،ال يزال
التعاون الفعلي بني الت صصات يف ما بني العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية يشكل اليوم االستثنا أكثر منه القاعدة53.
منظمة الكتش اااف س االس االة األس ااباب
العلم يعين اجلهد الذي يبذله البش اار ،أفر ًادا أو مجاعات ص ااغرية أو كبرية ،يف حماولة ّ
واملس ا ااببات والعالقات والتفاعالت املتعلّقة ابلظواهر املرص ا ااودة والتحكم فيها عن طريق دراس ا ااة الظواهر دراس ا ااة موض ا ااوعية
https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf .1

 48دستور منظمة األغذية والزراعة .املادة  ،1الفقرة
 49دستور منظمة األغذية والزراعة .املادة  ،32الفقرة (6ب)https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf .

UN Innovation Network. 2019. UN Innovation Toolkit.50
FAO (2019) Proceedings of the International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers - Unlocking the 51
potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals. Ruane, J. (e d.). Rome.
 52فريق اخلربا الرفي املس ا ا ا ااتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية .2019 .النُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية

مسا ا ا ا ااتدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية .تقرير مقدم من فريق اخلربا الرفي املس ا ا ا ا ااتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التاب للجنة األمن الغذائي ،روما.
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf

 53منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .2018 .مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة يف البحوث والتعليم.
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وإقرار الدراسا ا ااة من خالل تشا ا اااطر النتائج والبياانت وعمليات اسا ا ااتعراض األقران؛ ومج ما ينتج عن ذلك من نظم فرعية
للمعرفة يف صا ااورة منسا ااقة من خالل التفكري والتصا ا ّاور املنهجيني؛ والتم ّكن ابلتايل من تس ا ا ري فهمهم للعمليات والظواهر
اليت جتري يف الطبيعة واجملتم ملنفعتهم 54.وكما ذكرت اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصااادية واالجتماعية والثقافية ،هناك نظم
هاما
وس ا ا ا ا ا اابل معرفة أخرى ً
دورا ً
جنبا إىل جنب م العلم ،مبا يف ذلك املعارف احمللية والتقليدية واألص ا ا ا ا ا االية ،وهي تؤدي ً
يف احلوار العلمي العاملي55.
وفهما
علم االس ـ ــتدامة هو أنش ا ااطة البحوث والتعليم اليت تؤدي إىل اكتس ا اااب معارف وتكنولوجيات وابتكارات جديدةً ،
اامال من ش ااأنه أن يتي للمجتمعات أن تتناول التحدايت املرتبطة ابالس ااتدامة على حنو أفض اال على الص ااعيدين العاملي
شا ً
واحمللي .وميكن أن تش ا اامل علوم االس ا ااتدامة العلوم الت صا ا اص ا ااية واملش ا اارتكة بني الت صا ا اص ا ااات واجلامعة للت صا ا اص ا ااات.
وتتمثل علوم االستدامة يف عملية البحث األكادميي املوجهة حنو املست دم واملستوحاة منه ،واملستندة إىل املعارف املتكاملة
الصادرة عن بتلف هيئات املعارف العلمية واجملتمعية واخلربات املتكاملة القائمة على جتارب األقاليم56.
ميكن تعريف التكنولوجيا يف خدمة النظم الزراعية والغذائية املسا ا ا ا ا ااتدامة أبهنا اسا ا ا ا ا اات دام العلوم واملعارف لتطوير التقنيات
الالزمة لتقدمي منتجات و/أو خدمات تعزز استدامة النظم الزراعية والغذائية57.
العلم اجلامع للتخصـ ـص ــات هو املنهجية اليت تتناول املواض ااي املش اارتكة عرب الت ص ا اص ااات ومبا يتجاوزها ،وذلك يف إطار
جام وشااامل .ويف هذا السااياق ،يشاامل أدا هذا ختص اصااات وحبو ًاث مشاارتكة بني الت ص اصااات ،ولكن ينبغي له أن يُعىن
ض ا ا اا ابلتعاون بني العلما احملرتفني وبتلف اجلهات املعنية غري األكادميية ،س ا ا اوا أكانوا أفر ًادا أو مؤس ا ا اسا ا ااات ،من أجل
أي ً
االستفادة من فهمهم ملشكلة معيّنة ومن معارفهم احملددة واملسامهة يف فهم تلك املشكلة ويف املعارف اخلاصة هبا .ويشمل
اجلم بني الت صصات التفاعل يف كل مرحلة من املراحل يف إطار املساعي العلمية58.

 54مؤمتر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،التوصية اخلاصة ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلمي( 2017 ،الفقرة -1أ.)1 -
 55اللجنة املعنية ابحلقوق االقتص ا ااادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام  25بش ا ااأن العلوم واحلقوق االقتصا ااادية واالجتماعية والثقافية يف العهد الدويل
اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( 2020 ،الفقرة .)39
 56منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .2018 .مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة يف البحوث والتعليم.
 57مقتبس من الوثيقة  .A/74/238تس ري التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية املستدامة .تقرير األمني العام .الدورة الرابعة والسبعون.
 58منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .2018 .مبادئ توجيهية بشأن إدراج علوم االستدامة يف البحوث والتعليم.
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املرفق هاء
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي يف الفرتة 2023-2022
يناير /كانون الثاين

2022

 36املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (اجتماع كبار
املسؤولني)

فرباير /شباط

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية*

مارس /آذار

 36املؤمتر اإلقليمي سيا واحملي اهلادئ
 115جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 37املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية
 169اجمللس*
 32املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا*
املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الساب ألمريكا الشمالية*
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 33املؤمتر اإلقليمي ألورواب
 191جلنة املالية*
 133جلنة الربانمج
 192جلنة املالية (برانمج األغذية العاملي)*
 116جلنة الشؤون الدستورية والقانونية*
 170اجمللس*
برانمج األغذية العاملي

أبريل /نيسان

مايو /أاير
يونيو /حزيران

يوليو /متوز
أغسطس /آب
سبتمرب /أيلول

2023

 36املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (اجتماع كبار
املسؤولني) (تكملة)
جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 190جلنة املالية (برانمج األغذية العاملي) *
برانمج األغذية العاملي*

13 –10

جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
برانمج األغذية العاملي

4

8–7

3/3 – 2/27

18-14

18
3/3 – 2/28
11 – 8

23 – 21
4/1 – 3/28
8

14-11
14-12
29 – 25
13 – 10
20 – 16
20 – 16
3–1
8

17 – 13
24 – 20

جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية*
 75جلنة مشكالت السلع
 28جلنة الزراعة

15 – 13
22 – 18

 35جلنة مصايد األمساك
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

9–5
16 – 12

7

أكتوبر /تشرين األول

 26جلنة الغاابت
 50جلنة األمن الغذائي العاملي
يوم األغذية العاملي
 117جلنة الشؤون الدستورية والقانونية*
 193جلنة املالية (برانمج األغذية العاملي)*

نوفمرب /تشرين الثاين

 194جلنة املالية*
 134جلنة الربانمج
برانمج األغذية العاملي
 45الدستور الغذائي (روما)

11 – 7

ديسمرب /كانون األول

 171اجمللس*
 45الدستور الغذائي (روما)* (تكملة)
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

9–5

تغري املوعد مقارنةً ابجلدول الزمين الذي ُعرض على اجمللس يف دورته السابقة.
)*( ّ
 17أبريل/نيسان 2022
عيد الفص حسب التقومي الغريب:
 24أبريل/نيسان 2022
عيد الفص حسب التقومي الشرقي:
 2أبريل /نيسان – 1مايو /أاير 2022
شهر رمضان:
 3مايو /أاير 2022
عيد الفطر:
 10يوليو /متوز 2022
عيد األضحى:

17 – 13

7–3

13 -10

( 14اجلمعة)
26 – 24
28 – 27
11 – 7
18 – 14
25 – 21
13-12
16 – 12

 118جلنة الشؤون الدستورية والقانونية*
 195جلنة املالية*
 135جلنة الربانمج
 172اجمللس*

اجمللس التنفيااذي للصا ا ا ا ا اناادوق الاادويل للتنميااة
الزراعية
 196جلنة املالية (برانمج األغذية العاملي) *
برانمج األغذية العاملي
 43املؤمتر
 173اجمللس*
 19هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

8–6

17-13
17-13
28 – 24

12 – 8

7–5
30 - 26

7–1

10
28 – 24

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية

22 – 18

 51جلنة األمن الغذائي العاملي
يوم األغذية العاملي
 119جلنة الشؤون الدستورية والقانونية*
 197جلنة املالية (برانمج األغذية العاملي)*

20 – 16

( 16اإلثنني)
25 -23

31 – 30

 198جلنة املالية*
 136جلنة الربانمج
برانمج األغذية العاملي
 46الدستور الغذائي (روما)*

10 – 6

 174اجمللس*
اجمللس التنفيااذي للصا ا ا ا ا اناادوق الاادويل للتنميااة
الزراعية

8–4
15 – 11

عيد الفص حسب التقومي الغريب:
عيد الفص حسب التقومي الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

10 – 6
17 – 13
12/2- 11/27

 9أبريل/نيسان
 16أبريل/نيسان 2023
 22مارس/آذار–  20أبريل /نيسان 2023
 21أبريل/نيسان 2023
 29يونيو /حزيران 2023
2023
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CL 170/REP

الرئيسة
السيدة ( Yael Rubinsteinإسرائيل)

جلنة الربانمج
(يوليو/متوز  - 2021يوليو/متوز )2023
األرجنتني (السيد )Carlos Bernardo Cherniak
الربازيل (السيد )Fernando José Marroni de Abreu
زامبيا (السيد )Kayoya Masuhwa
السودان (السيدة سعدية املبارك أمحد دعاك)
الصني (السيد )Ni Hongxing
العراق (السيد زيد العاين)

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/ar/

األعضاء
فرنسا (السيدة ))Delphine Babin-Pelliard
كندا (السيد )Maarten de Groot
مايل (السيدة )Traoré Halimatou Koné
النرويج (السيد )Morten Aasland
نيوزيلندا (السيد )Donald Syme
اهلند (السيد )Bommakanti Rajender

جلنة املالية
(يوليو/متوز  - 2021يوليو/متوز )2023

الرئيسة
السيدة
(أوروغواي)

االحتاد الروسي (السيد )Vladimir Kuznetsov
إثيوبيا (السيد )Kaba Urgessa Dinssa
أسرتاليا (السيدة )Lynda Hayden
بنما (السيد )Tomás Duncan Jurado
اتيلند (السيد )Thanawat Tiensin
مجهورية مصر العربية (السيد هيثم عبد اهلادي)

Imelda Smolcic

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/

الرئيسة
السيدة
(الوالايت املتحدة األمريكية)
Alison Storsve

انتهاء مدة العضوية
 31ديسمرب /كانون األول

2022

 31ديسمرب /كانون األول

2023

األعضاء
السويد (السيدة )Pernilla Ivarsson
املكسيك (السيد )Miguel García Winder
اململكة العربية السعودية (السيد حممد الغامدي)
النيجر (السيدة )Rahila Rabiou Tahirou
الوالايت املتحدة األمريكيّة (السيدة )Jennifer Harhigh
الياابن (السيد )Kuraya Yoshihiro

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
(يوليو/متوز  - 2021يوليو/متوز )2023
أفغانستان (السيد )Khaled Ahmad Zekriya
اجلزائر (السيدة المية بن رضوان)
سلوفاكيا (السيدة )Zora Weberova
الفلبني (السيدة )Nina P. Cainglet

األعضاء
فيجي (السيد )Esala Nayasi
كندا (السيدة )Julie Emond
نيكاراغوا (السيدة )Mónica Robelo Raffone

اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي 2022

أعضاء انتخبهم جملس املنظمة
أملانيا (دال)
اجلمهورية الدومينيكية
جنوب أفريقيا (ألف)2
الصومال (ألف)
كندا (دال)
اململكة العربية السعودية (اب )

(جيم)1

األرجنتني (جيم)
الربازيل (جيم)5
الدامنرك (دال)
املغرب (ألف)
النرويج (دال)
هنغاراي (ها )

4،3

أعضاء انتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي

إسبانيا (دال)
أسرتاليا (دال)
بوروندي (ألف)
تركمانستان (اب )
كواب (جيم)
مدغشقر (ألف)
بولندا (ها )
الصني (اب )
ليسوتو (ألف)
املكسيك (جيم)
اململكة املتحدة (دال)
الياابن (دال)

بنغالديش (اب )6
االحتاد الروسي (ها )
 31ديسمرب /كانون األول 2024
مجهورية كوراي (اب )
بريو (جيم)
مجهورية إيران اإلسالمية (اب )7
السويد (دال)
غاان (ألف)
السنغال (ألف)
فرنسا (دال)
هولندا (دال)
اهلند (اب )
الوالايت املتحدة األمريكية (دال)
()1
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين  2021وحىت  31ديسمرب/كانون األول  2022بعدما توصلتا إىل اتفاق من أجل تشاطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة.
حلّت اجلمهورية الدومينيكية حمل األرجنتني ً
()2
اعتبار من  1يناير/كانون الثاين  2022وحىت  31ديسمرب/كانون األول  2022بعدما توصلتا إىل اتفاق من أجل تشاطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة.
حلّت جنوب أفريقيا حمل أنغوال ًا
( )3مقعد يتم شغله ابلتناوب من قبل أحد بلدان القائمة جيم ( )2023-2021تشغله األرجنتني.
()4
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين  2022بعدما توصلتا إىل اتفاق من أجل تشاطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة.
حلّت األرجنتني حمل غواتيماال ً

( )5توصلت الربازيل وغواتيماال إىل اتفاق من أجل تشاطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة ،على أن تشغل الربازيل هذا املقعد يف عامي  2021و 2022وغواتيماال يف عام .2023
()6
اعتبارا من  1يناير /كانون الثاين  2022وحىت
توص ا االت بنغالديش ومجهورية إيران اإلس ا ااالمية إىل اتفاق من أجل تش ا اااطر مقعد منت ب يف جملس املنظمة ،على أن تش ا ااغل بنغالديش هذا املقعد ً
اعتبارا من  1يناير /كانون الثاين  2024وحىت  31ديسمرب /كانون األول .2024
 31ديسمرب /كانون األول  ،2023ومجهورية إيران اإلسالمية ً
اعتبارا من  1يناير /كانون الثاين
املقعد
هذا
االمية
ا
ا
س
اإل
ان
ر
إي
ية
ر
مجهو
اغل
ا
ا
ش
ت
أن
على
املنظمة،
جملس
يف
ب
منت
مقعد
ااطر
ا
ا
ش
ت
أجل
( )7توص ا االت مجهورية إيران اإلس ا ااالمية والكويت إىل اتفاق من
ً
اعتبارا من  1يناير /كانون الثاين  2023وحىت  31ديسمرب /كانون األول .2024
 2022وحىت  31ديسمرب /كانون األول  ،2022والكويت ً

االحتاد األورويب (منظمة عضو)
االحتاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتني
األردن
أرمينيا
إريرتاي
إسبانيا
أسرتاليا
إستونيا
إسرائيل
إسواتيين
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزابكستان
أوغندا
أوكرانيا
آيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
اببوا غينيا اجلديدة
ابراغواي
ابكستان
ابالو
البحرين
الربازيل
برابدوس
الربتغال
بروين دار السالم
بلجيكا
بلغاراي
بليز
بنغالديش
بنما
بنن
بواتن
بوتسواان
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة واهلرسك
بولندا
بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
بريو
بيالروس
اتيلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوابغو
تشاد
تشيكيا
توغو
توفالو
توكالو (عضو منتسب)
تونس
تونغا
تيمور ليشيت

األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة
عضوا
 194دولة ً
عضوان منتسبان
منظمة عضو واحدة
جامايكا
اجلبل األسود
اجلزائر
جزر البهاما
جزر القمر
جزر سليمان
جزر فرويه (عضو منتسب)
جزر كوك
جزر مارشال
مجهورية أفريقيا الوسطى
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية إيران اإلسالمية
مجهورية تنزانيا املتحدة
مجهورية كوراي
مجهورية كوراي الدميقراطية الشعبية
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مجهورية مصر العربية
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
مجهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جورجيا
جيبويت
الدامنرك
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرنسية
سان فنسنت وغرينادين
سان كيتس ونيفيس
سان مارينو
سانت لوسيا
سري النكا
سلطنة عمان
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سرياليون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصومال
الصني
طاجيكستان
العراق
غابون
غامبيا
غاان
غرينادا
غواتيماال
غياان
غينيا
غينيا االستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو

فرنسا
الفلبني
فنزويال (مجهورية البوليفارية)
فنلندا
فيجي
فييت انم
قربص
قطر
قريغيزستان
كابو فريدي
كازاخستان
الكامريون
كرواتيا
كمبوداي
كندا
كواب
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كرييبايت
كينيا
التفيا
لبنان
لكسمربغ
ليرباي
ليبيا
ليتوانيا
ليسوتو
مالديف
مالطة
مايل
ماليزاي
مدغشقر
املغرب
املكسيك
مالوي
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موانكو
ميامنار
ميكرونيزاي (والايت متعددة اجلنسيات)
انميبيا
انورو
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجرياي
نيكاراغوا
نيوزيلندا
نيوى
هاييت
اهلند
هندوراس
هنغاراي
هولندا
الوالايت املتحدة األمريكية
الياابن
اليمن
اليوانن

