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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 أكتوبر/تشرين األول 21-17روما، إيطاليا، 

التحّضر والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت الرئيسية  

 لتوجيه السياسات واألدوار اليت ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االضطالع بها 

 )مبا يف ذلك مشروع قرار(

 

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 إن اللجنة:
 

التحّضر والتحول الريفي واالنعكاسات علىى  عن  CFS 2016/43/11تقّر باللمحة العامة اليت توّفرها الوثيقة  ( أ)

األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت الرئيسية لتوجيه السياسات واألدوار الىيت ميكىن للجنىة األمىن الغىذائي      

 ؛العاملي االضطالع بها

التحىديات    بشىأن العمليىة   اربأصحاب الشأن لتبادل اآلراء والتجترّحب باملنتدى كفرصة أوىل أمام مجيع  ( ب)

 أكثر تكاماًل؛ حضرية -ريفية والفرص والنتائج اإلجيابية اليت توصلوا إليها نتيجة اعتماد ُنُهج 

 ]استنتاجات املنتدى يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي[ )ج(

  2017-2016امج العمل املتعدد السىنوات للجنىة األمىن الغىذائي العىاملي للفى ة       من برن 35تذّكر بالفقرة  )د(

والبناء على نتائج واستنتاجات املنتدى  وعلى الطلبات املقدمة من جمموعة العمل املفتوحىة العضىوية لعقىد    

 ؛2017اجتماع ملدة يومني عام 

مل املتعدد السنوات  فيمىا تواصىل العمىل علىى     تشجع جمموعة العمل املفتوحة العضوية التابعة لربنامج الع )هى(

  علىى النظىر يف التقريىر    2019-2018ألنشطة جلنة األمن الغذائي العىاملي يف فى ة السىنتني     مبادئوضع 

 الذي وضعه فريق اخلرباء الرفيع املستوى حول هذا املوضوع لعرضه على اللجنة.
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 ألة التحضر والتحّول الريفي ة مسهجالتربير املنطقي ملوا   -أواًل

 عكاسات على األمن الغذائي والتغذيةواالن
 

مدن أو جتمعىات  مليار نسمة  يعيشون اليوم يف  3.9يف املائة من سكان العامل  أو ما يقارب  50بات أكثر من  -1

ومبىواااة للى      .2050i يف املائة حبلىول عىام   66ع هذا الرقم إىل ىع أن يرتفىسكانية كبرية ُتصّنف حضرية  ومن املتوق

 واضحضريني تع ي أن نيحيث أن األعداد املتنامية باستمرار للمنتجني واملستهلكني الريفي - تتغّير ديناميكية نظم األغذية

واالتفىا  بىأن اخلطىو      . كذل   يتنامى االهتمامًاجديد ًاسياسي ًاتطّلب تفكريمن الغذائي والتغذية للجميع قد يحتقيق األ

إمنىا   .iiضري وريفي تتالشى  ومن الضروري وضع ُنُهج أكثر تكاماًل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميعح بني ما هو

ال تتوفر معلومات كثرية عن النتائج املباشرة وغري املباشرة  اليت سوف تتأتى عن السكان اضحضريني الذين من املتوقع أن 

  أو عن السياسات الضرورية لضمان األمن الغذائي والتغذية iiiيةعلى نظم األغذ 2050مليار نسمة عام  6.5م يبلغ عدده

يف ظّل هذه الديناميكية املتغّيرة. وتعرض إسقاطات التحضر والتحّول الريفي للتحديات والفرص. غري أنه من بىني العىدد   

رابطىان فقىط مفهومىان جيىدًا:     نىا   هاهلائل من املسارات اليت تربط بني التحّضر  والتحىّول الريفىي واألمىن الغىذائي      

 .ivالتحّضر وتغّير النظام الغذائي من جهة  وتوسع املساحات اضحضىرية وخسىارة األراضىي الزراعيىة مىن جهىة أخىرى       

مليىون   500ثري التحّضر على املنتجني  وال سيما املزارعني على نطا  صغري البالغ عىددهم  وبصورة خاصة  فإن مدى تأ

 .viأكثر آثار التحّضر استعصاء على الفهم  يبقى من بني vئة من اإلنتاج العاملي لألغذيةيف املا 70شخص يوّفرون 

 

يف املائة مّمن يعيشون بأقل من دوالرين أمريكيني يف اليىوم    78ولدى النظر إىل فقراء العامل  ُيالحظ أن حوالي  -2

ويف الوقت لاته  يتواجد جزء متزايد مىن الفقىر    .viiيف املائة من الفقراء يعملون يف الزراعة 63يسكنون يف مناطق ريفية  و

 األمىم املتحىدة   برنامجقّدر وي .viiiال ُيعترب دومًا بالكامل نتيجة نظم القياس اضحالية أنهيف العامل يف املراكز اضحضرية  رغم 

أو يف  - ء فقىرية أحيىا يف املائة من السكان اضحضريني يف البلدان الناميىة يعيشىون يف    45أن حوالي  للمستوطنات البشرية

وقىد اعتىرب    .ixةحمّسن مدادات صحيةأسر تفتقر إىل مساحة مالئمة  وبناء متني  ومياه حمّسنة  ووضع سك ي آمن  أو إ

إضىافًة إىل   .xنىاطق الريفيىة  وإن بىدرجات متفاوتىة    البعض أن األمن الغذائي قضية هامة يف املناطق اضحضىرية كمىا يف امل  

مليون شخص  وهو العىدد األعلىى املسىّجل منىذ      60لل   إن العدد األكرب من األشخاص املهجرين داخليًا والالجئني  

مس  الدفاتر  يوّلد ضغوطات إضافية على املناطق الريفية واضحضرية. وتبّين هذه الديناميكيىة أن حتقيىق األمىن الغىذائي     

الفقراء الىريفيني واضحضىريني علىى السىواء  إضىافًة إىل بنىاء القىدرات ملواجهىة          والتغذية سوف يتطلب حلواًل تستهدف

 األعداد املتنامية واملتبدلة للسكان. انسياب

 

وخالل السنوات األربعني املاضية  مّت اإلقرار بشكل متزايد باضحاجة إىل وضع سياسات وأحباث تعاجل الىروابط   -3

يف دعىم  لية واالنعكاسات على املناطق الريفيىة واضحضىرية. و ىة جتربىة كىبرية      حتليل النظم التفاعإىل   وبني القطاعات

تكييف الُنُهج املتكاملة ملعاجلة التحديات والفرص اضحالية يف جمىال التحضىر والتحىّول الريفىي. وباالتفىا  مىع أهىداف        

 املعى ي متر الىدولي الثىاني     واملى  2030(  وخطة العمل لعىام  17و 11  و2  و1)وخباصة األهداف  xiالتنمية املستدامة
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  20xiiiسنوات بشأن أمنا  االستهال  واإلنتاج املستدامة يف مى متر ريىو     10  واعتماد الربامج اإلطارية ملدة xiiالتغذيةب

  وبيىان املنتىدى العىاملي لألغذيىة والزراعىة يف قمىة بىرلني الثامنىة لىواراء          xivلألغذيىة اضحضىرية   ووتوقيع ميثىا  ميالنى  

الريفية   -   والدروس املستمدة من العمل اجلاري املتصل بالروابط اضحضريةxviوامل متر الثالث املقبل للسكان  xvالزراعة

أكرب وأدّلة أكثر على اضحاجة إىل وضع سياسات متكاملىة   ًا  توّفر اهتمامxviiو"نظم أغذية املدن واألقاليم" والنُهج امليدانية

 ئي والتغذية  والناشئة عن التحّضر والتحّول الريفي.تعاجل التحديات والفرص اخلاصة باألمن الغذا

 

 اهلدف واملنهجية   -ثانيًا

 

  ُكّلفت جلنة األمىن الغىذائي العىاملي مهمىة عقىد      2017-2016يف إطار برنامج العمل املتعدد السنوات للف ة  -4

"للتوصىل إىل فهىم أفضىل للقضىايا      منتدى حول التحّضر  والتحّول الريفي واالنعكاسات علىى األمىن الغىذائي والتغذيىة    

السياسات  واألدوار املمكنة الىيت ميكىن أن تضىطلع بهىا اللجنىة. وإثىر       لتوجيه املطروحة  وحتديد اجملاالت الرئيسية 

يستعرض املشاركون يف اللجنة خمرجاته ونتائجه وحيّللونها يف إطار جمموعة عمل مفتوحة العضوية ملىّرة   املنتدى  سوف

السياسات اليت من شأنها أن يف جمال وم أو اثنني حسب االحتياجات  بغرض حتديد التحديات والنهج واحدة تلتئم لي

. وسوف ُتعرض نتائج هذا العمل على الدورة الرابعىة واألربعىني للجنىة األمىن الغىذائي      تسهم يف ختّطي املعوقات القائمة

 .1إلقرارها" 2017العاملي عام 

 

( تىوفري مىوجز عىن    1ّكل وثيقة معلومات أساسية لنقاشات املنتدى من خىالل: ) وتهدف هذه الورقة إىل أن تش -5

 لتوجيىه ( تىأطري اجملىاالت الرئيسىية    2االنعكاسات الرئيسية للتحّضر والتحّول الريفي على األمن الغىذائي والتغذيىة  )  

 مضي قدمًا.( توفري خيارات ألدوار ميكن أن تضطلع بها جلنة األمن الغذائي العاملي لل3السياسات  )

 

 النطاق واهليكلية   -ثالثًا

 

إن الطابع الواسع ملوضوع التحّضر والتحىول الريفىي  ومىا ي ّتىب عنىه مىن انعكاسىات علىى األمىن الغىذائي            -6

قىد   - اضية واضحاليىة يف جماالت عملها امل -ية يع ي أن كل موضوع تقريبًا تتطر  إليه جلنة األمن الغذائي العامليذوالتغ

 ذا اإلطار أو يكون متصاًل به بطريقة أو بأخرى.يندرج يف ه

 

وال تهدف هذه الوثيقة إىل توفري أجوبة أو استنبا  استنتاجات إللقاء الضوء على جماالت رئيسىية قىد تتطّلىب     -7

مزيدًا من النقاش واالهتمام من جانب صانعي السياسات اليت توضع خصيصًا لتحقيق األمىن الغىذائي والتغذيىة  وتكىون     

 .مرتبطة على حنو مباشر بالديناميكية املتغرية املتصلة بالتحّضر والتحّول الريفي

 

                                                      
 .35-34 الفقرتان  CFS 2015/42/12الوثيقة   2017-2016 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للف ة  1
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وقد ُنظمت هذه الوثيقة حبيث تعطي أواًل حملة عامة عىن التربيىر املنطقىي ملعاجلىة مسىألة التحّضىر والتحىّول         -8

كيات املتغّيىرة الىيت ينبغىي    الريفي  واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية  يتبعهىا وصىف مىوجز لىبعض الىدينامي     

السياسات يف جلنة األمن الغذائي العىاملي.   لتوجيهتناوهلا نتيجة التحّضر والتحّول الريفي  وحتديد اجملاالت الرئيسية 

 تاحة للجنة ضمن وظيفتها العامة بالتنسيق على الصعيد العاملي.لورقة باإلشارة إىل اخليارات املوتنتهي ا

 

 األساسيةاملفاهيم    -رابعًا

 

  والسىلع  والوظىائف    أس املىال تتصل الروابط القائمة بني املناطق اضحضىرية والريفيىة حبركىات السىكان  ور     -9

اضحضىرية   -ط الريفيىة ولطاملا ُعّرفت الرواب .xviiiواملعلومات والتكنولوجيا  ومتثل ديناميكية اقتصادية واجتماعية  وبيئية

والنفايات  والعالقات االجتماعية( عرب الفضاء   والتمويل   ص  واملعلومات بأنها "تتمثل يف تدفقات )السلع  واألشخا

 xixوتربط بني املناطق الريفية واضحضرية"  أو بأنها "الروابط الوظيفية بىني القطاعىات )الزراعىة  والصىناعة واخلىدمات(     

 .xxحيث أن العديد من هذه الروابط يتصل بصورة مباشرة أو غري مباشرة باألغذية والتغذية

 

الوط ي اخلاص. وتشىمل   و"الريفي" باستخدام معايري تالئم سياقه تحديد مصطلحي "اضحضري"يقوم كل بلد بو -10

املعايري املستخدمة املعايري اإلدارية  واالقتصىادية  ومعىايري متصىلة بالسىكان  ومعىايري حضىرية متصىلة بعمىل املنىاطق          

وأّما األمثلة فتشمل كثافة السكان  ووجود نشا  غري اراعي  أو وجود طرقات مرصوفة أو مكاتىب للربيىد.   . xxiاضحضرية

وقد يوّلد اختالف هذه املعايري أثرًا كبريًا على القدرة على مقارنة املناطق "اضحضرية" على الصعيد العاملي. كما ميكن فهم 

أكثىر شىيوعًا اليىوم بىني      باتىت   عىدة معىايري  وهىي ممارسىة    الطابع املعقد للمدن بشىكل أفضىل مىن خىالل املىزج بىني      

اخلىط   يشىّوش علىى حنىو أكىرب    كما أن املدن تتوّسع لتتحّول إىل مناطق شبه حضرية أو ريفية  األمر الىذي   xxiiالبلدان.

ة أو شىبه  الفاصل بني ما كان يعرف تارخييًا "باضحضري" و"الريفي". فالعديد من املناطق اليت كانت ُتصنَّف سىابقًا ريفيى  

ريفية تنمو اليوم بوترية سريعة  وعلى حنو غري خمّطط له يف أغلب األحيان  ما ي دي إىل مزيج مىن امليىزات التارخييىة    

 اضحضرية والريفية. 

 

جرى تعريف املنىاطق الريفيىة بأنهىا منىاطق لات كثافىة سىكانية أقىل  متثىل فيهىا           اومن جهة أخرى  لطامل -11

ة األّوليىىة جىىزءًا ملحوظىىًا مىىن اسىىتخدام األراضىىي  والوظىىائف  والىىدخل  واملخرجىىات   الزراعىىة وغريهىىا مىىن األنشىىط 

غري أن حتديد املناطق الريفية وفق هذه اخلطو  ال ينطبق يف مجيىع البلىدان  وخباصىة لىدى النظىر إىل       .xxiiiاالقتصادية

الصىناعية األخىرى  وحيىث     املناطق الريفية لات االقتصاد املتقدم حيث يتواجىد الكىثري مىن التصىنيع أو مىن األنشىطة      

يعتمد السكان الريفيون بشكل كبري على الزراعة. كذل   يتواجد ما ُيسّمى "الثقافة اضحضىرية" يف العديىد مىن املنىاطق      ال

وقد ترّكىز مزيىد مىن االهتمىام علىى      . xxivالريفية كما أن مناطق شبه حضرية كثرية أقل كثافة من القرى الريفية التقليدية

علىى أسىط     موديىة واجملتمعىات احملليىة واضحىدائق    اج األغذية  من خىالل الزراعىة الع  اضحضرية على إنتقدرة املناطق 

 اضحّد الفاصل بني اضحضري والريفي. يشّوش  ما املناال
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اضحضرية املتزايدة حتديات وتوفر فرصًا يف الوقت لاته لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف -تطرح الروابط الريفية -12

   مبا يف لل :2من الطر  املعقدة وامل ابطة ضمن نظم األغذية جمموعة
 

    حتقيق ايادات يف اإلنتاجية )أو غيابها( )يف الزراعة و/أو التحّول إىل قطاعات أكثر إنتاجية( نتيجىة اضحصىول

 على التكنولوجيا أو على مزيد من االستثمارات؛

 إلنتاجية  واألنشطة غىري الزراعيىة  و/أو القىرب أكثىر     توليد الوظائف/الدخل )أو غيابه( من خالل الزيادة يف ا

 من األسوا ؛

 اضحصول )أو عدم اضحصول( على منتجات أكثر تنوعًا  مبا يف لل  األغذية املغذية أو األقل تغذوية؛ 

 اضحصول )أو عدم اضحصول( على موارد طبيعية جيدة )آمنة  وصحية ومنتجة(؛ و 

  وبنية حتتية حسنة اجلودة.اضحصول )أو عدم اضحصول( على خدمات 

 

طرحىان  معاجلة أحد هذه اجملاالت من دون التأثري على جماالت أخرى. فالتحّضر والتحّول الريفىي ي  ميكنوال  -13

قد يفضي التحّضر مثاًل إىل ايادة الدخل وإىل حصول والتحديات ويوفران الفرص للمناطق اضحضرية والريفية على السواء. 

ي جودة املياه وغريهىا مىن املىوارد الطبيعيىة      وإىل ترّد املعيشةف يلاكتا قد ي دي أيضًا إىل رفع أكرب على اخلدمات  إمن

وإىل تراجع املناطق الريفية. و ة اتفا  عام على أنه من الصعب حتقيق النمو االقتصىادي املّطىرد مىن دون حتّضىر. إمنىا      

الكىربى    ترافىق التحّضىر يف بعىض بلىدان أفريقيىا جنىوب الصىحراء        2000تشري األدّلة إىل أنه بني السىبعينات وسىنة   

من حيث اضحصول علىى اخلىدمات    بانكماش اقتصادي. كذل   ميكن أن يفضي حتّول املناطق الريفية إىل نتائج إجيابية

توليد جيوب ورفع الدخل  وأن يساهم يف حتقيق حتّضر أكثر استدامة  إمنا قد يع ي أيضًا إهمال بعض املناطق الريفية و

الضعف واالستفادة الكاملة من املنافع اليت يوّفرها التحّضر والتحىّول الريفىي سىوى مىن خىالل       دورةفقر. وال ميكن كسر 

 معاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق اضحضرية والريفية على السواء.

 

 اجملاالت الشاملة   -خامسًا

 
وتىوّفر فرصىًا لتحقيىق األمىن الغىذائي        ات خاصىة الريفية املتغّيرة حتىدي -ة اضحضريةكيطرح الدينامييف حني ت -14

 والتغذية  فهي تتأثر أيضًا بالتحديات واالجتاهات األوسع نطاقىًا املتصىلة بتحقيىق األمىن الغىذائي والتغذيىة يف العىامل.        

 للجنة األمن الغذائي العاملي.  ولقد كان العديد من هذه القضايا موضع تركيز يف العمل السابق

 

  

                                                      
ع الناشئة تشمل نظم األغذية اجملموعة الكاملة من األنشطة املتصلة باإلنتاج  والتجهيز  والتسويق  والبيع بالتجزئة  واالستهال  والتصّرف بالسل  2

د األمسىا   مبىا يف للى  تربيىة األحيىاء املائيىة        لثىروة اضحيوانيىة  والرعويىة  ومصىاي    عن الزراعة  مبا يف لل  املنتجات الغذائية وغري الغذائية  وا

والغابات واملدخالت واملخرجات النامجة عن كل من هذه اخلطوات. كذل   تشمل نظم األغذية جمموعة واسىعة مىن أصىحاب الشىأن  واألشىخاص      

 السياسية  واالقتصادية  والتكنولوجية والطبيعية اليت جتري فيها هذه األنشطة. -امل سسات  إضافًة إىل البيئة االجتماعيةو
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 3حقوق اإلنسان

 

اضحضرية  مبا يف لل  اضحق يف الغذاء  -العديد من حقو  اإلنسان على احمل  لدى تقييم الروابط الريفية يكون -15

االجتمىاعي   واضحق يف املياه  واضحق يف الصحة  واضحق يف املسكن املالئم  واضحق يف التعليم  واضحق يف العمل والضىمان  

واضحق يف املعلومات  واضحق يف املشاركة يف الش ون العامة  وتشكل مجيع هذه اضحقو  جزءًا ال يتجزأ من حتقيىق األمىن   

 ض للخطر  وخباصىة يف املسىتوطنات غىري الرمسيىة و/أو بالنسىبة      الغذائي والتغذية. غري أن العديد من هذه اضحقو  معّر

ّجلني يف املناطق الريفية واضحضرية على السواء. كما أن انتهاكات حقو  اإلنسان نتيجة إىل املهاجرين والالجئني غري املس

أو مياه الشرب اآلمنة  وتزايد حاالت العنف  مدادات الصحيةالتحّضر والتحّول الريفي تشمل الطرد القسري  وغياب اإل

 بأهميىة خاصىة نظىرًا     مىدادات الصىحية  ه واإلأو النزاعات  من بني عوامل أخرى. ويّتسم اضحق يف الغذاء واضحىق يف امليىا  

 إىل التحديات الناشئة من حيث سوء التغذية بالنسبة إىل السكان اضحضريني والريفيني على السواء.

 

اضحضىري اهتمامىًا حبقىو  اإلنسىان مىن       -الريفي املتواصل ب ضمان األمن الغذائي والتغذية عرب االمتدادلويتط -16

. وهىذا يعى ي احى ام    ةكمى واضىعي السياسىات واملعنىيني علىى مجيىع مسىتويات اضح      جانب مجيع أصحاب الشىأن  وو 

مثل املشاركة  واملساءلة  وعدم التمييز  والشىفافية  والكرامىة اإلنسىانية  والىتمكني      واملبادئالتزامات حقو  اإلنسان  

ى معاجلة الروابط بني اضحقىو  وحتقيىق   وسيادة القانون. إمنا غالبًا ما يفتقر الرمسيون اضحكوميون احملليون إىل القدرة عل

األمن الغذائي والتغذية  أو ال يكونون مّطلعني على العملية التشاركية لوضىع وتنفيىذ سياسىات خاصىة بىاألمن الغىذائي       

 .xxvوالتغذية

 

 4األفراد واجملموعات الضعيفة

 

إىل حتديد رغم استمرار ترّكز الفقر  وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق الريفية   ة حاجة متنامية  -17

تظهىر النتىائج األكثىر إجحافىًا     لغذائي يف املناطق اضحضىرية. و حتديات سوء التغذية وانعدام األمن ا اليت تواجهاألطراف 

وغالبىًا   - وعات االجتماعية لاتها من املواقع الريفية واضحضرية على السواءللتحّضر والتوسع الريفي حني ُتستبعد اجملم

ما يكون ه الء األشد فقرًا. كمىا أن اجملموعىات واألفىراد الىذين يواجهىون االسىتبعاد االجتمىاعي ألسىباب مثىل النىوع           

سىتبعدون أيضىًا مىن الفىرص الىيت      جتماعية يكادون ُيالاالجتماعي  أو العمر  أو اإلثنية  أو العر   أو الدين  أو الفئة ا

فرص توليد الوظائف والىدخل  واضحصىول علىى أغذيىة مغذيىة      من يوّفرها النفال األكرب إىل اخلدمات والبنية التحتية  و

اضحضرية  ويواجهون حتديات أكرب لتحقيق األمىن الغىذائي والتغذيىة. قىد يواجىه األطفىال        -ناشئة عن الروابط الريفية

يشىري التقريىر العىاملي عىن التغذيىة      وأكرب لتحقيق األمن الغىذائي والتغذيىة يف املنىاطق اضحضىرية.     ات والنساء مثاًل حتدي

دون اخلامسة من العمر يعانون  الريفيني إىل أن األطفال 2016الصادر عن املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 

                                                      
 .اإلطار االس اتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي؛ اخلطو  التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء  3
. اضحماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي. تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن األمن الغذائي 2012رفيع املستوى. فريق اخلرباء ال  4

 إيطاليا. -والتغذية  روما
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  وأن التقّزم لدى األطفال دون اخلامسة يف املنىاطق اضحضىرية   عامة من نسبة عالية من التقّزم يف البلدان املنخفضة الدخل

يف املائة أو أعلىى مىن انتشىار التقىّزم يف صىفوف       30عديدة أفادت عن نسبة  ًاهي قضية متنامية األهمية  سيما أن بلدان

وب الصحراء الكىربى يف  األطفال اضحضريني. ويف الوقت لاته  حييط التقرير علمًا بأن السمنة الزائدة يف بلدان أفريقيا جن

 يف املائة يف املناطق اضحضرية. 50سنة تقارب نسبة  49و 19صفوف النساء اللواتي ت اوح أعمارهن بني 

 

وغالبًا ما يشمل األفراد الضعفاء يف املناطق الريفية واضحضرية أشخاصًا يعملون يف قطاعات غري رمسيىة  أنشىأها    -18

جئني واملهّجرين(  وأشخاصًا ال ميلكون أراض  أو ميلكون القليل منهىا  واألسىر الىيت    حديثًا املستوطنون )مبا يف لل  الال

ترأسها نساء  والشباب واألطفال  واملسّنني  واملعاقني  واملرضى  واألسر لات الدخل املتدني أو املوارد القليلة. ويىزداد  

الكىوارث الطبيعيىة  واالضىطرابات املدنيىة      ضعف كل من ه الء األفراد/هذه اجملموعات بفعل األامات  مبىا يف للى    

وتفشي األمراض. ومن شأن حتديد مواطن الضعف لىدى األفىراد  وكيفيىة اختالفهىا يف املنىاطق الريفيىة واضحضىرية  أن        

حمىددة  غىري أن عىدم تىوّفر بيانىات مقّسىمة و     .xxviيساعد يف مشل مجيع األفراد يف تصميم السياسات ملعاجلة حاجىاتهم 

(  والتنقىل األكىرب لألشىخاص بني/داخىل املنىاطق الريفيىة واضحضىرية جيعىل مىن الصىعب حتديىد            الدقةبالغة املوقع )

 التدخالت اليت تستهدف األكثر ضعفًا.

 

 :5ساءنال

 

اضحضىرية أكثىر حىّدة     -ة بىالروابط الريفيىة  من الغذائي وسوء التغذيىة املتصىل  وغالبًا ما تكون حتديات انعدام األ -19

الفتيات  سيما أنهن ميثلن ثالثة أمخاس األكثر فقرًا يف العامل البالغ عددهم مليار شخص  إمنا أيضًا بالنسبة إىل النساء و

على صعيد التحديات اليت يواجهنها من حيث املشىاركة يف اختىال القىرارات واضحصىول علىى املىوارد واخلىدمات الىيت         

لية للنسىاء نتيجىة نفىال أكىرب إىل فىرص العمىل       وفيما لطاملا ارتبط التحّضر مبزيىد مىن االسىتقال    .xxviiتستهدف حاجاتهم

  هذه ليست دومًا اضحال كما أنه ال ميكن دائمًا مجع القضايا اليت تواجههىا النسىاء اضحضىريات مبعىزل     xxviiiواخلدمات

عن القضايا اليت تواجهها النساء الريفيات  سيما أن حاجات النساء والفرص املتاحة هلا يف مجيع املناطق هىي متنوعىة   

توى دخلهن بطر  خمتلفة. كذل   إلا جرى حتسني اضحصول على اخلدمات وجودتها يف املنىاطق اضحضىرية   حسب مس

 فقط   ة خطر يف أن ُتهمل النساء الريفيات.

 

  وتبقى مسألة اح ام ومحاية وحتقيق حقو  املرأة  مبا يف لل  حقها يف املشاركة املتساوية يف اختال القىرارات  -20

اضحضىري. ونظىرًا إىل أدوارهىا     -الريفىي  املتواصىل  مسألة حمورية ملواجهة حتديات األمن الغذائي والتغذيىة يف االمتىداد  

العديدة كمنتجة لألغذية  وجمهزة هلا  ومعّدة/مزّودة هلا لعائلتها  تشكل املىرأة أيضىًا طرفىًا أساسىيًا يف جتىاوا انعىدام       

 األمن الغذائي. فإن متكني املرأة مثاًل من اضحصىول علىى املىوارد لاتهىا الىيت حيصىل عليهىا الرجىل يف املنىاطق الريفيىة           

 يف املائىىة  ويقّلىىص عىىدد اجليىىاع يف العىىامل بنسىىبة تىى اوح   30و 20د يزيىىد الغىىاّلت يف املىىزارع بنسىىبة تىى اوح بىىني قىى

                                                      
بشأن النوع االجتماعي  واألمن الغذائي والتغذية  ومنتدى جلنىة األمىن الغىذائي العىاملي      . توصيات السياسات2011جلنة األمن الغذائي العاملي.   5

 بشأن متكني املرأة. 2017لعام 
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اللىواتي حيظىني بىتمكني أكىرب     وترتبط حالة املرأة عامة باضحالة التغذوية لألطفال ألن النسىاء  .xxixيف املائة 17و 12بني 

. ويف حىني يعتمىد السىكان الريفيىون     ويوّفرن رعاية أفضىل ألطفىاهلن   يتمتعن حبالة تغذوية أفضل  ويتلقني رعايًة أفضل

واضحضريون بشكل أكرب على األغذية اليت يتم شراؤها  يى دي متكىني املىرأة دورًا حموريىًا يف االسىتجابة إىل اضحاجىات       

 التغذوية لألسرة.

 

 :6الشباب

 

 -مىن الغىذائي والتغذيىة للىروابط الريفيىة     كذل   يستحق الشباب تركيزًا مسىتهدفًا لىدى تقيىيم انعكاسىات األ     -21

يف املائة من سكان العامل من أطفال وشىباب  حيىث ُيقىّدر عىدد الشىباب الىذين تى اوح         50اضحضرية. ويتألف أكثر من 

يف املائة من ه الء الشباب يف البلدان النامية اليت تشىهد   90ويعيش .xxxمليار شخص 1.8سنة بى 24و 10أعمارهم بني 

 أيضًا املعدل األعلى من حيث انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 

فىإن ثالثىة   وتوّفر أعداد الشباب املتنامية فرصًة إلحراا تقدم اقتصادي واجتماعي  إمنا تطرح حتىديات أيضىًا.    -22

  حيىث  2013اطلني عن العمل عام عسنة كانوا  24و 15ت اوح أعمارهم بني من الشباب الذين  مليون شخص وسبعني

تتواجد النسب األعلى يف مشال أفريقيا وغرب آسيا. و ة حركة متنامية للشباب الذين يريدون أن يصبحوا عوامل تغيري 

ضىطلعون بىدور أساسىي يف بنىاء     يف جمتمعاتهم  وغالبًا ما يتنقل الشباب بني املدن واملناطق الريفية للعمىل والدراسىة  وي  

تواصل أكرب. إمنا ميكن تعزيز الفرص على حنو أكىرب مىن خىالل تنميىة مهىارات الشىباب ومىواهبهم يف الزراعىة ونظىم          

األغذيىة األوسىع نطاقىًا  ومىن خىالل اضحىرص علىى أن حيصىل الشىباب علىى األراضىي واملىوارد لتعزيىز اسىتثماراتهم               

شرا  الشباب يف االمتداد املتواصل بني الريف واضحضر  مبا يف لل  جعىل الزراعىة   والتزاماتهم. كما أن حتفيز الفرص إل

جّذابة ومرحبة للشباب يف املناطق الريفية واضحضرية  يشكل مكّونىًا رئيسىيًا لتحقيىق أهىداف األمىن الغىذائي والتغذيىة.        

ات املقبلىة  ويقىارب متوسىط العمىر     وينضّم حوالي ملياري شخص حاليًا  أو سوف ينضىّمون إىل القىوة العاملىة يف السىنو    

 على السواء. xxxiiوالنامية xxxiسنة يف البلدان املتقدمة 60اضحالي للمزارعني 

 

 7تغّير املناخ والقدرة على الصمود

 

ي ثر تغّير املناخ على مجيع جوانب األمن الغذائي والتغذية بالنسىبة إىل األشىخاص الىذين يعيشىون يف املنىاطق       -23

الريفية واضحضرية  رغم أنهم يتوّاعون جغرافيًا بطريقة غري متساوية. كذل   ت ثر الظروف املناخية املتغّيىرة علىى تىوّفر    

صيل  والثروة اضحيوانية  والغابات ومصىائد األمسىا   وسىوف تى       املياه  وعمل خدمات النظام اإليكولوجي  واحملا

يف املائىة يف   2. وتتوقىع بعىض اإلسىقاطات تراجعىًا مبتوسىط      املناطق اليت تعتمد على الرّي البعلىي آثارًا أكثر سلبية على 

                                                      
 . تنمية املعارف  واملهارات واملواهب لدى الشباب لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. روما  إيطاليا.2015جلنة األمن الغذائي العاملي.   6
 غذائي وتغّير املنىاخ: تقريىر وضىعه فريىق اخلىرباء الرفيىع املسىتوى عىن األمىن الغىذائي والتغذيىة             . األمن ال2012الرفيع املستوى.  فريق اخلرباء  7

 إيطاليا. -روما
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كىذل    .xxxiiiانيًا أعلىى ظهر اآلثار األكرب يف املناطق اليت تشهد منىوًا سىك  ت  حيث سوف اإلنتاجية خالل العقود املقبلة

سي ثر تغّير املناخ على البنية التحتية مثل مصادر الطاقة والبنية التحتية املستخدمة لنقل السلع واخلدمات بىني املنىاطق   

 .xxxivالريفية واضحضرية نتيجة ظواهر مناخية قصوى ودرجات حرارة أعلى

 

الريفية واضحضرية  الذين يسىاهمون علىى النحىو    وعلى الصعيد العاملي  فإن األشخاص األشد فقرًا  يف املناطق  -24

ري علىى املىوارد الطبيعيىة  وعىدم     األقل يف تغّير املناخ  هم أكثر فىأكثر األشىد عرضىًة للخطىر  نظىرًا إىل اعتمىادهم الكىب       

على اخلدمات ومواقع املستوطنات. كما يقع العديد من املستوطنات املتدنيىة الىدخل وغىري الرمسيىة يف منىاطق       محصوهل

عرضة للفيضانات وانزالقات ال بة  وحيث تكون اإلمدادات الصحية وإمدادات صرف املياه السطحية وخىدمات مجىع   م

ويف حني ختتلف انبعاثات غااات الدفيئىة إىل حىّد بعيىد بىني املىدن وداخلىها  تسىاهم         .xxxvالنفايات  قليلة أو معدومة

قىد تىوّفر املىدن     إمنىا  .xxxviالعىامل  يف نبعاثاتال املائة من ايف 80املناطق اضحضرية بصورة مباشرة وغري مباشرة يف حوالي 

. xxxviiمسارًا لتعزيز املنافع املش كة النامجة عن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره  وعىن اخلىدمات احملّسىنة   

يفىي  غىري أن   د تغّير املناخ التحديات من حيث األمن الغذائي والتغذية اليت يطرحهىا التحّضىر والتحىّول الر   وسوف يعّق

 العمليتني توّفران إمكانيات لتعزيز التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية.

 

 الديناميكية املتغرية لتوجيه السياسات   -سادسًا

 

يف ظل اإلقرار العام باضحاجة إىل نهىج أكثىر مشوليىة إااء األمىن الغىذائي والتغذيىة يف املنىاطق الريفيىة  وشىبه           -25

يف األدبيىات  وحلقىات    خاصىة اضحضرية واضحضرية ويف نظم األغذية  مّت حتديد مواضيع أوسع نطاقًا وجماالت رئيسية 

مزيدًا من االهتمام بشأن كيفية حتقيقها. كما أن التحّضر والتحول    واليت تتطّلباإللك ونيةالعمل الفنية ويف املشاورات 

الريفي يطرحان حتديات وفرصًا جديدة لألمن الغذائي والتغذية. وبالتالي  ينبغي النظر إىل الديناميكية املتغّيرة املعروضة 

رار تىوّفر األغذيىة  وإمكانيىة    يف هذا اجلزء من عدسة املكّونىات األساسىية لألمىن الغىذائي والتغذيىة والىيت تشىمل اسىتق        

 .xxxviiiاضحصول عليها واستخدامها بهدف حتقيق استدامة نظام األغذية يف العامل يف األجل الطويل

 

 احلوكمة

 

اضحوكمة املتعددة املستويات  والقطاعات وأصحاب الشأن: أشارت دراسات حالة جىرت مى خرًا أنىه يف حىني      -26

يف صىىنع السياسىىات الوطنيىىة  مبىىا يف للىى  السياسىىات واالسىى اتيجيات بىىني يتنىىامى إدراج األمىىن الغىىذائي والتغذيىىة 

سىبل العىيش باتىت ُتصىّنف      أن ونظىرًا إىل .xxxixالقطاعات  هذا ال ينعكس بالضرورة يف تعاون بني القطاعات يف التنفيىذ 

بسهولة أقل على أنها "حضرية" أو "ريفية"  ويف ظل ايادة تنوع الدخل عرب أنشطة خمتلفىة يف صىفوف األكثىر ضىعفًا      

وخباصة أصحاب اضحيااات الصغرية  سىوف تتطّلىب معاجلىة مسىألة األمىن الغىذائي والتغذيىة مزجيىًا مىن السياسىات           

 هىذا يعى ي أن نقطىة الىدخول الرئيسىية ملعاجلىة قضىايا األمىن الغىذائي والتغذيىة           والربامج من جماالت خربة خمتلفة. و

يف سيا  خاص جيب أن تشمل مجيع صانعي القىرارات اضحكىوميني  مبىا يف للى  ومىن دون اضحصىر  واارة الزراعىة         

جىىة للتنسىىيق   وواارة التجىىارة  وواارة األشىىغال العامىىة  وواارة الصىىحة وكىىثريين آخىىرين. و ىىة حا يضىىاوواارة األر
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واضحصول على مدخالت مهندسني  وخمططني  وحمامني  وأطباء ومعلمني  وليس فقط من أخصائيني يف األمن الغذائي 

ت  سىيما أن األطىراف   والتغذية  رغم أن مدخالتهم ومشاركتهم تبقى هامة. فالتنسيق والتعاون يتجاواان نطا  اضحكوما

 ايىة الصىحية  وسالسىل القيمىة  والبنيىة التحتيىة  واخلىدمات  والتعلىيم         أدوارًا أساسىية يف الرع  غري اضحكومية ت دي

يف املناطق الريفية واضحضرية. كذل    ة حاجة لتعزيز وتوضي  دور اضحكومات احملليىة يف تنفيىذ السياسىات والىربامج     

 .xlالرامية إىل حتقيق األمن الغذائي يف املناطق الريفية واضحضرية على السواء
 

 حتديد املواضيع الرئيسية والدروس املستمدة من املبىادرات القائمىة الىيت تطبىق ُنُهجىًا      ياجملال الرئيس :

مع ال كيز بصورة خاصة على التعاون األفقي املتعدد أصىحاب الشىأن   xliأكثر تكاماًل مستندة إىل األقاليم 

 وبني الواارات.

 

يف حني  ة تركيز عام على  :طراف املعنينيوال يقتصر األمر على أصحاب الشأن املتعددين بل يشمل مجيع األ -27

املشاركة املتعددة القطاعات واملتعددة أصحاب الشأن من أجىل إدراج جمموعىة واسىعة مىن األطىراف مىن منىاطق ريفيىة         

األكثىر عرضىًة النعىدام     األشىخاص  خالت  يتم إلقاء الضوء على مشاركةدوحضرية على السواء يف تصميم السياسات والت

ي وسوء التغذية بوصفه عنصرًا أساسيًا لضمان أن تكون السياسات والتدخالت شاملة وعادلة. ويىتم التشىديد   األمن الغذائ

على الشمول والعدل من بني امليزات األساسية اليت ينبغي إضىافتها إىل اخلطىاب عىن التحضىر والتحىّول الريفىي  رغىم        

أو السىكان يف   احملليىة  حباث األخرية أن إشرا  اجملتمعىات أنهما ال يزاالن مراوغني من الناحية العملية. وقد بّينت األ

قد يعاجل قضايا االسىتدامة وإدارة األراضىي  يف حىني يزيىد رضىى السىكان واجملتمعىات احملليىة بالنتىائج           xliiالتخطيط

وغالبىًا مىا ُتى   األسىر املنخفضىة الىدخل يف املنىاطق الريفيىة واضحضىرية خىارج عمليىة التخطىيط ووضىع               .xliiiاحملققة

 .xlivالسياسات  األمر الذي ي ثر على مستوى البنية التحتية وتقديم اخلدمات الرامية إىل تلبية احتياجاتهم
 

 ال كيز على مشاركة اجملتمع احمللي  مع مشاركة مباشرة لألشخاص الىذين يعىانون   اجملال الرئيسي :

ات والىربامج الىيت تتنىاول    السياسى يف جمىال  من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف تصميم التىدخالت  

 األمن الغذائي والتغذية.

 

 البيانات

 

: الىنظم والىُنهج   اتالسياسى يف جمىال  البيانات اليت تعكس الديناميكية املتغرية  واليت تستند إليهىا القىرارات    -28

املىتغرية لألمىن الغىذائي والتغذيىة الناشىئة عىن        يىة يكالديناماضحالية جلمع البيانات وحتليلها ليست دائمًا متكيفىة مىع   

التحّضر والتحّول الريفي. كما أن تزايد التنقل واهلجرة امل قتىة  واملسىتوطنات غىري الرمسيىة  وتفىاوت درجىات مجىع        

البيانات بشأن األمن الغذائي والتغذية هي من بني التحديات يف جمال البيانات من حيث القدرة على معاجلة األسىباب  

والتغذية يف االمتداد املتواصل بني الريف واضحضر. وال يتوفر م شر عاملي منشىور لألمىن الغىذائي    ذرية لألمن الغذائي اجل

عكس اآلثار املختلفة هلذه الظروف. ويشىكل حتديىد خىط الفقىر      الظروف الريفية واضحضرية  أو مقّسم حبيث يميّيز بني

عن هذه الفجوة. كما أن دراسات جرت م خرًا أشارت إىل ضرورة معاجلة وعالقته بأسعار األغذية اضحضرية أحد األمثلة 
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 وفيمىا أّدى منىو اإلنتاجيىة      .xlvالتباينات اجلغرافية ضمن اضحدود الوطنية مىن حيىث نتىائج األمىن الغىذائي والتغذيىة      

البلىدان علىى الصىعيد    مبا يف لل  يف قطاع الزراعة  إىل اضحّد من الفقر وحتسني األمن الغىذائي والتغذيىة يف العديىد مىن     

 .xlvi  وال حتظى دومًا بتأطري أو معاجلة مالئمىة االت توجد مناطق تعاني حالًة حادة من سوء التغذية والفقر الوط ي  ما

كما أن حتقيق اضحق يف الغذاء للجميع وإشرا  اجلميىع سىوف يعى ي تكىوين فهىم أفضىل جملىاالت الضىعف واضحاجىة          

لبيانىات  اه ضىرورة جتزئىة   لبيانات وحتليلىها. وهىذا يعى ي بىدور    هجيات مجع ااحملددة  وعكسها بصورة مالئمة يف من

لتظهىر االختالفىات حسىب النىوع االجتمىاعي  والشىباب  واملواقىع اجلغرافيىة  واملعلومىات           على حنو أكرب وتقسيمها

ة حاجىة إىل  احملددة عن املوقع  مبا يف لل  بيانات ميكنها قياس عدم التجانس ضىمن املنىاطق اضحضىرية. كىذل    ى     

التفاعل مىع بيانىات مىن     قادرة علىبيانات أكثر تكاماًل بني القطاعات  حبيث تكون البيانات املستمدة من قطاع حمّدد 

 قطاعات أخرى )مثل الصحة والزراعة(.

 

عرب نظم األغذية بصورة عامىة  مىن دون ال كيىز فقىط علىى انعىدام األمىن         و ة حاجة أيضًا إىل مجع بيانات -29

ائي أو سوء التغذية. كما أن مسارًا واحىدًا للبحىوث الناشىئة والدراسىات التجريبيىة يىوّفر حتلىياًل تفصىيليًا "لنظىام          الغذ

األغذية يف املدينة واإلقليم" يشّدد على اضحاجة إىل حتليل السيا  احمللي  ومجع بيانات نوعية وكمية من جمموعة مىن  

لى األسر "الفقىرية" لتحديىد تىدخالت السياسىات الىيت سىوف تعىاجل        أصحاب الشأن احملليني  من دون ال كيز فقط ع

بالىدور املركىزي الىذي ت ديىه      2030اخلطىة لعىام    كىذل   تقىرّ  .xlviiاألسباب اجلذرية النعدام األمن الغىذائي والتغذيىة  

البيانات يف استئصال الفقر وتعزيز التنمية املستدامة. ويوّفر اعتماد أهداف التنمية املستدامة وأنشطة املتابعة واالستعراض 

املتصلة بها فرصًة اس اتيجية ل تيب أولويات جهود اضحكومىات مىن أجىل إجىراء تقييمىات شىاملة لالحتياجىات مىن         

 حصائية واستعدادها لرصد اخلطة.حيث قدرتها اإل
 

 :حتديد الفجوات الرئيسية يف عملية مجع وحتليل البيانات اجملال الرئيسي 

 :حتديىىد طىىر  للحصىىول علىىى بيانىىات حمىىددة املوقىىع بشىىكل أكىىرب وخاصىىة بىىالنوع  اجملااال الرئيسااي

 االجتماعي من خالل عملية تشاركية يف اجلمع والتحليل.

 

 تغذيةوال يةاالستهالك األمناط

 

يتمثل أحد الروابط : xlviiiوتأثرياتها على حتقيق نظم غذائية صحية ومستدامة ةاملتغّير يةمنا  االستهالكفهم األ -30

ارتفىاع الىدخل بارتفىاع الطلىب علىى األغذيىة        يفية يف الطلب علىى الغىذاء. ويتصىل   األساسية بني املناطق اضحضرية والر

حيث متثىل األغذيىة    xlix اجملّهزة. إمنا  ة اادياد أيضًا لألغذية اليت يتم شراؤها وجتهيزها يف املناطق الفقرية والريفية

يف أفريقيىا   يف املائة من القيمة االقتصادية اإلمجالية لألغذية املسىتهلكة يف املنىاطق الريفيىة    50اليت يتم شراؤها أكثر من 

وآسيا. ويتشكل جزء من هذه النسبة املئوية من األغذية اجملّهزة اليت متثل حصة متزايىدة مىن اإلنفىا  علىى األغذيىة       

بل يف املناطق الريفية أيضًا. وينبغىي التنّبىه بصىورة  خاصىة إىل أن الطلىب علىى السىلع          ليس فقط يف املناطق اضحضرية

 وهىذا يعى ي    .lبالنسبة إىل الذين جينون أقىل مىن دوالريىن أمىريكيني يف اليىوم الواحىد      اجملهزة ينمو بوترية سريعة جدًا 
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مىن انعكاسىات علىى األمىن الغىذائي       يىة لتقّلىب األسىعار  ومىا ي تىب عىن للى        أن األكثر ضعفًا معرضون بصورة متنام

  والزن  واليىودين( نتيجىة   ألفني ية املزمن إىل نقص يف املغذيات الدقيقة )اضحديد  وفيتامذوُيعزى سوء التغ .8والتغذية

هذه املغذيات  رغم تناول كمية كافية من السىعرات اضحراريىة.   على عدم استهال  كمية كافية من األغذية اليت حتتوي 

تفىاقم  ي واألمراض غري املعدية مثل داء السكري وأمىراض القلىب والشىرايني    9إضافة إىل لل   فإن ارتفاع "اجلوع املست "

وهذا يعى ي أن   .دنالصغرية وامل تجمعات السكانيةاصة يف املناطق اضحضرية وعلى حنو متزايد يف الخبفعل سوء التغذية  

أسعار األغذية والقيمة التغذوية للسلع اجملهزة اليت ميكن للفقراء اضحصول عليهىا يف املنىاطق الريفيىة واضحضىرية تىزداد      

 أهمية.
 

 اتيجيات لتعزيز التوعية التغذوية وتوعية املستهل : وضع اس اجملال الرئيسي. 

 اطق الريفيىة  سىعار معقولىة يف املنى   أ: ضمان أن تكون األغذية املغذية يف متناول اجلميع وباجملال الرئيسي

 .واضحضرية على السواء

 

سىالمة األغذيىة    حتديد سالمة األغذية واالنعكاسات التغذوية لنمو األسوا  والبائعني غري الىرمسيني: تتعىّرض   -31

وصحة العديد من الفقراء الريفيني واضحضر إىل التهديد بفعل األخطىار البيئيىة والعجىز يف البنيىة التحتيىة  مبىا يف للى         

يصىعب الوصىول إليهىا.    ي جىودة هىذه اإلمىدادات  ومصىادر ميىاه ملّوثىة أو       غياب النفال إىل اإلمدادات الصحية أو ترّد

الشارع يف األمن الغذائي والتغذية بطر  خمتلفة  وغالبًا ما تشكل جزءًا كبريًا من الوجبىات  وتساهم األغذية اليت ُتباع يف 

لتوليىد الىدخل   ىة     ويف حني يوّفر بيىع األغذيىة يف الشىارع فرصىةً     .liغري املعّدة يف املنزل  وخباصة للفقراء اضحضريني

كبرية من حيث البنية التحتية املادية الرديئة واألخطار البيئية والنزاعىات علىى املواقىع. كمىا أن العديىد مىن        صعوبات

أو  ويأمى للنفايات الصلبة  وتفتقىر إىل  األسوا   وخباصة يف املناطق اضحضرية  يقع يف مناطق تعاني من مجع غري مالئم 

أو عىدم التأكىد مىن      التدريب غري املالئم علىى إجىراءات النظافىة    كما أن .liiمرافق ختزين مالئمة لتجّنب تلف األغذية

سالمة األغذية قد يساهم أكثر بعد يف تهديد سالمة األغذية  وال سيما حني يلجأ البائعون الذين خيشون تكّبد اخلسىارة  

ن يضىمن خيىارًا   أساء  وميكن غري أن بيع األغذية يف الشارع يوّفر دخاًل هامًا  خباصة للن إىل بيع أغذية تالفة أو ملّوثة.

غذائيًا متدني الكلفة ويسهل اضحصول عليه  ال سيما يف املناطق اضحضرية. لذا   ة مقايضىة جتاريىة مىن حيىث جىودة      

 فرصة للبائعني جل ي الدخل. وما متثله منبأسعار متدنية  وسهولة الوصول إليها توفرها األغذية وسالمتها  و
 

  :دور األسوا  والبائعني غري الرمسيني يف املنىاطق الريفيىة واضحضىرية علىى     حتسني فهم اجملال الرئيسي

 ألمن الغذائي والتغذية. توّفرها  واملخاطر اليت تطرحها بالنسبة إىل ا السواء لتقييم املنافع اليت

  

                                                      
 والتغذية.تقّلب األسعار واألمن الغذائي. تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن األمن الغذائي . 2011 فريق اخلرباء الرفيع املستوى   8

مىن   تعّرف منظمة الصحة العاملية اجلوع املست  بأنه "نقص يف الفيتامينات واملعادن"  ويظهر حني يستهل  األشخاص أغذيىة تفتقىر إىل مىا يكفىي      9

 ./http://www.who.int/nutrition/topics/WHO_FAO_ICN2_videos_hiddenhunger/en املغذيات الدقيقة الضرورية للنمو والتنمية. ُأنظر
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 ألراضي واملوارد الطبيعيةا

 

عىرب األقىاليم:    10الطبيعيىة  واالقتصىاد الىدائري   لتخطيط لالستخدام املتكامل لألراضي  واملوارد حتديد فرص ا -32

فريدة للتخطيط الستخدام األراضي نظرًا إىل أن الطلب على األراضىي قىد يرتفىع يف بعىض      يطرح انتقال السكان حتدياٍت

املناطق بوترية أسرع مىن التخطىيط. ووفقىًا لتوقعىات األمىم املتحىدة للسىكان يف العىامل  إلا اسىتمر حتويىل األراضىي إىل            

 دان الناميىىة حىىواليلىىلبل شىىخص جديىىد يقطىىن يف املدينىىة يف اسىىتخدام حضىىري بىىالوترية اضحاليىىة  سىىوف حيىىّول كىىا

املنىاطق اضحضىرية    فيمىا تنمىو   .2025liiiمن األراضي غري اضحضرية إىل أراض  حضىرية حبلىول عىام    كيلوم ًا مربعًا  160

وُتحّول األراضي إىل استخدامات أخرى  أو فيما ترتفع أسعار األراضي لتقىارب األسىعار يف املنىاطق اضحضىرية  يتحىّول      

اإلنتاج الزراعي يف بعض اضحاالت إىل مناطق داخلية  أو إىل بلىدان أخىرى  حيىث األراضىي أدنىى  نىًا. وهىذا يطىرح         

وحقو  أصحاب األرض ومستخدميها  إمنا يوّفر فرصىة أيضىًا حيىث أن املنىاطق     حتديات على صعيد حوكمة األراضي  

اليت كان يصعب الوصول إليها سابقًا أو املناطق النائية اليت مل حتَظ باستثمارات قد جتىذب اليىوم املزيىد مىن االهتمىام.      

وكمة حيااة األراضي  ومصائد بشأن حأكرب من املعلومات بشأن استخدام اخلطو  التوجيهية الطوعية  كذل   يتوفر قدر

لتسهيل التخطيط األكثر تكاماًل السىتخدام األراضىي الىذي     يف املناطق الريفية واضحضرية على السواء 11األمسا  والغابات

جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن االستثمار املس ول يف نظم الزراعىة واألغذيىة مىن     مبادئيضمن حقو  اضحيااة  وتطبيق 

 ستثمارات أكثر مس ولية يف نظم الزراعة واألغذية.أجل تيسري ا

 

وفيما تصب  املوارد الطبيعية أكثىر نىدرًة وتتىأثر بىتغري املنىاخ  مىن الضىروري وضىع خطىط متكاملىة للمشىاهد             -33

ءة والنظم اإليكولوجية  واألقاليم تواان بني توّفر املوارد الطبيعية  والطلبات  وتبحىث يف السىبل لتعزيىز كفىا    الطبيعية  

إىل ظهور وتفاقم حاالت  استخدام املوارد الطبيعية ومساهمتها يف الضرر البيئي  دياملوارد وإعادة استخدامها. وغالبًا ما ي

يف املائة من مجيىع  النزاعىات العنيفىة خىالل السىتني سىنة املاضىية قىد ارتىبط  بىاملوارد            40وُيقدَّر أن من اإلجحاف  

 لنظم االقتصاد الدائري   ة فرص لتحديىد املىوارد الىيت يىتّم إنتاجهىا واسىتخدامها        ومع إيالء اهتمام أكرب .livالطبيعية

 lvالسىتخدامات منتجىة يف مجيىع املنىاطق.    يف املناطق الريفية واضحضرية  ومشتقاتها أو جماري املياه  وكيفية توجيههىا  

وتشمل األمثلة استخدام مياه الصرف لإلنتاج الزراعي يف املناطق الريفية  وشبه اضحضرية واضحضرية؛ إضىافًة إىل الفىرص   

 .األخشابمنتجات املناال للتقليل من الطلب على  إلنتاج الطاقة من جماري املياه أو املشتقات للطهو أو التدفئة يف
 

 والتوجيهات املوجودة  مبا يف لل  األدوات والتوجيهات تقييم استخدام األدوات الرئيسي:  اجملال

التخطيط املكاني التشاركي  اضحيااة وتعزيز أمنلعاملي  لضمان الصادرة عن جلنة األمن الغذائي ا

                                                      
األوروبية  هو نظام اقتصادي "يتم احملافظة فيه على قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول ف ة  املفوضيةاالقتصاد الدائري  كما تعّرفه   10

د مستدام". ملزيد من املعلومات  ُانظر ممكنة  وتقّلص فيه النفايات إىل اضحّد األدنى  ويشكل مساهمة أساسية يف جهود االحتاد األوروبي لتنمية اقتصا

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614. 
. اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن حوكمة حيااة األراضي  ومصائد األمسا  والغابات. روما  إيطاليا. جلنة 2012جلنة األمن الغذائي العاملي    11

 .. مبادئ االستثمار املس ول يف نظم الزراعة واألغذية. روما  إيطاليا2014األمن الغذائي العاملي  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
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واالستثمارات املس ولة  ومشاركة أصحاب الشأن يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف املشاهد الطبيعية  

 .lviاألقاليم  نظرًا إىل الديناميكية املتغّيرة اليت يطرحها التحّضر والتحّول الريفيوالنظم اإليكولوجية و

 حتديد اآلليات لتحسني كفاءة واستخدام النفايات واملشتقات للتقليل من الطلىب علىى   اجملال الرئيسي :

 املوارد الطبيعية  وتيسري تآار أكرب بني الريف واضحضر.

 

 لزراعةا

 

تيسري التآار يف اإلنتاج الزراعي: من دون ختفيض كبري يف الفاقد واملهدر من األغذية  تشري األدّلىة إىل أن منىو    -34

لعاملي حبلىول  يف املائة يف إنتاج األغذية ا 60و 50السكان يف املناطق الريفية واضحضرية على السواء قد يتطّلب ايادة بني 

ة من اإلنتاج الزراعي يف املناطق اضحضىرية وشىبه اضحضىرية  حيىث أشىارت      اد نسبة مئوية كبري. وميكن إجي2050عام 

يف املائىة مىن مجيىع األراضىي      35يف املائة تقريبًا من مجيع األراضىي الزراعيىة املرويىة و    60دراسة جرت م خرًا إىل أن 

  lviiiعلىى الزراعىة اضحضىرية   وهنا  تركيز متزايد أيضًا  .lviiاملدينةكيلوم ًا من حدود  20الزراعية البعلية يتواجد ضمن 

 تخدامات  سىىالية واملسىىاحات اخلضىىراء املختلطىىة ا و"ختضىىري" املسىىاحات اضحضىىرية مىىع ااديىىاد الغابىىات اضحضىىر   

وتشري بعض التقديرات إىل أن مليىار شىخص   .lixإضفاء الطابع الريفي" على املستوطنات اضحضريةواليت يسميها البعض "

 يف املائىة مىن اإلمىدادات الغذائيىة يف العىامل يىأتي        20إىل  15ميارسون الزراعة وصيد األمسىا  يف املىدن  مىا يعى ي أن     

 مودية واضحىدائق علىى أسىط  املنىاال أمثلىة عىن جمىاالت االهتمىام املتنىامي           . وتشكل الزراعة العlxمن مناطق حضرية

دمج الزراعة يف املناطق اضحضرية حيث هنا  منافسة كبرية على املكان. ويف الوقىت لاتىه  أقّلىه يف األجىل     وعن السبل ل

 القريب  سوف يبقى جزء كبري من الزراعة قائمًا يف مناطق مصّنفة "ريفية".

 

زيىد مىن السىلع    ويف ظل دعوة متنامية إىل تقصري سالسل القيمة  ترّكز مدن وبلدان متقدمة عديدة على شىراء امل  -35

يف املناطق اضحضرية وندرة األراضي يف املواقع شىبه اضحضىرية يعى ي أن    واخلدمات املتوفرة حمليًا. غري أن الطلب املتزايد 

سالسل القيمة تطول يف العديد من اضحاالت ضمن البلد الواحد  وبني األقاليم وعلى الصعيد الدولي. ويوّلد طىول سالسىل   

ية فرصًا بالنسبة إىل األطراف يف منتصف السلسىلة واملنىاطق اضحضىرية األصىغر حجمىًا واملتوسىطة       القيمة احمللية واإلقليم

 تربيرأن اإلنتاج الزراعي قد يتحّول إىل مناطق لات أنظمة أدنى وي دي إىل  غري أنه يطرح أيضًا حتديات علمًا .lxiاضحجم

 على غريمن املستهلكني الريفيني واضحضريني على السواء  ردالوا اآلثار السلبية. كما أن التحّول يف النظم الغذائية والطلب

وهنا  أيضًا فرص الستكشاف كيفية الربط بىني املنىتجني   اضحبوب يطرح فرصًا لتوسيع نطا  إنتاج السلع القابلة للتلف. 

 -الغابىات أكانوا من الريف  أو اضحضر  أو صيادي أمسا  أو عىاملني يف   - 12اعيني من أصحاب اضحيااات الصغريةالزر

   والتقليىل  lxiiبنحو أكثر مباشرة باملستهلكني مع اإلشارة إىل املنافع املتأتية عن القيمة األكىرب الىيت يسىتفيد منهىا املنىتج     

                                                      
 .ن الغذائي العاملي بشأن ربط أصحاب اضحيااات الصغرية باألسوا السياسات املقبلة للجنة األميف جمال البناء على نتائج التوصيات   12
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تىوّفر  تدر أغذيتهم. واوإطالع املستهلكني على مص lxiiiللحصول على أغذية مغذية وطااجة 13األغذية منمن الفاقد واملهدر 

دعومة من اجملتمع احمللي  واملتاجر عند أبواب املزرعة  وأسوا  املزارعني والتعاونيات من خالل الزراعة امل أكرب فرص

 جىة لاتيىًا وحمليىًا    وهىذا يشىمل الطاقىة املتناميىة لألغذيىة املنت       .lxivاليت تبّين املنافع اإلجيابيىة للمنىتجني واملسىتهلكني   

 لدخل غري الزراعي.مبناقشة ا األمر الذي يتصلمن جانب مزارعني حم فني وغري حم فني  
 

 حتديد الفرص لدمج وحتسني إنتاجية الزراعة يف سياقات شبه حضرية وحضريةاجملال الرئيسي :. 

 حتديد الطريقة اليت ميكن من خالهلا للمنتجني الىريفيني واضحضىريني اضحصىول علىى     اجملال الرئيسي :

املشىاركة يف سالسىل قيمىة حمليىة     قيمة أكرب )الدخل واضحصول على أغذية لات قيمة تغذوية أكىرب( مىن   

 .14وإقليمية

 

 العمل والتنقل

 

حتديد فرص توليد الدخل يف املزرعة وخارجها: يشّكل تركز العمل يف املناطق اضحضرية أحد الدوافع األساسية  -36

العمل/العمالة  والتحىّول  للتحّضر واهلجرة من الريف إىل املدن. وغالبًا ما ي كز النقاش حول التحّول الريفي على عنصر 

عن الزراعة وما يعنيه هذا األمر بالنسبة إىل اجلزء الكبري من السكان الذين قد ينتقلون من الزراعة بدوام جزئي إىل عمىل  

صىغرية ومىدن  والتحضىر املتنىامي فيهىا  يعى ي أن املنىاطق         جتمعات سكانيةكما أن ظهور  lxvغري اراعي بدوام كامل.

شخاص الذين يعملون يف التجهيز  والتصىلي     إمنا تضّم عددًا متزايدًا من األفحسب من املزارعني الريفية ليست مأهولة

 والصيانة  والتجارة  والنقل  والتعليم  واخلدمات الصحية وجماالت أخرى. فاألشىخاص العىاملون يف هىذه اجملىاالت    

ل دخىل آخىر قىد يشىكّ      ناشىطني يف اإلنتىاج األولىي   وغالبًا ما يتوّفر حتى للذين ما االوا سوا   يش ون أغذيتهم من األ

 علىى العمىل األولىي      يف جمىال العمالىة  بيانىات  الحىويالت. وغالبىًا مىا ترّكىز     تمصدر دخلىهم األّول أو الثىانوي مثىل ال   

الزراعيىة  تطال سلسلة األنشطة املدّرة للدخل اليت تقوم بها األسر. ويبدو أن البيانات األخرية تشىري إىل أن األسىر    وقد ال

وفيما تزداد أهمية الدخل غري الزراعي يف ظىّل التحّضىر    .lxviتشار  على حنو متزايد يف أنشطة غري اراعية مدّرة للدخل

 اهتمامىًا أكىرب  ال سىيما مىع وجىود فئىة واسىعة جىدًا          املرتبطىة بالعمىل   تحىديات الفىرص و الوالتحّول الريفي  تستحق 

سىو  العمىل يف   إىل مليىون شىاب    300ويف أفريقيىا  مىن املتوقىع أن يىدخل     من الشباب يف العديد من البلىدان الناميىة.   

 .lxviiمليون يف العقود الثالثة القادمة 700السنوات اخلمس عشرة املقبلة  وأكثر من 
 

                                                      
ائية مستدامة: تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسىتوى بشىأن األمىن    ذ. الفاقد واملهدر من األغذية يف سيا  نظم غ2014فريق اخلرباء الرفيع املستوى.   13

 الغذائي والتغذية  روما  إيطاليا.
جلنة األمىن   ؛السياسات املقبلة للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن ربط أصحاب اضحيااات الصغرية باألسوا يف جمال البناء على نتائج التوصيات   14

من الغىذائي  جلنة األ ؛. اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن حوكمة حيااة األراضي  ومصائد األمسا  والغابات  روما  إيطاليا2011الغذائي العاملي  

 . مبادئ االستثمار املس ول يف نظم األغذية والزراعة  روما  إيطاليا.2014العاملي 
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 خل املزرعة وخارجها علىى السىواء    : حتديد السبل لتعزيز توليد الدخل من األنشطة دااجملال الرئيسي

 مىع اإلقىرار بىأن اإلنتىاج بىدوام كامىل         15صىغار املنىتجني  والنسىاء والشىباب    ال سيما تل  املوّجهىة إىل  

 ال يكون االختيار املفضل لدى مجيع املنتجني.بالكامل سبل املعيشة  أو قد يدعم  قد ال

 

يشّكل  ايادة التنقل أن التخفيف من اآلثار قد ال تع يإدارة التخفيف من اآلثار لتقليل املخاطر وتعزيز الفرص:  -37

قرارًا يف األجل الطويل  حيث أن العديد من املهاجرين من الريف إىل املىدن قىد يعىودون إىل املنىاطق الريفيىة بعىد فى ة        

مىا تشىكل    غالبىاً ومتثل فرصًا يف حىاالت عديىدة.   قصرية. وغالبًا ما يتّم اضحديث عن اهلجرة بطريقة سلبية  يف حني قد 

اًل إىل املناطق احمللية مكّونات رئيسية لدعم سبل العيش الريفية وتنويىع املخىاطر.   التحويالت اليت يرسلها املهاجرون مث

مليىار دوالر أمريكىي  ومّثلىت يف بعىض      400مبلغ  2011وقد جتاوات قيمة التحويالت الدولية إىل البلدان النامية عام 

ستثمرون األكىرب يف اجملتمعىات الريفيىة     واملهاجرون هم امل .lxviiiاإلمجالي يف املائة من الناتج احمللي 20البلدان حوالي 

حتى عندما يكافحون مبفردهم لتلبية حاجاتهم اخلاصة من حيث األمن الغذائي والتغذية. إمنا يف املس  الذي ُأجري عام 

 أنىىه نّفىىذ السياسىىات لكىىب  اهلجىىرة مىىن الريىىف  الناميىىة يف املائىىة مىىن البلىىدان 82للسياسىىات السىىكانية  أفىىاد  2011

وغالبًا ما ينتقل املهاجرون واملهّجرون بسبب حاالت النزاع أو نتيجىة كىوارث طبيعيىة  وتىدهور البيئىة        .lxixإىل املدينة

نظرًا إىل التكلفة العالية للهجرة ومواطن عدم الىيقني املرتبطىة   األمن الغذائي. و وانعدام ةاالقتصادي احملنةوخباصة بسبب 

 الداخلي  ضمن اضحدود الوطنية.باهلجرة  حيصل جزء كبري من اهلجرة على الصعيد 
 

 حتسني مهارات املهاجرين من أجل تعزيز االتسىا  بىني الفىرص    : حتديد سبل لتعزيز واجملال الرئيسي

 والعمل املتاح  األمر الذي ميكن أن يساهم يف النمو والتنمية.

 عيىىة  جتهىىد اهلجىىرة الظىىروف البيئيىىة  واالجتما اّلحتديىىد سىىبل للحىىرص علىىى أ :اجملااال الرئيسااي

 عىدم املسىاواة  إىل ااديىاد  واالقتصادية على االمتداد املتواصل بني الريف واضحضر  األمر الىذي قىد يى دي    

 من الغذائي والتغذوي.وانعدام األ

 

 خلدمات، والبنية التحتية واحلماية االجتماعيةا

 

وسىّد الفجىوات:  ىة       واخلدمات والبنيىة التحتيىة لالسىتجابة إىل اضحاجىات    16حتسني اضحماية االجتماعية -38

حتديات متصلة بزيادة التنقل وحتوّل السكان املرتبطني بالقدرة علىى ضىمان بنيىة حتتيىة مالئمىة وتقىديم اخلىدمات إىل        

مبىا    بني املناطق يابًالون لهابًا وإتلفة  أو يتنقخاص قد يعيشون ويعملون يف مناطق خمأعداد متنامية من السكان وإىل أش

هاجرين أو املومسيني. وهنا  فرص أيضًا للوصىول إىل جىزء أكىرب مىن السىكان عىرب خىدمات جيىدة          يف لل  العاملني امل

                                                      
حتويل الزراعة ونظم األغذية: الفرص والتحديات لتحقيق األمىن الغىذائي املسىتدام     2017دمج توصيات التقرير املقبل عن حالة األغذية والزراعة   15

 واضحّد من الفقر.
 . اضحماية االجتماعية لألمن الغذائي: تقرير فريىق اخلىرباء الرفيىع املسىتوى عىن األمىن الغىذائي والتغذيىة          2012فريق اخلرباء الرفيع املستوى.   16

 روما  إيطاليا.
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الصىغرية واملىدن.    تجمعىات السىكانية  واضحصول على فرص لتوليد الدخل يف عدد متزايد من "املراكز" األكثىر تشىتتًا يف ال  

يص املىوارد لتكييىف اخلىدمات والبنيىة     كذل   تقوم حتديات على صعيد فهم ديناميكية وانسياب اهلجرة وكيفية ختص

انتقىال  التحتية اليت من شأنها معاجلة هذا االنسياب  وخباصة نتيجة الطابع غري املوّثىق أو غيىاب البيانىات املتصىلة ب    

تلبية حاجىاتهم مىن األمىن    السكان. إمنا هنا  فرص أيضًا لتوفري تنّوع أكرب من اخليارات املتاحة لفقراء الريف واضحضر ل

ا. تتىوفر  املتغرية واالسىتجابة هلى   ةكيالديناميالتغذية حسب مهاراتهم  واحتياجاتهم  ورغبتهم  وللتكّيف مع ائي والغذ

الفرص أيضًا لربط برامج اضحماية االجتماعية بقدرة سبل العيش على الصمود  مثل توفري األغذية من املنتجني احمللىيني  

 لتوايعها على الذين يتلقون مساعدة غذائية.
 

 تقييم كيفية ختصيص املوارد للخدمات  والبنية التحتيىة واضحمايىة االجتماعيىة الىيت     جملال الرئيسي: ا

تستجيب إىل ايادة التنقل )اهلجرة الداخلية واخلارجية  واهلجىرة الدائريىة وحركىات االنتقىال القصىرية      

 - شىون يف منىاطق خمتلفىة   األجل(  واضحالة "غري الرمسية" للعديد من املهاجرين و/أو الذين يعملون ويعي

 ريفية وحضرية على السواء.

 

 أدوار جلنة األمن الغذائي العاملي

 

تتوّلى جلنة األمن الغذائي العاملي ثالث وظائف م ابطىة تعىّزا بعضىها الىبعض  وتسىاهم مجيعهىا يف وظيفىة         -39

تىوّفر    أدنىاه. وضىمن هىذا اإلطىار     التنسيق العاملي اليت توّجه طابع أنشطة اللجنىة  ويىرد تلخيصىها يف الرسىم البيىاني     

الىدورة  منتىدى  اخليارات الواردة يف هذا اجلزء قاعدًة للنقاش واختال القرارات بشأن دور اللجنة يف املضي قىدمًا  خىالل   

 الثالثة واألربعني للجنة.
 

 
 

 ياااي العاملاة األمن الغذائاي للجناإطار التنسيق العامل

 العمل يف جمال التوفيق بني السياسات

 التوجيهات يف جمال السياسات 

 القرائن واملعارف

تشاطر الدروس واملمارسات 

 اجليدة

التعلم من األقران ومن أصحاب املصلحة 

 املتعددين

استعراض 

 التقدم احملرز

  الظروف ما الذي حيقق نتائج يف

 ""الفعلية

 االحتياجات القطرية  
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 جمال السياسات يفالتوصيات  -1اخليار 

 

سوف يوّفر املنتدى حول التحّضر  والتحّول الريفي واالنعكاسات على األمىن الغىذائي والتغذيىة الىذي ُعقىد يف       -40

من الغذائي العاملي مساحة جلميع أصحاب الشأن لتبادل اخلربات العمليىة بشىأن   لدورة الثالثة واألربعني للجنة األإطار ا

 أكثر تكاماًل. ةحضري -ةهج ريفيليها نتيجة اعتماد ُنجيابية اليت توصلوا إاإلالتحديات  والفرص والنتائج 

 

وباالستناد إىل نتائج هذا املنتدى  والبحوث  واملبادرات القائمىة الىواردة يف هىذا الوثيقىة  بإمكىان اللجنىة أن        -41

مىن أجىل التوصىل إىل اتفىا  حىول       2017توكل إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية مهمة عقد اجتماع ملدة يومني عام 

احملددة يف وثيقة املعلومات العامة هذه. وميكن أن يسىتند هىذا اخليىار علىى      17توجيه السياساتجماالت يف التوصيات 

والعمل الذي أجرتىه اللجنىة     قاعدة األدلة القائمة اليت ميكن إجيادها يف التقارير السابقة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

حضرية متكاملة  إمنا لن يشمل حتقيقًا أعمق يف الدروس املستمدة من  -واضيع لات الصلة بنُهج ريفيةاملعلى حتى اآلن 

فرصىة متاحىة أمىام أصىحاب الشىأن يف جلنىة       الاملبادرات اجلارية أو التحليل اإلضايف املراجع من األقران. وسوف تبقى 

السياسىات  يف جمىال  اجملاالت احملّددة لضمان مالءمة التوصيات  األمن الغذائي العاملي للدعوة إىل تركيز أكرب يف أي من

 مع اخلطة الدولية.

 

 2017-2016: سوف يتحقق هذا اخليار يف إطار برنامج العمل املتعدد السنوات للف ة اإلطار الزمين

 

العمل السابق للجنة األمىن الغىذائي   يف على االف اض بأنه تتوفر قاعدة كافية يف هذه الوثيقة و 1يستند اخليار  -42

. ويف حىال شىعر أصىحاب الشىأن حباجىة إىل مشىاركة       2017بكل ثقة عام  يف جمال السياساتالعاملي لتقديم توصيات 

أكرب للجنة األمن الغذائي العاملي من أجىل تكىوين فهىم أفضىل للتحىديات والفىرص يف جمىال األمىن الغىذائي يف سىيا            

 رية املتغّيرة  ُتق ح اخليارات اإلضافية التالية:الديناميكية الريفية اضحض

 

 الفعالة السياساتيف جمال خالصة النهج  -2اخليار 

 

بناًء على نتائج امل متر  بإمكان اللجنة أن توكل إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية مهمىة عقىد اجتمىاع ملىدة      -43

من أجل تبادل اخلربات ووضع فهم مش   للممارسات اجليدة. سوف جيىري يف اليىوم األول متىرين     2017يومني عام 

هج يستهدف األقران وأصحاب الشأن املتعّددين للتعلم وتبادل املمارسات اجليدة من أجل حتديد األمثلة العملية عىن الىنُ  

إطار  الفعالة لتناول مسألة األمن الغذائي والتغذية يف سيا  الديناميكية الريفية اضحضرية املتغرية. ويف يف جمال السياسات

أن تدعو أيضًا إىل مشاركة اهليئات واملبادرات لات الصلة  مبا يف لل  علىى سىبيل املثىال     هذه الوظيفة  بإمكان اللجنة

اليىوم  الغذائية اضحضرية. وأّمىا   اتوشبكة ميثا  ميالنو للسياس شريةبوليس اضحصر  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات ال

جمموعىة املمارسىات اجليىدة الىيت مّت حتديىدها علىى أن ُتقىّدم إىل الىدورة الرابعىة          سىتعراض  الثاني  فسوف ُيخصَّص ال

                                                      
 ُأنظر امللحق ألف.  17
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قىد هىذا االجتمىاع علىى     السياسات الفعالىة. إمنىا لىن ُيع   يف جمال هج واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي كخالصة للُن

يومني متتاليني ملن  األمانة ما يكفي من الوقت إلعداد مسودة اخلالصة  وليتمكن األعضاء وأصحاب الشىأن مىن التشىاور    

 مع جمموعاتهم.

 

 .2017-2016: ميكن حتقيق هذا اخليار خالل برنامج العمل املتعدد السنوات للف ة اإلطار الزمين

 

 رباء الرفيع املستوىتقرير فريق اخل -3اخليار 

 

ميكن جملموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربنىامج العمىل املتعىدد السىنوات  فيمىا تواصىل العمىل علىى          -44

بحىث يف تقريىر فريىق      أن ت2019-2018الل ف ة السىنتني  حتديد األولويات يف أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي خ

ل الريفي أو حول إحدى القضايا احملددة الناشئة يف إطىار هىذا   موضوع التحّضر والتحّواخلرباء الرفيع املستوى حول كل 

 املوضوع الشامل.

 

يف جمىال  وقد يستفيد تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى من أدّلة إضافية  ويوّفر حتلىياًل منهجيىًا للتحىّوالت     -45

وغري املباشرة ألعداد السكان اضحضر املتنامية سريعًا على نظم اليت قد تكون ضرورية ملعاجلة العواقب املباشرة  السياسات

األغذية. كذل   قد يوّفر التقرير أدّلة حول كيفية تأثر املنتجني  وخباصة املزارعني مىن أصىحاب اضحيىااات الصىغرية      

الغىذائي والتغذيىة    ختطيطًا أفضل لتحقيق األمن   والسياسات اليت سوف تضمناضحضرية املتغّيرة -بالديناميكية الريفية

 يف األقاليم.

 

عامليىة  ويسىاهم يف حتقيىق رؤيىة جلنىة األمىن الغىذائي         لذا  قد يسّد تقرير فريق العمل الرفيع املستوى فجوًة -46

قدرة البلدان على صىياغة السياسىات املتوائمىة مىع الديناميكيىة       العاملي من أجل عامل متحرر من اجلوع عن طريق تعزيز

 املتغّيرة. الريفية اضحضرية

 

: سوف يرحل هذا اخليار العمل على التحّضر والتحّول الريفي إىل برنامج العمل املتعىدد السىنوات للفى ة    اإلطار الزمين

2018-2019. 

 

السياسات العاملية اليت تستفيد من تقرير فريق اخلرباء الرفياع املساتوى، وخالصاة    يف جمال األداة    3+2اخلياران 

 الفعالة السياساتيف جمال هج الُن

 

الىنهج يف جمىال   قد يوّفر تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى القائم على األدلة واملعرفة  باإلضىافة إىل خالصىة    -47

العامليىة للجنىة األمىن الغىذائي العىاملي مثىل اخلطىو          بداية لوضىع أداة توجيهيىة للسياسىات      نقطةالفعالة السياسات

  مع االستفادة بشكل كامىل مىن الوظىائف الثالثىة ضىمن إطىار       2019مة حبّد لاتها بعد عام القائ املبادئالتوجيهية أو 
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وميكىن النظىر أيضىًا يف مصىادر إضىافية للمعلومىات مثىل االستعراضىات         ذائي العىاملي.  غى التنسيق العاملي للجنة األمىن ال 

 املواضيعية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى.

 

قد يرحل هذا اخليار العمل على التحّضر والتحىّول الريفىي إىل برنىامج العمىل املتعىدد السىنوات للفى ة        : اإلطار الزمين

   وما بعد.2018-2019
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 انعكاسات التحّضر والتحّول الريفي على األمن الغذائي والتغذية: جماالت توجيه السياسات -امللحق ألف
 

 احلوكمة

القطاعىىات حوكمىىة متعىىددة املسىىتويات  ومتعىىددة  

 ومتعددة أصحاب الشأن

لىىيس فقىىط أصىىحاب الشىىأن إمنىىا مجيىىع املعنىىيني   

 مباشرة

 البيانات
بيانات تعكس الديناميكية املتغرية اليت تستند إليها 

 قرارات السياسات

 األمناط االستهالكية والتغذية

فهم أمنا  االستهال  املتغّيرة واآلثىار علىى حتقيىق    

 نظم غذائية صحية ومستدامة

حتديىىد انعكاسىىات منىىو األسىىوا  والبىىائعني غىىري   

 الرمسيني على سالمة األغذية والتغذية

 واملوارد الطبيعية يضااألر

حتديىىد الفىىرص لالسىىتخدام املتكامىىل لألراضىىي     

واملىىوارد الطبيعيىىة  وختطىىيط االقتصىىاد الىىدائري يف 

 األقاليم

 تسهيل تآار اإلنتاج الزراعي الزراعة

 العمل والتنقل
 حتديد فرص توليد الدخل يف املزرعة وخارجها

 إدارة اهلجرة للتقليل من املخاطر وتعزيز الفرص

 اخلدمات، والبنية التحتية واحلماية االجتماعية

حتسني اضحمايىة االجتماعيىة  واخلىدمات وتىأمني     

البنيىىة التحتيىىة لالسىىتجابة إىل االحتياجىىات وسىىّد 

 الفجوات
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