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 تمهيد
 
اليت تعهدت بالقضاء على كل أشكال الفقر واجلوع حبلول  193يواجه حاليًا كل بلد من البلدان البالغ عددها  

حتدي وضع هذا االتفاق الفريد موضع التنفيذ. وسوف  2030من خالل اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030عام 
الغايات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية على وبصفة خاصة،  يتوقف النجاح يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة داخلياً،

من أهداف التنمية املستدامة وغريها من األهداف ذات الصلة، على قدرة البلدان  2والزراعة املستدامة يف إطار اهلدف 
ل األبعاد على (إعادة) صياغة سياسات وطنية تناسب كل سياق على حدة وتنفيذ تلك السياسات اليت تُعربِّ عن ك

 الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة، فضًال عن األهداف والغايات غري القابلة للتجزئة احملددة 
. وسوف يتوقف ذلك على النجاح يف تعزيز اجلهود اجلماعية بدءًا من أصحاب املصلحة 2030يف اخلطة املتكاملة لعام 

وصوًال إىل املنظمات اإلقليمية أو العاملية، كما يتوقف على اإلمساك معًا بزمام ملكية  املتعددين على املستوى الوطين
 النتائج.

 
باملشاركة يف أول عملية من عمليات تقدمي تقارير وطنية طوعية بشأن  2016بلدًا يف يوليو/متوز  22وتطوع  

دى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة خالل املنتمن التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وذلك 
نسا، واملكسيك، والنرويج، املنعقد يف نيويورك. واستجابت سبعة من تلك البلدان (الصني، ومصر، وفنلندا، وفر 

سم ا)، وانضم إىل صفوفها بلد متطوع آخر (إكوادور)، للدعوة املوجهة من جلنة األمن الغذائي العاملي كي تتقاوسويسر 
مع سائر األعضاء وأصحاب املصلحة يف اللجنة خرباهتا يف دمج اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية يف السياسات 

بني كل أصحاب املصلحة انطالقًا من روح خطة عام  2030الوطنية وجهودها لتوسيع املشاركة وتعميق الوعي خبطة عام 
2030 . 

 
لتقرير الذي يوفر معلومات أساسية للمناقشات اليت ستجري خالل وُمجِّعت مسامهات تلك البلدان يف هذا ا 

احلدث اخلاص للدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي "من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة 
االستعراض الوطنية التطوعية األوىل". ويُعربِّ هذا احلوار األول الذي جيري عمليات : الدروس املستفادة من 2030لعام 

عن التزام أعضاء  2030تنظيمه يف جلنة األمن الغذائي العاملي حول االستفادة من جتارب البلدان يف االستجابة خلطة عام 
 اليت تدخل ضمن نطاق واليتها وحتقيق أهداف التنمية املستدامة  2030اللجنة واملشاركني بوضع تنفيذ خطة عام 

 .2030يف صميم عملها حىت عام 
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 الصين   -أوالً 
 

 األهمية التي تعلقها الصين على التنمية المستدامة   -ألف
 

الصني هي أكثر البلدان النامية اكتظاظًا بالسكان، وتويل حكومتها دائمًا أولوية عليا إلجياد طريقة مستدامة  -1
احلكومة الصينية دومًا أمهية عظيمة على التنمية املستدامة يف الزراعة، وتُعلِّق مليار نسمة.  1.3إلطعام ما يربو على 

وأطلقت عددًا من السياسات بقصد تعزيز الزراعة وحتقيق فوائد للمزارعني، وإثراء املناطق الريفية، وتعمل على تعزيز 
 زيادات هائلة ومستمرة يف إنتاجها من احلبوب  2004التنمية املستدامة لإلنتاج الزراعي. وحققت الصني منذ عام 

ترليون كيلوغرام) لثالث سنوات متتالية. وتنتج الصني ربع إنتاج العامل  0.7ترليون جني (أي ما يعادل  1.2الذي ختطى 
امل. والصني يف املائة من األراضي الصاحلة للزراعة يف العامل، وتوفِّر الغذاء خلمس سكان الع 10من األغذية يف أقل من 

مليار نسمة، بل أرست أيضاً أساساً متيناً لبلوغ  1.3بذلك ال تكفل فقط توفري إمدادات األغذية لسكا�ا البالغ عددهم 
 .2030أهداف التنمية املستدامة لعام 

 
 الممارسات والتجارب الرئيسية   -باء

 
 الرئيسية التالية يف هذا االجتاه.نستخلص من منوذج تنمية إنتاج األغذية يف الصني التجارب  -2
 
التجربة الرئيسية األوىل تتمثل يف الرتكيز على التوجيه السياسايت. ويف أعقاب االنضمام إىل منظمة التجارة  -3

 العاملية، وضعت الصني يف البداية، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العاملية، إطاراً مركباً للدعم الزراعي يشمل إعانات لإلنتاج
وسياسات لتحديد األسعار كان هلا دورها اهلام يف حتقيق االستقرار يف األسواق وتشجيع املزارعني على زيادة إنتاج 

 احلبوب.
 
الزراعية،  التحتية. وتُعلِّق الصني أمهية كبرية على تطوير البنية التحتيةوالتجربة الثانية هي الرتكيز على تنمية البنية  -4

ادة االستثمار املايل وحتسني ظروف اإلنتاج الزراعي. ونتيجة لذلك، طوِّرت عدة مشاريع كربى وبذل جهود متواصلة لزي
لصون املياه وأنشئت مزارع فائقة اجلودة وقادرة على ضمان غالت احملاصيل بغض النظر عن اجلفاف أو الفيضانات، 

مليون مو  986لألراضي املعتمدة على الري إىل  وحتسَّنت نوعية األراضي الصاحلة للزراعة. ووصلت حالياً املساحة الفعلية
يف املائة من جمموع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف البلد، ويبلغ معامل كفاءة  54.7مليون هكتار]، أي  65.73[

 .0.52استخدام مياه الري 
 
والتجربة الثالثة هي الرتكيز على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وتُعلق الصني أمهية على حتقيق االزدهار يف إنتاج  -5

األغذية من خالل العلوم والتكنولوجيا ومواصلة زيادة االستثمار يف العلوم والتكنولوجيا الزراعية، والرتبية االنتقائية، وتعزيز 
يت حتقق غالت كبرية وتتسم بقدرة أكرب على املقاومة. وتشجِّع الصني طرق اإلنتاج األخضر األصناف العالية اجلودة ال

العايل الغلة والعايل التقنية على حنو متكامل، وجيري تطوير اإلنتاج األخضر العايل الغلة واملتسم بالكفاءة للحبوب 
ات واسعة ومتوازنة يف اإلنتاج. وتزيد حالياً والقطن والزيت والسكر على نطاق واسع، وهو ما يثبت وحيفز حتقيق زياد
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يف املائة يف حني أن مستوى امليكنة يف إنتاج احملاصيل الرئيسية  56مسامهة التقدم يف العلوم والتكنولوجيا الزراعية على 
 يف املائة. 63ارتفع إىل 

 
 دى الصني مساحة شاسعة والتجربة الرابعة هي الرتكيز على منع الكوارث والتخفيف من آثارها. ويوجد ل -6

 من األراضي وثروة متنوعة من املوارد الطبيعية، وأشكال متنوعة من اإلنتاج. ويف ظل تغريُّ املناخ العاملي، من املرجح 
أن تزداد وترية الكوارث الطبيعية. وتستفيد الصني من جوانب قوهتا املؤسسية؛ وتقوم يف هذه املرحلة العصيبة من مراحل 

رث الزراعية واإلغاثة منها بتعبئة موارد بشرية ومادية ومالية كبرية من أجل التحايل اإلجيايب والوقاية الفعالة مواجهة الكوا
 من الكوارث، واإلغاثة، والتقليل إىل أدىن حد من األضرار النامجة عن الكوارث.

 
 السياسات والبيئة التمكينية   -جيم

 
خبطتها اخلمسية الثانية عشرة نتائج ملحوظة يف إنتاج األغذية. ووفَّرت حققت الصني خالل الفرتة املشمولة  -7

دعمًا قويًا للحفاظ على استمرارية النمو املطرد والسريع يف االقتصاد الوطين، وملعاجلة جمموعة من املخاطر والتحديات، 
لغذائي العاملي. ومنذ انعقاد الدورة وضمان االستقرار العام لعمليات اإلصالح والتنمية، كما سامهت بدور هام يف األمن ا

الثامنة عشرة للمؤمتر الوطين للحزب الشيوعي الصيين، روَّجت احلكومة املركزية السرتاتيجية بشأن األمن الغذائي تناسب 
الظروف اجلديدة السائدة ومستندة إىل ُ�ج ذات توجه وطين حنو تلبية الطلب احمللي وضمان قدرات اإلنتاج، وختفيف 

دات، واالحتكام إىل العلم والتكنولوجيا يف الدعم. وشدَّدت الصني أيضًا على احلاجة إىل التقيُّد باملبدأ األساسي الوار 
طلق.

ُ
 لالسرتاتيجية الداعي إىل ضمان االكتفاء الذايت األساسي للبلد يف احلبوب الغذائية وكفالة أمنه الغذائي امل

 
 التدابير العملية   -دال

 
 .البداية جهود لزيادة مساحة األراضي الزراعية العالية اجلودة وحتسني نوعية األراضي الصاحلة للزراعةبُذلت يف  -8

وُأجريت أعمال لتحديد أراضي زراعة احملاصيل األساسية الدائمة وبناء مرافق داعمة هلا من أجل إنشاء مزارع دائمة 
وبعده، وحتقق توازنًا بني اإلنتاج واإليكولوجيا وُسبل   ثناءهأوعالية اجلودة تعمل بكفاءة كاملة وباتساق قبل اإلنتاج و 

كسب العيش. وانصّب الرتكيز على حتسني الرتبة وتعزيز خصوبتها وضمان توازن املغذيات واستعادة نوعيتها. ويقدَّم 
يذ اختبارات جتريبية على التوجيه تبعًا للتصنيف، وجيري تعزيز حتديد املناطق واالرتقاء بنوعية األراضي الزراعية. وجيري تنف

صون الرتبة الرتابية السوداء واستخدامها يف األحناء الشمالية الشرقية من البلد، واالستخدام املتكامل للتدابري الزراعية 
 املركبة لكبح مجاح تدهور الرتبة السوداء واستعادة وحتسني حمتوى الرتبة من املادة العضوية. 

 
يًا يف تغيري وتطوير أساليب اإلنتاج احليواين. وجيري تنظيم مرافق الرتبية الواسعة النطاق وثانياً، ما زال العمل جار  -9

وتنفيذها، ويقدَّم التمويل لدعم املشاريع بأساليب زراعية مبتكرة، وتقدمي إعانات ألصناف احليوانات احملسَّنة، وبالتايل 
ية احليوانات والدواجن على نطاق واسع من أجل إعطاء أمثلة زيادة قدرة اإلنتاج احليواين. وتواصل جهود تعزيز توحيد ترب

لتوحيد إنتاج احليوانات والدواجن، ولتعزيز اإلشراف على املزارع النموذجية كي تكون يف طليعة مسرية التقدم. وهناك 
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التنمية  أعمال جارية لتحديد مقاطعات منوذجية إليضاح األساليب اخلضراء يف تربية احليوانات، وتستخدم مفاهيم
اخلضراء لتحقيق حتسينات يف نوعية تربية املاشية وكفاءهتا. وأُرسيت بالتايل طريقة للتنمية احلديثة واملراعية للبيئة يف تربية 

نتج وحتافظ على املوارد.
ُ
 املاشية، وهي طريقة تُعزز اإلنتاج وتكفل سالمة امل

 
لذي تقدمه العلوم والتكنولوجيا الزراعية. وحققت البحوث وثالثاً، تُبذل جهود متواصلة لتعزيز الدور الداعم ا -10

األساسية إجنازات كبرية يف جماالت من قبيل علم الوراثة والرتبية، وآليات احتمال اإلجهاد. وشهدت البحوث تطورات 
ة، والزراعة شاملة يف تطبيقات التكنولوجيا يف جماالت من قبيل الري املوفِّر للمياه، وتطوير مبيدات اآلفات واألمسد

الدائرية، ومتخض ذلك عن عدد من أصناف البذور الرائدة واملتميزة اليت تنطوي على إمكانات كبرية يف التطبيق، وتغطيها 
حقوق امللكية الفكرية. ويف إطار السعي إىل النهوض بالزراعة اخلضراء العالية الغلة والفعالة من حيث التكلفة، وضعت 

تدامة، وهي مناذج إقليمية وموحدة وعالية الغلة ومتكيفة مع خمتلف نُظم الزراعة. وهبذه عدة مناذج وطنية خضراء ومس
 الطريقة، أُدخلت حتسينات على كفاءة إنتاج األغذية ونوعيته. 

 
 خطة التنمية الزراعية المستدامة المقبلة   -هاء

 
ستقوم الصني خالل فرتة خطتها اخلمسية الثالثة عشرة وعلى امتداد السنوات اخلمس عشرة املقبلة بالعمل  -11

الدؤوب يف تنفيذ اسرتاتيجيتها بشأن إنتاج األغذية باالستناد إىل إدارة األراضي الزراعية وتطبيق التكنولوجيا، وسوف تُعزز 
يف العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وستحسِّن السياسات الداعمة، وسوف الزراعية، وستسرع وترية التقدم  التحتيةبنيتها 

تواصل بناء قدرهتا العامة يف جمال إنتاج احلبوب بغرض ضمان حتقيق األمن الغذائي على الصعيد الوطين. وسوف تُبذل  
تلبية الطلب كل اجلهود يف الوقت نفسه لضمان توفري إمدادات اللحوم والبيض واأللبان يف األسواق من أجل 

 االستهالكي املتنامي. وسوف يتطلب ذلك بصفة خاصة ما يلي: 
 

أوًال، سُتبذل جهود متضافرة لتنفيذ اسرتاتيجية إدارة األراضي الزراعية. وسوف يشمل ذلك تطوير األراضي  -12
فاف أو الفيضانات. الزراعية ذات اجلودة العالية والقادرة على توفري احملاصيل األساسية بغض النظر عن موجات اجل

وتعكف الصني على دمج االستثمارات وحتسني املخططات إىل املستوى األمثل، ورفع املستويات، وبناء القدرة، وتعزيز 
االبتكار، وإعطاء األولوية لالستثمار يف املناطق اليت تنطوي على إمكانات إلنتاج احلبوب. وُحتدِّد الصني أراضي زراعة 

ائمة وتبين املرافق الداعمة هلا من أجل إنشاء مزارع دائمة وعالية اجلودة وتعمل بكفاءة كاملة احملاصيل األساسية الد
وبعده، وُحتقق توازنًا بني اإلنتاج واإليكولوجيا وُسبل كسب العيش. وتُعزز هذه اجلهود قدرة  وأثناءهواتساق قبل اإلنتاج 

للدورات الزراعية يسمح بإراحة األراضي الصاحلة للزراعة، وينصب من أجل تنفيذ نظام رائد و البلد على إنتاج احلبوب. 
الرتكيز حاليًا على التناوب بني احلبوب والبقول، واحملاصيل البقولية والعلفية، واحلبوب واحملاصيل األخرى، يف منطقة 

حتتوي على أقماع للمياه اجلوفية، ليادواوان. وجيري جتريب نُظم اإلراحة املومسية والسنوية جملموعة خمتارة من املناطق اليت 
إىل تطوير ، 2020حبلول عام  واملناطق اليت لوثتها املعادن الثقيلة، واملناطق اليت تعاين تدهورًا بيئيًا شديداً. وتسعى الصني

، مليون هكتار] من األراضي الزراعية العالية اجلودة والقادرة على مقاومة اجلفاف والفيضانات 53.33مليون مو [ 800
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على نطاق البلد، وزيادة احملتوى العضوي يف الرتبة  0.5وحتسني قدرات اإلنتاج يف األراضي الزراعية مبستوى يصل إىل 
 نقاط مئوية، وضمان املراقبة الفعالة لتحمض أراضي زراعة احملاصيل ومتلحها وتلوثها بسبب املعادن الثقيلة. 0.5بنحو 

 
ق يف تنفيذ اسرتاتيجية إلنتاج حماصيل األغذية باالستناد إىل تطبيقات وثانياً، سيجري العمل على قدم وسا -13

التكنولوجيا. وسوف يشمل ذلك تعزيز البحوث األساسية يف الزراعة ومتابعة االبتكار املستمر يف جماالت البذور وصون 
وحتقيق التكييف األمثل لآلالت  املياه وتقليل استخدام األمسدة ومبيدات اآلفات. وسُتبذل جهود لتطوير امليكنة الزراعية،

واملعدات الزراعية، وإدخال منوذج شامل لإلنتاج باستخدام الوسائل امليكانيكية، وتعزيز املنظمات املعنية بتنويع اآلالت 
ة الزراعية والتكييف االجتماعي للخدمات، وزيادة نسبة إنتاج األغذية باالعتماد متاماً على الوسائل امليكانيكية، خالل فرت 

يف املائة. وسيجري تعزيز  68، والسعي إىل زيادة امليكنة الشاملة يف إنتاج احملاصيل لتشمل أكثر من 2020متتد حىت عام 
البحوث املتعلقة بأمناط الكوارث الزراعية والطبيعية الرئيسية الكامنة؛ وسوف تُبذل جهود لرفع مستوى تكنولوجيات التنبؤ 

احات موسَّعة بشأن التقنيات الرئيسية ملنع وقوع الكوارث والتخفيف من أثرها على والتوقع؛ وسيتم إجراء حبوث وإيض
الزراعة. وسوف تستحدث مناذج تكنولوجية ملنع الكوارث والتخفيف من آثارها بصورة شاملة يف خمتلف املناطق، 

 تخفيف من آثارها يف تلك املناطق.وستتخذ تدابري لبناء القدرة على منع الكوارث وال
 

وثالثاً، ستتحسَّن جودة التنمية يف جمال تربية املاشية. وسيجري احلفاظ على استقرار إنتاج اخلنازير، وضمان  -14
. وسوف تُبذل جهود لتسريع وترية تنمية احليوانات آكلة العشب، وتوسيع اخلنازيراالكتفاء الذايت للبلد يف إنتاج حلوم 

واالستزراع وتربية احليوانات. وسوف  والتكاثرعزيز األساليب الدائرية يف الزراعة واألغنام العالية اجلودة، ولت األبقارإنتاج 
احملسَّن لكل األبقار احللوب، وتعزيز ُأسس  التكاثرتُتخذ خطوات لضمان حتسني تنمية صناعة منتجات األلبان، وتعزيز 

 الشاملة ملنتجات األلبان يف الصني.إنتاج األلبان، ووضع إجراءات ملراقبة جودة الغالت العالية، وتعزيز اجلودة 
 

 إكوادور   -ثانياً 
 

 مقدمة   -ألف
 

يدعو �ج إكوادور يف السيادة الغذائية (الذي يتجاوز مرحلة األمن الغذائي) إىل هتيئة بيئة تشريعية وتنظيمية  -15
عن حق الُشعوب يف حتديد  1من أهداف التنمية املستدامة. وُتدافع السيادة الغذائية 2مواتية لتحقيق غايات اهلدف 

  سياساهتا الغذائية اليت تكفل للسكان غذاء كافيًا بنوعية مالئمة. وتضع سياسة األغذية منتجي األغذية ومستهلكيها
يف صميم عناصر سلسلة اإلنتاج واالستهالك. ويتسم هذا األسلوب بأمهيته يف العمل الذي تضطلع به وزارة الصحة، 

 سياسات الغذاء والتغذية يف إكوادور. وهي الوزارة املسؤولة عن
 

                                                
حق األشخاص والدولة يف يُنظر إىل السيادة الغذائية باعتبارها " )،SISAN( - يف إطار اخلطة االسرتاتيجية للنظام الوطين لسيادة الغذاء والتغذية  1

 ".غذاًء يالئمهم صحياً وثقافياً ويُنتج حملياً من أجل حياة كرمية وموفورة الصحةحتديد نظامهم الزراعي والتغذوي الكفيل بأن يوفِّر لشعب إكوادور 
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على السيادة الغذائية املتصلة اتصاًال مباشرًا باحلق يف الغذاء الذي تنص عليه ) 2008(وينص دستور إكوادور  -16
حيز النفاذ من أجل الوفاء هبذه الوالية.  2لسيادة الغذائيةل، دخل القانون العضوي 2009من امليثاق. ويف عام  13املادة 

ويضمن هذا التشريع مشاركة الدولة يف إنتاج األغذية ويف سلسلة اجلودة، ويُعزز بالتايل اإلنتاج ويشجِّع بدوره اإلنتاج على 
ذية الذي يضم املستويات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة. ويف هذا اإلطار، أنشئ النظام الوطين لسيادة الغذاء والتغ

 هيئات حكومية ويرأسه املؤمتر املتعدد القوميات واملشرتك الثقافات املعين بالسيادة الغذائية.
 

أ) وضع التشريعات وصياغة (ويشمل دور ومسؤوليات النظام الوطين لسيادة الغذاء والتغذية ما يلي:  -17
بني اجملتمع املدين وخمتلف مستويات احلكم يف الشؤون  ب) التنسيق(السياسات العامة بشأن السيادة الغذائية وتنفيذها؛ 

 ج) تعزيز الوفاء بالقانون العضوي للسيادة الغذائية.(واملتعلقة بالسيادة الغذائية؛ 
 

: حتسني نوعية حياة 3وهتدف اخلطة الوطنية للعيش الرغيد إىل احلد من سوء التغذية الذي صنَّفته الغاية رقم  -18
: عكس 4-3: القضاء على نقص التغذية املزمن لدى األطفال دون الثانية من العمر؛ واهلدف 3-3السكان، واهلدف 

يف املائة؛  26عامًا وختفيضهما بنسبة  11و 5مسار اجتاه البدانة وزيادة الوزن لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
ملائة خالل األشهر الست األوىل من احلياة. ويتفق يف ا 64: زيادة انتشار الرضاعة الطبيعية احلصرية بنسبة 6-3واهلدف 

هذا النهج اإلطاري حيال السيادة الغذائية مع ما جاء يف الدستور والتشريع واللوائح التنظيمية ذات الصلة اليت هتيئ بيئة 
 . مواتية لوضع عملية وطنية مستدامة، شريطة أن يعمل مجيع أصحاب املصلحة صوب حتقيق أهداف وغايات مشرتكة

 
وازدادت احلاجــة خــالل الســنوات القليلــة األخــرية أكثــر مــن أي وقــت آخــر إىل الــربط بــني مجيــع املســائل املتصــلة  -19

بالغــذاء وبــني آثــاره علــى الصــحة التغذويــة، وهــو مــا يزيــد مــن الطــابع الفريــد لــدور وزارة الصــحة يف النظــام الــوطين لســيادة 
 لة سلســــلة اإلنتــــاج واالســــتهالك، بــــل وكــــذلك بآثــــار مــــا بعــــد االســــتهالك. الغــــذاء والتغذيــــة. ومل يعــــد األمــــر يتعلــــق مبســــأ

نقـض  2017-2013ومن األهـداف الـيت ترمـي إليهـا وزارة الصـحة مـن خـالل االلتـزام باخلطـة الوطنيـة للعـيش الرغيـد للفـرتة 
وتكشف األرقـام عـن أن سـتة عاماً.  11اجتاه البدانة وزيادة الوزن لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني أربعة سنوات و

 عامــــاً مصــــابون بزيــــادة الــــوزن والبدانــــة،  60و 19مــــن بــــني كــــل عشــــرة أشــــخاص يف إكــــوادور ممــــن تــــرتاوح أعمــــارهم بــــني 
 . ويف هــذه احلالـــة، ال ميكـــن للتأكيـــد علـــى الســـيادة الغذائيـــة 3يف املائــة مـــن األســـر تتكبـــد عبئـــاً تغـــذوياً مضـــاعفاً  13.1وأن 

يــة مغذيـة وصــحية واسـتهالكها أن ينفصــم عـن السياســات العامـة الــيت تسـعى إىل الــتحكم يف مـن حيـث ضــمان إنتـاج أغذ
. ومن جهة أخرى، متثل الوقايـة وتشـجيع ودعـم الرضـاعة 4اإلنتاج وبيع املنتجات ذات القيمة التغذوية املتدنية واستهالكها

 فع علــى الشــخص منــذ بدايــة حياتــه، هــدفاً آخــر الطبيعيــة، الــيت تتــألف مــن أكثــر األغذيــة ســيادية، والــيت تعــود بــأكرب املنــا

                                                
 .2010ديسمرب/كانون األول  27بصيغته املعدَّلة يف   2
ض هناك أشخاص يعيشون معًا يف نفس األسرة مصابون بزيادة يف الوزن و/أو البدانة ويعانون سوء التغذية. وميكن أن تظهر هذه احلاالت يف بع  3

 األحيان لدى نفس الشخص.
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp- (فيمـــــــا يلـــــــي أمثلـــــــة هلـــــــذه األنـــــــواع مـــــــن السياســـــــات: اللـــــــوائح الناظمـــــــة للمقاصـــــــف املدرســـــــية   4

ESCOLARES.pdf-BARES-REGLAMENTO-514-content/uploads/downloads/2014/10/A،( وأنظمــــــــــــــة توســــــــــــــيم األغذيــــــــــــــة اجملَّهــــــــــــــزة 
)ecuador.pdf-2-sup.-2014-25-content/uploads/2015/07/ago-g.ar/wphttp://copal.or(، والضـــرائب علـــى املشـــروبات احملتويـــة علـــى الســـكر  
)http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid - 

29/Leyes%202013-2017/214%20ley-equilibrio-finanzas-31-03-2016/RO-Ley-Equilibrio-Finanzas-Publicas.pdf.( 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-%20content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-%20content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-%20content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://copal.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/ago-25-2014-sup.-2-ecuador.pdf
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ــــــع األمــــــر ال تؤخــــــذ يف احلســــــبان علــــــى املســــــتوى الــــــدويل يف ســــــياق األمــــــن الغــــــذائي   مــــــن أهــــــداف اخلطــــــة الــــــيت يف واق
 والسيادة الغذائية. 

 
 المنهجية   -باء

 
يف إطار التقدم حنو حتقيق السيادة الغذائية وتدعيم املشاركة االجتماعية، أنشأ القانون العضوي للسيادة الغذائية  -20

 املؤمتر املتعدد القوميات واملشرتك الثقافات املعين بالسيادة الغذائية، وهو منظمة قائمة على "السلطة املدنية" ومسؤولة 
 سسات اجملتمع املدين واملنظمات املخوَّلة سلطات تشريعية وتنفيذية. وباإلضافة عن تنسيق املشاركة اجملتمعية بني مؤ 

إىل ذلك، يشمل املؤمتر أيضًا النظام الوطين لسيادة الغذاء والتغذية الذي يضم ممثلني من وزارة الصحة، ووزارة الزراعة 
ة، ووزارة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي، واألمانة واإلنتاج احليواين وتغذية األحياء املائية ومصايد األمساك، ووزارة البيئ

الوطنية للتخطيط والتنمية، واحلكومات احمللية والذاتية الالمركزية، وجمالس البلديات واألبرشيات، واألنظمة اخلاصة، 
 .5وأعضاء املؤمتر املتعدد القوميات واملشرتك الثقافات املعين بالسيادة الغذائية

 
قين املقدَّم من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة باالشرتاك مع حكومة الربازيل يف إطار وساعد الدعم الت -21

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف احلملة اليت دعت إىل إنشاء املؤمتر املذكور والنظام الوطين لسيادة الغذاء والتغذية. 
طط اخلاصة ليس فقط يف اخلطط الوطنية، بل وكذلك يف اخلوساعدت املنظمة أيضًا يف تطبيق مفهوم السيادة الغذائية 

 بسائر مناطق اإلنديز.
 

وال يقتصر أثر مبادرات النظام الوطين لسيادة الغذاء والتغذية على النطاق الوطين من حيث مناقشات  -22
أن تويل ممثلي اجملتمع املدين السياسات العامة ومقرتحاهتا، بل هتدف أيضاً إىل العمل باستخدام التجارب العملية. والواقع 

 ألفراد املعنيني بسلسلة األغذية.رئاسة هذا النظام مينح السكان قوة ويعلي صوت صغار املنتجني واملستهلكني وسائر ا
 

 البيئة السياسية   -جيم
 

بيئة مالئمة لوضع يساعد �ج السيادة الغذائية الوارد يف الدستور والقانون العضوي للسيادة الغذائية على هتيئة  -23
 وسائل تنظيمية مشتقة تأخذ يف االعتبار ما يلي:

 
 يف األساس إمكانية احلصول على املياه واألراضي؛وهي الوصول إىل عوامل إنتاج األغذية  )1(

 محاية التنوع البيولوجي الزراعي الذي يشمل محاية البذور وصو�ا وتبادهلا واستخدامها؛ )2(

                                                
ويشرتط فيمن يتألف من تسعة ممثلني من اجملتمع املدين خيتارهم ويعينهم جملس املشاركة االجتماعية واجملتمعية يف مسابقة عامة قائمة على اجلدارة.   5

شاركة يف أنشطة متصلة بالسيادية الغذائية والصحة والتغذية. وملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الرابط التايل: يتم اختيارهم امل
http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/. 

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/
http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/
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التقنية واحلوار املعريف الذي يشمل البحوث املتعلقة بالسيادة الغذائية ونُظم األغذية البحث واملساعدة  )3(
 للمعاونة يف صنع القرار على صعيد السياسات؛

 إنتاج األغذية الزراعية وتسويقها؛ )4(

راعي تعزيز اإلنتاج على املستويات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة، خاصة اإلنتاج اإليكولوجي الز  )5(
 والعضوي، وكذلك اإلنتاج الصناعي الزراعي الريفي والتشاركي؛

 إمكانية حصول صغار ومتوسطي املنتجني على رأس املال واحلوافز، من قبيل التأمني واإلعانات؛ )6(

 تسويق األغذية الزراعية احمللية وحوافز تشجيع اإلمداد؛ )7(

 ومنتجاهتا؛ البيولوجيةجيا صحة الغذاء وسالمته، مبا يشمل تنظيم التكنولو  )8(

االستهالك والتغذية، مبا يف ذلك حتفيز األشخاص على استهالك األغذية اليت حتتوي على قيمة  )9(
 تغذوية عالية؛ والغذاء يف حاالت الطوارئ، وتعزيز االستهالك الوطين؛ 

تغذية واملؤمتر املتعدد القوميات املشاركة اجملتمعية املتجسِّدة يف إنشاء النظام الوطين لسيادة الغذاء وال )10(
 واملشرتك الثقافات املعين بالسيادة الغذائية، مبا يف ذلك أدوارمها ومسؤولياهتما.

 
ويلتزم كل عضو يف النظام الوطين لسيادة الغذاء والتغذية بتنفيذ ما ينص عليه القانون العضوي للسيادة  -24

الغذائية. وتقع على كل مؤسسة وعلى كل حكومة حملية (األبرشيات واألقاليم واملقاطعات) املسؤولية عن وضع خطة 
هداف الوطنية، مثل األهداف احملددة يف اخلطة الوطنية تشغيلية قصرية األجل وطويلة األجل تُليب يف املقام األول األ

  2016للعيش الرغيد، واليت تصاغ عمومًا وفقًا لالتفاقات الدولية، مثل إعالن عقد العمل من أجل التغذية من عام 
 ، وهو ما يفضي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.2014، وإطار عمل روما لعام 2025حىت عام 

 
من العنوان الفرعي الُنهج االجتماعية  (أ)11دأ السيادة الغذائية على النحو املشار إليه يف الفقرة ويغطي مب -25

 والبيئية واالقتصادية للتنمية املستدامة.
 

) بشأن القضاء 2-2من أهداف التنمية املستدامة، متثل الغاية ( 2ومن بني الغايات املقرتحة ضمن إطار اهلدف  -26
 التغذية، أكرب حتدي أمام وزارة الصحة؛على كل أشكال سوء 

 
o  وضع �اية جلميع أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املتفق عليها دولياً بشأن توقف

النمو واهلزال لدى األطفال دون اخلامسة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء 
. وتبلغ نسبة نقص التغذية املزمن يف إكوادور 2025وكبار السن حبلول عام  اتاحلوامل واملرضع

 . ويلزم مزيد من الدعم لتنفيذ التوصيات الدولية (مبا فيها التوصيات الصادرة 6يف املائة 23.9
عن جلنة األمن الغذائي العاملي). ومن أولويات عمل وزارة الصحة حتقيق هذه الغاية. ومع ذلك، 

                                                
 ) وتوىل إجراءها املركز الوطين لإلحصاء والتعداد. ECV 2014( وفقاً لدراسة استقصائية تناولت الظروف املعيشية  6



12 CFS 2016/43/Inf.22 

غذية متعدد األسباب، وهذا هو السبب الذي جيعل من يلزم لتحقيق هذه الغاية اعتبار سوء الت
 الضروري األخذ بنهج أمشل ال يقتصر على الصحة.

 
ويهدف �ج السيادة الغذائية إىل التأثري إجيابًا يف كل سكان البلد، ال مسيا املنتجني واملستهلكني األشد عرضة  -27

 للمخاطر؛ 
 

ويفي مبعايري التنمية املستدامة، جيب أن تستجيب السياسات املشتقة وبالنظر إىل أن املقرتح ذو طابع قانوين  -28
 أيضاً لنفس املبدأ.

 
 تدابير التنفيذ   -دال

 
من بني التحديات الكثرية، من الضروري أن يكون مفهوماً أن النهج املتبع يف السيادة الغذائية جزء من العملية.  -29

وبالرغم من أن التقدم احملرز قد يبدو بطيئًا فإن اخلطوة األوىل تكمن يف هتيئة بيئة مالئمة للتغيري. ويرتبط بعض 
. ومثلما يف البلدان احملليةيل، بالصالت بني املؤسسات وباحلكومات التحديات، ومنها حتديات املوارد البشرية والتمو 

األخرى، هناك حاجة مستمرة إىل مفاوضات مع قطاع صناعة األغذية حيث جتلت بوضوح أكرب خالل السنوات القليلة 
 املاضية احلاجة إىل أن تكون للمبادئ املتعلقة بالسيادة الغذائية أولوية على املصاحل اخلاصة.

 
 الخطوات المقبلة   -هاء

 
تعكف وزارة الصحة على وضع خطة لسلسة من األنشطة يف إطار عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  -30

ز من املتوقع أن تدخل حياليت املؤسسات  ) تأييدًا إلعالن روما. وهتدف اخلطة إىل بناء صالت بني2016-2025(
 .2016التنفيذ يف األشهر املقبلة من عام 

 
 مصر   -ثالثاً 

 
 مقدمة   -ألف

 
. وبعد إقرار تلك اخلطة، 2030شاركت مصر بدور فعال يف كل مراحل صياغة خطة التنمية املستدامة لعام  -31

، اليت تغطي ثالثة أبعاد للتنمية املستدامة 2030وجَّهت مصر جهودها حنو اسرتاتيجيتها للتنمية املستدامة: رؤية مصر 
 العريضة للمبادئ األوسع اليت ستسرتشد هبا مصر يف سعيها حنو حتقيق أهدافها اإلمنائية.وترسم اخلطوط 

 
 وتعرتف حكومة مصر بأن تعزيز األمن الغذائي والتغذية والنمو الزراعي املستدام ركائز رئيسية لتحقيق خطة  -32

يف املائة من السكان  55مورد رزق ملا نسبته . ويساهم قطاع الزراعة بدور كبري يف االقتصاد املصري، إذ يوفِّر 2030عام 
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يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ويأيت التزام مصر التام  14يف املائة من القوة العاملة وميثل  30ويعمل فيه مباشرة زهاء 
دف اإلمنائي من أهداف التنمية املستدامة يف أعقاب ما بذلته من جهود من أجل النجاح يف حتقيق اهل 2بتحقيق اهلدف 

 لأللفية املتعلق بالقضاء على نقص التغذية.
 

 المنهجية   -باء
 

 يف نفس الوقت  2030شاركت مصر بدور نشط يف عملية املفاوضات اليت أفضت إىل اعتماد خطة عام  -33
، وبدأت تلك 2030الذي بذلت فيه جهودًا جادة على املستوى الوطين إلعداد اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر 

حلقة عمل متخصصة واجتماعات  150واستغرقت سنتني نُظمت خالهلا قرابة  2014اجلهود يف النصف األول من عام 
مفتوحة ملناقشة االسرتاتيجية مع ممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية. وشارك يف هذه العملية عدد كبري 

حاب املصلحة. وكشفت مجيع قطاعات النشاط االقتصادي عن اهتمام واضح باملشاركة، من اخلرباء واألكادمييني وأص
 وأكدت أيضًا اهتمامها بإدراج ركائزها املستقلة يف االسرتاتيجية، ولكن القطاعات املختارة متثل أولويات البلد 

 يف املرحلة الراهنة.
 

 السياسات والبيئة التمكينية   -جيم
 

 لألمن الغذائي والتغذية فيما يتصل بأهداف التنمية املستدامة تعزيز امللكية الواسعة
 

مصر �جًا طموحًا يتميَّز بالتزام راسخ وابتكار دينامي من أجل حتقيق كامل جوانب "رؤية مصر  اعتمدت -34
 حيث احملتوى وفرتة التنفيذ على السواء. 2030، بالتناغم مع خطة عام 2016" اليت أُطلقت يف مطلع عام 2030

 
. وباإلضافة إىل ذلك، وضعت احلكومة خطة 2018-2016وجتسَّدت عملية التنفيذ يف برنامج احلكومة للفرتة  -35

اليت متثل أيضًا خطة تنفيذ السنة األوىل من اسرتاتيجية التنمية املستدامة.  2016/2017التنمية املستدامة للسنة املالية 
 وعرضت االسرتاتيجية وبرناجمها املتوسط األجل على الربملان الذي صادق عليهما. 

 
وتشمل االسرتاتيجية املصرية ثالثة أبعاد رئيسية للتنمية املستدامة وحدَّدت عددًا من الغايات واملؤشرات  -36

من أهداف التنمية املستدامة. واهلدف اجلامع لالسرتاتيجية هو أن متتلك  2واألهداف والربامج اليت تعمل وفقًا للهدف 
ويعتمد على االبتكار واملعرفة ويقوم على أساس العدالة والنزاهة االجتماعية  مصر اقتصاداً يتميَّز بالتنافسية والتوازن والتنوع

واملشاركة يف نظام متوازن ومتنوع من التعاون اإليكولوجي يستثمر عبقرية املكان ورأس املال البشري لتحقيق التنمية 
اركة تامة من مجيع أصحاب املصلحة املستدامة ولالرتقاء بنوعية حياة املصريني يف عملية متسك احلكومة بزمامها ومبش

 املعنيني. 
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 اآلليات املؤسسية الشاملة
 

 يغطي الدستور املصري األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة. ويشدِّد الدستور بقوة على دور الزراعة، إذ يشري  -37
ية مناسبة لصغار املزارعني إىل أن الزراعة مكوِّن أساسي يف االقتصاد؛ وأن الدولة تعمل على توفري معاشات تقاعد

 والعمال الزراعيني والصيادين والقوة العاملة غري الرمسية وفقاً للقانون. وينص الدستور على أن تلتزم الدولة مبا يلي:
 

 محاية الرقعة الزراعية وزيادهتا. •

 توفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي واحليواين وشراء احملاصيل الزراعية األساسية بسعر مناسب. •

 تلتزم الدولة أيضاً بتخصيص نسبة من األراضي املستصلحة لصغار الفالحيني وشباب اخلرجيني. •

 احلفاظ على الثروة السمكية ومحاية صيادي األمساك ودعمهم ومتكينهم. •
 

 وأنشـــئت جلنـــة وطنيـــة مشـــرتكة بـــني الـــوزارات ملتابعـــة تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وضـــمان املواءمـــة الســـليمة  -38
بــني تلــك األهــداف واالســرتاتيجيات واألولويــات الوطنيــة. وأنشــئت وحــدات للرصــد والتقيــيم يف الــوزارات التنفيذيــة لــدعم 
رصــد الــربامج والسياســات ذات الصــلة. وأنشــئت وحــدة للتنميــة املســتدامة كــي ُمتســك بزمــام رصــد وتقيــيم تنفيــذ أهــداف 

تنسِّـق مصـر عـن كثـب مـع وكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة بتقـدمي  . وعالوة على ذلـك،2030التنمية املستدامة ورؤية مصر 
 املســـــــاعدة التقنيــــــــة إلنشــــــــاء اآلليـــــــات الضــــــــرورية ولتقاســــــــم مـــــــا يلــــــــزم مــــــــن أدوات لـــــــدعم أهــــــــداف التنميــــــــة املســــــــتدامة 

 على املستوى الوطين.
 

السياق احمللي، أُطلقت وعلى املستوى القطاعي، ويف إطار العمل على مواءمة أهداف التنمية املستدامة مع  -39
عدة مشاريع وبرامج ومبادرات بغرض حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبا يشمل كل جمموعة احملاور العشرة السرتاتيجية 
التنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. واألولوية الرئيسية هلذه اجلهود هي ضمان االستهداف الفعال 

ال سيما الشباب والنساء وذوي االحتياجات اخلاصة؛ واألفراد يف املناطق اليت تعاين نقص اخلدمات،  ألشد احملتاجني،
 وحتسني مستوياهتم املعيشية.

 
 وعلى املستوى اإلقليمي، استضافت مصر منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة الذي عقد يف الفرتة  -40

للتنمية  2030ع "كفالة التنفيذ واملتابعة الشاملني واملتكاملني خلطة عام حول موضو  2016مايو/أيار  19إىل  17من 
 ".2063املستدامة وخطة عام 

 
وعالوة على ذلك، عقدت الدورة الثانية للمنتدى يف سياق اعتماد خطة عمل أديس أبابا. وتشمل خطة  -41

. ونظمت 2063بل وكذلك خطة عام  2030 العمل التزامات ملموسة متصلة اتصاًال مباشراً ليس فقط بتمويل خطة عام
مصر أيضًا مؤخراً االجتماع الرفيع املستوى لالستعراضات الوطنية للبلدان الست اليت تطوعت بتقدمي استعراضاهتا الوطنية 

 .2016الذي عقد يف القاهرة يف مايو/أيار  2016خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
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، تطوَّعت مصر بإجراء أول استعراض وطين يف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام وعلى املستوى الدويل -42
 .2016يوليو/متوز  16و 15، وشاركت يف "املنتدى العاملي للسلع" الذي عقد يف نريويب يومي 2016

 
 دمج أهداف التنمية املستدامة يف أُطر األمن الغذائي والتغذية الوطنية

 
مصر يف ختطيط وتنفيذ مشاريع وطنية كربى ختدم أهداف التنمية الشاملة واملستدامة. وتعرتف مصر  شرعت -43

عامالن رئيسيان يسامهان يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية واحلد من الفقر، وبالتايل فإن تنمية  الريفيةبأن الزراعة والتنمية 
 قطاع الزراعة متثل أحد أولوياهتا الرئيسية. 

 
 ويف هذا الصدد، حترص مصر على زيادة اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة من خالل استصالح ما يقرب  -44
، وسوف يدعم ذلك بدوره التنويع االقتصادي وسيساعد على حتقيق أهداف األمن 2030ماليني فدان حبلول عام  4من 

ينشئ هذا املشروع أيضًا جمتمعًا متكامًال يف األراضي اجلديدة لدعم غاية اسرتاتيجية التنمية املستدامة  وسوفالغذائي. 
يف املائة   1بواقع  2030يف املائة من مساحتها الكلية حىت عام  5الشاملة، وهي زيادة مساحة العمران يف مصر حبوايل 

 كل ثالث سنوات. 
 

صناعيًا متكامًال ألنواع حمدَّدة من احملاصيل واخلضروات  -ستدامة �جًا زراعيًا التنمية امل اسرتاتيجية وتشمل -45
 ، واملرافق املطلوبة لتعبئة املنتجات وجتهيزها.والفاكهة

 
وعاجلت احلكومة املصرية حتديات الفاقد واملهدر من األغذية. وختطط مصر لبناء شبكة من أجل مجع وختزين  -46

اقد ارعني إىل األسواق واحلد من الفقع اسرتاتيجية يف كل أحناء البلد من أجل تعزيز وصول املز احملاصيل الزراعية يف موا
الناجم عن النقل والتخزين. وباإلضافة إىل ذلك، تتطلع مصر إىل زيادة قدرات التخزين املتاحة واحلد من معدل الفاقد 

قة الدقة لضمان سالمة ئغيل إلكرتونية فامن خمزونات القمح واحلبوب عن طريق توصيل خمازن احلبوب بُنظم تش
 املخزونات ولرصد خمازن الغالل والقمح. 

 
ويف هذا الصدد، اعتمدت حكومة مصر العديد من اخلطوط التوجيهية اليت ستساعد على حتقيق األهداف  -47

 االسرتاتيجية، من قبيل ما يلي:
 

 االسرتاتيجية؛زيادة االعتماد على الذات لتوفري السلع الغذائية  •

حتسني أمناط االستهالك املستدامة من أجل االرتقاء باملستويات التغذوية وزيادة نصيب الفرد من السلع  •
 الغذائية اليت حتتوي على قيمة تغذوية أعلى؛

 احلد من معدالت الفاقد من األغذية وربط املزارع باألسواق وتطبيق النظام اإللكرتوين لدعم اخلبز؛ •

 تقلة لسالمة األغذية؛إنشاء سلطة مس •

 تطوير شبكات األمن االجتماعي؛ •
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 تنمية قطاع اإلنتاج احليواين عن طريق إيالء االهتمام للرعاية الصحية للحيوان. •

 وضع تشريعات زراعية تسمح باستصالح أراٍض زراعية جديدة واستخدامها. •
 

 وعالوة على ذلك، أطلقت مصر عددًا من املشاريع واختذت عدة إجراءات ملواجهة حتديات تغريُّ املناخ،  -48
 قرية فقرية. 14مثل زيادة مرونة األمن الغذائي يف مصر العليا ملواجهة الظواهر اجلوية الشديدة يف 

 
 ئي والتغذيةدمج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يف السياسة الوطنية لألمن الغذا

 
تعكس اسرتاتيجية التنمية املستدامة تشديد حكومة مصر على أمهية دور الزراعة والتنمية الريفية باعتبارمها  -49

ركيزتني رئيستني لضمان األمن الغذائي واحلد من الفقر، وهو ما ميكن بدوره أن يساهم بدور هام يف النمو االقتصادي 
 ماية البيئية.الشامل واالستقرار االجتماعي واحل

 
 األهداف والغايات

 
 يواجه قطاع الزراعة يف مصر الكثري من التحديات الرئيسية اليت تشمل اخنفاض توافر املياه (تعاين مصر  -50

مليار مرت مكعب سنوياً)، والتخفيف من آثار تغريُّ املناخ والتكيُّف معها، والرتاجع  20من عجز يف املياه يصل إىل 
الطاقة غري املتجددة (الوقود األحفوري، مبا يشمل البرتول والغاز)؛ وتدهور األراضي وتفتتها  السريع يف مصادر

وختصيصها، وارتفاع معدالت النمو السكاين واإلنتاج واالحتياجات االستهالكية؛ وبناء القدرات التقنية واملؤسسية؛ 
 باإلضافة إىل التحديات االقتصادية.

 
وعالوة على ذلك، ميثل النمو السكاين أحد التحديات الرئيسية حيث بلغ عدد سكان مصر، وفقًا للجهاز  -51

يف املائة. وميكن هلذا  2.4مبعدل منو نسبته  2016مليون نسمة يف يونيو/حزيران  91املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إىل 
ء التغذية وانعدام األمن الغذائي، وزيادة اهلجرة إىل املناطق النمو السكاين السريع أن يؤدي إىل ارتفاع مستويات سو 

 احلضرية داخل مصر. 
 

 "ضمان عدم ختلف أحد عن الركب"
 

تتفق اسرتاتيجية التنمية املستدامة مع مبدأ "التنمية املستدامة الشاملة" ومبدأ "التنمية اإلقليمية املتوازنة"،  -52
 وتشدد، كإطار عام لتحسني نوعية حياة املصريني ورفاههم، على املشاركة الكاملة يف التنمية وضمان وصول مثارها 

 ام اجلميع، وتتبىن مبدأ "عدم ختلف أحد عن الركب" لتسد إىل اجلميع. وتؤكد االسرتاتيجية تكافؤ الفرص أم
 بذلك الثغرات اإلمنائية وحتقق كفاءة استخدام املوارد من أجل ضمان حقوق أجيال الغد.
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وحترص وزارة الزراعة على خدمات اإلرشاد الزراعي ومشاريع الصناعات الغذائية للقضاء على البطالة يف املناطق  -53
 ناجماً للحد من الفاقد من املنتجات الزراعية يف عمليات ما قبل احلصاد وبعده.الريفية وتشمل بر 

 
وحتتفظ مصر مبخططات خمتلفة لشبكات األمان االجتماعي من أجل األمن الغذائي والتغذوي، وترتاوح هذه  -54

بادرات الوطنية للتكافل املخططات بني إعانات اخلبز، والبطاقات التموينية، والتحويالت النقدية املشروطة، مثل امل
والكرامة اليت اُختذت مؤخراً. وتوفِّر مبادرة التكافل دعماً لألسر الفقرية رهناً مبواظبة أطفاهلا على الدراسة، وبشرط االنتظام 

، واملواظبة على املشاركة يف فصول التثقيف التغذوي؛ السادسةسن يف إجراء الفحوص الطبية لألمهات واألطفال دون 
مبادرة الكرامة دعمًا غري مشروط لدخل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. ودعمت برامج التكافل والكرامة  وتوفِّر

مليون أسرة  1.5، وتأمل هذه الربامج أن تصل إىل ما يقرب من 2016زهاء نصف مليون شخص حىت مارس/آذار 
 . 2017حبلول عام 

 
 عاماً،  12و 4وسيغطي برنامج التغذية املدرسية مجيع تالميذ املدارس احلكومية الذين ترتاوح أعمارهم بني  -55

مليون تلميذ من تالميذ رياض األطفال حىت املدارس  13.5مع مراعاة توسيع الربنامج الوطين تدرجيياً ليشمل ما يصل إىل 
جنيهًا مصرياً  957 821 464يزانية املخصصة هلذا الربنامج حوايل ، وبلغت امل2016-2015الثانوية يف السنة الدراسية 

 مليون) ويعترب برنامج األغذية العاملي مسامهاً رئيسياً يف عملية التنفيذ. 957(
 

وسوف يغطي هذا الربنامج يف �اية املطاف مجيع املدارس احلكومية وسيكون مبثابة شبكة أمان إنتاجية  -56
يف رأس املال البشري على السواء يف إطار مساعي احلكومة حنو إتاحة "التعليم للجميع"، وتوفري  واستثمار مستدام مالياً 

 احلماية االجتماعية، وخباصة للفقراء وهو ما سيفضي إىل "القضاء على اجلوع".
 

 وسائل التنفيذ   -دال
 

يتجاوز التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية يتوقَّف جناح تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على إطار متويلي شامل  -57
ويشمل ضمان توفري التمويل بكفاءة من خالل إعادة هيكلة امليزانيات واجتذاب تدفُّقات االستثمار املباشر األجنيب 
 وتعزيز القطاع اخلاص وتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، باإلضافة إىل املساعدة التقنية الفّعالة وبناء

 القدرات باالقرتان مع التمويل العام واخلاص.
 

عــن طريــق ضــمان مصــادر  2030وأرســت خطــة العمــل أساســاً قويــاً لــدعم تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  -58
 التمويــــل، والتكنولوجيــــا واالبتكــــار، وتعزيــــز التجــــارة. وتــــوفِّر خطــــة العمــــل أيضــــاً خطوطــــاً توجيهيــــة لإلجــــراءات املتخــــذة 

  أصــــــحاب املصــــــلحة، ســــــواًء احلكومــــــات أو املنظمــــــات الدوليــــــة أو قطــــــاع األعمــــــال أو اجملتمــــــع املــــــدينمــــــن مــــــن كــــــل 
 أو املنظمات اخلريية.
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 القاعدة لالنطالق يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة من خالل االستفادة  2030وتشكِّل رؤية مصر  -59
 ية املستدامة يف األساس على القدرة على التغلُّب من املؤسسات القائمة. وسوف يعتمد جناح حتقيق أهداف التنم

 على التحّديات احملّددة يف اسرتاتيجية مصر للتنمية املستدامة.
 

 الصعوبات
 

 يشكِّل التمويل وتعبئة املوارد حتّدياً كبرياً أمام تسريع وترية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. -60
 

القدرات البشرية واملؤسسية من خالل بناء القدرات والكفاءات على كافة وتتطّلب عملية التنفيذ معاجلة ثغرات  -61
املستويات. وتسعى احلكومة إىل تسخري العائد الدميوغرايف، وجيري تركيز جهود كبرية على االستثمار يف رأس املال البشري 

م. ويف هذا الصدد، توجَّه جهود املصري، خاصة من خالل التعليم والتدريب، وتعزيز هتيئة فُرص العمل الالئق واملستدا
 حمّددة حنو متكني الشباب والنساء.

 
 وتتطّلب التفاوتات اإلقليمية توسيع نطاق االستثمار من أجل ضمان االستدامة وللحّد من عدم املساواة  -62

ريق توسيع نطاق يف الوصول إىل املوارد. وتبذل احلكومة عدة جهود يف هذا االجتاه ملعاجلة التفاوتات اإلقليمية عن ط
دن الكبرية.

ُ
 االستثمار يف املناطق الواقعة خارج امل

 
 الخطوات المقبلة   -هاء

 
تتعاون حكومة مصر مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة يف إعداد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة  -63

 وفقًا لألولويات الوطنية من أجل ضمان توجيه أهداف الربامج القطرية لكل وكالة  2022–2018اإلمنائية ملصر للفرتة 
 حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 
وحترص مصر على مواصلة جهودها كي تنفذ، حسب االقتضاء، التوصيات اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي  -64

بشأن التغذية"، و "إطار العمل" باإلضافة إىل عقد األمم املتحدة العاملي، وكذلك التزاماهتا فيما خيص "إعالن روما 
 ).2025-2016للعمل من أجل التغذية (

 
 وعلى الصعيد اإلقليمي، حترص مصر على تقاسم جتارهبا الناجحة من أجل تعزيز التنمية املستدامة  -65

وكالة معنية ببناء القدرات وتقاسم اخلربة وتوفري يف هذه البلدان من خالل الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية، وهي 
 املساعدة اإلمنائية من خالل شّىت مناذج التعاون الثالثي والثنائي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وينصّب تركيزها 

 وقعتها يف الوقت ذاته على قطاع الزراعة. ويف هذا الصدد، تعتزم مصر مواصلة جهودها صوب تنفيذ مذكرة التفاهم اليت
هبدف إقامة تعاون ثالثي يف أفريقيا يف ميدان الزراعة واألمن الغذائي،  2014مع منظمة األغذية والزراعة يف يونيو/حزيران 

 بني بلدان اجلنوب.فيما وتعزيز التعاون 
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 فنلندا   -رابعا
 

 مقدمة   -ألف
 

، وسيجري االنتهاء منها حبلول 2030ما زالت اجلهود جارية يف فنلندا إلعداد اخلطة الوطنية لتنفيذ خطة عمل  -66
. وتلتزم فنلندا بتعزيز الوسائل القائمة وإجياد ُسبل مبتكرة لزيادة املشاركة املدنية والعامة واخلاصة ولبناء 2016�اية عام 

الوصول إىل اجملتمعات احمللية واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة امللكية يف التنمية املستدامة. ويشّكل 
 واملهاجرين حتّديًا خاصاً. وسوف حتّدد خطة التنفيذ الوطنية جوانب قوة فنلندا وكذلك الثغرات والتحّديات الرئيسية 

طلوبة وستحّدد خط أساٍس اليت تعرتض سبيل التنفيذ، وسوف توفِّر معلومات قائمة على األدلّة بشأن اإلجراءات امل
 لإلجراءات اليت ستتخذها فنلندا. والغرض من التنمية املستدامة هو أن تكون للجميع؛ واملبدأ الرئيسي يف تنفيذها 

. وتقع على حكومة فنلندا املسؤولية األوىل عن العمل، ولكن اجملتمع املدين والقطاع "أّال يتخّلف أحد عن الركب"هو 
 املصلحة يشّكلون جزءاً ال يتجزأ من هذه املساعي.اخلاص وسائر أصحاب 

 
 وتشّكل التنمية املستدامة جزءًا هامًا من سياسة الغذاء والتغذية. وأُدِجمت يف التوصيات التغذوية  -67

 أدلة علمية مستمدة من التوصيات التغذوية املشرتكة لبلدان  2014واخلطوط التوجيهية الغذائية الفنلندية يف عام 
nutrition-recommendation/nordic-nutrition-https://www.norden.org/en/theme/nordic-الشمال األورويب (انظر: 

2012-recommendations( تهالك املستدام للغذاء والُنظم الغذائية الصحية. وتشجِّع هذه األدلّة على زيادة بشأن االس
والفواكه ومنتجات احلبوب الغذائية الكاملة، وتضع حدًا الستخدام اللحوم احلمراء  والعنيباتاستخدام اخلضروات 

ألخرى. وُيسِهم النظام الغذائي ومنتجات اللحوم. ويتم إصدار توجيهات بشأن االختيار املستدام لألمساك واألطعمة ا
الذي يعتمد أكثر على النباتات يف صحة اإلنسان وسالمة الكوكب. وجيري االضطالع بأعمال من أجل نُظم غذائية 
 أكثر اعتمادًا على النباتات عن طريق تنفيذ قرار احلكومة بشأن تعزيز احللول البيئية وحلول الطاقة اجلديدة واملستدامة

العامة. وُتسِهم مشاريع تعزيز أداء سلسلة القيمة وغريها من املشاريع املماثلة يف تعزيز خيارات املواد اخلام يف املشرتيات  
املتماشية مع االستهالك املستدام. وستوَضع خطة عمل شاملة من أجل استدامة تنفيذ األهداف العاملية بشأن األمراض 

. وجيري حتديث االسرتاتيجية الوطنية 2016جاهزة حبلول �اية عام  غري املعدية وغريها من األهداف التغذوية، وستكون
وسيتم االنتهاء من ذلك حبلول �اية هذه السنة، وسوف يشّكل التنفيذ الوطين للجوانب الغذائية  2010للغذاء لعام 

 والتغذوية املتصلة بأهداف التنمية املستدامة جزءاً من هذه املساعي.
 

 المنهجية   -باء
 

يتوّىل مكتب رئيس الوزراء املسؤولية عن تنسيق أعمال التنفيذ على الصعيد الوطين ورسم خريطة وطنية لتنفيذ  -68
. ويعمل مكتب رئاسة الوزراء كأمانة تنسيقية، ويتعاون عن كثب مع شبكة التنسيق اليت تضم منّسقني 2030خطة عام 

الفنية. وتكفل الشبكة مراعاة مجيع أبعاد وجوانب التنمية  من كل الوزارات احلكومية ومن اللجنة الفنلندية للسياسات
من خالل براجمها القطاعية  2030املستدامة أثناء التنفيذ. وتتوّىل الوزارات املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ خطة عام 

https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
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، مها اللجنة الوطنية واسرتاتيجياهتا ومن خالل التشريعات وتنفيذ االتفاقات وااللتزامات الدولية. وتقوم جلنتان موّسعتان
 ورصدها. 2030للتنمية املستدامة وجلنة سياسات التنمية، بدور رئيسي يف التنفيذ الوطين ويف تقييم خطط عام 

 
وثيقة التزام اجملتمع بالتنمية املستدامة بينما كانت  2013وأعدت اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة يف عام  -69

ال تزال جارية. والغرض من صياغة هذا االلتزام هو جعل التنمية املستدامة  2030عام املفاوضات العاملية بشأن خطة 
 مسألة ملموسة، وتعزيز الفعالية يف هذا االجتاه، وتشجيع امللكية، وإشراك أكرب عدٍد ممكن من اجلهات الفاعلة اجلديدة 

وأهدافها  2030ءمته مع مبادئ خطة عام يف أنشطة التنمية املستدامة. ومت االنتهاء من حتديث ذلك االلتزام وموا
. 2030وغاياهتا. وتشمل األهداف الثمانية لاللتزام مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر احملّددة يف خطة عام 

من أهداف التنمية املستدامة (القضاء على اجلوع) جزءًا من أهداف التنمية املستدامة الوطنية الثالثة  2ويشّكل اهلدف 
، وقّع 2016كافؤ فرص الرفاه؛ وجمتمع حمايد من حيث الكربون، واقتصاد حيافظ على املوارد). وحبلول يونيو/حزيران (ت

دن واإلدارات واملنظمات غري احلكومية وغريها،  220أكثر من 
ُ
جهة فاعلة، مبا يف ذلك املؤسسات واملدارس وامل

التزام تشغيلي.  300فراد، من مجيع قطاعات اجملتمع، أكثر من واجملتمعات احمللية، واألحزاب السياسية، بل وحىت األ
وأعَلن عدد كبري من األحزاب التزامه بتدابري من قبيل منع هدر األغذية وزيادة كفاءة الطاقة يف املباين، وحتسني فُرص 

 عمل الشباب، وحتقيق احلياد الكربوين للبلديات.
 

 السياسات والبيئة التمكينية   -جيم
 

نود أن نسّلط الضوء على بعض القضايا احملّددة اليت ستشّكل جزءاً من خطة فنلندا الوطنية لتنفيذ خطة التنمية  -70
 ، وميكن أن تقّدم دروساً تستفيد منها سائر البلدان.2030املستدامة لعام 

 
 ةَدمج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يف السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذي

 
 وتراعى مجيع األبعاد الثالثة اخلاصة بالتنمية املستدامة يف سياسات التغذية والزراعة املستدامة يف فنلندا: -71

 
يشـكِّل تغــريُّ املنـاخ حتــّدياً كبـرياً إلنتــاج  الُبعـد البيئــي: مراعـاة المنــاخ فــي إنتـاج األغذيــة واســتهالكها. أ)(

والغابــات برناجمــاً مناخيــاً للزراعــة يف فنلنــدا حتــت اســم "خطــوات حنــو األغذيــة يف فنلنــدا. ووَضــعت وزارة الزراعــة 
أغذية مراعية للمناخ". واهلدف من هذا الربنـامج هـو تعزيـز اسـتدامة نظـام األغذيـة الفنلنـدي. وتسـتند اسـتدامة 

قـــة نظـــام األغذيـــة الفنلنـــدي إىل رحبيـــة إنتـــاج األغذيـــة وترشـــيد االســـتهالك. وعـــن طريـــق حتســـني االســـتدامة بطري
 شــــاملة، ميكــــن أيضــــاً زيــــادة رحبيــــة اإلنتــــاج. وتُعــــاَجل اجلوانــــب املتعّلقــــة بــــالتكيُّف مــــع تغــــريُّ املنــــاخ والتخفيــــف 
مــن أثــره يف كــل مراحــل نظــام األغذيــة. ويتســم إنتــاج األغذيــة املراعــي للمنــاخ بكفــاءة اســتخدام الطاقــة واملــواد، 
 وختّفـــــض انبعاثاتـــــه لكـــــل لـــــرت ولكـــــل كيلـــــو مـــــن اإلنتـــــاج إىل أدىن حـــــّد. ويعتمـــــد االســـــتهالك املراعـــــي للمنـــــاخ 

نَتجــــــــــــة بطريقــــــــــــة مســــــــــــتدامة، وجتنُّــــــــــــب ال
ُ
ــــــــــــة امل ــــــــــــة النباتي ــــــــــــة. علــــــــــــى تفضــــــــــــيل األغذي ــــــــــــد مــــــــــــن األغذي فاق

http://mmm.fi/documents/1410837/1867349/Climate_programme_agriculture_WEB_03072015.pdf/1a

787562628314-ad00-48aa-c068-6f135c. 

http://mmm.fi/documents/1410837/1867349/Climate_programme_agriculture_WEB_03072015.pdf/1a6f135c-068c-48aa-ad00-787562628314
http://mmm.fi/documents/1410837/1867349/Climate_programme_agriculture_WEB_03072015.pdf/1a6f135c-068c-48aa-ad00-787562628314
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يشّكل التخلُّص من األغذية  الُبعد االقتصادي: الحّد من الفاقد والُمهَدر في كل نظام األغذية. ب)(
واقتصاديًا كبرياً. ويبلغ نصيب الفرد من األغذية اليت تُلقى سنويًا يف فنلندا ما  الصاحلة لألكل عبئًا إيكولوجيا

من األغذية. وال بد من احلّد من نفايات األغذية يف كل مراحل سلسلة  كيلوغراماً   30و 20يرتاوح بني 
هَدر 

ُ
 األغذية  مناألغذية الكاملة من احلقل إىل املائدة. ومن بني األمور األخرى اليت حتّد من الفاقد وامل

د من األغذية ما تشّجع عليه مشاريع تعزيز أداء سلسلة األغذية. وهتدف املشاريع إىل زيادة الوعي بآثار الفاق
وإسداء املشورة بشأنه، ووسائل احلّد من ذلك الفاقد. وجيري تشجيع اجلهات القائمة بالتشغيل يف قطاع 
أعمال األغذية وجتارهتا ويف قطاع أعمال املطاعم للتربُّع بفوائض األغذية وعدم إهدارها. ووَضعت السلطة 

التربُّعات الغذائية لتيسري سالمة تلك التربُّعات وللحّد  الوطنية لسالمة األغذية، إيفريا، خطوطًا توجيهية بشأن
هَدر من األغذية. ويوجد حاليًا 

ُ
هَدر من األغذية. وتعّهد بتنفيذ  18من امل

ُ
التزامًا جمتمعيًا تشغيليًا متصًال بامل

دن، واملنظمات غري احلكوم
ُ
 ية.تلك االلتزامات قطاع التجزئة، وشركات سالسل األغذية، واملدارس، وامل

من األمثلة على الُبعد االجتماعي نظام مراكز صحة األم  الُبعد االجتماعي: صحة األم والطفل. ج)(
والطفل الذي يوفّر الدعم والتوجيه بشأن التغذية. وبالنظر إىل أن زيارة مراكز صحة األم أثناء احلمل مرتبطة 
ببعض املنافع االجتماعية، مثل جمموعة مستلزمات حديثي الوالدة، وهي هدية من احلكومة إىل كل األطفال 

الوالدة، اليت تستخدمها عمليًا مجيع اُألسر. وعندما بدأنا تنفيذ هذا النظام منذ عشرات السنوات،  حديثي 
 كان معدل الوفيات بني األطفال الُرّضع مرتفعًا وكان نقص التغذية شائعاً. ويف البداية، انّصب الرتكيز 

ءًا هامًا من النظام. وأّما اآلن فإن على متابعة النمو والوزن والطول، وكان تقدمي التوجيه بشأن التغذية جز 
التوجيه بشأن التغذية والطول فتقّدمه ممرضات الصحة العامة جمانًا يف مراكز األمومة وصحة الطفل ويف مراكز 

 الرعاية الصحية املدرسية. ويستند هذا التوجيه إىل احتياجات األسرة ويستهدف كال الوالدين.
 

 ضمان عدم تخلُّف أحٍد عن الركب   -دال
 

 نوّد أن نَعرض أمثلة تبنيِّ الطريقة اليت تكفل هبا سياسات التغذية والصحة يف فنلندا، سواًء يف املاضي  -72
 أو يف املستقبل، عدم ختلُّف أحد عن الركب:

 
إلضافة إىل خدمات الوجبات املدرسية اجملانية. هناك طرق عديدة لتحسني تغذية الطفل يف فنلندا. وبا أ)(

الرعاية الصحية لألم والطفل، تقدَّم وجبات مدرسية صحية جمانية إىل مجيع التالميذ. وبدأت فنلندا تقدمي 
عاماً. وكان نقص التغذية آنذاك شائعًا بني األطفال الفقراء،  60وجبات مدرسية إىل األطفال منذ أكثر من 

ل بينهم وبني املواظبة على الدراسة. وحتققت آثار مفيدة كثرية وكان كثري من األطفال يعانون اجلوع بدرجة حتو 
بعد تقدمي الوجبات الغذائية. فقد حسَّنت صحة األطفال ومعدالت املواظَبة على الدراسة، بل وساعدت 
النساء على احلصول على فُرص عمل خارج املنزل. وعندما بدأ تقدمي الوجبات املدرسية، كانت فنلندا بلداً 

اىن ويالت احلرب. غري أن تغذية األطفال كانت مسألة ذات أولوية عالية؛ وكانت استثماراً يف مستقبل فقرياً ع
األمة. وسوف تصدر يف أواخر هذا العام خطوط توجيهية جديدة بشأن الوجبات الغذائية يف املدرسة ويف 

 رياض األطفال.
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زيز صحة السكان. وميّثل حتسني العادات التشارك يف الطعام بني اُألسر. التزمت حكومة فنلندا بتع ب)(
الغذائية أحد اجملاالت اليت أشار إليها الربنامج احلكومي احلايل. وانطلقت أنشطة كثرية حنو حتقيق هذه الغاية. 

توصيات غذائية لألسر اليت لديها  –وصدرت مؤخرًا خطوط توجيهية جديدة بعنوان "التشارك يف الطعام 
 اخلطوط التوجيهية حالياً. وتشّكل اخلطوط التوجيهية أساسًا للتوجيه املقّدم أطفال" وجيري تنفيذ تلك 

يف مراكز صحة األم والطفل. وشرعنا أيضًا يف التعاون مع قطاع صناعة األغذية وجتار التجزئة وقطاع املطاعم 
 .www.julkari.fi/handle/10024/130435لتقليل امللح والدهون املشّبعة والسكر يف األغذية. 

االهتمام العاملي بأّال يتخّلف أحد عن الركب. يشّكل تعزيز األمن الغذائي وحتسني التغذية أيضاً جزءاً  ج)(
 وتوائم فنلندا سياستها اإلمنائية . 2016من سياسة التنمية اجلديدة يف فنلندا اليت اعُتمدت يف فرباير/شباط 

الرامية إىل دعم قدرة البلدان النامية على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا.  2030مع خطة عام 
واهلدف األساسي لسياسة التنمية يف فنلندا هو استئصال الفقر املدقع واحلد من الفقر وانعدام املساواة، 

بصفة خاصة على تعزيز حقوق النساء وكذلك إعمال حقوق اإلنسان. وسوف تركِّز سياسة التنمية الفنلندية 
والفتيات ووضعهن؛ وحتسني اقتصادات البلدان النامية لضمان توفري مزيد من فرص العمل وكسب الرزق 
والرفاه؛ وبناء جمتمعات دميقراطية وأحسن أداًء؛ وزيادة األمن الغذائي وتوسيع فرص احلصول على املياه 

راعى يف كل األنشطة حقوق الطفل واألشخاص األشد َضعفاً، ال سيما والطاقة، واستدامة املوارد الطبيعية. وت
 األشخاص ذوي اإلعاقات. وتستند سياسة التنمية الفنلندية إىل خطط التنمية الوطنية يف البلدان النامية 

 اليت تتلّقى دعماً مّنا. 
US-http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=341918&nodeid=49540&contentlan=2&culture=en 

 
 وسائل التنفيذ   -هاء

 
إجنازًا كبرياً، ولكن  2030ميّثل االتفاق بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن خطة التنمية املستدامة لعام  -73

األمهية احلقيقية هلذه اخلطة ال ُحتّدد فقط بنجاح تنفيذها. ويتطّلب ذلك ليس فقط إرادة سياسية، بل حيتاج إىل أدوات 
على املستوى  2030مناسبة وموارد كافية. وسوف حتدَّد األدوات واملوارد اليت ستستخدمها فنلندا يف تنفيذ خطة عام 

يف ختطيط  2030. وميّثل دمج خطة عام 2016التنفيذ الوطنية اليت سيكتمل إعدادها حبلول �اية عام الوطين يف خطة 
امليزانية الوطنية شرطًا ُمسبقًا رئيسيًا لنجاح التنفيذ على املستوى الوطين. ومن األساسي للمساءلة أمام املواطنني التحّلي 

وف تنّقح مؤّشرات فنلندا للتنمية املستدامة الوطنية يف خريف واإلبالغ عنها. وس 2030بالشفافية يف رصد خطة عام 
. 2030ملواءمتها مع السياسة الوطنية للتنمية املستدامة واخلطة الوطنية لتنفيذ خطة عام  2016عام 

shttp://www.findikaattori.fi/en/kestavakehity. 
 

 الخطوات المقبلة   -واو
 

. وسوف حتدِّد عناصر 2016يف �اية عام  2030ستوَضع اخلطة الوطنية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -74
التنفيذ الرئيسية وأدوات تنفيذ برنامج عمل متكامل ونـُُهج تنفيذه، كما ستحدِّد تقسيم العمل والشراكات بني اجلهات 
الفاعلة العامة واخلاصة واجملتمع املدين يف أعمال التنفيذ. وعالوة على ذلك، ستحدِّد اخلطة آليات التنسيق واإلدارة 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=341918&nodeid=49540&contentlan=2&culture=en-US
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=341918&nodeid=49540&contentlan=2&culture=en-US
http://www.findikaattori.fi/en/kestavakehitys
http://www.findikaattori.fi/en/kestavakehitys
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وسوف تقّدم أيضًا خريطة طريق حتّدد اجلدول الزمين املالئم لألنشطة وختصيص املوارد يف فنلندا  والرصد واالستعراض.
 سواًء يف العمل الداخلي أو اخلارجي.

 
واحتلت فنلندا مكانة مرموقة يف مقارنات التنمية املستدامة القائمة على املؤشرات، ولكن التقدُّم احملرز مل يكن   -75

األخرية، وهو ما يبعث على القلق. ولذلك يلزم إجراء مناقشة حتليلية تتناول جوانب قوة فنلندا كافيًا خالل السنوات 
 ومواِطن َضعفها، وكذلك احللول لتحسني األداء.

 
يف تقريب أهدافها وغاياهتا البعيدة نسبيًا إىل املواطنني وجعلها  2030ويكمن أحد حتّديات تنفيذ خطة عام  -76

لتحفيز اجلمهور العام واملنظمات والبلديات إلجياد ُسبل يومية للمسامهة. ويف فنلندا، أثبت التزام  ملموسة بالقدر الكايف
ترحيبًا كبرياً،  2030اجملتمع بالتنمية املستدامة وتعهداته التشغيلية بالعمل قيمته املثمرة يف حتقيق ذلك. والقت خطة عام 

. وأبدى القطاع اخلاص أيضًا اهتمامه 2030يز اخلطة العاملية لعام وأعّدت املنظمات غري احلكومية بالفعل برامج لتعز 
 باملشاركة، مثل مشاركته يف التزام اجملتمع من خالل إجراءات ملموسة.

 
 فرنسا   -خامساً 

 
متاشيًا مع االلتزام الدويل بالتنمية املستدامة ويف إطار التعبئة للدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  -77

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، بدأت فرنسا، رغبة منها يف أن تكون قدوة حيتذى به، يف النظر يف تنفيذ 
من الدول األعضاء  21ى الوطين. وهلذا السبب، تطّوعت فرنسا، إىل جانب أهداف التنمية املستدامة على املستو 

 .2016األخرى، يف عرض َ�جها حيال ذلك التنفيذ أثناء انعقاد منتدى السياسات الرفيع املستوى يف يوليو/متوز 
 

من أهداف التنمية املستدامة، وهو "القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية  2ويغّطي حتقيق اهلدف  -78
احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة"، عددًا من القضايا. ويرتبط حتقيق هذه الغاية برؤية فرنسا سواًء للسياسات الوطنية 

 تنمية والتضامن على املستوى الدويل.املتصلة بقطاعات الزراعة واألغذية الزراعية والبيئة أو بسياسة ال
 
إطارًا مرجعياً  20207-2015وتشّكل االسرتاتيجية الوطنية لالنتقال اإليكولوجي حنو التنمية املستدامة للفرتة  -97

للعمل على املستوى الوطين لفرنسا من أجل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة. والغرض األساسي هلذه 
اتيجية الوطنية هو الشروع على كل املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية يف وضع خطط عمل تعربِّ عن أهداف االسرت 

 وغاياهتا. 2030خطة عام 
  

                                                
7  durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf-http://www.developpement. 
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 من أهداف التنمية المستدامة: 2أهم قضايا فرنسا في تحقيق الهدف    -ألف
 

 أغذية مأمونة ومغذية وكافية مرتبطة باملناطق احمللية ودون إهدار علىضمان حصول اجلميع 
 

 يرتبط الغذاء مبجموعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية الرئيسية. وميّثل منوذج األغذية  -80
 عامة املنصوص عليها يف فرنسا منفعة مشرتكة تنتقل إىل أجيال الغد. ولذلك من احملوري ألهداف سياسة األغذية ال

من القانون الفرنسي بشأن مستقبل الزراعة واحلراجة وللتطبيق العملي تنفيذ برنامج فرنسا الوطين لألغذية  1يف املادة 
 الذي يرّكز على أربع أولويات:

 
عن طريق دعم املعونة الغذائية وتكييفها كي تناسب توقُّعات واحتياجات الفئات  العدالة االجتماعية: •

 السكانية األكثر حرماناً.

عن طريق التعاون مع وزارة التعليم يف تطوير املعلومات والتعليم بشأن النظام التثقيف الغذائي والشباب:  •
 .الغذائي يف املدارس وإعادة بناء األواصر بني الزراعة واجملتمع

عن طريق تعبئة اجلهات الفاعلة يف سلسلة إمدادات األغذية واليت ترتاوح بني الزراعة مكافحة إهدار الغذاء:  •
هَدر 

ُ
 واإلنتاج األّويل وصوًال إىل املستهلك، يسعى التحالف الوطين ملكافحة إهدار األغذية إىل ختفيض امل

 .2025من األغذية إىل النصف حبلول عام 

حتظى توقُّعات املستهلكني/املواطنني باهتمام بالغ فيما يتعّلق بنوعية األغذية. ويقع على  الجذور اإلقليمية: •
احلكومة احمللية وعلى مجيع اجلهات الفاعلة يف قطاع األغذية الزراعية دور أساسي يف استعادة العالقة اهلّشة 

تسليط الضوء على قيمة "الرتاث حاليًا بني املستهلكني وغذائهم عن طريق إجراءات عملية يف املناطق، مثل 
 الغذائي" باستخدام املؤشرات اجلغرافية على سبيل املثال، أو عن طريق تنمية مشرتيات األغذية احمللية، 

 مع توجيه األفضلية إىل قنوات التوزيع القصرية.
 

 إعادة توجيه اإلنتاج الزراعي بغرض حتقيق زيادة مبقدار ثالثة أضعاف
 والبيئي واالجتماعي املرتفعيف األداء االقتصادي 

 
سيفضي النمو السكاين العاملي إىل زيادة احلاجة إىل األغذية، وهو ما جيب توقُّعه. ونلمس حاليًا يف الوقت  -81

نفسه زيادة يف الطلب على الطرق اجلديدة الستخدام الكتلة األحيائية اليت تُعد بديًال للموارد األحفورية (الطاقة 
 يف إطار اقتصاد دائري، وطريقة لدعم الطاقة الضرورية واالنتقال اإليكولوجي يف االقتصادات الوطنية. واالقتصاد احليوي)

 
والقضية هنا، كما يف اجملاالت األخرى، هي احلاجة إىل التوفيق بني حتقيق مستوى عاٍل من إنتاج الزراعة وإنتاج  -82

يف األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي املرتفع. وبغض النظر  األغذية الزراعية هبدف حتقيق زيادة مبقدار ثالثة أضعاف
 عن التعارض بني البيئة واالقتصاد، ميكن أن يقرتن االثنان معًا وميكن أن يعزز كل منهما اآلخر. والبد من تشجيع 

 .ودعمه هذا التغيري اجلوهري والضروري والبعيد املدى الذي بدأ بالفعل يف الزراعة
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 مشروع اإليكولوجيا الزراعية استجابة هلذه القضايافرنسا تطلق 

 
يتمّثل اهلدف الطموح ملشروع اإليكولوجيا الزراعية يف حتديد أُفق للمستقبل ميكن استلهامه وميكن أن يشكِّل  -83

وجية مصدرًا لتكوين الثروة عن طريق إعطاء األولوية للحلول اليت ميكن عن طريق االستفادة من خصائص الُنظم اإليكول
الزراعية أن جتمع يف آن واحد مستوى عاليًا من األداء االقتصادي ومستوى عاليًا من األداء البيئي والصحي ومستوى 
عاليًا من األداء االجتماعي. وتواجه الزراعة هذا التحّدي سواًء على املستوى الفردي يف كل مزرعة ويف كل مشروع، 

  دعم املزارعني واملنتجني ويف الديناميات اإلقليمية.وعلى املستوى اجلماعي يف تنظيم القطاع ويف
 

من جماالت العمل اليت تشمل تعبئة مجيع اجلهات  16حّددت  2014وُوضعت خطة عمل مفّصلة يف عام  -84
الفاعلة، وتعميق الوعي، وضمان التواصل، وتعليم ُسُبل اإلنتاج بطريقة خمتلفة، ومساعدة املزارعني، واحلد من استخدام 

يدات اآلفات واملضادات احليوية، وتوفري الدعم املايل للنُـُهج القائمة على اإليكولوجيا الزراعية، والدعوة إىل البحث مب
والتطوير، وتشجيع القطاعات الفرعية الزراعية على املضي يف طريق اإليكولوجيا الزراعية، ومراعاة واقع املقاطعات الفرنسية 

 يز اإليكولوجيا الزراعية دولياً، ورصد/تقييم مشروع اإليكولوجيا الزراعية.الواقعة فيما وراء البحار، وتعز 
 

ويتطّلب جناح املشروع يف آن واحٍد ابتكاراً يف اجملاالت التقنية والتكنولوجية والعلمية، وابتكاراً اجتماعيًا ومجاعياً  -85
اذج إنتاجية جديدة وأكثر استدامة على من حيث التعاون وتنظيم العمل وطرق االستثمار. ويتوّقف التحوُّل إىل من

التغيريات الرئيسية يف طرق التفكري، وطرق اكتساب املعرفة واملمارسات، وهلذا السبب فإن للبحوث الزراعية والتعليم 
 الزراعي دور هام.

 
 املسامهة يف مكافحة تغريُّ املناخ واحلفاظ على املوارد الطبيعية والرتبة بصفة خاصة

 
زراعة ارتباطًا وثيقًا بتغريُّ املناخ. وتدخل الزراعة ضمن القطاعات األكثر عرضة آلثار تغريُّ املناخ، ترتبط ال -86

وتساهم بدور رئيسي يف انبعاثات غازات الدفيئة. ولذلك جيب أن تتكيَّف وأن ختفِّض آثارها على املناخ عن طريق 
ة معرتف هبا صراحة يف االتفاق املتعّلق باملناخ املوّقع يف باريس األخذ بنهج ال يهدد األمن الغذائي. والواقع أن هذه املسأل

 . وينطبق ذلك 8خالل الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ
ويثري تساؤالت بشأن أساليب  على فرنسا اليت تؤثّر فيها بالفعل آثار املناخ اليت ستتفاقم حتماً، على غّالت احلبوب،

اإلنتاج يف قطاع اخلمور والفاكهة، ويؤثّر على نوعية األعالف وتوافرها. وجيب أيضًا أن تكيِّف الزراعة يف فرنسا ممارساهتا 
يف املائة تقريبًا من انبعاثات غازات الدفيئة يف فرنسا)  20ونُظمها املتبعة يف اإلنتاج للحّد من انبعاثات غازات الدفيئة (

وحتقيق املستوى األمثل آللية التمثيل الضوئي اليت تكفل فعالية هذا القطاع باعتباره "مضخة كربون" قادرة على املساعدة 

                                                
 من اتفاق باريس: "[...] وتعزيز املرونة املناخية والتنمية اخلفيضة االنبعاثات من غازات الدفيئة على حنو  2يشّكل هذا التفاعل حمور املادة   8

 ال يشّكل هتديداً إلنتاج األغذية" وديباجته اليت تشدد على احلاجة إىل ضمان األمن الغذائي.
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قادرة على أن حتّل حمل يف ختزين ثاين أكسيد الكربون املوجود يف الغالف اجلوي يف شكل كربون يف الرتبة وكتلة أحيائية 
 املوارد األحفورية واملواد الكثيفة الطاقة يف القطاعات االقتصادية األخرى (الطاقة والنقل واإلسكان وما إىل ذلك).

 
 وتتباين تأثريات تغريُّ املناخ بتباين املناطق وأنواع اإلنتاج الزراعي، ولكنها ميكن أن تفضي إىل تغيريات هائلة  -87

إلنتاج. وسوف حتتاج الزراعة إىل أن تتكيَّف مع هذا السياق اجلديد كي تصمد أمام االرتفاع يف متوسط يف جغرافية ا
درجات احلرارة وازدياد تواتر الظواهر اجلوية الشديدة. ولذلك ستشمل مسامهة الزراعة (واحلراجة) يف مكافحة تغريُّ املناخ،  

ما يتعّلق  جراءات متضافرة لتغيري املمارسات الزراعية، خاصة يفكي تتكيف على حنو فّعال وكي حتد من انبعاثاهتا، إ
بإدارة املياه وغطاء الرتبة واستخدام األراضي والتخصيب النيرتوجيين، والَعَلف احليواين، فضًال عن املراحل األولية والنهائية 

اهلدف على تعزيز مرونة  لإلنتاج، من خالل حتسني كفاءة الطاقة يف صناعات األغذية الزراعية. وجيب أن ينصبّ 
احليازات (مبا يف ذلك املرونة االقتصادية) للحّد من االنبعاثات والعمل يف الوقت نفسه على توسيع إنتاج الكتلة األحيائية 
و"بالوعات الكربون" (محاية األراضي العشبية الدائمة، واحلراجة الزراعية، وغطاء الرتبة، وتقنيات الزراعة املبّسطة، واحلّد 

 من تفتت األراضي، وما إىل ذلك).
 

وتشّكل املوارد الطبيعية سلعة أُِمهلت ندرهتا ومنافعها منذ أمد بعيد. والرتبة على وجه اخلصوص سلعة تشّكل  -88
يف املائة من األراضي الوطنية الفرنسية حيث االعتماد على عمليات هّشة ميّثل تغيري  80األساس للزراعة واحلراجة يف 

 ًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويًال. ونظرًا لتعدد أدوارها وأمهيتها فإ�ا تُعد مكوِّنًا قيِّمًا يف الرتاث املشرتك لألمة، مسارها أمر 
وهو تراث ال بد من احلفاظ عليه واالستفادة منه على أفضل وجه. من ذلك على سبيل املثال أن احلفاظ على نوعية 

وفق بني الوظائف اإلنتاجية والبيئية. ولذلك تكمن املهمة يف احلفاظ على خصوبة الرتبة الزراعية وتربة الغابات ميكن أن ي
ة ياه والتنوُّع البيولوجي والبيئالرتبة ويف تسليط الضوء على قيمة خدمات الُنظم اإليكولوجية اليت ميكن أن تقّدمها (امل

 الطبيعية وإنتاج املوارد املتجددة).
 

 ة للتعاون في الخارجإجراءات فرنسا ذات األولوي   -باء
 

تدافع فرنسا عن الزراعة األسرية باعتبارها مصدرًا لتوليد الثروة وهتيئة فرص العمل ومحاية الُنظم اإليكولوجية  -89
والتنوُّع البيولوجي. واهلدف من اإلجراءات املتخذة من جانب فرنسا هو إحداث تغيريات دائمة يف األمن الغذائي 

املناطق الريفية واحلضرية، وخباصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وذلك من خالل دعم املزارع والتغذوي لألسر يف 
األسرية، والقطاعات الزراعية، ال سيما زراعة الكفاف واإلنتاج احليواين، وللسياسات املتعلقة بالزراعة، والغذاء والتغذية، 

 ذائية.وإدراج أهداف وقضايا التنمية املستدامة والسيادة الغ
 

وتوفِّر فرنسا املساعدة بدعم من هيئاهتا البحثية من أجل التغيريات البعيدة املدى اليت تفرضها التحّديات  -90
املزدوجة للنمو السكاين واالختالالت املناخية. وحتقيقًا هلذه الغاية، تدعم فرنسا املبادرات اهلادفة إىل استعادة خصوبة 

ا الزراعية. وفيما يتعّلق بأنشطتها اإلمنائية، تعّزز فرنسا التنفيذ التشغيلي الرتبة وتعزيزها، واألخذ بأساليب اإليكولوجي
للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي 
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بادئ االستثمارات املسؤولة يف الزراعة الوطين، اليت هتدف إىل تعزيز حوكمة احلصول على األراضي واملوارد الطبيعية، وم
ونُظم األغذية اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي. وتشّجع فرنسا، من خالل برجمة املعونة الغذائية، تعزيز القدرة 
 على الصمود بني السكان احملليني واليت من املرّجح أن تقّوضها الصدمات االقتصادية أو السياسية أو حىت الصدمات

 املتصلة باملناخ. وتوفّر الوكالة الفرنسية للتنمية حاليًا املساعدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أكثر 
 حيازة أسرية يف مجيع أحناء العامل وتساهم بذلك يف دعم نُظم غذائية متنوعة ومستدامة. 771 000من 

 
عشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ وخالل الدورة احلادية وال 2015ويف عام  -91

عَرتف هبا يف خطة عمل 1 000لكل  4املناخ، أطلقت فرنسا مبادرة "
ُ
: الرتبة من أجل األمن الغذائي". وتدعو املبادرة امل

الرتبة وأنواع املمارسات املطلوبة باريس، مجيع الشركاء إىل إعالن أو تنفيذ إجراءات عملية لتخزين الكربون يف  –ليما 
لتحقيق ذلك (مثل اإليكولوجيا الزراعية، واحلراجة الزراعية، والزراعة احملافظة على املوارد، وإدارة الريف). وتشّكل البحوث 

ن صميم هذه املبادرة. واهلدف منها هو إرساء برنامج حبثي وبرنامج عملي لتعزيز املشاريع اليت تعود باخلري على األم
 شريكاً. 170املناخي والغذائي. ويدعم هذه املبادرة حالياً أكثر من 

 
ومتثِّل مكافحة نقص التوزيع أحد أولويات السياسة الفرنسية بشأن التنمية والتضامن الدويل. ويف هذا امليدان،  -92

 امج اإلنسانية واإلمنائية.تطبِّق فرنسا �جاً متعدد القطاعات هبدف ضمان إيالء مزيد من االعتبار للتغذية يف الرب 
 

وتقوم فرنسا بدور نشط يف دعوة شركائها إىل ضرورة إعطاء مزيد من االهتمام للقضايا املتصلة مبكافحة اجلوع  -93
وسوء التغذية. وتقوم بدور فاعل يف حتسني احلوكمة العاملية بشأن هذه القضايا يف االحتاد األورويب ومنظمات األمم 

 يف عضويتها، وجلنة األمن الغذائي العاملي، وجمموعة العشرين وكذلك جمموعة الدول السبع. املتحدة اليت تشرتك
 

منّصة للجهات الفاعلة الفرنسية يف جمال األمن الغذائي، والفريق املشَرتك بني الوزارات  2008وأنشئت يف عام  -94
عاليات حول قضايا األمن الغذائي والتغذية يف البلدان املعين باألمن الغذائي من أجل املسامهة يف تعزيز احلوار املتعدد الف

 النامية.
 

 المكسيك   -سادساً 
 

أثبتت التجربة املكتسبة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية بوضوح ضرورة زيادة االلتزام على أرفع املستويات  -95
بوضوح يف معرض  Enrique Peña Nieto". وأعلن الرئيس 2030من أجل جناح تنفيذ "خطة التنمية املستدامة لعام 

 متّثل للمكسيك التزاماً وطنياً. 2030أن خطة عام  70/1اعتماد القرار 
 

وهلذا السبب فإن قيادة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة سيمسك بزمامها مكتب رئيس اجلمهورية. والسبب  -96
  2018-2014حملددة يف خطة التنمية الوطنية اآلخر هو أنه توجد بالفعل مكاتب متخصصة متوائمة مع األهداف ا

 .2030واليت تشبه كثرياً األهداف احملّددة يف خطة عام 
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 يف عمل املكاتب املشرتكة بني األمانات واللجان املكسيكية  2030والفكرة هي دمج حمتويات خطة عام  -97
 فيها تغريُّ املناخ والتنمية االجتماعية.اليت تتعامل بالفعل مع القضايا اليت طرحتها احلكومات السابقة، مبا 

 
وحنن نعكف حاليًا على إنشاء منّصة جديدة لتكنولوجيا املعلومات مزّودة بآخر التكنولوجيا وتشمل مجيع  -98

املعلومات املتصلة هبدف التنمية املستدامة، كما تشمل منّصة تكنولوجيا املعلومات معايري للبحث وتصنِّف البيانات 
 جلنس والعمر واملوقع اجلغرايف ومستوى التعليم وما إىل ذلك.حسب نوع ا

 
ويف ضوء النتائج اإلجيابية اليت أسفر عنها إنشاء اللجنة التقنية املتخصصة املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية  -99

تعديل االتفاق التأسيسي يف  (منّصة طّورها املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا، وهو منظمة مصّنفة بأ�ا هيئة مستقلة)، مت
 وحتّولت اللجنة إىل اللجنة التقنية املتخصصة املعنية بأهداف التنمية املستدامة. 2015�اية عام 

 
الطابع املؤسسي وبُِذلت حماوالت إلدراج معلومات عن هذه املواضيع يف أنشطة كبار املسؤولني من أجل ترسيخ  -100

 لتزام هبا".وضمان "اال 2030طة التنمية لعام خل
 

واهلدف هو توعية الناس باخلطة اجلديدة وضمان أّال يظهر أثرها على املستوى االحتادي فحسب، بل وكذلك  -101
على مستوى الواليات والبلديات. وسوف نبذل أيضاً جهوداً للتوعية بأهداف التنمية املستدامة لدى حكومات الواليات 

 قريباً. اجلديدة اليت ستتسّلم مناصبها اجلديدة
 

لوضع خمطط  2030وسوف تساعد عملية الرتسيخ املؤسسي على تعزيز اعتماد املواضيع الواردة يف خطة عام  -102
لالمتثال ضمن شبكة تربط أصحاب املصلحة من خالل عالقات ليست بالضرورة تراتبية، وضمان تعميمها يف الوقت 

امة، ستزداد الضغوط على املستويني الوطين والدويل من أجل نفسه. ويف ظل ازدياد االعرتاف بأهداف التنمية املستد
 توجيه السياسات العامة حنو التنفيذ على النحو الواجب.

 
مـــن أجـــل تقـــدمي اســـتعراض وطـــين تطـــّوعي إىل املنتـــدى  2030وُأجـــري اســـتعراض وطـــين بشـــأن تنفيـــذ خطـــة عـــام  -103

حتـــت رعايـــة اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي التـــابع لألمـــم املتحـــدة. املعـــين بالتنميـــة املســـتدامة السياســـي الرفيـــع املســـتوى 
 التحـــــّديات ومعرفـــــة اإلجـــــراءات الـــــيت جيـــــب اختاذهـــــا مـــــن أجـــــل إعـــــادة األمـــــور  حتديـــــدوســـــاعد هـــــذا االســـــتعراض علـــــى 

 إىل مسارها السليم.
 

املوارد  حتليلحلاجة إىل : وحنن نُدرك ا2030ضمان امليزانية املالئمة وكفالة املواءمة مع ميزانية خطة عام  أ)(
. وجيب أيضًا أن جند طريقة لضمان 2030القائمة يف امليزانية الوطنية املوجَّهة إىل املسائل املتصلة خبطة عام 

احتياطي من املوارد الضرورة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وكذلك ربط املوارد القائمة بتنفيذ خمتلف جوانب 
سؤوليات املؤسسات احلكومية املختلفة. وميكن للمشّرعني املساعدة يف دعم هذه اخلطة حسب اللزوم، تبعًا مل

 العملية.
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مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة: حنتاج أيضًا إىل إنشاء آليات واضحة لتيسري مشاركة خمتلف  ب)(
 ، خاصة اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين، بالرغم 2030أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ خطة عام 

. وجيب 2030من أن القطاع اخلاص والربملانيني واحلكومات احمللية ميثّلون أيضاً جهات رئيسية معنية خبطط عام 
أن جند أيضًا أكثر الطرق فعالية لتكوين شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتقاسم البيانات اإلحصائية 

 على موارد إضافية باإلضافة إىل ما هو خمصص بالفعل من جانب احلكومة للمساعدة وللحصول 
 يف حتقيق األهداف.

التزامًا جيب الوفاء به على كافة  2030تنفيذ اخلطة على املستويني االحتادي واحمللي: متّثل خطة عام  ج)(
 يات والبلديات. وحنن نفكِّر أيضاً املستويات، مع مراعاة خمتلف جوانب التنمية املستدامة على مستوى الوال

يف إشراك مجيع احملافظني يف هذه العملية، مبا يف ذلك اإلدارات اجلديدة اليت توشك أن تبدأ فرتات واليتها. 
 والغرض من ذلك هو أن تتكّون لديها صورة عامة عن أهداف التنمية املستدامة ومراعاة تلك األهداف 

 رتة والية كل منها.عند وضع خطط عملها منذ بداية ف

التعاون على املستويني اإلقليمي والعاملي: جيب احلفاظ على مبدأ "أّال يتخّلف أحد عن الركب" طوال  د)(
السنوات القليلة املقبلة، مع مراعاة التفاوتات القائمة بني بلدان أمريكا الالتينية والكارييب. وحنتاج إىل مضاَعفة 

يكية للتعاون الدويل من أجل التنمية، ودعم املنظمات الدولية من قبيل برنامج جهودنا حتت قيادة الوكالة املكس
األمم املتحدة اإلمنائي واألعمال اليت تضطلع هبا اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، مبا يشمل حتديد 

ملعنية بقضايا التعاون الدويل مؤشرات إقليمية. وتشارك املكسيك أيضًا يف خمتلف منتديات "احلوكمة" املتعددة ا
 لالستفادة من تلك اجلهود املنّسقة.

 احلاجة إىل إرساء لغة مشرتكة للتواصل على نطاق واسع: وأخرياً، يكمن أحد التحّديات األخرى  هـ)(
يف وضع خطة وطنية فّعالة لالتصال كي يتسّىن لكل أصحاب املصلحة فهم إجراءات احلكومة املتعّلقة بتحقيق 

ف التنمية املستدامة. وسوف يساعدنا ذلك على توليد إحساس بامللكية وسيساعد على تقاسم لغة أهدا
 مشرتكة بشأن ما ينبغي القيام به على كافة مستويات احلكومة.

 
 النرويج   -سابعاً 

 
 : خريطة طريق للعمل الوطني والقيادة العالمية2030خطة عام    -ألف

 
هدفًا للتنمية املستدامة باعتبارها خريطة طريق عاملية  17وما تتضّمنه من  2030تنظر النرويج إىل خطة عام  -104

حتويلية جلهودنا الوطنية والدولية الرامية إىل استئصال الفقر املدِقع واحلفاظ يف الوقت نفسه على حدود كوكبنا وتعزيز 
 عاملية ميكن لكل البلدان ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، بل وجيب،  2030االزدهار والسالم والعدل. وخطة عام 

أن يسامهوا فيها. ويف أعقاب وضع خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية والتوصُّل إىل اتفاق باريس بشأن تغريُّ املناخ، 
 ون الدويل، وللشراكات التعاونية.ستغدو أهداف التنمية املستدامة قوة حمرّكة للعمل على صعيد السياسات الوطنية، وللتعا
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وطنيًا ودوليًا وبالتعاون مع سائر الدول األعضاء. وسامهت عملية إعداد  2030وسوف تتابع النرويج خطة عام  -105
االستعراض الوطين الطوعي األّويل للنرويج لعرضه على املنتدى السياسي الرفيع املستوى يف حّد ذاهتا يف زيادة الوعي 

لعام بأهداف التنمية املستدامة يف النرويج. واختذت احلكومة بالفعل خطوات هامة حنو حتديد التحّديات السياسي وا
 وَدمج اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة يف وثائق امليزانيات السنوية.

 
ويشارك رئيس الوزراء أيضاً على املستوى الدويل مع رئيس غانا يف رئاسة فريق الدعوة ألهداف التنمية املستدامة  -106

 2030التابع لألمني العام لألمم املتحدة. ويبدأ هذا االستعراض مبلخص يتناول السمات الرئيسية ملتابعة خطة عام 
ج. وترد تفاصيل املتابعة الوطنية والدولية يف القسم املتعّلق بالسياسات واستعراضها األّويل على املستوى الوطين يف النروي

. ويسّلط هذا امللخص الضوء على السياسات والشراكات واملمارسات اليت ترى النرويج "األهداف والغايات"حتت عنوان 
 ألوسع.أ�ا ميكن أن تكون ذات أمهية خاصة ألعضاء األمم املتحدة وألصحاب املصلحة على النطاق ا

 
 التحّديات على المستوى الوطني   -باء

 
تكشف تقارير األمم املتحدة وشّىت املؤشرات الدولية عن أن النرويج حتتل مركزًا عاليًا من حيث التنفيذ العاملي  -107

سيتطّلب أيضًا من النرويج جهداً   2030ألهداف التنمية املستدامة. ومن اجللي يف الوقت نفسه أن تنفيذ خطة عام 
كبرياً. وحّددت احلكومة عددًا من األهداف اليت تشّكل حتّديات خاصة أمام املتابعة احمللية يف النرويج. وترتبط هذه 
 التحّديات بالعديد من أهداف التنمية املستدامة وكل األبعاد الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة.

ومن بني األهداف اليت من املرّجح أن تظل تشّكل بؤرة تركيز االهتمام السياسي وعمليات وضع السياسات ما يتعّلق 
منها باالستهالك واإلنتاج املستدامني، والصحة والتعليم، واملساواة، والعمل، واهلجرة. وتويل احلكومة أولوية لضمان جودة 

واألشخاص املعّرضني خلطر التهميش. وميّثل ذلك إسهامًا هامًا يف إعمال  التعليم وهتيئة فرص العمل، خاصة للشباب
 املتمثلة يف عدم ختّلف أحد عن الركب. وتشمل التحّديات احملّددة على املستوى الوطين ما يلي: 2030رؤية خطة عام 

 
عدية وتعزيز الصحة العقلية •

ُ
 احلد من األمراض غري امل

 يلزيادة معدالت إمتام التعليم العا •

 القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات •

 احلد من نسبة الشباب الذين بدون عمل أو تعليم أو تدريب •

 املستدامة التحتيةضمان البنية  •

 يف املائة من الشرحية الدنيا من السكان مبعدل أعلى من املتوسط الوطين 40ضمان زيادة الدخل ملا نسبته  •

 املناطق احلضريةحتسني نوعية اهلواء يف  •

هَدر من الغذاء إىل النصف واحلّد من توليد النفايات •
ُ
 ختفيض امل

 احلّد من أثر األنواع الدخيلة الغازية •
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 احلد من مجيع أشكال العنف ومعدالت الوفاة املتصلة به ومكافحة اجلرمية املنظمة. •
 

 بعة الوطنية التفاق باريس املنطلق الرئيسي للعمل وفيما يتعّلق مبجال تغريُّ املناخ البالغ األمهية، ستشّكل املتا -108
يف املائة  40من أهداف التنمية املستدامة. وتلتزم النرويج باحلّد من االنبعاثات بنسبة ال تقل عن  13حنو حتقيق اهلدف 

 جنباً  2030. وتشارك يف احلوار بشأن التنفيذ املشرتك اللتزام عام 1990مقارنة مبستويات عام  2030حبلول عام 
 إىل جنب مع االحتاد األورويب.

 
 المشاركة والملكية على الصعيد الوطني   -جيم

 
ترى النرويج أن عمليات ُصنع القرار التشاركية والشاملة والتمثيلية أساسية لسالمة األداء يف اجملتمع. وتتسم  -109

 فافية متابعة أهداف التنمية املستدامة.املشاركة بأمهية حمورية يف ضمان امللكية الوطنية الضرورية لفعالية وش
 

يف املائة من أعضاء الربملان النروجيي (ستورتينغ). وناقش الربملان خطة التنمية ملا بعد عام  40ومتّثل النساء حالياً  -110
ان . وال بد من موافقة الربمل2015وأهداف التنمية املستدامة عدة مرات كان آخرها يف نوفمرب/تشرين الثاين  2015

النروجيي على امليزانية السنوية احلكومية والوطنية، وهي وثائق سياسية رئيسية يف النظام الدميقراطي النروجيي، من أجل منح 
 احلكومة الصالحيات اليت حتتاج إليها من أجل تنفيذ سياساهتا. ويف أعقاب اعتماد أهداف التنمية املستدامة 

طة وطنية ملتابعة أهداف التنمية املستدامة يف النرويج، وترتبط اخلطة بعلمية ، وضعت احلكومة خ2015يف سبتمرب/أيلول 
امليزانية. وأسندت املسؤولية عن كل هدف من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر إىل وزارة تنسيقية ستقوم بالتشاور 

عين. وتقّدم كل وزارة تقارير عن حالة مع سائر الوزارات املعنية مبتابعة خمتلف األهداف احملّدّ◌َ◌دة يف إطار اهلدف امل
متابعة اهلدف املسند (األهداف املسندة) إليها يف مقرتحها بشأن امليزانية. وسوف تقوم وزارة املالية بعد ذلك بإجياز 

ويكفل ذلك  النقاط الرئيسية يف وثيقة مقرتح امليزانية الوطنية اليت تُعَرض على الربملان سنويًا إىل جانب امليزانية احلكومية.
 تقدمي تقارير سنوية عن متابعة أهداف التنمية املستدامة إىل الربملان يف إطار عملية راسخة اجلذور.

 
وسوف تشارك مجعية الشعوب األصلية (برملان شعب السامي) من خالل احلوار مع الوزارات التنفيذية وآليات  -111

 اآلليات القائمة للتعاون مع السلطات احمللية واإلقليمية.التشاور الرمسية. وسوف تستخِدم احلكومة أيضاً 
 

يشمل اجملتمع املدين وقطاع األعمال واألوساط األكادميية، مسة  اوميثل احلوار والشراكة مع أصحاب املصلحة، مب -112
ل احلكومة دائمة من مسات النظام السياسي والدميقراطي النروجيي يف كل جماالت السياسات ذات الصلة. وسوف تواص

االستفادة من املشاورات مع أصحاب املصلحة يف عملية متابعة أهداف التنمية املستدامة. وسوف تساهم املشاركة مع 
القطاع اخلاص وقطاع األعمال بدور هام، مبا يف ذلك توسيع نطاق التنفيذ والتمويل بغرض إعمال أهداف التنمية 

ق بنشر املعرفة بشأن أهداف التنمية املستدامة، تتسم توصية وزارة التعليم املستدامة على املستوى العاملي. وفيما يتعلّ 
 بإدراج أهداف التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية بقيمة كبرية.
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 التزام بالتضامن الدولي من أجل استئصال الفقر وحماية حدود الكوكب   -دال
 

ن مع البلدان النامية واهلّشة، مبا يف ذلك عن طريق توفري الدعم استقرت يف النرويج منذ عهد بعيد تقاليد التضام -113
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية  0.7لألمم املتحدة وحتقيق هدف ختصيص ما ال يقل عن 

يف املائة من الدخل  1من الرمسية. وما زال االلتزام باستئصال الفقر وتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقرتب حاليًا 
القومي اإلمجايل للنرويج، حيظى بدعم سياسي وشعيب واسع. ويتناول هذا االستعراض جهود النرويج يف املتابعة الدولية 

 من أهداف التنمية املستدامة. 17ألهداف التنمية املستدامة والشراكة العاملية احملّددة يف اهلدف 
 

ويتطّلب التنفيذ الفّعال أيضًا متويًال يف شكل تعبئة للموارد احمللية وحتصيل للضرائب، فضًال عن استثمارات  -114
 قطاع األعمال والقطاع اخلاص. وسوف تواصل النرويج تعزيز نقل التكنولوجيا واملعرفة؛ والتجارة املفتوحة والوصول 

 سسات احلوكمة ومساءلتها واحرتام سيادة القانون إىل األسواق؛ وبناء القدرات من أجل ضمان فعالية مؤ 
 وحقوق اإلنسان.

 
ومتثِّل املساواة بني اجلنسني وحقوق النساء والفتيات، واحلصول على التعليم، والصحة للجميع، واألخذ بَنهج  -115

ا يشمل األشخاص قائم على حقوق اإلنسان، عوامل حامسة للحّد من الفقر املدِقع وحتقيق تكافؤ الفرص للجميع، فيم
 ذوي اإلعاقات، والشعوب األصلية، والفئات املهمَّشة. وهذه السياسات أساسية كي "ال يتخّلف أحد عن الركب" 

 . وتشمل أمثلة األولويات والشراكات النروجيية يف هذه اجملاالت ما يلي:2030يف تنفيذ خطة عام 
 

يم، مع الرتكيز بصفة خاصة على تعليم الفتيات، والتعليم يف زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املوّجهة إىل التعل •
 حاالت الطوارئ وجودة التعليم

احلفاظ على مستوى مرتفع من االستثمارات يف الصحة العاملية، ال سيما جهود حتسني صحة األمهات واحلّد  •
 من وفيات األطفال

، والتحالف العاملي "كل امرأة، كل طفل"العمل يف شراكات، مبا فيها الشراكات مع القطاع اخلاص، وحركة  •
 للقاحات والتحصني، والشراكة العاملية من أجل التعليم

الدخول يف شراكات حتت مظلة األمم املتحدة والبنك الدويل واملنظمات األخرى لتعزيز حقوق املرأة واملساواة  •
 للتنمية والنمو االقتصاديني.بني اجلنسني يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهو أمر حاسم 

 
ومتّثل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية والتخفيف من آثار تغريُّ املناخ والتكيُّف معها جماالت ذات أولوية  -116

للنرويج. ومن األساسي َدمج االعتبارات املناخية والبيئية يف كل جهودنا ملتابعة أهداف التنمية املستدامة من أجل حتقيق 
 ئج إمنائية مستدامة ودائمة.نتا
 

ومما له أمهية ملّحة بشكل خاص معاجلة االستخدام الرشيد لبيئات احمليطات والبيئات البحرية ومحايتها.  -117
ويكتسي ذلك أمهية يف النرويج ويف سائر الدول الساحلية اليت تعتمد يف ُسُبل كسب عيشها ورفاهها على البحر. ومتّثل 
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نظيفة منفعة مشرتكة عاملية وترتبط ارتباطًا وثيقًا جبهود معاجلة تغريُّ املناخ واحلّد من انبعاثات ثاين احمليطات والبحار ال
أكسيد الكربون من خالل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ واتفاق باريس. وسالمة احمليطات هي الطريق 

مصدرًا متزايدًا لألمن التغذوي والغذائي العاملي، بينما تتسم طُرق  . وباتت مصايد األمساك"اقتصاد أزرق"إىل حتقيق 
الشحن البحرية بأمهيتها احليوية للتجارة العاملية وبالتايل للنمو االقتصادي. وأنشأت النرويج خططاً متكاملة إلدارة املناطق 

ان النروجيي خطة عمل للتنوُّع البيولوجي ، اعتمد الربمل2016البحرية باالستناد إىل النظام اإليكولوجي. ويف مايو/أيار 
هبدف حتقيق أهداف آيتشي، وناَقش ورقة بيضاء جديدة بشأن ضمان توفري إمدادات الطاقة املتسمة بالكفاءة واملراعية 

رى للمناخ. وسوف تواصل النرويج تقاسم خربهتا ومساعدة البلدان النامية يف جهودها إلدارة املوارد البحرية والطبيعية األخ
ومحايتها، مبا يشمل مصايد األمساك، والغابات، والطاقة. وجيب أن يركِّز اهلدف على تعزيز الرفاه الوطين وكذلك الصاحل 
املشرتك العاملي. ومن األمهية البالغة يف هذا الصدد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقات األخرى اليت تكفل 

 وترشيدها. وتشمل أمثلة األولويات والشراكات النروجيية يف هذه اجملاالت ما يلي:تنظيم إدارة املوارد البحرية 
 

 العمل مع الشركاء يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا يف جهود احلد من انبعاثات غازات الدفيئة النامجة  •
 ت النامجة عن إزالة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية (املبادرة املعزَّزة خلفض االنبعاثا

 الغابات وتدهورها).

دعم متويل األنشطة املتعلقة باملناخ يف الدول اهلّشة، مبا فيها أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية،  •
 من خالل آليات متعددة األطراف، مثل الصندوق األخضر للمناخ الذي متّثل النرويج أحد ماحنيه الرئيسيني.

 ز الطاقة املتجددة يف البلدان األفريقية واآلسيوية، وتقاسم اخلربات يف إدارة املوارد البرتولية، دعم تعزي •
 وهو من القطاعات اليت تستأثر فيها النرويج حبصة كبرية من الصادرات.

يشمل احلّد من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم كجزء من اإلدارة املستدامة لألرصدة السمكية، مبا  •
 التعاون مع روسيا يف حبر بارنتس.

 تعزيز جهود احلد من النفايات البالستيكية البحرية واللدائن الصغرية، مبا يف ذلك من خالل مبادرة اختذت  •
 بالنجاح. "حميطنا"يف مجعية األمم املتحدة للبيئة، والعمل مع الواليات املتحدة وغريها كي تتوَّج عملية 

 
 من أهداف التنمية المستدامة والربط بين السالم والفقر 16َدمج الهدف    -هاء

 
من أهداف التنمية املستدامة بشأن السالم والعدالة واملؤسسات  16متثِّل أهداف احلوكمة اليت جيّسدها اهلدف  -118

، وهو من املواضيع الرئيسية اليت تناوهلا النقاش الذي دار حول أهداف التنمية 2030القوية حافزًا هامًا وركيزة خلطة عام 
هدفًا شامًال ويساعد على دمج األبعاد  16. وميّثل اهلدف 2015املستدامة يف الربملان النروجيي يف نوفمرب/تشرين الثاين 

زه على األسباب اجلذرية للفقر واجلوع واهلجرة. االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع قضايا االستقرار واألمن من خالل تركي
، قدَّمت ورقة بيضاء بشأن حقوق اإلنسان وورقة بيضاء 2015ويشكِّل السالم والعدل واحلريات عناصر رئيسية. ويف عام 

ع أخرى بشأن حتّديات األمن العاملي، توجيهات سياساتية هامة يف هذا االجتاه. وسوف تواصل النرويج دعم السالم ومن
مبا يف ذلك يف  –وهو ما نرى أنه سياسة خارجية حامسة تكمِّل املساعدة اإلنسانية واإلمنائية  –النزاع وجهود املصاحلة 

 حاالت اهلشاشة والَضعف. وتشمل أمثلة االخنراط الدويل للنرويج ما يلي:
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طيين. واالشرتاك مع كوبا يف رئاسة جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدولية املقّدمة إىل الشعب الفلس •

القيام بدور اجلهات امليسِّرة يف عملية السالم الكولومبية. والتعاون مع االحتاد األفريقي يف دعم حفظ السالم 
 يف أفريقيا وبناء القدرات.

دعم احلوكمة الدولية وبناء املؤسسات لتعزيز الشفافية واملساءلة، ومكافحة الفساد وهروب رؤوس األموال،  •
 وطيد سيادة القانون.وت

العمل مع اجلهات الشريكة املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية لتعزيز الدميقراطية وقواعد ومعايري حقوق  •
اإلنسان ذات الصلة، مبا يشمل دعم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملشاركة يف جملس 

 أوروبا.
 

 سويسرا   -ثامناً 
 

 مقدمة   -ألف
 

) اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف األمم املتحدة 2030(خطة عام  2030تتصّدر خطة التنمية املستدامة لعام  -119
 سبتمرب/أيلول قائمة أولويات سويسرا بشأن التنمية املستدامة. 25يف 

 
 الداخلية سواًء يف السياسات  2030وتعمل سويسرا على أرفع املستويات لضمان فعالية تنفيذ خطة عام  -120

أو اخلارجية، مبا يشمل سياساهتا يف القطاعات ذات الصلة، مثل سياسات األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة. 
وعالوة على ذلك، وانطالقًا من تقليد يسود منذ أمد بعيد فيما يتعّلق بإجراء العمليات السياسية بطريقة شاملة، تعّلق 

 ون الرأسي بني السلطات الوطنية واإلقليمية واحمللية وكذلك على املشاركة سويسرا أمهية كبرية على التعا
الواسعة من أصحاب املصلحة يف تنسيق السياسات الوطنية والدولية. ويتيح الَنهج التشاركي الذي تسري عليه سويسرا 

 لكل مجاعات أصحاب املصلحة باملشاركة، ويفضي إىل اإلمساك بزمام امللكية.
 

 هجيةالمن   -باء
 

يستند هذا التقرير إىل تقرير صادر عن االحتاد السويسري بشأن "اخلطوات األّولية املتخذة من سويسرا حنو  -121
" املقرر عرضه على املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة. 2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

، ونوِقش التقرير يف إطار آلية 2030وهذا التقرير األخري وضعه فريق عامل مؤقت مشرتك بني الوزارات معين خبطة عام 
 أصحاب املصلحة.مشاورات تشاركية أنشت بالفعل لألغراض السابقة، من أجل ضمان مشاركة واسعة من 
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 السياسات والبيئة التمكينية   -جيم
 

 حول حمورين: 2030تدور جهود سويسرا لتنفيذ خطط عام  -122
 

 َدمج أهداف التنمية املستدامة يف اإلطار الوطين
 

الصك األساسي الذي تعتمد تعتمد عليه سويسرا يف التنفيذ الوطين هو اسرتاتيجية التنمية املستدامة اليت جرى  -123
. وتبنيِّ اسرتاتيجية التنمية املستدامة املسامهة اليت ستقدمها سويسرا يف تنفيذ خطة 2016جتديدها يف يناير/كانون الثاين 

وتوّضح اخلطوط التوجيهية السرتاتيجية التنمية املستدامة الطريقة اليت يعتزم  وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 2030عام 
هبا االحتاد السويسري َدمج سياسة االستدامة يف كل سياساته القطاعية، مبا يشمل سياسات األمن الغذائي والتغذية 

 والزراعة املستدامة:
 

 حتمُّل املسؤولية عن املستقبل •

 نمية املستدامة الثالثةالنظر املتوازن يف أبعاد الت •

 َدمج التنمية املستدامة يف كل جماالت السياسات •

 حتسني االتساق والتنسيق بني جماالت السياسات •

 تكوين شراكات من أجل التنمية املستدامة •
 

 ووضعت اسرتاتيجية التنمية املستدامة بصورة أكثر حتديدًا خطة عمل تبنيِّ احلاجة الكبرية للعمل باالستناد  -124
، ونتائج 2030إىل جماالت الرتكيز العامة لسياسة احلكومة االحتادية بشكل عام، وبشأن األهداف احملددة يف خطة عام 

احلوار الذي مشل العديد من أصحاب املصلحة. وبالنظر إىل التحّديات واحللول يف نقطة االلتقاء بني اجملاالت الثالثة، 
وية (وأهدافها املتصلة هبا) جوانب ميكن ربطها بسياسات األمن الغذائي تشمل معظم جماالت العمل التسعة ذات األول

 والتغذية والزراعة املستدامة:
 

 للتنمية املستدامة) 12االستهالك واإلنتاج (اهلدف  •

 للتنمية املستدامة) 11و 9(اهلدفان  التحتيةالتنمية احلضرية، والتنقل، والبنية  •

 ة املستدامة)للتنمي 13و 7الطاقة واملناخ (اهلدفان  •

 )للتنمية املستدامة 15و 14و 6و 2املوارد الطبيعية (األهداف  •

 للتنمية املستدامة) 17و 16و 10و 8النظام االقتصادي واملايل (األهداف  •

 للتنمية املستدامة) 4التعليم والبحث واالبتكار (اهلدف  •

 للتنمية املستدامة) 16و 1األمن الغذائي (اهلدفان  •
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 للتنمية املستدامة) 16و 10و 5متاسك النسيج االجتماعي واملساواة بني اجلنسني (األهداف  •

 للتنمية املستدامة) 3الصحة (اهلدف  •
 

وميكن ملنتجات جلنة األمن الغذائي العاملي أن تساعد مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف حتقيق األهداف  -125
 املتعلقة مبجاالت العمل ذات األولوية فيما يتصل بسياسات األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة. ويف جمال 

ئي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونُظم ، على سبيل املثال، ميكن ملبادئ جلنة األمن الغذا5العمل 
األغذية، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن 

ة السلع يف سويسرا وترشيدمها الغذائي الوطين أن توفِّر أدوات مفيدة بدرجة كبرية يف زيادة شفافية القطاع املايل وقطاع جتار 
 من أجل حتقيق مكانة بارزة على الصعيد الدويل ملا يتمّيزان به من جودة ونزاهة واستقرار، والعمل يف الوقت نفسه 
على حتسني سياسات األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة. وتنخرط سويسرا متامًا يف حشد خمتلف أصحاب 

ق الوعي العام والتنفيذ الفّعال ملنتجات جلنة األمن الغذائي العاملي على كافة املستويات، وهو ما املصلحة املعنيني بتعمي
ميكن أن تشهد عليه الفعاليات األخرية الرفيعة املستوى اليت شارك فيها العديد من أصحاب املصلحة. وميكن أيضاً لسائر 

رباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وتوصيات جلنة منتجات جلنة األمن الغذائي العاملي، مثل تقارير فريق اخل
األمن الغذائي العاملي ذات الصلة بسياسات األمن الغذائي وتغريُّ املناخ أو الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق نُظم 

 .4و 3و 1جاالت العمل األغذية املستدامة، أن متّثل أدوات مفيدة للمضي بكفاءة حنو حتقيق األهداف املتصلة مب
 

غري أن تنفيذ السياسات القطاعية، مثل السياسات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة يف املقام  -126
 األول مسألة ختص املكاتب االحتادية املعنية (مثل املكتب االحتادي للزراعة أو املكتب االحتادي للبيئة) اليت جيب 

بادئ التنمية املستدامة يف عملياهتا التخطيطية والداخلية وُحسن تنسيق مجيع التدابري. وجيب عند قيامها أن تكفل َدمج م
 بذلك أن تستفيد من التآزرات وتكفل االتساق بني السياسات القطاعية، وحتّدد أي أهداف متضاربة.

 
 وكمثال، توفِّر السياسة الزراعية اجلارية بالفعل دعمًا شامًال للنهوض باالستدامة يف كل مزرعة يف سويسرا،  -127

أدَجمَت بالفعل  2030مع ضمان عدم ختلُّف أحد عن الركب. وعالوة على ذلك فإن رؤية املكتب االحتادي للزراعة لعام 
 هتا املتصلة مبجال عملها.بصورة واضحة وشاملة أهداف التنمية املستدامة وغايا

 
ومن األمثلة األخرى االسرتاتيجية املتعددة القطاعات اليت هتدف إىل حتقيق نتائج مستدامة يف االسرتاتيجية  -128

 السويسرية بشأن التغذية اليت تدور حول حمورين:
 

 خيارات غذائية سليمة.املعلومات: تزويد السكان مبعلومات عن الغذاء املتوازن، ومتكينهم بالتايل من حتديد  •

 التعاون مع القطاع اخلاص: حتسني عرض أغذية وأطباق صحية (تقليل امللح والسكر والدهون). •
 

وحرصًا على املشاركة والتعاون الواسعني يف تنفيذ العملية املتصلة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة  -129
ضاً على اآلليات القائمة اليت تشمل العديد من أصحاب املصلحة. ومتثل وعدم ختّلف أحد عن الركب، تعتمد سويسرا أي
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اللجنة الوطنية السويسرية املعنية بشؤون منظمة األغذية والزراعة، وهي جلنة برملانية إضافية، فرصة متمّيزة ملضاعفة آثار 
 . وهتدف هذه اللجنة املؤلفة إجراءات وسياسات األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة على املستوى الوطين

عضوًا من خمتلف القطاعات (األكادميية واخلاصة واجملتمع املدين) املعنية بقضايا األمن الغذائي والتغذية والزراعة  15من 
حلكومة املستدامة، إىل املتابعة الدقيقة لقضايا األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة. وتقّدم اللجنة أيضاً توصيات إىل ا

وأهداف التنمية املستدامة، ال سيما ما يتعلق منها باألمن الغذائي والتغذية  2030بشأن القضايا املتصلة خبطة عام 
  والزراعة املستدامة.

 
ويف سويسرا، ينبغي لذلك حتقيق التنمية املستدامة يف املقام األول عن طريق حتديد األولويات وإعادة ختصيص  -130

وسيجري تنفيذها أساسًا من خالل آليات التنسيق واملصاحلة القائمة والعمل يف الوقت نفسه على جتنُّب املوارد القائمة. 
 االزدواجية والتداخل.

 
 التعاون الدويل

 
مرتبط بسياستها اخلارجية، مبا يشمل سياستها  2030واحملور الثاين الذي تركِّز عليه سويسرا يف تنفيذ خطة عام  -131

االقتصادية اخلارجية، والسياسة البيئية الدولية، والتعاون الدويل، والسياسات اخلارجية القطاعية. ويف ظل توجيه مشاركتها 
. وتنسيق يف العمليات الدولية حنو قطاعات حمددة، تساهم سويسرا يف النهوض بالتنمية املستدامة يف أبعادها الثالثة

تكفلها فرقة العمل املشرتكة بني الوزارات اليت توّلت بالفعل تنسيق  2030املشاركة الدولية لسويسرا فيما يتصل خبطة عام 
وخطة عمل أديس أبابا. ومن خالل رسالتها بشأن  2030مشاركة سويسرا يف املفاوضات اليت دارت حول خطة عام 

والنقاط املرجعية األخرى، حتّدد سويسرا أهدافها  2030تناد إىل خطة عام باالس 2020-2017التعاون الدويل للفرتة 
 التالية اليت توّجه التعاون يف جمال التنمية لفرتة مدهتا أربع سنوات:

 
 املسامهة يف وضع إطار دويل يستجيب للتحّديات العاملية •

 زاعاتمنع عواقب األزمات والكوارث وعواقب اهلشاشة وإدارهتا؛ وتعزيز حتويل الن •

 دعم وصول اجلميع بصورة مستدامة إىل املوارد واخلدمات •

 تعزيز النمو االقتصادي املستدام •

 تعزيز سياسة القانون واملشاركة الدميقراطية؛ ودعم املؤسسات اليت ختدم اجملتمع واالقتصاد •

 ضمان احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ودعم جهود النهوض بقضيتها •

 بني اجلنسني وحقوق النساء والفتيات. تعزيز املساواة •
 

وفيما يتعّلق بالسياسات الدولية القطاعية من قبيل تغريُّ املناخ أو التنوُّع البيولوجي أو الزراعة، تقع على كل  -132
ة مكتب احتادي املسؤولية عن تنسيق مشاركته الدولية مع الوزارات األخرى لضمان اتساق السياسات وتوجُّهها حنو التنمي

 املستدامة.
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يف جمال األمن  2030ومن األمثلة اجليدة اليت توّضح جهود سويسرا يف وضع ُأطر مؤسسية لتنفيذ خطط عام  -133

برنامج نُظم األغذية المستدامة إلطار العمل العشري للبرامج الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة على حنو شامل 
وهتدف هذه املبادرة الدولية اليت تشمل العديد من أصحاب املصلحة  لمستدامة.المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج ا

إىل التسريع بوترية التحوُّل حنو نُظم غذائية أكثر استدامة. وتركِّز املبادرة على املواضيع التالية: النظم الغذائية املستدامة؛ 
 
ُ
هَدر من األغذية؛ ومنّصات أصحاب املصلحة واالستدامة يف كل مراحل سالسل قيمة األغذية؛ واحلد من الفاقد وامل

املتعددين على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية؛ ونُظم إنتاج األغذية املرنة والشاملة واملتنوعة. ويعّزز أعضاء املبادرة 
ىل املعرفة واملعلومات املذكورة األنشطة اليت تندرج حتت تلك املواضيع يف جماالت التوعية وتنمية القدرات وتيسري الوصول إ

واألدوات. وتشارك سويسرا يف قيادة املبادرة مع جنوب أفريقيا والصندوق العاملي للطبيعة، واملعهد اإلنساين للتعاون مع 
 شريكاً على نطاق العامل. 70عضواً من أصحاب املصلحة املتعددين و 23البلدان النامية، بدعم من جلنة استشارية تضم 

 
املبادرة بني ما هو قائم من مبادرات وشراكات على كافة املستويات العاملة يف جماالت األغذية  وجتمع هذه -134

ذات الصلة، مع تسليط الضوء على املمارسات السليمة وقصص النجاح. وعالوة على ذلك، تبين املبادرة عالقات تآزرية 
ألهداف املشرتكة والتقليل إىل أدىن حّد من ازدواجية وتعّزز التعاون بني أصحاب املصلحة من أجل تعبئة املوارد لتحقيق ا

هَدر 
ُ
 اجلهود اجلارية. ويركِّز الربنامج على مواضيع اسرتاتيجية من قبيل النظم الغذائية املستدامة، واحلّد من الفاقد وامل

 ر يف تنفيذ من األغذية وسالسل القيمة املستدامة، والقدرة على الصمود. ويساهم الربنامج بالتايل بدور مباش
بشأن االستهالك واإلنتاج  12للتنمية املستدامة املتعّلق باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة، واهلدف  2اهلدف 

املستداَمني، فضًال عن جمموعة من غايات أهداف التنمية املستدامة األخرى يف جماالت تشمل احلّد من الفقر، والصحة، 
 والتنوُّع البيولوجي، والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين.

 
 وسائل التنفيذ   -دال

 
يجية ذات احملورين من خالل ميزانيات معتمدة من املكاتب االحتادية تكفل سويسرا تنفيذ االسرتات التمويل: -135

اخلارجية. ويدعم االحتاد السويسري أيضًا اإلطار الشامل للتمويل والتنفيذ الذي اعتمدته مجيع الدول األعضاء يف األمم 
أبابا. وعالوة على ذلك،  املتحدة خالل املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الذي ُعقد حتت عنوان خطة عمل أديس

تشارك سويسرا عن كثب يف دعم االتفاقيات واملعايري الدولية من أجل تعزيز اإلطار العاملي املعياري لصاحل حتقيق أهداف 
 من خالل تعاو�ا الدويل. 2030التنمية املستدامة. وعلى الصعيد الدويل، تساهم سويسرا أساساً يف تنفيذ خطة عام 

 
يلزم من املكاتب االحتادية أن تُدرِج التنمية املستدامة يف تقاريرها الدورية املتعلقة بسياساهتا القطاعية.  اإلبالغ: -136

وتستخدم سويسرا، من أجل قياس املسامهات يف أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنها، نظامها الشامل الذي وضعته 
إذا   مؤشرًا يتم حتديثها بانتظام، يالَحظ ما 75د ما يقرب من لرصد التنمية املستدامة. ويف ظل وجو  2003منذ عام 

، مت تعديل اإلطار املرجعي 2016كانت سويسرا تسري يف االجتاه السليم حنو حتقيق التنمية املستدامة. ويف مايو/أيار 
وأهداف التنمية املستدامة، وبالتايل إرساء األساس لإلبالغ  2030للنظام كي يكون جاهزًا ليأخذ يف االعتبار خطة عام 

الوطين والدويل على حٍد سواء. ويلتزم االحتاد السويسري أيضًا باملشاركة بدور فاعل يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
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حة. وبناًء على ذلك، ستشارك املعين بالتنمية املستدامة إىل جانب سائر البلدان ومجيع ممثلي اجلهات املعنية صاحبة املصل
سويسرا يف تقدمي التقارير الدورية املزمعة وعمليات الرصد بشأن أهداف التنمية املستدامة، وتوفري ُمدخالت حمّددة بشأن 
الطريقة اليت ميكن هبا حتسني البيانات، ومساعدة البلدان النامية يف بناء قدراهتا الوطنية لصياغة اسرتاتيجيات للتنمية 

 تدامة ولتتبع تنفيذها.املس
 

سُتبَحث أيضًا املسائل املتصلة بالرتتيبات املؤسسية وسُتقَرتح تعديالت حسب اللزوم. المسائل المؤسسية:  -137
وسينصّب االهتمام بصفة خاصة على تنسيق العمليات الوطنية ودون الوطنية والدولية بأكرب قدر ممكن من الفعالية. 

مة، يتمّثل اهلدف يف الوصول إىل عملية متسمة بالكفاءة داخل االحتاد السويسري لتنفيذ خطة وانطالقًا من اهلياكل القائ
سواًء يف السياسة الداخلية أو يف السياسة اخلارجية. وينبغي إجياد تآزرات بني العمليات الوطنية والدولية  2030عام 

 وجتنُّب االزدواجية والتداخالت يف الوقت نفسه.
 

 الخطوات المقبلة   -هاء
 

 أطلقت سويسرا عملية وطنية لتحديد واختاذ خطوات ملموسة من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة  -138
 :2017-2016. واختذت بالفعل اإلجراءات امللموسة التالية أو سيجري اختاذها خالل املرحلة االنتقالية 2030لعام 

 
يف املستقبل  2030أجل التعرف على جماالت تنفيذ خطة عام  بدأ إجراء دراسة أساسية وحتليل للثغرات من •

 وحتديدها؛

 وسيحدَّد اهليكل الداخلي وتوزيع املسؤوليات  2030ستحدَّد العملية املطلوبة يف املستقبل لتنفيذ خطة عام  •
 يف اإلدارة االحتادية؛

 سيجري توسيع نظام الرصد املستدام لضمان الرصد واإلبالغ الكافيني؛ •

 ؛2030ديد طرائق مشاركة أصحاب املصلحة يف املشاورات ويف شراكات تنفيذ خطة عام سيجري حت •

 ستجري مواءمة عمليات اإلبالغ مع متطلبات األمم املتحدة، وسيجري إعداد التقرير املوضوعي األول  •
لتقدميه إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية  2030من سويسرا بشأن تنفيذ خطة عام 

 املستدامة.
 

تقرير يلّخص هذه اجلهود ويبلور التوصيات ذات الصلة  2018وسُيعرض على اجمللس االحتادي يف مطلع عام  -139
 املتخذة  والقرارات. وانطالقًا من النتائج اليت ستتمّخض عنها املرحلة االنتقالية 2030جبهود سويسرا لتنفيذ خطة عام 

 من اجمللس االحتادي، ستقّدم سويسرا استعراضها القطري الشامل األول خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
 .2018لعام 


