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 الزراعة جلنة
 والعشرون السابعةالدورة 

  2020 أكتوبر/تشرين األول 2 -أيلول /سبتمرب 28

 2030خطة عام  نفيذظم الغذائية لإلسراع يف تالنُ تطبيق �ج 

 موجز
ا ومشولية على أ�ا منطلق رئيسي لإلسراع يف إحراز تقدم حنو حتقيق أهداف الُنظم الغذائية األكثر صمودً  جرى حتديد

. 2030التنمية املستدامة، غري أن نواتج العديد من الُنظم الغذائية تظل دون تطلعات خطة التنمية املستدامة لعام 
الُنظم الغذائية عندما تتعرض للضغوط والصدمات  مواطن ضعف مهمة يف العديد من 19-أبرزت جائحة كوفيد وقد

 اليت هتدد مستقبل األمن الغذائي والتغذوي وتفاقم الالمساواة. 

، ولكن واستدامتها ظم الغذائيةالنُ  قدرة صمودظم الغذائية إبجراء تغيريات لتحسني قام أصحاب املصلحة يف النُ و 
شرتك للخيارات املعقدة مطار إص واجملتمع املدين كانت تفتقر إىل املبادرات العديدة املستقلة للحكومات والقطاع اخلا

رصد االجتاهات املختلفة، و ظم الغذائية، مما أدى إىل تقييد قدرة اجملتمعات ذات األولو�ت املختلفة، اليت تؤثر على النُ 
أكثر  ةظم غذائيإىل نُ  للوصول هاوتنفيذ مسارات إيكولوجية ومؤسسية خمتلفة لتحديدو إمكا�ت زراعية مع وجود 

  .استدامة

 ظم الغذائية�ج النُ  إمكانية تطبيقمناذج منفصلة آلليات تسعى من خالهلا املنظمة لضمان  ةثالث الوثيقةهذه وتقدم 
مسودة الرؤية واإلسرتاتيجية و  )2(؛ 2021ظم الغذائية املزمع عقده يف عام مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النُ  )1(بفعالية: 

مركز عاملي للمعارف بشأن الُنظم الغذائية للشعوب األصلية. و ) 3( ؛اجلديدة لعمل املنظمة يف جمال التغذية
مبادرات ا أكثر انتظاما ملواءمة األمثلة لتوضيح كيف تسعى منظمة األغذية والزراعة لدعم األعضاء دعمً  وتستعمل

 وتنظيمية. يةسياساتتوجيهات غذائية أكثر استدامة من خالل توفري أدلة حمسنة، و  نُظماجلهات الفاعلة يف دعم 
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  لجنةال قبل من ااختاذه املقرتح اتاإلجراء
 :القيام مبا يلي إىل مدعوة اللجنة إن

بغية  الغذائية هانُظم حتويل يف ذلك، طُلب حيثما ،األعضاء دعمل أكثرومنّسق منهجي  �ج اإلقرار أبمهية تبين •
 .2030 يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام ابلتقدم سراعإلا

 .19-كوفيد  جائحة ضوء يف الغذائية الُنظم حتويل إىل امللحة احلاجة على الضوء تسليطو  •
 ئيةالغذا ظمنُ بشأن ال املتحدة األمم قمةؤمتر مل التحضريية العملية دعم يف املنظمة ضطلع بهت الذي ابلدور اإلقرارو  •

 .2021 عام يف
 املنظمة دعم كيفية  بشأن اتتوجيه تقدمي إىل والزراعة األغذية منظمة يف دعوة األجهزة الرائسية املعنيةو  •

 .مستدامة غذائية ظمنُ  حتقيق يف ألعضاءل
 ضمانل لعمل املنظمة يف جمال التغذية واإلسرتاتيجيةمن الرؤية إبداء تعليقات على مسودة النسخة احملدثة و  •

 الغذائية ومنع مجيع أشكال سوء التغذية. مناطظم الغذائية لتعزيز األحتقيق إمكا�ت الزراعة والنُ 
ظم الغذائية لدى الشعوب األصلية يف محاية التنوع البيولوجي ويف توفري املدخالت نُ التسليط الضوء على أمهية و  •

ظم نُ بشأن القمة مؤمتر الأمور منها مجلة خالل ظم الغذائية املستدامة، من نُ الالقادرة على توجيه عملية تطوير 
الغذائية والتغذية، ويف هذا الصدد،  الُنظم، واملبادئ التوجيهية الطوعية بشأن ئية وجلنة األمن الغذائي العامليالغذا

واألكادمييني والسكان األصليني واألمم املتحدة يف تشكيل املركز العاملي  ث البحو يفشركاء المببادرة  نرحب
 الغذائية للشعوب األصلية.ظم لنُ ل

 ألمم املتحدةاا للتوصية اليت أوصى هبا منتدى ، وفقً جلنة الزراعةمشاركة الشعوب األصلية يف إمكانية النظر يف و  •
ما يتصل  إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، يفو ، ةاألصلي شعوباملعين بقضا� ال الدائم

  لدى الشعوب األصلية. واملعارف التقليدية ئيةظم الغذانُ لاب

 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن
 Jamie Morrison السيد

 شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذيةمدير 
 56251 570 06 39+ اهلاتف:
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 مقدمة - أوالً 
 2030للُنظم الغذائية يف اإلسراع ابإلجراءات حنو عام  الدور الرئيسي - ألف

 كمنطلق  الغذائية ظمالنُ  ستؤديه الذي الرئيسي ابلدور الوعي مستوى رفع إىل 2030 لعام املستدامة التنمية خطة أدت 1-
 الفقر على القضاء حتدي البلدان إىل ابلنسبة تطرح وهي .1املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف احملرز التقدم وترية لتسريع
 معقولة وأبسعار واملغذية املأمونة األغذية من كافية  كميات  توافر ضمان خالل من التغذية لسوء األخرى األشكال ومجيع

 الدول من تقتضيفهي  املستدامة، التنمية أهداف بني القائم لرتابطاب 2030 لعام املستدامة التنمية خطةوإذ تعرتف  .للجميع
 الطبيعية، املوارد وبيئة البيولوجي التنوع وإدامة الفقر الستئصال املطلوبة والعمل النمو فرص خلق مع ذلك، حتقيق األعضاء
 .املناخ تغري عن النامجة املتنامية الضغوطات ومعاجلة

 ابإلنتاج ملعنيةا املضافة ابلقيمة املتعلقة املرتابطة وأنشطتها الفاعلة اجلهات من الكاملة اجملموعة الغذائية ظمالنُ  تشملو  2-
 األمساك مصايد أو الغاابت أو الزراعة عن الناشئة الغذائية املنتجات من والتخلص واالستهالك والتوزيع والتجهيز والتجميع

 .2)2018فيه (منظمة األغذية والزراعة،  توجد اليتنطاقا  األوسع والطبيعية واالجتماعية االقتصادية املوارد وبيئات

 الزراعية واملؤسسات للسياسات الفريدة البيئة خصائص تشكلها اليت الفاعلة، اجلهات هذه إجراءات بني التفاعالتو  3-
 واملأمون معقولة أبسعار املتيسر الغذاء توفري على الغذائي النظام قدرة مدى حتدد هي اليت فيها، تعمل اليت اإليكولوجيةو 

 الطبيعية، املوارد لبيئة ااستخدامه كثافة  ومدى منصف، حنو على الثروات وتقاسم الثروة توليد على وقدرهتا ،يواملغذ
 .والصدمات االجتاهات مع التكيفو  على الصمود اقدرهت ذلك، من واألهم والطاقة، واألراضي املياه ذلك يف مبا

، فإن نتائج 3يف جمموعة واسعة من الدراسات احلديثة واألحداث الرفيعة املستوى وعلى حنو ما جرى التأكيد عليه -4
. وقد أبرز التقرير اخلاص 2030 خطة التنمية املستدامة لعاماملعاصرة ال ترقى إىل مستوى طموحات  ئيةظم الغذاالنُ العديد من 

 املتوقعة الطلبات تلبية ضرورة بني قايضاتاملبتغري املناخ  ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي يئةاملعين بتغري املناخ واألراضي الصادر عن اهل
تساهم  ئيةظم الغذاالنُ ، مشريًا إىل أن العاملية االستدامة أهداف حتقيق وآفاق ليةاحلا ابملمارسات ابالستعانة األغذية على

 أعده تقرير ويبّني  بشكل كبري يف تغري املناخ. حيث تسهميف املائة من مجيع انبعااثت غازات الدفيئة،  29بنسبة تصل إىل 
 األنواع من نوع مليون أن اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع بشأن الدولية احلكومية العلمية السياسات بر�مج

 املائة يف 80 إىل يصل عّما مسؤولة الزراعة وتعترب .لإلنسان خطرية هتديدات يشكل مما ابالنقراض، مهددة اآلن أصبحت
 4والغاابت املياه يشمل مبا متزايد، بشكل القليلة الطبيعية للموارد املفرط االستخدام يف وتستمر البيولوجي، التنوع فقدان من

 ُختّصص عاملًيا املستخدمة الطاقة ربع من أكثر أن كما  العامل، يف العذبة املياه ملوارد مستهلك أكرب تشّكل كما.  5واألراضي
 .وإمداداهتا األغذية إلنتاج

 اإلنتاج مارساتمب االرتقاء" نأب) 2019( الرسائل هذه ابلنظر إىل، العامليعلى الصعيد  املستدامة التنمية تقرير فيديو  5-
 ابريس اتفاق قيق أهدافحت مع امتامً  امتوافقً  كوني لن 2050 عام حبلول الغذاء على املتوقع الطلب لتلبية احلالية الغذائي

                                                      
تسخري العلم لتحقيق التنمية املستدامة.  –: املستقبل اآلن 2019تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي لعام  1

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 
2  FAO. 2018  .النظم الغذائية املستدامة: املفهوم واإلطارwww.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 
، 2019ودورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام  )2019()، ومجعية األمم املتحدة للبيئة 2019نتدى السياسي الرفيع املستوى (لعام املعلى سبيل املثال،   3

 .2020والدورة اخلامسة والعشرون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومؤخًرا ملتقى دافوس لعام 
  forests/2020/en-of-http://www.fao.org/state/. حالة الغاابت يف العامل، روما.2020األغذية والزراعة .منظمة   4
 ،361اجمللد  Science يف جملة الستعراض عوامل خسارة الغاابت يف العامل )Curtis et al 2018(انظر على سبيل املثال، كورتيس وآخرون   5

  http://science.sciencemag.org .1111-1108 ص

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/state-of-forests/2020/en/
http://science.sciencemag.org/
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 تإجناز ابتكارا يتطلب لن ستدامةم ئيةغذا ظمنُ  إىل االنتقال أنيعترب و ". املستدامة التنمية أهداف من العديد عن فضالً 
 الُنظم الغذائية. إدارة يف كبرية  تغيريات اوأيضً  بل ،فحسب تكنولوجية

 19-ضوء جائحة كوفيد امللحة يفحلاجة ا – ابء
م الغذائية احلديثة اليت هتدد األمن الغذائي ظالتأكيد على مواطن الضعف يف العديد من النُ  19-أعادت جائحة كوفيد 6-

ق احلدود غالإوالتغذية وتفاقم الالمساواة. ويشمل ذلك حتد�ت احلصول على الغذاء املأمون واملغذي وأبسعار معقولة عند 
 النظام الغذائي امتدادلى عالعاملني  تعّرضو حني تقّييد احلركة؛ واالعتماد املفرط على جمموعة ضيقة من احملاصيل؛ أو 

 .للخطر

 القيمة ذات السلع توفر مدى على اتناسبيً  أتثرياً  19-كوفيد  جائحة على املرتتبة والتشعبات االستجاابت تؤثر وال 7-
 األلبان، ومنتجات واحلليب ،ةاحليواني اتوالربوتين ،ارواخلض الفواكه مثل للتلف القابلةو  العاملة، اليد والكثيفة العالية،

 الالزمة اإلجراءات إنو  .يدةج تغذيةفهي متثل  لذلك، ونتيجة الصحية الغذائية مناطألاملوجودة يف ا األساسية السلع وهي
 صحة وضمان الصدمات مواجهة يف الصمود على القدرة على الرتكيز من أعظم قدر إىل حتتاج الغذائية الُنظم حتويل لتحفيز
 والتكنولوجيا البسيطة التقانة وابتكارات ،ةواالجتماعي ةالتنظيمي تكاراتاالب املطلوبة اإلجراءات وستتضمن. ورفاهيتهم األفراد
 توزيعها وإعادة األغذية اسرتجاع جمال يف العاملني واألطراف واملستهلكني العاملني محاية وتكنولوجيات والرقمنة، ،العالية

 .منها والتخلص

 أمراض من يعانون الذين فاألفراد. التغذية وسوء املعدية األمراض بني القائم ابلرابط أيًضا 19-كوفيد  جائحة وتذّكر 8-
. املعدية األمراض بسبب للوفاة أكرب خطر لديهم التغذية نقص من يعانون الذين واألطفال كامنة متصلة ابلتغذية  معدية غري

 الصمود، على القدرة بناء من يتجزأ ال جزًءا الغذائي ابلنمط املتعلقة املعدية غري واألمراض التغذية سوء نعأن يكون م وينبغي
 زاد قد الوابء فإن األغذية، تنقله امرضً  ليس 19-كوفيد  وابء أنورغم  .ضعًفا األكثر السكانية الشرائح لدى سيما ال

 املتزايدة األمهية ذات املعاصرة القضا� مع الغذائية الُنظم حتول من يتجزأ ال جزء هي األغذية سالمة أن حقيقة على تركيزه من
 األغذيةو  واالبتكار، اجلديدة والتكنولوجيات املناخ، وتغري املصدر، احليوانية واألمراض امليكروابت، مضادات مقاومة مثل

 .غذيةألا سالمة على اهلامة اثراآل ذات الغذائية ظملنُ ا ورقمنة ،املغشوشة

 مثل مراضأ ضد للطبيعة العازلة القدرة على للحفاظ البيولوجي والتنوع البيئية املوارد على احلفاظ الضروري ومن 9-
فقد لفت ذلك االهتمام  عليه، احلصول وإمكانية الصحي الغذاء توافر ضمان إىل احلاجةوابلنظر إىل . 19-كوفيد  جائحة

 الغذائية ظمالنُ  تطوير عن الناجم األراضي استخدام بتغيري املرتبطة الطبيعية املوائل وتدمري الغاابت إلزالة الكبرية املستو�ت إىل
 .القرار صانعي تواجه اليت املقايضاتو 

 املستدامة لغذائيةانظم التنمية  معاجلة - جيم
 جتريب على املنتجون يعكفحيث . ظمالنُ تلك  استدامة لتحسني بتغيريات الغذائية ظمالنُ  يف املصلحة أصحاب قام 10-
 قطاعو  واملناخ؛ الطبيعية واملوارد البيولوجي التنوع على اآلاثر منو  اخلارجية العوامل من واحلد األغذية قاعدة لتوسيع بدائل

من  وإعادة تركيبة املنتجات، واحلد، 6الغذاء مصادر على للحصول استدامة أكثر عمليات يف املشاركة خالل من األغذية
 أكثر، صحية غذائية ظمنُ  لضمان اآلمنة األغذية عن أفضل معلومات على احلصول إىل املستهلكون يسعىبينما  ؛الفواقد

                                                      
 .Nature Climate Change, Vol .الغاابت إزالة من احلد يف مداداإل سلسلة مبادرات دور ،)2018( نيوآخر   Lambin انظر على سبيل املثال،  6 

116–109pp. , 8 ..www.nature.com/natureclimatechange 

http://www.nature.com/natureclimatechange
http://www.nature.com/natureclimatechange
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 ؛أكثر مراعاة للبيئة وكذلك إىل احلد من املهدر من األغذية والتعامل مع ذلك بشكل أفضل غذائية منتجات إىل يدعونو 
  .عاملية عمل وخطط قطاعية اسرتاتيجيات طالقإب احلكوماتقامت و 

ظم غذائية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين دعًما لنُ ولكن املبادرات املستقلة العديدة اليت أخذت بزمامها احلكومات  11-
 اجملتمعات قدرة أدى إىل تقييد ما وهو ظم الغذائية.النُ  اليت تؤثر علىاملعقدة  للخياراتأكثر استدامة تفتقر إىل إطار مشرتك 

 وتنفيذها مناسبة مسارات حتديد على خمتلفة ومؤسسية إيكولوجية زراعية وإمكا�ت خمتلفة واجتاهات خمتلفة أولو�ت هلا اليت
 .استدامة أكثر غذائية ظمنُ  إىل للوصول

ن م اإلطار هذا توفري إىل أخرى، أهداف ضمن ،سعىت اسرتاتيجيات األعضاء من العديد أطلقويف اآلونة األخرية،  12-
 بني ومن. ككل  الغذائي النظام يف اجلماعي العمل وحتفيز القطاعات عرب املشرتكة السياسية التدخالت من املزيد تعزيز أجل

 من كجزء  األوروبية املفوضية تتبناها اليت 7"ائدةاملسالسل القيمة من املزرعة إىل " اسرتاتيجية هذا على بروزاً  األكثر األمثلة
 .8املستدامة ئيةالغذا ظمنُ ال بشأن النرويج عمل وخطة األورويب، األخضر االتفاق

 �ج اتباع إىل ابحلاجة وأقّرت. املستدامة الغذائية ظمالنُ  جمال يف املنظمة بعمل الزراعة جلنة رّحبت، 2018 عام ويف 13-
 املستدامة، الغذائية ظمالنُ  تنمية تطرحها اليت املعقدة التحد�ت مواجهة أجل من املصلحة أصحاب ومتعدد تكامالً  أكثر
 ظمالنُ  �ج اعتماد أجل من طلبها، على بناء احلكومات، دعم املنظمة من اللجنة طلبتكما   .الثقايف البعد مراعاة مع

 .9وتطبيقها املواتية التكنولوجية واالبتكارات واللوائح السياسات تصميم جمال يف القدرات تعزيز خالل من املستدامة الغذائية

ضمان إىل  من خالهلاتسعى املنظمة لآلليات اليت  10وتعرض األقسام املتبقية من هذه الوثيقة ثالثة مناذج منفصلة -14
عا دالذي  ظم الغذائيةمؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النُ  ويعرض القسم الثاين .قدر أكرببإمكانية تفعيل �ج النظم الغذائية 

بشكل أفضل وحتسني املواءمة  ظم الغذائيةنُ الكن من خالهلا صياغة �ج  عملية ميريتوف بغيةاألمني العام لألمم املتحدة،  إليه
ويعرض القسم  ظم الغذائية األكثر استدامة اليت يتم الرتويج هلا.نُ البني مبادرات اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي يف دعم 

اليت ستنظم عمل منظمة األغذية الزراعة يف  اجلديدة لعمل املنظمة يف جمال التغذية واإلسرتاتيجيةالرؤية مسودة الثالث 
 األغذية منظمة تقدمي يف ذلك وانعكاساتعلى حنو أفضل  التغذية على املباشرة وغري املباشرة أتثرياهتا فهم لضمانملستقبل ا

املصمم  ظم الغذائية للشعوب األصليةلنُ لاملركز العاملي ويعرض القسم الرابع  .لألعضاء ةوالتنظيمي ةالسياسي اتالتوجيه والزراعة
 عملية حتويل الُنظم الغذائية. التوفري أدلة ميكن أن تسرتشد هب

 ألمني العام لألمم املتحدة ا دعا إليه يذال ظم الغذائيةمؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النُ  - ااثنيً 
 قادرة الغذائية الُنظم جعل إلمكا�ت إدراكه مع ،)2019( العامليعلى الصعيد  املستدامة التنمية تقرير عتربي -15

 نهإ حيث من الفوضوي، أو التطوري ريالتغي عن خيتلف التحويلي التغيري" أن املستدامة، التنمية أهداف لصاحل العمل على

                                                      
 سالسل القيمة من املزرعة إىل مائدة الطعام من أجل نظام غذائي عادل وصحي ومراعي للبيئة.، 2020املفوضية األوروبية   7
 COM (2020) 381. Brussels 20/05/2020. 
 . الغذاء والناس والبيئة. خطة عمل احلكومة بشأن ُنظم غذائية مستدامة يف سياق السياسة اخلارجية واإلمنائية النروجيية.2019الوزارات النروجيية.   8

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf 
 روما. الُنظم الغذائية املستدامة. .COAG( 2018(جلنة الزراعة   9

ا يف التعامل تعكس العديد من جماالت عمل منظمة األغذية والزراعة اليت تتبىن �جً  بيد أ�ا، جلنة الزراعةمكتب  هي وفقا لطلبإن األمثلة املقدمة   10
ذية يف املناطق الغذائية، مبا يف ذلك املبادرات الرئيسية اليت اختذهتا منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك مبادرة العمل يدا بيد، وخطة العمل لألغ الُنظممع 

 .)+3ADI(، ومبادرة الصناعات الزراعية األفريقية AgrInvestاحلضرية، ومبادرة املدن اخلضراء املرتبطة هبا، ومبادرة 
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf
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 ومنهجية معقدة تغيريات وهذه". واسع نطاق على نتائج وحيقق واقعي، وفهم اجتماعي اتفاق إىل يستند مقصود رييتغ
 .والعاملية واإلقليمية والوطنية احمللية املستو�ت على ترابطا األكثر اإلجراءات من امزجيً  تتطلب

 أواخر يف نعقدي أن املقرر من ذيوال املتحدة، لألمم العام األمني يعقدهس ذيال الغذائية الُنظم بشأن قمةمؤمتر ال إنو  -16
 احلتمية للمقايضات ومشرتك أفضل فهم خللق املرتابطة وااللتزامات اإلجراءات هذه لصياغة مناسبة فرصة وفري ،2021 عام

 مالءمة أكثر توازن حتقيق تضمن تدخالتوهي . الغذائية ظمللنُ  املستقبلية التنمية لتوجيه التدخالت تصميم عنداملواجهة 
 الطبيعية املوارد بيئة حتقيق على واحلفاظ والشمولية، االقتصادي والنمو والصحة التغذية حيث من اجملتمعية األولو�ت بني
 حتقيق يف ابلتقدم التعجيل على تعمل واليت ئيةالغذا للُنظم حمسنة نتائج نفيذلت امتاسكً  وأكثر مجاعية تدابري وتنفيذ تصميم يف

 .املستدامة التنمية ألهداف الكامل النطاق

 العملية ستستخدم اجلماعي، للعمل كأساس  الغذائية نظملل عملي إطار حول املصلحة أصحاب مواءمة إطار ويف -17
 سياقات يف احملتملة التآزر وأوجه املقايضة عمليات وإدارة لتحديد معززة وأدوات أدلة وتطوير جلمع القمة مؤمتر عقد إىل الرامية

 وتسريع وحتفيز ومبتكرة؛ وشاملة واقعية حلول بتحديد السماح أجل من العلمية السياسات بني التفاعل وتعزيز حمددة؛
 .الغذائية ظمالنُ  حتويل أجل من املتعددون املصلحة أصحاب به يقوم الذي العمل

عمل  ظم الغذائية سلسلة من مخسة مساراتالنُ بشأن قمة الومن العناصر الرئيسية يف العملية الرامية إىل عقد مؤمتر  -18
بغية التعجيل ابلتقدم عن طريق تعزيز الشراكات اجلديدة  من قبل اجلهات الفاعلةتوفر مساحة للمشاركة والتعلم  11مرتابطة 

ألدلة والتحليالت اليت يتم التحقق منها بشكل مستقل ابمسارات العمل تسرتشد املبادرات القائمة. وس وسيع نطاقوت
املقايضات ر يف نظأوجه التآزر وت بشأنتدفع هذه البلدان عجلة البحث س. و اإلدارةوبنتائج احلوارات على مجيع مستو�ت 

 من منظور كلي قائم على أهداف التنمية املستدامة.

 وتستخدمها، مركزي بشكل املنظمة فيها تشارك اليت االسرتاتيجية واملنصات الشراكات على بدورها ستندتوس -19
 كوكب  لشبكة املستدامة الغذائية ظمالنُ  ر�مجبو  للربامج املتعلقة ابالستهالك واإلنتاج املستدامني العشري الرب�مج إطار مثل

 .األخرى املتحدة األمم وكاالت مع تعاو�ا خالل ومن ،جلنة األمن الغذائي العامليو  ،واحد

 اجلديدة لعمل املنظمة يف جمال التغذية سرتاتيجيةواالالرؤية  - ااثلثً 
 لعمل حمدَّثة سرتاتيجيةاو  رؤية مسودة نظمةامل أعدت ،2019 عام يف والزراعة األغذية منظمة جملس طلب بناء على -20

 فهم لضمان والزراعة األغذية منظمة عمل إطار الوثيقة هذه وترسم). COAG/2020/23 الوثيقة( التغذية جمال يف املنظمة
 تقدمي يف ذلك وانعكاسات أفضل حنو على ئيةالغذا ظمنُ ال على قائم �ج خالل من التغذية على املباشرة وغري املباشرة أتثرياهتا
 وسالمة احليوانية والثروة ابلزراعة املرتبطة القضا� بشأن لألعضاء ةوالتنظيمي ةالسياسي اتالتوجيه والزراعة األغذية منظمة
 .الطبيعية املوارد وإدارة الريفية والتنمية الغذاء

 لتحفيز الفرص املستدامة التنمية أجل من العمل عقد وبداية التغذية بشأن للعمل املتحدة األمم عقد منتصفويوفر  -21
 أهداف حتقيق يف رئيسي دورب التغذية قومت ،2030 لعام املستدامة التنمية خطة سياق يفو . أفضل تغذية أجل من العمل
 ،)2 اهلدف من 5و 3 املقصدان( املستدامة الزراعة وتعزيز ،)2 اهلدف من 1 املقصد( اجلوع على كالقضاء  املستدامة، التنمية

 ووفيات النفاسية الوفيات نسبة وخفض) 3 اهلدف من 4 املقصد( املعدية غري األمراض عن النامجة املبكرة الوفيات وختفيض
                                                      

االنتقال إىل أمناط استهالكية و  -2ضمان احلصول على غذاء مأمون ومغذ للجميع؛  -1اقرتحت مسارات العمل التالية: هذه الوثيقة،  ند إعدادع  11
الصمود بناء القدرة على و  5-تعزيز سبل العيش وتوزيع القيمة على حنو منصف؛ و  4-تعزيز اإلنتاج اإلجيايب للطبيعة على نطاق كاف؛ و  3-مستدامة؛ 

 والضغوطات. الصدماتنقاط الضعف و وجه  يف
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 املناخ تغري من واحلدّ  ،)1 اهلدف من 2و 1 املقصدان( الفقر على والقضاء ،)3 اهلدف من 2و 1 املقصدان( واألطفال املواليد
 االقتصادي النمو وحتقيق) 5 اهلدف( اجلنسني بني ابملساواة واالرتقاء) 15و 14 اهلدفان( والرتبة البيولوجي التنوع خسارة ومن

 ).8 اهلدف( الشامل

 النظيفة واملياه اجليدة كالصحة  التغذوية، احلالة حتديد يف احلامسة أمهيتها هلا عدة أخرى عوامل توجد حني ففي -22
 جيل إىل ابلنسبة اجليدة للتغذية الفقري العمود الصحية الغذائية األمناط تشّكل املرأة، ومتكني والتعليم الصحي والصرف

 الناس متناول يف واختالالت وفوائض نواقصعلى أي  الصحية الغذائية األمناطوال تنطوي  .املستقبلية لألجيال كما  اليوم
 ألهداف والبيئية واالقتصادية االجتماعية األركان ابلتايل ققوهي حت وتطوره، اإلنسان منو تضعف اليت واملغذ�ت، الطاقة من

 ابختالف ختتلف األمناط أن مبا ابملطلق، الصحي الغذائي النمط منها يتألف موّحدة تركيبة هناك وليست .املستدامة التنمية
: صحية حياة لعيش األفراد إليها حيتاج أغذية من ةمكّون مجيعها ولكن وثقافتهم، السكان واحتياجات والسن اجلغرافية املواقع

ظم الغذائية عمًال النُ تطوير تستوجب مجيع عناصر و  .والنوعية الكمية حيث من ومّتزن ومنوّع ومأمون كاف  غذائي منط أي
 ووجودمعمًقا ومنسًقا لضمان جعل األمناط الغذائية الصحية متاحًة وسهلة الوصول ومأمونة ومقبولة ثقافًيا من اجلميع، 

 من أجل حتسني النتائج الغذائية والتغذوية.ابلتايل البد من االستفادة منها و ظم الغذائية تاحة يف أحناء النُ مفرص 

 بدور، تضطلع والزراعة ابألغذية شكل أساسيب املعنية املتحدة األمم وكالة ابعتبارها والزراعة، األغذية منظمة إنو  -23
 يعرتف الغذائية ظمالنُ  على قائم �ج خالل من الغذائية ظمالنُ  حتسني طريق عن أشكاله جبميع التغذية سوء معاجلة يف رائد

 .الغذائي النظام منها تألفي اليت واملؤسسات القطاعات خمتلف يف والربامج السياسات بني ابلرتابط

 والزراعة األغذية منظمة تعمل التغذية، جمال يف والزراعة األغذية منظمة لعمل 2019 عام تقييم توصيات إىل استناداً و  -24
 اطواألمن الغذائية، الُنظمو  الغذاء، على القائمة الُنهج خالل من التغذية سوء أشكال كل  معاجلة وة إىلدعالو  حتديد على

 االستفادةو  الغذائية؛ ظمالنُ  جوانب مجيع يف املنظمة عمل لكيفية اإطارً  االسرتاتيجية مشروع ويوفر. 12الصحية الغذائية
 واحلراجة واملاشية احملاصيل إنتاج ويف منها، والتخلص وتسويقها فيها والتجارة وتوزيعها، وجتهيزها األغذية إنتاج يف خربهتا من

 الطوارئ حلاالت والتأهب األغذية وسالمة الزراعية واألعمال القيمة سلسال وتطوير املائية األحياء وتربية األمساك ديومصا
 .التغذية سوء أشكال مجيع ومنع التغذية لتعزيز والتغذية الصمود على القدرة وبناء

 بشأن الُنظم الغذائية للشعوب األصلية إعداد األدلة واستخدامها - ارابعً 
 على طرأ الذي التحول وجيهت يف تضطلع بدور رئيسي أن األصلية الشعوب لدى الغذائية الُنظم على ألدلةميكن ل -25

 تتحدث وهي الثقايف لتنوعل حامية وراعية األصلية الشعوبتعترب و . للطبيعة اواحرتامً  استدامة أكثر وجعلها الغذائية الُنظم
 ابلدً  90 يف يعيشون نسمة مليون 476 من أكثر متثل الشعوب األصليةو  العامل، يف متبقية لغة 7 000 أصل منلغة  4 000
 استدامة، ظمالنُ  أكثر من الغذائية هانُظم وتعترب. 13الشعوب خمتلف من نسمة 5 000 من أكثر إىل وينتمون مناطق، وسبع
 األصلية الشعوب إن. 14البيئة على احلفاظ مع السنني ملئات الطبيعة مع انسجام يف الغذاء قامت إبنتاج أ�ا حيث

                                                      
 ]اإلنكليزية ابللغة[ 119 ص روما، .التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية تقييم .2019 والزراعة األغذية منظمة  12
))www.fao.org/evaluation( الرخصة: SA 3.0 IGO-NC-CC BY. 

 العامل. نيويورك. األمم املتحدة. يف األصلية الشعوب حالة .2009األمم املتحدة.  13
 . العيش يف وائم مع الطبيعة: تقرير األمني العام. نيويورك، األمم املتحدة.2017األمم املتحدة.  14

http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
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 املناطق أفضل مع أراضيها طابقتت ما اوكثريً  العامل، مستوى على املتبقي 15البيولوجي التنوع من يف املائة 80 على الوصي هي
 .احملفوظة

 بضمان هلا وتسمح املمارسات، هذه توجه األصلية الشعوب تتبناها اليت العرفية الُنظمو  التقليدية رفااملع أن والواقع -26
 لشعوباب اخلاصة رفااملع نُظم أثبتت لقد. األحيان بعض يف كربى  بيئية تغريات مواجهة يف ورفاهها، وجودها استمرار
 وناألصلي سكانال عتمديو . والبيئة إلنسانإىل ا ابلنسبة ملوقعاب خاصةو  النتائج، حتقيق حنو وموجهة ديناميكية أ�ا األصلية
 من نوعها من الفريدة أراضيهم إدارة نظم على وكذلك الطبيعية، ومواردهم أسالفهم ألراضي اجلماعية احلقوق على والرعاة
 إجراءات إىل وحتتاج تتسارع األصلية الشعوب معارف فقدان سرعة أن املؤسف من ولكن. الغذائي وأمنهم رزقهم كسب  أجل

 .هااجتاه وعكس منها والتعلم عليها، للحفاظ عاجلة

أصبحت اآلن من بني فإ�ا كانت سائدة طيلة آالف السنني الغذائية اليت تتبناها الشعوب األصلية   الُنظمأن  عمو  -27
، وإعادة التوطني، لنزوح، واةالغذائية أتثراً بتغري املناخ، والصناعات االستخراجية، واإلنتاج احليواين والزراعة املكثف الُنظمأكثر 

وتغري استخدامات األراضي. وتشري البيا�ت املتاحة إىل أن انعدام األمن الغذائي يؤثر على السكان األصليني والرعاة، 
، مبعدل مرتفع إىل حد غري 16مليون شخص يفتقرون إىل األمن الغذائي 821بني من يوجد عدد كبري منهم ابلفعل  الذين

بني السكان األصليني، وخاصة املسنني وأصحاب املعارف التقليدية، إىل  18يؤدي ارتفاع خطر الوفيات دق. و 17متناسب
 ة ابلفعل.التعجيل بفقدان املعرفة التقليدية بسرعة كبري 
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