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يمكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر المستطاع من أثرها على البيئة 
  www.fao.org على وثائق أخرى على موقع المنظمةوتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن االطالع 

ND408/A 

A 

 الزراعة لجنة

 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 –سبتمبر/أيلول  28

 التحّول الزراعي وخطة العمل حول الغذاء في المناطق الحضرية

 

 موجز

في مناطق تقع على  المئةفي  85و اليوم في المناطق الحضرية من سّكان العالم المئةفي  55 يعيش
وبحلول عام  نسمة على األقل. 000 50ساعات من وسط مركز حضري فيه  3مسافة ال تتجاوز 

في المئة من  90في المئة، وستسجل نسبة  68 ، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن إلى2050
ستظل ،  2035وبحلول عام هذه الزيادة في المناطق الحضرية في البلدان ذات الدخل المنخفض.

، السكان ألف نسمة هي الفئة التي تحظى بأكبر نسبة من 300المدن التي يقل عدد سكانها عن 
وفي الوقت نفسه،  في المئة من إجمالي سكان المدن في العالم. 37مليار نسمة أو  2.08إجمالي  مع

مليار شخص،  2.8مليار و 2.5في المئة من سكان الريف، أو ما بين  85المئة و في 75سيعيش ما بين 
فإن التفاعل/المحور بين الريف والمدن الصغيرة سيشمل  بالقرب من المناطق الحضرية. ولذلك،

كبير منهم يعانون من جزء  سكان العالم، مع يفي المئة من إجمال 57مليار شخص، أو  4.9حوالي 
 الفقر وانعدام األمن الغذائي. وينطوي تطوير نظم غذائية مستدامة في تلك "المناطق الوظيفية"
على إمكانية الحدّ بشكل مستدام من الفقر وانعدام األمن الغذائي. وتقترح هذه الوثيقة تقييم هذا الواقع 

الزراعة والنظم الغذائية  معالم تشكيل الريفي الحضري ودور المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم في
إطار منظمة األغذية والزراعة بشأن خطة العمل  من منظور "المناطق الوظيفية". كما أنها تعرض

حول الغذاء في المناطق الحضرية لدعم السياسات والحوكمة وإجراءات النظم الغذائية وتوسيع 
 نطاقها في تلك المناطق الوظيفية.

http://www.fao.org/


COAG/2020/12  

 

 

2 

 المقترح اتخاذها من قبل اللجنةاإلجراءات 

 إن اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي:

  اإلقرار بأنه ينبغي أن تركز خطة عمل المنظمة حول الغذاء في المناطق الحضرية أكثر
على المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالنظر إلى دورها المهيمن في تحفيز الديناميكيات 

 التحول الزراعي المستدام.اإلقليمية الوظيفية في تعزيز 

 بالدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الحكومات دون الوطنية وحكومات المدن في  اإلقرار
تحفيز خطة عمل ديناميكية حول الغذاء في المناطق الحضرية لتحقيق هدف التنمية 

 والعديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى. 2المستدامة 

 ل الغذاء في المناطق الحضرية )الموسعة( في مبادرات تشجيع إدراج خطة العمل حو
 التحضيريةبيد"، ومبادرة "المدن الخضراء"، وفي العملية  مثل مبادرة العمل "يداً  المنظمة

 .2021النظم الغذائية لعام  حوللمؤتمر قمة األمم المتحدة 

  حول الغذاء الطلب إلى منظمة األغذية والزراعة دعم الحكومات في اعتماد خطة العمل
في المناطق الحضرية، وتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين وبين السلطات 

 النظم الغذائية وتسريع وتيرة تحولها. الوطنية والمحلية/الحضرية، لتحسين الكفاءة في

  تشجيع المنظمة على االستمرار في زيادة التعاون بين الوكاالت والشراكات مع مختلف
 ة لدعم خطة العمل حول الغذاء في المناطق الحضرية.أصحاب المصلح

 

 يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:
 

  Jamie Morrison السيد

 مدير شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية

  6251 5705 06 39+ الهاتف:
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 التحول الهيكلي والتحّضرمقدمة:  –أوالً 

في المئة في مناطق تقع  85و من سّكان العالم اليوم في المناطق الحضرية المئةفي  55يعيش  -1
نسمة على األقل. وبحلول عام  000 50ساعات من وسط مركز حضري فيه  3على مسافة ال تتجاوز 

في المئة من هذه  90في المئة، وستسجل نسبة  68، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن إلى 2050
طق الحضرية في البلدان ذات الدخل المنخفض، ال سيما في أفريقيا وآسيا. ويُعد الزيادة في المنا

ا من عملية أوسع للتحول التحّضر والدور المتزايد الذي تلعبه المدن في االقتصادات الوطنية جزءً 
 ا في تشكيل معالم المجتمعات واالقتصادات.الهيكلي الذي كان أساسيً 

إعادة تخصيص األنشطة االقتصادية عبر قطاعات نه عملية ويمكن فهم التحول الهيكلي على أ -2
 2،3وهو أحد السمات الرئيسة للنمو االقتصادي الحديث. 1واسعة من الزراعة والتصنيع والخدمات،

ويُعتبر التحول الزراعي أحد المكونات الرئيسية للتحول الهيكلي، وقد تم ربطه بالتحوالت من زراعة 
الكفاف إلى نظم اإلنتاج التجارية عالية التخصص. وقد سمحت الزيادات في اإلنتاجية الزراعية من 

الغذائية، ولكن خالل االبتكارات في التقنيات وممارسات اإلدارة بحدوث انخفاض في أسعار المواد 
ا بتحول اليد العاملة من القطاع الزراعي نحو وظائف التصنيع والخدمات في المناطق أيضً 

وتشكل التغييرات الهيكلية معالم تنظيم النظم الغذائية التي تضمن معالجة األغذية  4،5الحضرية.
 وتوزيعها على المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية.

ليات التحول الناجحة نتيجة لنمو اإلنتاجية الزراعية، وارتبطت بزيادات ا، كانت عموتاريخيً  -3
كبيرة في دخل الفرد، وانخفاض الفقر والجوع. غير أنه في العديد من البلدان في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى وجنوب آسيا )ولكن ليس فيهما فقط(، ارتبط النمو الناجح في الزراعة والتصنيع 

" الفقراء عن الزراعة منخفضة اإلنتاجية إلى خدمات غير رسمية بإقصاءالسريع "والتوسع الحضري 
وتؤدي العملية إلى تحويل الفقر من الريف إلى الحّضر  منخفضة اإلنتاجية في المناطق الحضرية.

  6دون تخفيض مستويات الفقر العام.

في المئة من اإلمدادات الغذائية العالمية. وتميل النظم الغذائية  70وتستهلك المدن اليوم بالفعل  -4
الحضرية إلى االعتماد على قاعدة ضيقة بشكل متزايد من الحبوب األساسية، فضالً عن زيادة 
استهالك األغذية من المصادر الحيوانية والزيوت والملح والسكر واألغذية المصنعة. وتنتشر السمنة 

كان المدن األغنى واألفقر على حد سواء، حيث يستهلك الفقراء أغذية مصنعة والوزن الزائد بين س
ا ما يحدث التوسع الحضري غير مكلفة وعالية السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية. وغالبً 

على حساب الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء )مثل إزالة الغابات( وخدمات النظم اإليكولوجية 
 ها )مثل التنوع البيولوجي(.التي توفر

وتعني الحصة الكبيرة من االستهالك الحضري في إجمالي استهالك األغذية أن التحوالت في  -5
ا في جميع أنحاء النظام ا إيجابيً النظم الغذائية الحضرية والطلب على األغذية يمكنها أن تحدث تغييرً 

ا في تسهيل ا أساسيً ة الحجم، أن تلعب دورً الغذائي. ويمكن للمدن، وال سيما المدن الصغيرة والمتوسط
، فضاء الريفي المحيط )المنطقة الوظيفية(التحول الزراعي الشامل والمستدام من خالل الروابط مع ال

وفي مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون 
عم هذه المناطق الوظيفية لتحسين سبل العيش وتعزيز قدرة لإلجراءات السياسية دور رئيسي في د

 الناس وقدرة النظم الغذائية الزراعية على الصمود.

                                                      
1  .Herrendorf, B., Rogerson, R. & Valentinyi, A. 2013. Growth and Structural Transformation. Working Paper 18996

National Bureau of Economic Research 
2 -pp. 247 , 63, issue 3,American Economic ReviewKuznets, S. 1973. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. 

58. 
3  Journal Economic Gollin, D., Jedwab, R. & Vollrath, D. 2016. Urbanization with and without industrialization.
4-9121-015-https://doi.org/10.1007/s1088770. [online]. –35 pp. ,21 Growth 
4  . WIDER Annual LectureManaging Structural Transformation: A Political Economy ApproachC. Timmer, Peter. 2014.  

018  Helsinki: UNU-WIDER. 
5  .transformation and poverty reduction: Eight new insightsAgriculture, structural Christiaensen, L. & Martin, W. 2018.  

416. Special Section: Agricultural Growth and Poverty Reduction. [online] -World Development 109, pp. 413
lddev.2018.05.027https://doi.org/10.1016/j.wor 

6  Population and DevelopmentRavallion, C. & Sangraula. 2007. New evidence on the urbanization of global poverty.  
Review, 33(4), pp. 667–701. 

https://doi.org/10.1007/s10887-015-9121-4
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.027
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وتقترح هذه الوثيقة تقييم هذه الحقائق الجديدة بين الريف والحضر ودور المدن الصغيرة  -6
لوظيفية". كما والمتوسطة الحجم في تشكيل معالم الزراعة والنظم الغذائية من منظور "المناطق ا

يقدم إطار منظمة األغذية والزراعة لخطة العمل حول الغذاء في المناطق الريفية كنقطة دخول 
للمنظمة لدعم إجراءات السياسات والتخطيط والحكومة النظم الغذائية في المناطق الوظيفية، وتوسيع 

 نطاقها.

 التحديات الريفية في وجهالنمو الحضري  –ا ثانيً 

كبير في ما يتعلق بكيفية تفاعل عمليات التحول الهيكلية والمكانية. وتصاحب زيادة يوجد تنوع  -7
سريعة في المدن الكبرى التحول الهيكلي في بعض البلدان )مثل كوريا الجنوبية والفلبين(، بينما يكون 

  7،8هناك نمو في المدن الثانوية والبلدان الريفية في بلدان أخرى )مثل تايلند(.

 000 500يقارب نصف سكان المدن في العالم في مستوطنات يقل عدد سكانها عن ويعيش ما  -8
نسمة. ويعيش واحد  000 300في المئة منهم في مستوطنات يقل عدد سكانها عن  41نسمة، بينما يقيم 

ماليين شخص. وفي  10مدينة كبرى تضم أكثر من  33المئة( في  في 12.5من كل ثمانية أشخاص )
حين أن بعض سكان الريف يعيشون في مناطق نامية في المناطق الريفية النائية )مناطق نائية وقليلة 

في المئة من  85و 75السكان(، فإن معظمهم يعيش بالقرب من مركز حضري. ويشمل ذلك ما بين 
، ستظل الفئة التي 2030مليار شخص. وفي عام  2.8مليار و 2.5سكان الريف في العالم، أو ما بين 

مليار  2.08ألف نسمة، بإجمالي  300تشمل أكبر نسبة من السكان هي المدن التي يقل عدد سكانها عن 
في المئة من إجمالي سكان الحضر في العالم. وإذا أخذنا بعين االعتبار التفاعل بين  37نسمة، أو 

ر بين الريف والمدن الصغيرة سيشمل فإن التفاعل/المحوالمستوطنات الريفية والحضرية الصغيرة، 
راجع على سبيل المثال، اإلطار  9في المئة من إجمال سكان العالم. 57مليار شخص، أو  4.9حوالي 

 (.2و 1والشكلين  1

م، ومع ذلك فإنهم يشكلون لفي المئة من إجمالي سكان العا 45.3ويشكل سكان الريف، اليوم،  -9
مليون شخص من فقراء الريف، يعيش  588المئة من الفقراء في العالم. ومن بين  في 70ما يقارب 

أغلبهم بالقرب من مركز حضري. وتظهر أبحاث البنك الدولي أن المدن الصغيرة تشهد معدالت فقر 
في المئة من جميع الفقراء في البلدات والمدن  56أعلى مقارنة بالمدن الكبيرة. وفي البرازيل، يعيش 

في المئة مقابل  10في المئة في المدن الكبرى؛ وفي كينيا،  15ة والمتوسطة الحجم، مقابل الصغير
في  1في المئة مقابل  41في المئة؛ وفي كازاخستان  1في المئة مقابل  15المئة؛ وفي تايلند،  في 8

عف معدل ألف نسمة ض 50المئة. وفي الهند، يبلغ معدل الفقر في المدن الصغيرة التي يقل عددها عن 
 الفقر في المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر.  

                                                      
7 The Role of the Missing  –Urban Transformation –, Y. 2014. Poverty Reduction During the RuralTodo, L. & Christiaensen 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X13002143. 58-, pp. 43 World Development, November 2014Middle,  
8  Haggblade, P. Hazell, & T.Otsuka, K. 2007. The rural industrial transition in East Asia: Influences and implications. In S.  

Reardon (Eds.), Transforming the rural nonfarm economy – Opportunities and threats in the developing world. Baltimore: 
John Hopkins University Press. 

 .ProspectsWorld Urbanisation .2018إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة.  9
/https://population.un.org/wup/Download 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X13002143#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X13002143#!
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X13002143
https://population.un.org/wup/Download/
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ا لمؤشر أهداف التنمية المستدامة وتؤكد البيانات بشأن انعدام األمن الغذائي أرقام الفقر: فوفقً  -10

انعدام األمن الغذائي، يزداد انتشار انعدام األمن الغذائي مع انخفاض حجم  المعاناة منلمقياس 
   10(.3التجمعات الحضرية. )الشكل 

                                                      
10  .Stamoulis K.G و.DiGiuseppe, S .2020 .وثيقة ستصدر . التحول االقتصادي واألمن الغذائي: المنظورات المكانية والجنسانية

التي ال تتوافق بالضرورة مع  Gallup. تشير تصنيفات مجموعات البلدان إلى تعريفات والزراعة، رومامنظمة األغذية ، اقريبً 
تعريفات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أو منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ولمزيد من المعلومات 

، منظمة األغذية والزراعة، ة األمن الغذائي والتغذية في العالم""حالحول مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي، راجع 
، للنتائج المتعلقة بانعدام األمن 2020و 2019والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي، طبعتي 

 الغذائي في المناطق الحضرية والريفية.

 : المدن الخفية في أفريقيا1اإلطار 

لقد كانت هناك زيادة مذهلة في عدد سكان المناطق الحضرية في إفريقيا: فقد ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية 
. وستستمر أفريقيا في تحقيق 1950مليون نسمة في عام  27، من 2015مليون نسمة في عام  567في أفريقيا إلى 

مليون شخص  950أسرع نمو حضري في العالم. وهذا يعني أنه خالل الثالثين سنة القادمة، ستضم مدن أفريقيا 
 إضافي.

ا لدراسة حديثة أجرتها غير أن البيانات الرسمية قد تخفي تطورات مهمة في توزيع التجمعات لحضرية. ووفقً 
في المئة من المناطق الحضرية في أفريقيا يقل عدد  97ميدان االقتصادي، فإن منظمة التعاون والتنمية في ال

" التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي Africapolisنسمة. ويكشف مشروع " 000 300سكانها عن 
التي تعتبر  المناطق ا عن وجود مئات التجمعات الحضرية لم يتم تسجيلها في اإلحصاءات الرسمية، فيأيضً 

للنظر، وال يتعلق فقط بالبلدات الصغيرة أو ضواحي المدن  تبشكل عام ريفية. وإن حجم هذه الظاهرة ملف
ا بالتجمعات من جميع األحجام. وتضم بعض هذه التجمعات أكثر من مليون نسمة. وفي األساس، الكبرى، بل أيضً 

ا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ق الريفية. ووفقً هناك توسع في التجمعات السكانية "في الموقع" في المناط
ا على التأثير الذي ال يزال يُعزى إلى ا أيضً االقتصادي، فإن "مدى التحضر في الموقع عبر أفريقيا يشكل تحديً 

ضعف( الهجرة الريفية في  النزوح الريفي والهجرة السكنية في دفع النمو الحضري". وفي الواقع، إن غياب )أو
عديد من المناطق الشديدة التأثر بالتحضر الحالية، هو الدافع وراء التجمعات الريفية. وبعبارة أخرى، هناك فشل ال

 في التحول االقتصادي الناجح الذي يثني المهاجرين الريفيين عن االنتقال إلى المدن.

OECD/SWAC. 2020.Africa's Urbanisation Dynamics 2020: Africapolis, Mapping a New Urban Geography. 
en-https://doi.org/10.1787/b6bccb81West African Studies. OECD Publishing. Paris.  

https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en
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 طريقة عمل جديدةمواجهة التحديات من خالل منظور المناطق الوظيفية:  –ا ثالثً 

يمكننا التفكير في المنطقة الحضرية الريفية الصغيرة، من منظور النظم الغذائية، على أنها  -11
 النظام الغذائي.مجال وظيفي تحدث فيه معظم إجراءات 

 .أوالً، تعيش غالبية مستهلكي المواد الغذائية في هذا المجال 

  ًا، يشمل هذا المجال الجزء األكبر من فقراء العالم وأولئك الذين يعانون من انعدام األمن ثاني
 الغذائي.

  ًا، يتم في هذا المجال إنتاج معظم األغذية، في حين أنه من المرجح أن صغار المزارعينثالث 
 األغذية المستهلكة. ا منكبيرً  اسيوفرون جزءً 

  ًا، تضم المراكز الحضرية الصغيرة مكونات مهمة للنظم الغذائية )الحكومات المحلية، رابع
والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمدخالت واألدوات، والخدمات اإلرشادية، 

جستية، والتجار والناقلين والمدخالت البيطرية، ومبيعات اآلالت وإصالحها، والخدمات اللو
الذين يربطون المزرعة بأسواق الجملة اإلقليمية أو الوطنية، ونسبة كبيرة من صناعات 

 تجهيز األغذية(.

  ًا، ا واجتماعيً ا واقتصاديً ا، يوفر هذا المجال قاعدة أوسع للسكان الفقراء للتنقل جسديً خامس
 11"وكخطوة أولى نحو الهجرة".

المساحات الريفية والحضرية في محور المدن الصغيرة الريفية أن ويعني القرب من  -12
اإلجراءات في "نظام األغذية الزراعية" لدعم رفاهية سكان الريف والحضر سيكون لها آثار غير 
مباشرة: ستؤثر إجراءات السياسات الحضرية )مثل دعم التغذية( على الزراعة والرفاه في الريف 

فيد التنمية الزراعية في المناطق الريفية من اقتصادات التكتالت والعكس صحيح. ويمكن أن تست
والخدمات المقدمة في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تؤدي إلى انخفاض في األسعار وتحسين 

ا للعمل غير الزراعي، بما ا فرصً الوصول إلى الغذاء والتغذية. وعالوة على ذلك، تضم المنطقة أيضً 
 قة وإدارة الموارد الطبيعية.في ذلك السياحة والطا

ومع ذلك هناك بعض التحذيرات الهامة. وبطبيعة الحال، تتجاوز أنشطة النظم الغذائية في  -13
العالم محور المدينة الريفية الصغيرة. ويعد النمو الحضري في المدن الكبرى من النقاط االستراتيجية 

هي خط المواجهة في النظم الغذائية في لتوسيع السوق الزراعية. ومع ذلك، فإن المناطق الوظيفية 
التفاعالت في هذه "المناطق  العالم وتشكل نقاط تأثير شديدة للفقر وانعدام األمن الغذائي في العالم. وإن

الوظيفية" ديناميكية، وهي تتغير مع معدل التحضر، كما هو الحال بالنسبة للزراعة والنظم الغذائية. 
اطق الوظيفية إلى اتجاه مجموعة متكاملة من السياسات واالستثمارات ويشير القرب والتفاعل في المن

تعزز النمو الشامل في كل من األجزاء الريفية والحضرية من النظم الغذائية، وأن  التي يمكن أن
ا أن تعالج المفاضالت المحتملة مثل تلك المتعلقة تستغل التآزر والحلول المفيدة للجميع، ولكن أيضً 

ا من ا، تم دمج المناطق الوظيفية الريفية الحضرية جيدً ستخدام المستدام للموارد. وأخيرً بالبيئة واال
الناحية االقتصادية واالجتماعية، ولكن ليس في نظم الحوكمة الخاصة بها. وعلى سبيل المثال، يمكن 

وتجدر  ا من نفس المنطقة الوظيفية.أن تكون ثالث أو أربع أو ست مقاطعات أو بلديات مختلفة جزءً 
اإلشارة إلى أن هناك تحٍد مهم يتمثل في المنصات أو اآلليات المناسبة للتغلب على الصوامع والتنافس 

 على الموارد.

 تحويل النظم الغذائية والزراعة في المناطق الوظيفية: –ا رابعً 
 التداعيات بالنسبة لخطة عمل المنظمة حول الغذاء في المناطق الحضرية 

، إطار المنظمة لخطة العمل حول الغذاء في 2019أطلقت منظمة األغذية والزراعة، في عام  -14
استراتيجية مؤسسية  ويشكل "اإلطار" في روما ونيويورك. 12المناطق الحضرية )خطة العمل(

                                                      
11 , J. & Kanbur, R. 2017. Why Secondary Towns Can Be Important for Poverty Bert I., Christiaensen, L., De Weerdt 

Reduction. A Migrant’s Perspective, World Bank [online]. Policy Research Working Paper 8193, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/788721505317450769/pdf/WPS8193.pdf 

12  http://www.fao.org/3/CA3143EN/ca3143en.pdf  

http://documents.worldbank.org/curated/en/788721505317450769/pdf/WPS8193.pdf
http://www.fao.org/3/CA3143EN/ca3143en.pdf
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للمنظمة لالستجابة لمطالب تنفيذ خطة العمل الحضرية الجديدة من خالل ضمان نظم غذائية مرنة 
دة. وتستفيد خطة العمل في المقام األول من اإلجراءات الحكومية دون الوطنية والمحلية، وتغذية جي

وتستند إلى اإلجراءات والمبادرات الوطنية الحالية وتضيف إلى قيمتها. وتوجه خطة العمل 
اإلجراءات المتكاملة عبر مختلف القطاعات وبين مختلف الجهات الفاعلة وعلى شتى المستويات 

ا من خالل استراتيجيات الحلول القائمة على ا منهجيً ، وتكسر الصوامع بينها وتعزز نهجً الحكومية
 المكان.

)التمكين والتنفيذ  3Eوتعمل خطة العمل من خالل سبعة مجاالت دعم شاملة تشكل نهج  -15
تمكين  (1)والتوسيع( الذي تساعد فيه منظمة األغذية والزراعة، مع الشركاء، الحكومات على ما يلي: 

إنشاء بيئة سياسات قائمة على األدلة تؤدي إلى زيادة االستثمار الفعال من خالل القوانين واللوائح 
تنفيذ إجراءات، مثل إجراءات  (2)(؛ و2و 1والحوكمة وتمكين المؤسسات )مجاال الدعم الشامالن 

بينها سالسل  مور منتعزيز النظم الغذائية المستدامة الخاصة بالسياقات المحددة، من خالل عدة أ
إمدادات أقصر، وخطط الحماية االجتماعية، والمشتريات الغذائية العاملة الشاملة، وتجارة األغذية 
الصحية بالتجزئة، وتحسين الوصول إلى المساحات الخضراء، والحد من الفاقد والمهدر من األغذية 

اإلطار، في الدور الديناميكي الذي (. ويتم النظر، في مثل هذا 6و 5و 4و 3)مجاالت الدعم الشاملة 
خالل تبادل المعلومات بين  توسيع نطاق الممارسات الجيدة من( 3)و ؛تلعبه المدن والبلدان الصغيرة

المدن ودعم التنفيذ من خالل التعاون في ما بين بلدان الجنوب، وبين الشمال والجنوب، والتعاون 
ة داخل البلدان وعلى الصعيد الدولي )مجال الدعم الثالثي. ويتمثل الهدف في خلق تأثيرات متعاقب

 (. 7الشامل 

والبلدات الحضرية المتوسطة  المدنا في مدن مختلفة )بما في ذلك ويتم تنفيذ خطة العمل حاليً  -16
ا، وتتكون من مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع بلدً  20أكثر من  والصغيرة الحجم( في

وتنفيذها بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة: المجتمع المدني، والمبادرات التي تم وضعها 
واألوساط األكاديمية، ووكاالت األمم المتحدة، والوكاالت الدولية، وشبكات المدن، والهيئات العامة 

 والخاصة ذات الصلة.

وتتمثل إحدى الخطوات األساسية في دعم "نهج المناطق الوظيفية" في الحصول على فهم  -17
فة وهيكل الزراعة والنظم الغذائية. وستعزز زيادة الوعي وإنتاج المعلومات والمعرفة أفضل لوظي

 من قدرات الحكومات المحلية و"الجهات الفاعلة" األخرى على اتخاذ اإلجراءات السياسية.

ويمكن للمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تؤثر على الزراعة المحلية من خالل ارتباط  -18
لريفية النائية من خالل تعزيز العرض والطلب على األغذية المحلية )خاصة أقوى مع المناطق ا

بالنسبة للمزارعين األسريين والمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة(، وسالسل اإلمدادات 
المزرعة  األقصر، والحفاظ على )أو خلق( التنوع في سلسلة اإلمدادات الغذائية وقنوات توزيعها )من

 إلى المائدة(.

تتمثل إحدى نقاط الدخول المهمة في توعية المستهلكين بأهمية النظم الغذائية المستدامة و -19
والمغذية، وتنفيذ األدوات المناسبة لضمان استدامتها وسهولة الوصول إليها )بما في ذلك التسعير، 

ا ورً ذلك(. وقد تلعب المشتريات العامة د إلى ووضع بطاقات التوسيم، والمؤشرات الجغرافية، وما
 (.2ا )اإلطار مهمً 
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إعطاء المزيد من االعتراف والمساحة لهذه المناطق الريفية الحضرية الصغيرة من ويجب  -20
خالل االستفادة من خطة العمل حول الغذاء في المناطق الحضرية. وتحتاج هذه المدن الصغيرة 
والبلدات أو المناطق الريفية األصغر منها إلى دعم مخصص للمشاركة في المنتديات اإلقليمية 

 ع خطط العمل.والعالمية لوض

ويتم توطيد الروابط بين المدن والبلدات الصغيرة و"مناطق التجمع" الزراعية الخاصة بها من  -21
خالل البنية التحتية والسياسات التي تربط المنتجين بالمجهزين في الصناعات الزراعية والخدمات 

هذا النهج إيجاد ممرات اإلضافية، والقطاعات األخرى في سلسلة القيمة الغذائية. ومن األمثلة على 
زراعية، التي تربط مناطق اإلنتاج بالمراكز الحضرية الصغيرة. ويتمثل التحدي في اجتذاب 

 االستثمارات لخلق فرص عمل داخل المنطقة الوظيفية. 

ويمكن للمدن الصغيرة والمناطق المحيطة بها أن تكون مراكز لالبتكار، وبالتالي أن تحفز  -22
الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز العمالة. وستؤدي  ية وغيرإنشاء المشاريع الزراع

تكنولوجية وريادية تلبي، من بين والشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى إنشاء نظم إيكولوجية 
أمور أخرى، الطلبات المتزايدة على تضمين المنتجات والخدمات العضوية والزراعية اإليكولوجية 

 (.3)اإلطار 

 : اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة العضوية في نونثابوري3اإلطار 

نسمة. ونظًرا لقربها  000 25كلم من بانكوك، ويبلغ عدد سكانها أكثر من  20تقع بلدية نونثابوري على بعد 
، أطلقت المدينة مشروع اإلدارة المستدامة 2001ا منها. وفي عام منطقة بانكوك الحضرية، فإنها تعتبر جزءً  من

للنفايات الصلبة العضوية، وبنت مصنع للتسميد، ووضعت خطة متكاملة إلدارة النفايات قدمت الجمع المتباين 
طنًا من  340)رطبة/جافة( من منتجي النفايات العضوية الرئيسيين مثل األسواق والمطاعم والفنادق. ومن بين 

في المئة منها هي نفايات عضوية، ويتلقى المصنع في  40ولدة يوميًا في المدينة، أكثر من النفايات الصلبة الم
أطنان من األسمدة العضوية شهريًا. ويباع السماد للمزارعين القريبين  5ا، وينتج أمتار مكعبة يوميً  6المتوسط 

 يد دلتا نهر تشاو فرايا. بسعر مناسب. وقد ساهمت هذه المبادرة في تقليل تلوث مصادر المياه، وبالتحد

west-eu-http://assets.fsnforum.fao.org.s3-متاح على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:
amazonaws.com/public/discussions/contributions/CityRegionFoodSystems_Online Final.pdf.1 

 االستفادة من المشتريات العامة لألغذية لدعم التحول الزراعي: 2اإلطار 

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لبرنامج المشتريات العامة لألغذية في أن بإمكانه تحديد المواد الغذائية التي 
تسليمها وتخزينها وإعدادها، وكيف سيتم سيتم شراؤها، وكيف سيتم إنتاجها، ومن سينتجها، وكيف سيتم 

إدارة المهدر منها. وبشكل ملموس، يمكن أن يعزز برنامج المشتريات العامة لألغذية ما يلي: أغذية مغذية 
ا؛ وإنتاج عضوي أو إيكولوجي زراعي من شأنه تقليل انبعاثات غازات االحتباس وصحية ومناسبة ثقافيً 

الزراعي؛ ومشاركة صغار المزارعين والشباب والنساء والسكان  الحراري وتعزيز التنوع البيولوجي
 ا.  األصليين، وأن تتم معالجة هذه األغذية وتوزيعها محليً 

وبالتالي، تمثل المشتريات العامة لألغذية أداة مهمة لتعزيز المناطق الوظيفية من خالل تفضيل اإلمدادات 
 ق فرص للعمل وتوليد الدخل.المحلية وسالسل اإلمدادات المحلية، وبالتالي خل

Swensson, L.F.J. & Tartanac, F. 2020. Public food procurement for sustainable diets and food systems: 
The role of the regulatory framework. Global Food Security 25 (2020). 

لتعزيز الروابط بين الريف والحضر لنظم برنامج نهج نظام األغذية في المدن، منظمة األغذية والزراعة. 
cities-for-action/food-http://www.fao.org/in-غذائية قادرة على الصمود )بدون تاريخ(.

/programme/pilotcities/medellin/en 

http://assets.fsnforum.fao.org.s3-eu-west-1.amazonaws.com/public/discussions/contributions/CityRegionFoodSystems_Online%20Final.pdf
http://assets.fsnforum.fao.org.s3-eu-west-1.amazonaws.com/public/discussions/contributions/CityRegionFoodSystems_Online%20Final.pdf
http://assets.fsnforum.fao.org.s3-eu-west-1.amazonaws.com/public/discussions/contributions/CityRegionFoodSystems_Online%20Final.pdf
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/pilotcities/medellin/en/
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/pilotcities/medellin/en/
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/pilotcities/medellin/en/
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تحتاج مخططات الحوكمة إلى دعم عمل النظم الغذائية عبر الحدود السياسية واإلدارية من  -23
خالل تنسيق أفضل بين العديد من الحكومات المحلية في نفس المنطقة الوظيفية، وتنسيق أفضل بين 

 (.4النظام الغذائي )اإلطار  منوكالء السوق في األجزاء الريفية والحضرية 

وتنسيق االستثمارات ا في تحديد ا رئيسيً ويمكن للتحالفات بين الحكومات المحلية أن تؤدي دورً  -24
ضمان أن تكون  اتساهم في تحقيق التنمية اإلقليمية المتكاملة. ومن الضروري أيضً  التي من شأنها أن

 (.5العمليات شاملة وتشاركية وليست تنافسية ومجحفة )اإلطار 

ما الذي يمكن فعله لتعزيز الروابط بين خطة العمل حول الغذاء في المناطق الحضرية  -25
من خالل  "ا بيديدً "استراتيجيات الحدّ من الفقر في مبادرة العمل  منظمة األخرى؟ تعتبرومبادرات ال

تطوير سلسلة القيمة، وإدماج الفقراء، وتعبئة الموارد، وتنمية االستثمار، من األمور الحاسمة لخطة 
، التي تعتمد العمل. ويجب أن تستجيب النظم الغذائية لنمو المدن والتحول المتزامن لألنظمة الغذائية

 على الروابط الريفية الحضرية وتأثيرها على سلوك المستهلك.

وستعمل مبادرة المدن الخضراء للمنظمة على تحسين سبل عيش ورفاهية سكان المناطق  -26
مدينة حول العالم، لضمان الحصول على األغذية الصحية  000 1 الحضرية وشبه الحضرية في

وجه الصدمات الخارجية، والمساهمة  والمغذية، وتعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود في
في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وستتمتع الحكومات والمجتمعات المحلية بالقدرة على 

اءات وخطط استثمار خاصة بالسياقات المحددة، من أجل تصميم تطوير وتنفيذ استراتيجيات وإجر
على الصمود، ولضمان توسيع  ةوإدارة البنية التحتية الخضراء المتعددة الوظائف بشكل مستدام وقادر

 : حوكمة األغذية في مقاطعة كيسومو الريفية الحضرية في كينيا4اإلطار 

نسمة  000 400، بدأت مقاطعة كيسوم )بما في ذلك مدينة كيسومو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2019في عام 
نسمة( عملية إنشاء  000 715عدد سكانها ، التي يبلغ يوالمناطق الريفية أهيرو، ومهوروني، ونياكاتش، وسيم

آلية لحوكمة األغذية متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة، بهدف تعزيز الروابط الحضرية الريفية داخل 
الخط الرفيع الموجود بين المساحات الحضرية وشبه المقاطعة. وهذه المدينة الثانوية في كينيا هي مثال على 

المدينة  الحضرية والريفية، حيث تتجلى الروابط الحضرية الريفية من خالل تدفق األشخاص المتجهين للعمل في
وهم مقيمون في المناطق الريفية، وتدفق المدخالت الزراعية من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وتدفق 

لغذائية )مثل األرز ومنتجات األلبان والدواجن والفواكه والخضروات( من المناطق الريفية إلى المنتجات ا
المدينة. وتعمل آلية حوكمة األغذية على فهم الفجوات في النظم الغذائية ووضع استراتيجية للنظم الغذائية بهدف 

 لعمل.تقصير سالسل اإلمدادات، وتعزيز األغذية األصلية المحلية، وخلق فرص ا

 

 والمدن والبلدات الصغيرة 19-: كوفيد5اإلطار 

وعمليات اإلغالق المرتبطة بها على هشاشة نظمنا الغذائية. وأدت عمليات اإلغالق  19-أكدت جائحة كوفيد
إلى تقييد حصول الفقراء على أجور يومية، وتوقف برامج التغذية المدرسية، بينما ارتفعت أسعار المواد 

صيرة على أنهما الغذائية في العديد من المواقع. ويُنظر إلى اإلنتاج الغذائي المحلي وسالسل اإلمدادات الق
عاملين رئيسيين في منع النقص المحتمل بسبب قربهما إلى نقاط إنتاج األغذية واستهالكها. وفي أبريل/نيسان 

ا لفهم كيفية استجابة البلديات بشكل أفضل لضمان عمل النظم ، أجرت منظمة األغذية والزراعة استبيانً 2020
)بما في ذلك المدن الكبيرة والمتوسطة  860ين البالغ عددهم . ومن بين المجيب19-الغذائية خالل جائحة كوفيد

نسمة( قد شهدت التنقل الرئيسي  000 300الحجم والصغيرة وكذلك القرى(، يبدو أن البلدات الصغيرة )أقل من 
 لسكان الحضر إلى المناطق الريفية أثناء عمليات اإلغالق، مما يشكل أساس "النفاذية" داخل المنطقة.

ا مع "توجيه" سالسل اإلمدادات الغذائية نحو المدن الكبيرة. ويشير ذلك إلى الجهود وحظ نقص أيضً غير أنه ل
 المبذولة لتحسين ربط اقتصادات األغذية اإلقليمية من أجل تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات. 

 



COAG/2020/12  

 

 

12 

وقادرة على  ،نطاق التقنيات واالبتكارات واالستثمارات الخضراء نحو نظم غذائية حضرية مستدامة
 ي االعتبار االقتصاد الدائري.  تأخذ ف ،وشاملة ،الصمود


