
August 2018 COAG/2018/4/Rev.1 
 

   

  السريعة؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة 
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

  www.fao.org املنظمة:موقع وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
 
MX349 Rev.1/A 

A 

 

 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  1-5روما، 

 النظم الغذائية المستدامة
 

 موجز
لالستفادة من و سيكون لتطوير النظم الغذائية املستدامة أمهية حامسة يف حتقيق معظم أهداف التنمية املستدامة.  

اتباع �ج أكثر تكامالً  إىل الوثيقةيحها النظم الغذائية والتصدي للتحديات العديدة اليت تطرحها، تدعو تتالفرص اليت 
لتشخيص املعوقات الرئيسية وتصميم وتنفيذ سياسة فعالة، وأطر تنظيمية ومؤسسية حلفز إجراءات واستثمارات أصحاب 

 ة املناسبة.حاملصل
 بأن اتباع �ج شامل لتطوير النظم الغذائية قد ال يكون واقعيا يف مجيع السياقات نظراً للنقص احلايل الوثيقة وتقر 

ة يف النظم حفز مستويات وأنواع استثمار مناسب ما خيص ، يفمثال، طروحةيف املوارد والقدرات، حيث توضح التحديات امل
ن يقوم هبا غذائية، حيث ال تشدد على األدوار اليت ميكن أالنظم لااإلجراءات الالزمة لتعزيز �ج  الوثيقةالغذائية. مث حتدد 

أيضا على أمهية حتسني تنسيق إجراءاهتا على حنو ملحوظ. وتويل منظمة األغذية خمتلف أصحاب املصلحة فقط ولكن 
السرتاتيجي، غذائية من خالل اإلطار االنظم لاوالزراعة األولوية لدعم البلدان األعضاء بغية تعزيز قدراهتا على اعتماد �ج 

 .أصحاب املصلحة املتعددين مع الرتكيز بوجه خاص على التسليم من خالل الشراكات االسرتاتيجية ومنصات
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
أن تعرتف باحلاجة إىل اتباع �ج أكثر تكامًال، ومتعدد أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة للتصــــــــــدي للتحديات املعقدة  •

 خيص تطوير النظام الغذائي؛ ما يف
احلكومات يف اعتماد �ج نظم غذائية مســــــــــــــتدامة من خالل تعزيز أن تطلب إىل منظمة األغذية والزراعة دعم و  •

  ؛القدرات يف جمال تصميم وتنفيذ السياسات واللوائح التنظيمية املواتية
 أن تطلب إىل منظمة األغذية والزراعة مواصـــــــلة دعم وتعزيز الشـــــــراكات والربامج االســـــــرتاتيجية، ال ســـــــيما إطارو  •

 ؛ نيستهالك واإلنتاج املستدامالعشري للربامج املتعلقة باال العمل



COAG/2018/4/Rev.1 2 

 

ا بني م ا مع مبادئ إصالح األمم املتحدة، تشجع منظمة األغذية والزراعة على مواصلة زيادة التعاون يفومتشيً  •
 .الوكاالت يف دعم تطوير النظام الغذائي املستدام

 لوثيقة إىل:حمتوى هذه ا وميكن توجيه االستفسارات بشأن
Jamie Morrison 

 الربنامج االسرتاتيجيقائد 
  )4(الربنامج االسرتاتيجي ية الغذائنظم البرنامج 

 56251اهلاتف: 
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 مقدمة -أوالً 
 
واسعة من االجتاهات والقوى املرتابطة التطورات األخرية يف النظم الغذائية. ومع عدد السكان املقدر  تدفع جمموعة -1

يف  50أصبح العامل يتسم بتزايد العوملة والتوسع احلضري. ويعيش ما يقرب من ، 1 2050 ممليار نسمة يف عا 8.9أن يبلغ 
املائة من جمموع سكان العامل اآلن يف املناطق احلضرية. وحىت يف البلدان اليت تضم أعدادا كبرية من سكان الريف، تليب 

السنوات الثالثني املاضية، ازداد حجم  خاللو . 2أسواق األغذية يف املقام األول الطلب على األغذية يف املناطق احلضرية
الزيادة يف جنوب شرق  بلغتيف املائة، يف حني  800الغذاء املتدفق من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية يف أفريقيا بنسبة 

ىل ظهور ى إ. وشهدت العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل منوًا اقتصاديًا قويًا أد3يف املائة 1000آسيا حوايل 
. ومع ذلك، يف حني أن 20304و 2009ما بني عامي  ضعاف"طبقة وسطى عاملية" يتوقع أن يزيد حجمها إىل ثالثة أ

الطلب على األغذية من الطبقة املتوسطة يف العديد من املناطق يتم تلبيته بشكل متزايد من خالل سالسل اإلمداد العاملية 
ناة رئيسية يعتمدون على األسواق التقليدية غري الرمسية كق يةاحلضر املناطق وأنظمة التوزيع على نطاق واسع، ال يزال فقراء 

. وكان االبتكار التكنولوجي السريع قوة دافعة رئيسية أخرى لتشكيل اإلنتاجية والقدرة التنافسية للنظم 5الغذائيلإلمداد 
 .6الغذائية

 
وقد خلقت هذه االجتاهات فرصاً هائلة، حيث تتمتع النظم الغذائية األكثر كفاءة بإمكانيات كبرية لدعم النمو  -2

ملساعدة لتلبية الطلب املتغري للمستهلكني، وعند القيام بذلك او زرعة وخارجها، االقتصادي، وحتسني فرص العمل داخل امل
يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية. ومع ذلك، فقد أدت أيًضا إىل حتديات وخالفات معقدة، مع وجود عواقب واسعة 

كني، مما أدى إىل يف أذواق املستهلتحوالت لالنطاق على مستقبل األمن الغذائي والتغذية. وقد استجابت النظم الغذائية ل
حصص أكرب من املواد الغذائية ذات املصادر احليوانية واجملهزة ذات السعرات احلرارية واحملتوى الغذائي غري الكايف يف 

 . وقد أدى تزايد تركيز السوق واحلاجة7الوجبات الغذائية، مما قد يسهم يف زيادة كبرية يف مستويات الوزن الزائد والسمنة
ى عوائق جديدة أمام وصول املزارعني األسريني ومنتجي األغذية عل وضعسوق عاملية أكثر تكامًال إىل فائدة إىل اإلنتاج ل

. كما 8نطاق صغري الذين جيدون صعوبة يف تلبية متطلبات املشرتين من حيث توحيد املنتجات واتساقها والعرض املنتظم
ال ، يف حني أن زيادة ترابطها ميكن أن تزيد من خطر االنتقهدر األغذيةزيد من أدت التطورات يف النظم الغذائية إىل امل

                                                      
، االســــــتنتاجات الرئيســــــية واجلداول 2017. التوقعات الســــــكانية يف العامل: تنقيح عام UNDESA ،(2017إدارة الشــــــؤون االقتصــــــادية واالجتماعية (  1

 األوَّلية. نيويورك.
  . حالة األغذية والزراعة: االستفادة من النظم الغذائية لتحقيق التحول الريفي الشامل. روما.2017منظمة األغذية والزراعة.   2
3  2016Reardon and Zilberman,   
4  OECD. 2012. An emerging middle class. Paris . 
  . حالة األغذية والزراعة: نظم أغذية لتغذية أفضل. روما.2013 منظمة األغذية والزراعة.  5
 االجتاهات والتحديات. روما. -مستقبل األغذية والزراعة . 2017منظمة األغذية والزراعة.   6
7  processed food markets and the nutrition transition in -2016. Food systems transformations, ultraBaker, P. and S. Friel. 

Asia. Globalization and Health  
8  WIDER Annual Lecture 18. -Timmer, P. 2014. Managing structural transformation: A political economy approach. UNU

Helsinki, UNU-WIDER 
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. كما أثريت شواغل بشأن مسامهتها الكبرية 9السريع لألمراض املنقولة بواسطة األغذية واملخاطر الصحية املرتبطة باألغذية
 .10ارد األراضي واملياهيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور مو 

 
ولذلك سيكون تطوير النظم الغذائية يف املستقبل حموريًا لتحديد ما إذا كان قد مت حتقيق العديد من أهداف  -3

التنمية املستدامة السبعة عشر، وهل ميكن القضاء على اجلوع، وحتسني الصحة والرفاهية، وتعزيز اإلنتاج واالستهالك األكثر 
إنتاج األغذية  من املتوقع أن يزداد فيه عمل الالئق والتوظيف، وتعزيز اإلشراف على البيئة. ويف عاملمسؤولية، وضمان ال

، وحيث تتزايد الضغوط على قاعدة املوارد الطبيعية، وتتفاقم بسبب تغري املناخ، 2050حبلول عام  يف املائة تقريًبا 50بنسبة 
حلايل لتطوير والريفية وداخلها، وتتزايد الصراعات واهلجرة، يعترب تغيري املسار اوتتزايد عدم املساواة بني اجملتمعات احلضرية 

 النظام الغذائي أمرا ضروريا.
 
، اعتمد مفهوم النظم الغذائية املستدامة وجرت بلورة القيود املفروضة على تطوير النظام الغذائي الوثيقةيف هذه و  -4

لوبة ملعاجلة هذه القيود، ودور املنظمة يف دعم البلدان العتماد �ج قائم املستدام. وجرى فحص اإلجراءات املنسقة املط
على نظام غذائي مستدام يف دعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وختتتم بسلسلة من االعتبارات اخلاصة 

 باللجنة.
 

 ما هو تطوير النظام الغذائي المستدام؟ -اثانيً 
 
تشمل النظم الغذائية اجملموعة الكاملة من اجلهات الفاعلة وأنشطتها املرتابطة اليت تشارك يف إنتاج املنتجات  -5

الغذائية اليت تنشأ من الزراعة أو الغابات أو مصايد األمساك وجتميعها وجتهيزها وتوزيعها واستهالكها والتخلص منها؛ 
. 11 تندرج فيها، والبيئات االقتصادية واجملتمعية والطبيعية األوسع اليتهمتنع أوإىل تغيري هذه النظم واملؤسسات اليت تبادر 

ويعترب نظام غذائي مستداما إذا كان ميكنه توفري األمن الغذائي والتغذية مع ضمان عدم املساس باألسس االقتصادية 
 .12واالجتماعية والبيئية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ألجيال املستقبل

 
النتائج  متيل إىل الرتكيز على األبعاد الفردية لالستدامة مثل التدهور البيئي أو الغذائيةنظم الكانت التدخالت يف و  -6

الغذائية السيئة لدى الفئات الضعيفة. ومع ذلك، يف العديد من احلاالت، ستكون هناك قيود ملزمة متعددة حتتاج إىل 
الدقيقة أو  د ال تتحسن النتائج السلبية املرتبطة بالتغذية مثل نقص املغذياتاملعاجلة يف وقت واحد. فعلى سبيل املثال، ق

زيادة الوزن والسمنة من خالل تدخالت مثل توسيم األغذية أو التوعية التغذوية وحدها. وقد تعتمد أيضا على عوامل 
التحتية  أو توافر البىن ء أغذية أكثر تغذية؛أخرى حتتاج إىل املعاجلة مثل الظروف اليت حتدد املداخيل والقدرة املرتتبة على شرا

 لتسهيل التخزين الكايف للغذاء واحلفاظ على املغذيات؛ أو حىت اسرتاتيجية البلد يف جتارة األغذية.
                                                      

ات "مستقبل األغذية والزراعة: االجتاه . اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود. الفصل السادس ضمن2017منظمة األغذية والزراعة.   9
  .والتحديات". منظمة األغذية والزراعة، روما

10  ging food systems: Implications for food security and Hahn Nguyen, Morrison, J and D. Neven. 2018, forthcoming. Chan
nutrition. In: Sustainable Food and Agriculture. Elsevier. 

 . حالة األغذية والزراعة: نظم أغذية لتغذية أفضل. روما2013مقتبس من منظمة األغذية والزراعة   11
. الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة. تقرير فريق اخلرباء 2014اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية فريق   12

 . روما.8الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي. التقرير رقم 
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ويدعو هذا بوجه عام إىل تبين �ج النظم لتطبيق التدخالت املتكاملة عرب قطاعات متعددة مبا يف ذلك الزراعة  -7

من و والتعليم، بدًال من سلسلة من التدخالت الفردية يف قطاع واحد.  يةاألمساك والتجارة والصحة واملال والغابات ومصايد
خالل النظر إىل النظام ككل، ميكن تعزيز تعاون أكثر فعالية وأفضل تنسيقا بني خمتلف القطاعات والتخصصات خللق 

موعة أوسع من األطراف من قبل جم اتذائية التزاًما واختاذ إجراءالتآزر والتوازن يف املقايضات. وسيتطلب تبين �ج النظم الغ
 املعنية، حملًيا ووطًنا ودولًيا.

 
 ما الذي يعيق تطوير النظام الغذائي المستدام؟ -اثالثً 

 
يتم حتديد حجم ونوع االستثمار يف النظم الغذائية إىل حد كبري من خالل قرارات اجلهات الفاعلة يف القطاع  -8

والقرارات اليت تستجيب وتشكل فرص السوق الناشئة عن تغري متطلبات املستهلكني. ويف حني شهد االستثمار اخلاص، 
يف أنشطة التجهيز والتوزيع يف مرحلة ما بعد اإلنتاج تطورًا سريعًا واخرتاقا للنظم الغذائية احلديثة يف العديد من البلدان، 

سني اجلودة مية كافياً لتشجيع التحول حنو النظم الغذائية اليت تعمل على حتيكن مستوى االستثمار يف بعض البلدان النا مل
يف املناطق اليت كانت فيها االستثمارات  الغذائية واالستدامة البيئية مع االستفادة من مكاسب الكفاءة. وإضافة إىل ذلك،

ظم غذائية شاملة ان غري متوافقة مع تطوير نيف النظم الغذائية احلديثة كبرية، كانت أنواع االستثمارات يف كثري من األحي
ومستدامة. ولذلك، فإن التحدي الرئيسي هو ضمان أن يكون االستثمار مناسًبا لدفع تطوير نظام غذائي ديناميكي، كما 

 .13تعزيز نظم شاملة ومستدامة مبيزةأنه يتمتع 
 
تعترب سياسات القطاع العام، واللوائح وتوفري املنافع العامة مثل البىن التحتية للطرق، حافزا أساسيا، إن مل تكن و  -9

ية عالية املخاطر بسبب الزراع الغذائيةنظم الشرطا مسبقا الستثمار القطاع اخلاص املناسب. وغالباً ما تعترب االستثمارات يف 
 ف االقتصاد الكلي غري املستقرة. وتتفاقم هذه املخاطر يف سياقات تتسم بضعفتقلبات الطقس وعوامل أخرى مثل ظرو 

 سيادة القانون، أو لديها جمال تنظيمي غري واضح، أو حيث تنعدم املنافع العامة.
 

وال توفر الُنهج التقليدية لتصميم وتنفيذ أطر السياسات الغذائية والتنظيمية بالضرورة حوافز لالستثمارات يف  -10
تنمية الشاملة واملستدامة للنظم الغذائية. فعلى سبيل املثال، قد تقتضي االسرتاتيجيات الرامية إىل تشجيع احلد من هدر ال

" أو بشأن التربعات اإللزامية الصالحية انتهاء ريختااألغذية، جمموعة من التدابري ترتاوح بني حتسني التشريعات بشأن "
التجهيز ى، أو حتسني توعية املستهلكني، أو االستثمارات يف البىن التحتية اخلاصة ببفائض األغذية من قبل املتاجر الكرب 

 والتوزيع. وهذا يتطلب حتسني اإلجراءات عرب الوزارات املعنية.
  

                                                      
13  ., Bianchi, E., Bowyer, C., Vos, R. and L. Wellesley. 2018, forthcoming. Redirecting investment for a global Morrison, J

food system that is sustainable and promotes healthy diets) موجز أعد لفريق العمل .T20.املعين باألمن الغذائي والزراعة املستدامة ( 
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باإلضافة إىل املعوقات على املستويني احمللي والوطين، فإن الطبيعة العابرة للحدود للنظم الغذائية واملنافع العامة و  -11
للخدمات اليت تعاجل التحديات الصحية والبيئية تعين أن عمليات احلوكمة العاملية حتتاج إىل إنشاء أطر متينة يتم يف إطارها 

 بل تتماشى مع ،الوطنية فحسب هدافاألمراعاة  وليس فقط معها، تنفيذتصميم السياسات واملعايري واللوائح الوطنية و 
لدى الشركاء التجاريني. فعلى سبيل املثال، جيب  النظام الغذائي السلبية إمكانية نتائج لتقليص االلتزامات املتعددة األطراف

أن تعكس االتفاقات التجارية واملعايري الدولية مدى تزايد احتمال حدوث مشكالت السالمة الغذائية عرب احلدود وخماوف 
 األمراض يف ظل اقتصاد عاملي مرتابط بشكل أكرب.

 
 اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز نهج النظم الغذائية؟ما هي  -ارابعً 

 
سيتطلب تطوير نظم غذائية أكثر استدامة جمموعة من اإلجراءات األوسع نطاقًا واألكثر تنسيقاً، اليت تنفذها  -12

صحاب أجمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة وتعدل سلوكها. وسيتطلب ذلك حوكمة معززة ومجاعية لتعزيز تصميم مجيع 
 املصلحة املعنيني على حتسني نتائج النظام الغذائي.

 
وميكن للقطاع العام دفع تطورات النظام الغذائي حنو نتائج أكثر استدامة من خالل خلق بيئة متكينية داعمة قوية  -13

استثمارات يف البىن ب من خالل التدابري املالية والقانونية والسياساتية. فعلى سبيل املثال، قد يكون من الضروري القيام
التحتية املرتبطة بالنظم الغذائية يف األسواق احلضرية اجلديدة، ووضع لوائح بيئية تعكس التكاليف الفعلية إلجراءات النظام 

. وميكن للحكومات 14الغذائي، أو تنفيذ برامج التغذية املدرسية على أساس اسرتاتيجيات مبتكرة للمشرتيات العامة والتعليم
لتأثري على سلوك املستهلك من خالل متطلبات جديدة فيما خيص توسيم األغذية، وبرامج تثقيف وتوعية املستهلكني أيًضا ا

  أو من خالل تغيري اللوائح لتسهيل البيع املباشر بني املنتج واملستهلك. 
 

ة والغابات ومصايد وزارات الزراعيعترب التعاون بني خمتلف وزارات احلكومة أساسيا. وغالبا ما تكون اسرتاتيجيات و  -14
األمساك والصحة والبيئة والتعليم والتجارة واملالية والتخطيط متناقضة وميكن مواءمتها على حنو أفضل خللق حوافز واضحة 
لتطوير النظم الغذائية املستدامة. ومثة حاجة إىل متاسك السياسات على مجيع املستويات من املستوى احمللي وعلى مستوى 

 إلطاراقاليم/املقاطعات إىل املستوى الوطين والعاملي. وتضطلع احلكومة احمللية بدور رئيسي يف تنفيذ السياسة الوطنية (األ
.(1 

 
 به احلكومة احمللية ضطلعالدور الرئيسي الذي ت -1اإلطار 

 
ون وطنية. ويف دغالبًا ما تقوم احلكومات احمللية بالتغيري الفعلي يف البيئة التمكينية من خالل دورها يف ترمجة السياسات الوطنية إىل لوائح وأحكام 

 بريو، على سبيل املثال، تعترب البلديات مسؤولة اآلن مبوجب القانون عن شراء الطعام للمدارس. 
دور أساسي يف إنشاء جمالس السياسات الغذائية أو األفرقة االستشارية لالتصال املعنية باألغذية كمنصات متعددة كما قامت احلكومات احمللية ب

 أصحاب املصلحة لتعزيز تطوير النظم الغذائية املستدامة.
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 قبيل نمكما ميكن للتعاون بني القطاعات أن يربز املقايضات احملتملة اليت قد يلزم حتقيقها بني أهداف خمتلفة،  -15
 توفري إمدادات غذائية أكثر تنوًعا وتغذية، وختفيض اآلثار البيئية وتكلفة الغذاء للمستهلكني.

 
ن تلعب دوراً نيني، واملؤسسات البحثية واألكادميية أوميكن ملنظمات اجملتمع املدين، ومنظمات املستهلكني، والربملا -16

 رئيسياً يف زيادة الوعي لتعزيز الطلب على األغذية املغذية واملسؤولة بيئياً، وهي يف العادة عوامل تأثري مهمة يف تغيري تصور
ارية واحلكومات عمال التجة املرغوبة وعادات تناول الطعام. وميكنها أيًضا ممارسة الضغط على قطاع األغذياملستهلكني لأل

وميكن للمستهلكني الذين  قراراهتا. ضمنلضمان مراعاة التأثريات االجتماعية والبيئية إلنتاج األغذية ومعاجلتها وتوزيعها 
تماعًيا، أو مسؤولة اج لديهم مستويات كافية من الدخل القابل للتصرف اختيار شراء أغذية ذات قيمة غذائية أكرب، أو

ت املستهلكني يامجعيئة عندما تكون هذه األنواع من األغذية متوفرة وبأسعار معقولة. كما ميكنهم االنضمام إىل مراعية للب
أو الشبكات أو املنتديات اليت تعرض املمارسات الغذائية غري املستدامة أو تدعو إىل اختاذ تدابري لتشجيع اتباع ُ�ج أكثر 

 . 15استدامة
 

الذي يشمل املزارعني األسريني والشركات الكبرية متعددة اجلنسيات العاملة يف التجهيز ويعترب القطاع اخلاص،  -17
والتجارة و/أو جتارة التجزئة، هو املورد الرئيسي للمنتجات الغذائية، وهو مسؤول بشكل مباشر عن اإلجراءات اليت حتدد 

موعة معقدة من ستهلك. وسلوك القطاع اخلاص تدفعه جماآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لكيفية تدفق الغذاء إىل امل
املستهلكني  لباتطالعوامل مبا يف ذلك حاجتها للتنافس يف السوق واللوائح والسياسات والقوانني اليت جيب أن تلتزم هبا و 

 وتعقيدات شبكاهتم التعاونية وإدارهتا للمخاطر الداخلية واسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية. 
 

ن مفتاح ضمان تطوير النظام الغذائي املستدام هو العمل املنسق جملموعات أصحاب املصلحة هذه. وعلى وإ -18
الصعيد الوطين، تعد املبادرات الرامية إىل تعزيز احلوار والعمل عرب القطاعات وبني جمموعات أصحاب املصلحة ضرورية 

 ).2(اإلطار 
 

 مبادرة لتشجيع احلوار بني القطاعات -) Origin Green( األصل األخضر -2 اإلطار
 

واهلدف  -من املزارعني إىل منتجي األغذية، وجتار التجزئة إىل مشغلي خدمات األغذية  -جيمع برنامج "اورجيني غرين" األيرلندي بني صناعته الغذائية 
ة ندا من وضع وحتقيق أهداف مستدامة قابلة للقياس حترتم البيئوميّكن هذا الربنامج صناعة األغذية يف آيرل املشرتك املتمثل يف إنتاج الغذاء املستدام.

 وختدم اجملتمعات احمللية بشكل أكثر فعالية.
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رنامج النظم بو  16على املستوى العاملي، ميكن ملنصات مثل جلنة األمم املتحدة املعنية باألمن الغذائي العامليو  -19
) أن تلعب دوراً حافزاً 10YFPباالستهالك واإلنتاج املستدامني ( تعلقةالعشري للربامج امل العمل الغذائية املستدامة إلطار

رئيسيًا يف دفع نظم غذائية أكثر استدامة من خالل توفري منتديات لتبادل اخلربات وتوسيعها، وتقدمي املشورة يف جمال 
الزراعة اإللكرتونية  الرتويج للتبين املناسب لالبتكارات مثلالسياسات واملعرفة بشأن حتول النظام الغذائي وآثاره، مبا يف ذلك 

) اليت توفر فرصة لبناء املستويات املطلوبة من الثقة بني اجلهات الفاعلة يف مجيع blockchainوقواعد البيانات التسلسلية (
 .17أحناء النظم الغذائية

 
 خالل اإلطار االستراتيجي؟كيف تولي منظمة األغذية والزراعة األولوية لدعمها من  -اخامسً 

 
دأبت منظمة األغذية والزراعة على العمل عادة مع القطاع العام يف البلدان األعضاء ملعاجلة القيود اخلاصة بتطوير  -20

ى األدلة القائم علو  الفين السياسايتنظام األغذية من خالل وظائفها األساسية، مبا يف ذلك، ضمن أمور أخرى، الدعم 
حة : هيئات وضع املعايري الدولية ذات الصلة بسالمة األغذية (الدستور الغذائي) وصـما يتعلق ب القدرات والدعوة يفوتنمية 

النبات (االتفاقية الدولية حلماية النباتات) والصحة احليوانية (املكتب الدويل لألوبئة احليوانية)؛ ومشاركة البلدان يف صياغة 
 ولية واخلطوط التوجيهية الطوعية، مبا يف ذلك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ومبادئوتنفيذ االتفاقات التجارية الد

جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية؛ وتطوير سالسل القيمة، مبا يف ذلك 
نسيق تجني وشركات األغذية الصغرية؛ وتطوير آليات التإجراءات للحد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ وتعزيز منظمات املن

 مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والزراعة التعاقدية ؛ وتوفري االستثمار والتمويل.
 

اعرتافًا بأنه رغم جناح هذه التدخالت يف كثري من األحيان يف  2013اإلطار االسرتاتيجي يف عام  اعتمادأظهر و  -21
د احملددة، نظرًا لعدم اعتماد �ج النظم املتكاملة، مل يتم حتديد أو معاجلة بعض القيود احلرجة لتطوير نظم معاجلة القيو 

األغذية، و/ أو مل تعزز التدخالت سوى التنسيق احملدود يف العمل بني اجلهات الفاعلة ومل تسفر دائًما عن نتائج إجيابية 
 مستدامة. 

 
الذي يتم الرتويج له ضمن اإلطار االسرتاتيجي على تعزيز الرؤية املشرتكة لألغذية ويعمل �ج النظام الغذائي  -22

. ويشدد على احلاجة إىل فهم وتعزيز التنسيق 2016اليت أقرهتا جلنة الزراعة يف عام  18والزراعة املستدامة ومبادئها اخلمسة
قيمة ا على مجيع املستويات: سلسلة البني خمتلف أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص. وجيب أن يكون هذ

على املستوى الوطين من خالل دعم التنسيق بني الوزارات من خالل املساعدة يف مواءمة اسرتاتيجيات الوزارات و الفردية؛ 

                                                      
 16 Mulet, M., Mink, P., Dernini, S. Bortoletti, M. and J. Lomax. 2018 forthcoming. The 10YFP Sustainable Food Systems as 

a multistakeholder platform for a systemic approach. In: Sustainable Diets: The Transdisciplinary Imperative. CABI 
 .. املنتدى االقتصادي العاملي. سويسرائيةنظم الغذاالغرض: دور االبتكار التكنولوجي يف تسريع التحول يف  له. ابتكار 2018ملنتدى االقتصادي العاملي. ا  17
 املبادئ هي:  18

 يف استخدام املوارد أساسيا للزراعة املستدامة؛ كفاءةيعترب حتسني ال -1
 تتطلب االستدامة إجراءات مباشرة للحفاظ على املوارد الطبيعية ومحايتها وتعزيزها؛ -2
 مستدامة ؛ الريفية ، واإلنصاف والرفاه االجتماعي غري املناطق يفتعترب الزراعة اليت تفشل يف محاية وحتسني سبل املعيشة  -3
  هو مفتاح الزراعة املستدامة ؛تعزير قدرة الناس واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود  -4
  وفعالة. رشيدةيتطلب الغذاء والزراعة املستدامان آليات حوكمة  -5
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قات ااملعنية والتنسيق بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين؛ وعلى املستوى العاملي يف التفاوض على املعايري واالتف
 واخلطوط التوجيهية الطوعية. 

 
عرتف مبجموعة من الشركاء غري التقليديني الذين يتعني على منظمة األغذية والزراعة يقيام بذلك، فإنه ال عندو  -23

. كما أنه يعزز العمل لدعم زيادة التنسيق بني املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية إلدارة نظام معهم تواصلهاتعزيز 
مت تكرار هذه الدعوة لدعم منظمة األغذية والزراعة ملساعدة البلدان يف اتباع �ج النظم الغذائية خالل مجيع و األغذية. 

 . 2018ول من عام املؤمترات اإلقليمية للمنظمة يف النصف األ
 

ية ئانظم الغذالعلى أمهية مواصلة توسيع �ج متكامل لتطوير  2017يف عام  4 االسرتاتيجيوشدد تقييم اهلدف  -24
 .4و 3من خالل برامج مصممة لتعزيز العمل املنسق عرب اجملاالت الفنية. وترد أمثلة على هذه الربامج يف اإلطارين 

 
 احلضري ئيالغذانظام البرنامج  -3 اإلطار

 
ى الزراعـة يــة، والتحول من �ج قطــاعي يركز علائنظم الغــذاليف إطــار هــذا الربنــامج، دعمــت منظمــة األغــذيــة والزراعــة ليمــا ونريويب يف عمليــة ختطيط 

حوكمة األغذية) وأُنشـــئت أفرقة اســـتشـــارية متعددة أصـــحاب املصـــلحة (آلية  وينطوي على العديد من أصـــحاب املصـــلحة. ينظام�ج احلضـــرية إىل 
 وُحددت "النقاط الساخنة" كجزء من اسرتاتيجية وخطة عمل النظم الغذائية يف كل مدينة.

 
ويسهل اإلطار االسرتاتيجي أيضا اتباع �ج أكثر اتساقا فيما يتعلق بالعمل األوسع ملنظمة األغذية والزراعة فيما  -25

)، واحلد 2اتيجي اهلدف االسرت ملتعلقة مبمارسات اإلنتاج املستدامة (يتعلق بتطوير نظام األغذية، مبا يف ذلك املمارسات ا
دف اهل)، وحتسني األمن الغذائي والتغذية والنتائج الصحية (5 اهلدف االسرتاتيجيمن انتشار األمراض العابرة للحدود (

) 3 سرتاتيجياهلدف اال(ية بصفتهم مستهلكني ومنتجني ائ)، ووصول اجملموعات الضعيفة إىل النظم الغذ1 االسرتاتيجي
 على حد سواء.

 
 برنامج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  -4اإلطار 

 
تناسب من يف جمموعة من البلدان اليت تعاين بشكل غري م للتغذية لنظم الغذائيةا مراعاةمن أجل حتسني الشمولية واالستدامة والقدرة على الصمود و 

 مجيع مناطق يف التحديات الفريدة واملعقدة اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية، تقوم منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ جمموعة من األنشطة األكثر تنسيقاً 
لة لدعم إجراءات الســياســات املتعددة القطاعات، وتقاســم أفضــل املمارســات يف الدول اجلزرية الصــغرية الثالث. ويرتاوح ذلك ما بني بناء قاعدة األد

حلقات العمل و  الزراعة الذكية مناخيا، ودعم النظم اليت تربط املزارعني األســــريني بنظم شــــراء األغذية املدرســــية، ومراجعة اخلطوط التوجيهية الغذائية،
 بشأن الروابط بني التجارة والتغذية.

 
م �ج النظم الغذائية األكثر تكامًال، ستكون الشراكات االسرتاتيجية حامسة حيث أنه ال توجد منظمة وعند دع -26

واحدة أو جمموعة من أصحاب املصلحة لديها التفويض أو القدرات للقيام بذلك مبفردها. وشرعت منظمة األغذية والزراعة 
كاالت األمم املتحدة (ال سيما منظمة األمم املتحدة وعززت الشراكات مع جمموعة من اجلهات الفاعلة مبا يف ذلك و 

للتنمية الصناعية ومركز التجارة الدولية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
ة االسرتاتيجية صات الشراكللبيئة) والقطاع اخلاص ومجعيات املستهلكني وجمموعات اجملتمع املدين، وزادت من دعمها ملن
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، وال سيما برنامج باالستهالك واإلنتاج املستدامني تعلقةالعشري للربامج امل العمل مثل برنامج النظم الغذائية املستدامة إلطار
 النظم الغذائية املستدامة.

 
 اإلجراءات المقترحة -اسادسً 

 
 إن جلنة الزراعة مدعوة إىل: -27

 
اتباع �ج أكثر تكامالً، ومتعدد أصحاب املصلحة للتصدي للتحديات املعقدة فيما أن تعرتف باحلاجة إىل  •

 خيص تطوير النظام الغذائي؛
أن تطلب إىل منظمة األغذية والزراعة دعم احلكومات يف اعتماد �ج نظم غذائية مستدامة من خالل تعزيز  •

 اتية. القدرات يف جمال تصميم وتنفيذ السياسات واللوائح التنظيمية املو 
طار إأن تطلب إىل منظمة األغذية والزراعة مواصلة دعم وتعزيز الشراكات والربامج االسرتاتيجية، ال سيما  •

 ؛ نياالستهالك واإلنتاج املستدامبالعشري للربامج املتعلقة العمل 
اون فيما التعتشجع منظمة األغذية والزراعة على مواصلة زيادة أن ومتشيا مع مبادئ إصالح األمم املتحدة،  •

 بني الوكاالت يف دعم تطوير النظام الغذائي املستدام.


