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 مقدمة -أولا 
 

صةدر نناسةبة اسةتعرال التقةدم العةاملي الةذ   1تقريره املعنون "التقدم احملرز لتحقيق أهداف التنميةة املسةتدامة"يف  -1
 غةوتيي م لألمة  املتحةدة أنطونيةو يثين األمني العا ،2017للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 
اعهةود  تكثية علةى اااةةة إىل  أيًضةا يشةدد ه، ولكنة2000على التقدم احملةرز يف مكافحةة اعةوع وسةوت الت ذيةة منةذ عةام 

ل سةوت الت ذيةة يف أشةكا لقضةات علةى اعةوع و يةعالوفات بااللتزام العةاملي ل يف إىل إحراز تقدم سريعهناك حاةة املبذولة. و 
 .السنوات الثالث عشرة املقبلة

 
تدامة إلنتةا  من أهداف التنمية املستدامة بأن القضات علةى اعةوع سةيقافق مةع بنةات نظة  أكثةر اسة 2يقّر اهلدف  -2

 يةع اإلمنائية من ااكومات واعهات الفاعلة  نظرذلك فقط أن ت يتطلب. وال ممارسات زراعية متينةاألغذية واستحداث 
بني املقاصد املّتصلة بالقضات على اعوع وسةوت الت ذيةة مةن ةهةة، وتعزيةز األسةاليب الزراعيةة  الداخلية يف الروابط اخللفيات

ا شاماًل للدور الذ  تؤديه األهداف األخةرى املتعّلقةة فهمً  أيًضايتطلب  ه. ولكن2اهلدف ضمن  املستدامة من ةهة أخرى
، واحملافظةةة علةةى واالسةةتهالك املسةةتدامني، والعمةةل املنةةاخيمالةةة الالئقةةة، والبةةت التحتيةةة، واإلنتةةا  بةةادارة امليةةاه، والقبيةةة، والع

فهة  والعمةل ، ب يةة تعزيةز نظة  األغذيةة املسةتدامة. ويلعةد العلةى سةبيل املثةال ال ااصةر يطات والقبة واألراضي وال اباتاحمل
 مةةةنبالسةةةيا ،  ميةةةع السةةةياقات وبعضةةةها ا خةةةر  ةةةدًداع االداخليةةةة الةةة  يكةةةون بعضةةةها مشةةةقكً  هةةةذه الةةةروابط مةةةن خةةةالل

 .2030التحديات ال  تواةهها البلدان يف معرل سعيها إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 
 
)املنتةدى السياسةي الرفيةع  للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنميةة املسةتدامة 2017واستمعت دورة عام  -3

يف االستعراضات الوطنيةة الطوعيةة، أ  لضةع   مشارًكا بلًدا 44، إىل 2017يوليو/متوز  19إىل  11 املنعقدة من املستوى(
عةدد مةن السةتعرال  الة  تكللةت بالنجةا  2017ورة عام د مت تكريسللمرّة األوىل، و . 2016العدد املشارك يف دورة عام 

 انحيتاةة ابعة واالستعرال العامليني اللةذينبتعزيز دور املت الدورة . وقامت2 التنمية املستدامة هدفمنها ، بتعّمق األهداف
مةةع أصةةحاص املصةةلحة الةةوطنيني وبةةدع   ان وتقودهةةا باالشةةقاكتطلقهةةا البلةةد االسقشةةاد بعمليةةات  ديةةة ومنوعةةة وكبةةيةإىل 

 والشبكات اإلقليمية والدولية. املواضيعيةاالت واملنظمات والربامج واهليئات من الوك
 
 اعهةودلبلةدان يف املكّرسةة لتقاسة  رةارص ا )اللجنةة( عقد الدورة الرابعة واألربعةون للجنةة األمةن ال ةذائي العةامليوت -4

ل لتنفيةذ ، يف أعقاص اادث اخلاص للةدورة الثالثةة واألربعةني للجنةة "مةن االتفةا  إىل العمة2030لتنفيذ خطة عام  املبذولة
، وهتةةدف إىل االسةتفادة بشةةكل  2: الةةدروا املسةتفادة مةةن عمليةات االسةتعرال الوطنيةةة التطوعيةة األوىل"2030عةام خطةة 

سةتوى يف الفةقة املؤديةة إىل املنتةدى السياسةي الرفيةع امل يةعمليةات حتضةي و  ا تضطلع به البلدان من عمل موضةوعيكامل مم
مةةةةن أةةةةةل التقةةةةدم يف حتقيةةةةق األمةةةةن ال ةةةةذائي الةةةةوطين. وتلعتةةةةرب  بصةةةةورة تدر يةةةةة ز اإلةةةةةراتات والسياسةةةةاتيةةةةعز قةةةةوم بتفيمةةةةا 

للجنةةة األمةةن ال ةةذائي العةةاملي كةةذلك و  ،وملنظمةةات أصةةحاص املصةةلحة األخةةرى ورارهبةةا مفيةةدة للبلةةدان اسةةتنتاةات البلةةدان

                                                      
 2017مايو/أيةةةةةةةةار  10املعنونةةةةةةةةة "التقةةةةةةةةدم احملةةةةةةةةرز لتحقيةةةةةةةةق أهةةةةةةةةداف التنميةةةةةةةةة املسةةةةةةةةتدامة، تقريةةةةةةةةر األمةةةةةةةةني العةةةةةةةةام"، عرضةةةةةةةةت يف  /66/2017Eالوثيقةةةةةةةةة   1
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ة وتقاسةةة  أفضةةةل املسةةةاتل الةةةدور الةةةذ  تؤديةةةه "لتعزيةةةزويف  2030بكاملهةةةا يف التزامهةةةا بةةةدع  التنفيةةةذ القطةةةر  خلطةةةة عةةةام 
 3املمارسات على  يع املستويات."

 
ورّكةةزت املناقشةةة الةة  عقةةدت العةةام املاضةةي يف الةةدورة الثالثةةة واألربعةةني للجنةةة األمةةن ال ةةذائي العةةاملي والةة  عةةرل  -5

متعةةددة موعةةات   4ممثلةةني قطةةريني )الصةةني واإلكةةوادور ومصةةر وفنلنةةدا وفرنسةةا واملكسةةيك والنةةرويج وسويسةةرا( و 8خالهلةةا 
. 2030اعتمةاد خطةة عةةام  إليهةا االة  دعةاعهةود الة  بةذلوها، إىل حةد كبةي علةةى الت ةيات املؤسسةاتية  أصةحاص املصةلحة

، هةةي: الةةدور احملةةور  للقيةةادة السياسةةية، واالتصةةال، واملشةةاركة املتعةةددة الناشةةئة وقةةاموا بتحديةةد عةةدد مةةن الةةدروا املشةةقكة
التعةاون بةني  التكامةل يف  ةال السياسةات وحقةو  اإلنسةان، و ليةات تتبةع التقةدم احملةرز، وتعزيةزأصحاص املصةلحة؛ وأييةة 

 املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية.
 
لتقةةدم يف حتقيةةةق اعقضةةت اوختةةول مسةةايات هةةذا العةةةام يف تفاصةةيل االسةةقاتيجيات القطريةةة والتحةةةديات الةة   -6

أقةةةالي   4. وقةةةّدمت سةةةتة بلةةةدان مةةةن 2030الت ذيةةةة والزراعةةةة املسةةةتدامة يف خطةةةة عةةةام األهةةةداف املتصةةةلة بةةةاألمن ال ةةةذائي و 
 خصيًصةا، معلومةات مصةممة 2017لعةام يف املنتةدى السياسةي الرفيةع املسةتوى  ت يف االستعراضات الوطنية الطوعيةةشارك

 والسويد(.، وإندونيسيا، وإيطاليا، إثيوبياللجنة األمن ال ذائي العاملي )أذربيجان، وبلجيكا، و 
 ، متاحة على املوقع التايل:44 لبلدان البالغ عددهاميع اواالستعراضات الوطنية الطوعية ع

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  
 العديد من النتائج املشجعة. مع عنة األمن ال ذائي العاملي 2017تظهر املسايات ال  مت تقامسها عام 

 
 ويعةود ذلةك بشةكل ةزئةي إىلالفقر والنقص الت ذو  يف أذربيجان بشكل ملحوظ يف السةنوات األخةية،  تراةع -7

عيني علةةى الدولةةة للمنتجةني الةةزرا مرسةةوم رئاسةةي ودعة  قةةو  تقّدمةه يعززهةا 2001وال ةةذائي منةذ عةةام زيةادة اإلنتةةا  الزراعةي 
 والسةةةالالت املسةةةتوردة( ،األمسةةةدة املعدنيةةةة، الوصةةةول إىل البةةةذور عديةةةدة )زراعةةةة القمةةة  واألرز، إعانةةةات مسةةةتهدفة شةةةكل

اسةةتثمار يف العلةةوم واالبتكةةار. ومت إيةةالت اهتمةةام متزايةةد الستصةةال  األراضةةي املتةةدهورة وزيةةادة مسةةاحة األراضةةي الصةةااة و 
 .بشكل كبي الناتج احمللي اإل ايلمساية القطاع الزراعي يف ارتفاع للزراعة يف البلد. وقد أدى ذلك إىل 

 
لتحسةةةةني اإلنتةةةةا  الزراعةةةةي واإلنتاةيةةةةة بوصةةةةفهما أولةةةةويتني قصةةةةوتني ، أّدت اعهةةةةود املتواصةةةةلة أيًضةةةةا إثيوبيةةةةاويف  -8
خط  التنمية والتحول، إىل تراةع ملحوظ يف عدد السكان الذين يعيشون دون ااد األدىن الستهالك الطاقة ال ذائيةة  يف

السةةةنوية للتنميةةةة  يف املائةةةة مةةةن املوازنةةةة 16. ويةةةت  ختصةةةيص 2015يف املائةةةة عةةةام  32إىل  1990يف املائةةةة عةةةام  74.8مةةةن 
تنميةة الةر  علةى نطةا  ل كبةي  الزراعية، ما أدى إىل ظهور واحدة من نظ  االرشاد الزراعي األكثر كثافة يف العةا،، وتوسةيع
لعكةةس مسةةار تةةدهور املةةوارد. صةة ي، وزيةةادة ال طةةات اارةةةي نقةةدار يفسةةة أضةةعاف يف غضةةون عقةةدين. ويةةت  اختةةاذ تةةدابي 

ا بةةذلك ، متخطيًةةيف املائةةة يف السةةنوات الثمةةاة األخةةية 8 بلةةغ أكثةةر مةةن متوسةةطًا منةةًوا لزراعةةةونتيجةةًة لةةذلك، سةةجل قطةةاع ا
يف املائة مةن  43. ومتثل الزراعة اليوم الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا بتحقيقها يف إطار إثيوبياال اية ال  التزمت 

 يف املائة من صادراهتا. 90و ثيوبياالناتج احمللي إل
                                                      

 /e.pdf7197/k018ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting(، :2Rev. 2/2009CFSوثيقة إصال  عنة األمن ال ذائي العاملي )  3
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تنويةع  ، ويةدع اأساسةيً  بوصةفه غةذاتً  يةة لتلبيةة الطلةب احمللةي عليةهزاد إنتا  األرز نةا فيةه الكفا ويف إندونيسيا، -9

 13.6ل لدى األطفال دون سن اخلامسة مةن احتسن الت ذية. وتراةع اهلز  ةا ()ا  البقر والبيض والد اإلنتا  ال ذائي
أبطةةةأ يف مةةةا يتعلّةةةق بةةةالتقّزم لةةةدى  كةةةان  )علةةةى الةةةرغ  مةةةن أن التقةةةدم 2016يف املائةةةة عةةةام  9.8إىل  2007يف املائةةةة عةةةام 

 (.2007يف املائةةةةة عةةةةام  36.8مقابةةةةل  2016عةةةةام  مةةةةنه  يف املائةةةةة 33.6 الةةةةذ  أصةةةةاص األطفةةةةال دون سةةةةن اخلامسةةةةة
سنوات فقط.  3يف املائة يف  30.2إىل  15.3ستة أشهر من  تضاعفت الرضاعة الطبيعية اخلالصة للرّضع البالغ عمره و 
ز و  علةةى ةبهةةات  ت إندونيسةةيا ةهودهةةا املبكةةرةكوهنةةا مةةن أوىل البلةةدان األعضةةات يف حركةةة حتسةةني مسةةتوى الت ذيةةة، رّكةة

السياسات )أ  األيةام األلة  األوىل مةن اايةاة، وااةق يف الرضةاعة الطبيعيةة اخلالصةة،  األطر املتكاملة يف  العديدة: 
القطاعيةةة املراعيةةة للجوانةةب الت ذويةةة مثةةل التخفيةة  مةةن وطةةأة الفقةةر أو الصةةرف الصةةحي(، والةةدعوة علةةى  السياسةةاتو 

عةاون الت إىل ةانةبأعلى مستويات القيادة، واملشاركة املتعددة أصحاص املصلحة يف وضع السياسةات. ويشةكل ذلةك، 
يف اعهود  ارئيسيتمعات الريفية، عامل اجا  التدخالت احمللية ومتكني اجمل مع سلطات احملافظات واملقاطعات عن طريق
 ال  تبذهلا إندونيسيا للتصد  لسوت الت ذية.

 
أسةاليب  تب عةنآلثار البيئية السلبية ال  تق إىل التصد  لويتحول اهتمام بلجيكا وإيطاليا والسويد أكثر فأكثر  -10

يف  أيًضةايضع ميثا  ميالنو الزراعة يف صلب اإلنتا  ال ذائي فحسب، بةل  الزراعة على األراضي والقبة واملياه واملناخ. وال
صةةلب يايةةة البيئةةة، وصةةون التنةةوع البيولةةوةي، واحملافظةةة علةةى احملاصةةيل واملنةةاظر الطبيعيةةة. ويةةت  تطبيةةق العديةةد مةةن التةةدابي 

بة األراضي املستخدمة للزراعة العضوية، الصديقة للتنوع البيولوةي يف األراضي الزراعية يف بلجيكا والسويد، مثل زيادة نس
، أو ااد من استخدام املضادات اايوية اايوانية يف من املخرةات املنتجةأو ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة 

يف األسةوا  هلةا حملافظة على البذور واملوارد الوراثية ال  مت  عهةا أو إعةادة إدخاعلى ا كثيًاالسويد   وتشدد اإلنتا  اايواة.
 أيًضةةا السةةويدتنةةوع النباتةةات املزروعةةة، والةة  يةةت  حفظهةةا يف بنةةك اعينةةات الشةةمايل. وتةةدع   مةةن أةةةلربنةةامج المةةن خةةالل 

. وتةت  معاعةة قضةايا حيةازة األراضةي احملليةة يف إيطاليةا وبلجيكةا مةن املعاهدة بشأن املوارد الوراثية النباتية يف البلةدان الناميةة
خلطةةوا التوةيهيةةة الطوعيةةة بشةةأن ااوكمةةة املسةةؤولة ايةةازة األراضةةي ومصةةايد األمسةةاك وال ابةةات يف سةةيا  خةةالل تطبيةةق ا

 .2012األمن ال ذائي الوطين ال  أقّرهتا عنة األمن ال ذائي العاملي عام 
 

يف بلجيكةا( ويةرتبط يف الكثةي  يف املائةة مةن السةكان 13.7د والبدانةة )بلجيكا والسويد، يزداد انتشار الوزن الزائويف  -11
والونيةةا وفالنةةدرز، يف مةةن األحيةةان نسةةتويات الةةدخل والتعلةةي . وتةةنج  املنةةاطق الثالثةةة يف بلجيكةةا، وهةةي بروكسةةيل العاصةةمة و 

يف التزام بلجيكا الدويل بتحقيةق التنميةة املسةتدامة مةن خةالل تةدابي  ليةة متنوعةة هتةدف إىل إعةادة تشةكيل نظة   املضي قدًما
مبةةادرات متعةةددة نشةةاركة  موعةةة وتةةت  قيةةادة  غذيةةة "مةةن املزرعةةة إىل املائةةدة" وإحيةةات الةةروابط بةةني املنتجةةني واملسةةتهلكني.األ

تحفيةز القةدرة خةالل إنشةات "ربتةربات العمةل" ليف فالندرز مةن  زمام القيادةالقطاع اخلاص  يتوىلواسعة من اعهات الفاعلة. و 
. وتوةةه الرييةةة املتمثلةة يف حتقيةةق الرخةات للجميةةع السلسةلة ال ذائيةةةتعزيةز االسةةتدامة يف  ب يةةةعيةة االبتكاريةة لقطةاع األغذيةةة الزرا

السلسةةة ال ذائيةةة، اعهةود الةة  سةةتبذهلا مةن خةةالل ضةمان اسةةتدامة الزراعةةة وااراةةة وتربيةةة األحيةةات املائيةة والصةةيد علةةى امتةداد 
للجنةة األمةن ال ةذائي شدت هذه الريية باخلطوا التوةيهيةة اخلار . واسق  إيطاليا يف السنوات القادمة على املستوى احمللي ويف

اخلطةةةوا التوةيهيةةةة الطوعيةةةة بشةةةأن ااوكمةةةة املسةةةؤولة ايةةةازة األراضةةةي ومصةةةايد األمسةةةاك مثةةةل  العةةةاملي يف  ةةةال السياسةةةات،
لةةةةى الشةةةةراكات الفعالةةةةة لةةةةدع  وتعتمةةةةد ع، وال ابةةةةات أو املبةةةةادب اخلاصةةةةة باالسةةةةتثمارات املسةةةةؤولة يف الزراعةةةةة ونظةةةة  األغذيةةةةة
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 "مركةةز األلبةةان" الةةذ  تدعمةةه الوكالةةة ويةةربهن املؤسسةةات الصةة ية واملتوسةةطة ااجةة ، والتعاونيةةات، ومنةةاذ  املقاطعةةات احملليةةة.
قطاعات االيةب ااديثةة هةذه، الة  مت إنشةايها بةدع  مةن شةركة  تسم ف الشراكات. ، فوائدالسويدية للتعاون اإلمنائي الدويل

Tetra Lavalالتجزئةة مةن خةالل حتسةني التخةزين، ومراقبةة ب   باملشةاركة يف أسةوا  البيةعيلبةان يف بةن الد، لصة ار منتجةي األ
ارتفةةاع متوسةةط الةةدخل الشةةهر  إىل  وقةةد أدى ذلةةك. هلةة  خصيًصةةاالتقةةين املصةةم  ةةةودة اإلنتةةا  األسةةر ، وتقةةدب التةةدريب 

 شهراً. 60يف  ادوالر  244إىل  100للمنتجني املشاركني يف بن الدش من 
 

 ولكن التحديات ال تزال قائمة.
 

وهي تشمل معاعة الزيادة يف الةوزن الزائةد والبدانةة، ال سةيما لةدى األطفةال  وهناك حتديات مشقكة بني البلدان. -12
دون سةةن اخلامسةةة، إىل ةانةةب معةةدالت التقةةزم املرتفعةةة. ويعتةةرب اعميةةع أن حتسةةني ت ذيةةة السةةكان مةةن خةةالل دعةة  نظةة  

عمةل ال عةن طريةق قتتحقة األغذية احملليةة وحتسةني معةايي العةي  )ال سةيما الصةحة والةدخل(، مةن األولويةات القصةوى الة 
حتسني اعودة الت ذوية للمنتجات وتثقي  املستهلكني/ األمهات. ويف البلدان الستة،  على ت يي النظ  ال ذائية من خالل

 ثةةار ت ةةةي املنةةةاخ، مصةةدر قلةةةق كبةةةي.  أيًضةةةاالةة  هتةةةددها  ، وامليةةةاه(د الطبيعيةةةة )األراضةةةي، واسةةتنزاف القبةةةةتعتةةرب نةةةدرة املةةوار 
اد أو اسةةةتئناف مسةةار النمةةةو املسةةةتقر الةةةذ  يّتسةة  باالسةةةتدامة مةةةن اعوانةةب االقتصةةةادية واالةتماعيةةةة والبيئيةةةة ويشةةكل إ ةةة

اامالت ن خةالل النهةول بةمةزيةادة وعةي املةواطنني . وإن امهًمة يًاويضمن االستدامة على امتداد السالسةل ال ذائيةة، حتةد
الشباص؛ وإشراك مسةتويات ربتلفةة مةن ااوكمةة داخةل البلةدان ؛ وتعبئة أصحاص املصلحة ذو  الصلة، ال سيما يةاإلعالم

شةكل قضةايا أخةرى مت حتديةدها يف توحتقيق االتسا  بني االلتزامات الدولية ومبادرات السةلطات احملليةة،  ،بطريقة متناغمة
 العديد من التجارص املختلفة.

 
إىل تعزيةةز ةهودهةةا لتسةةريع أذربيجةةان اااةةةة  تةةذكررةةدر اإلشةةارة إليهةةا. ف حتةةديات خاصةةة بالسةةيا  أيًضةةاوهنةةاك  -13
اإلعانةات املقّدمةة إذ تبقةى زيةادة اإلنتاةيةة الزراعيةة متوقفةة إىل حةد كبةي علةى  ،القطاع غي النفطي وتنويةع اقتصةادها تنمية

لتحسةةني ت ذيةةة  غةةي كافيةةة إىل حةةد كبةةيلوقةةود وزيةةوت احملركةةات. ويف إندونيسةةيا، ال تةةزال البةةت التحتيةةة الريفيةةة والزراعيةةة ل
لتكنولوةيةا املةزارعني ل وإندونيسةيا، ال يةزال الفقةر يعيةق اعتمةاد إثيوبيةاالسكان كافة ومعاعةة أوةةه التبةاين بةني املنةاطق. ويف 

علةةى نطةةا  أوسةةع. ويشةةكل حتسةةني اإلنتاةيةةة الزراعيةةة وتعزيةةز يايةةة البيئةةة واإلنصةةاف االةتمةةاعي يف واالبتكةارات الزراعيةةة 
 يف إيطاليا. يًا، حتدالبطيتصاد  سيا  النمو االقت

 
تثمارات زراعيةة أكةرب لالنتقةال وتتطلب كل هذه التحديات، املشقك منها واخلةاص بالبلةد، سياسةات شةاملة واسة -14
 أن تساعد لتوةيهات الشاملة ال  وضعتها عنة األمن ال ذائي العاملي. وميكن لصحيةالو  كثر استدامةاألغذية األنظ   إىل

ارات اضةي للزراعةة املسةتدامة، واالسةتثمالبلدان على مواةهة التحديات املرتبطة باألمن ال ذائي والت ذيةة مثةل ختصةيص األر 
اخلاصةةةة الةةة  تسةةةم  ألصةةةحاص اايةةةازات الصةةة ية بزيةةةادة إنتةةةاةيته  وتةةةربطه  باألسةةةوا ، وإدارة إمةةةدادات امليةةةاه، وتعزيةةةز 

   ومعاعة التقلب يف أسعار األغذية وت ي املناخ.اقد و/أو املهدر من األغذية، الفاإلنتا  الزراعي املستدام، وااد من 
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مةةةع  أيًضةةةاويف حةةةني أن األولويةةةات والتحةةةديات قةةةد ختتلةةة ، هنةةةاك دروا مشةةةقكة بةةةني البلةةةدان السةةةتة تتماشةةةى  -15
 ن ال ذائي العاملي. والدروا هي:الدروا املستفادة من التجارص ال  مت تقامسها خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة األم

 
 الدور احملور  لتكامل السياسات 

  أيية العمليات والشراكات املتعددة أصحاص املصلحة لتحقيق األثر )بني الةوزارات والسةلطات احملليةة واملنظمةات
 املتعددة األطراف وأصحاص املصلحة املتعددين(

 القيادة السياسية الرفيعة املستوى 

 ملصّنفة والرصد املبكرأيية البيانات ا 

  اااةة إىل تنمية القدرات والتثقي 

 
بيان إخالت املسؤولية: يف ما يلي رميةع غةي رمسةي وغةي  ةرر ملعلومةات قةّدمتها سةتة بلةدان مةن بةني تلةك الة  شةاركت يف 

 .2017يوليو/ متوز  19إىل  17يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى من  2017االستعراضات الوطنية الطوعية لعام 
 

 أذربيجان -اثانيا 
العنصر الرئيسي )العناصر الرئيسية( )الستراتيجيات والسياسات والبررام(( الرذت تتسره برج الجاروط الو نيرة  -1

إلحراز تقدم على صرعيد األدرداا المتصرلة براألمن الغرذائي والتغذيرة والاراعرة المسرتدامة والنترائ( األوليرة المنب قرة 
 عن ذلك

 
واألمن ال ذائي للسكان،  ية املوثوقةيف أذربيجان لضمان ااماية االةتماعنلفذت لقد أّدت السياسة اهلادفة ال   -16

، اخنفةةض اليةوم يف أذربيجةةان. يف الواقةةع إىل رنّةب انتشةةار الفقةةر املةدقع واعةةوع يف البلةةد. و، تعةةد هةذه القضةةايا قيةةد املعاعةةة
، هتةدف السياسةة إىل بالتةايل. ةةًداإىل مستوى متةدن  2007ائة( يف البلد منذ عام يف امل 0.1 معدل الفقر املدقع )أقل من

للسةكان  الةراهن يلعةد األمةن ال ةذائي املوثةو ااد من مستوى الفقر املطلق وإىل حتسني ةودة الت ذية يف البلد، ويف الوقةت 
 من االراهات الرئيسية ال  تسلكها السياسة االةتماعية واالقتصادية للدولة. واحًدا

 
وةةب ن ألمن ال ذائي" الةذ  مت اعتمةادهونتيجًة للعمل املضطلع به يف إطار "برنامج  هورية أذربيجان لتحقيق ا -17

املسةةتحيل تلبيةةة الطلةةب احمللةةي ، زاد اإلنتةةا  الزراعةةي وال ةةذائي بشةةكل ملحةةوظ. ولكةةن كةةان مةةن 2001مرسةةوم رئاسةةي عةةام 
يةةؤثر انعةةدام االسةةتقرار يف أسةةوا  األغذيةةة عةةن طريةةق اإلنتةةا  احمللةةي. عةةالوة علةةى ذلةةك، علةةى املنتجةةات ال ذائيةةة األساسةةية 

إمةةةدادات األغذيةةةة املوثوقةةةة للسةةةكان يف مت إقةةةرار "برنةةةامج الدولةةةة بشةةةأن العامليةةةة علةةةى أسةةةعار األغذيةةةة يف أذربيجةةةان. وقةةةد 
مهوريةةة ب يةةة عةةن رئةةيس اع 2008أغسةةطس/  ص  25" نوةةةب مرسةةوم صةةدر يف 2015-2008بيجةةان لفةةقة  هوريةةة أذر 

تلعةةد تقويةةة القةةةدرة املؤسسةةاتية لتحقيةةق األمةةةن ال ةةذائي املسةةتدام واحةةةدة مةةن األهةةداف االسةةةقاتيجية و حتقيةةق هةةذا اهلةةةدف. 
نوةب  املعتمدةية ورهيزها يف  هورية أذربيجان" املنصوص عليها يف "خارطة الطريق االسقاتيجية إلنتا  املنتجات الزراع

 .2016ديسمرب/ كانون األول  6رئيس اعمهورية يف  مرسوم صدر عن
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ة والزراعةة لألمةة  املتحةةدة، وقةد أنشةةأت وزارة الزراعةة يف  هوريةةة أذربيجةةان، بةدع  منهجةةي مةن منظمةةة األغذيةة -18
لرصد بيانات املزارع ب ية تقيةي  نتةائج السياسةة الزراعيةة وأدات أصةحاص املشةاريع يف  ةال اإلنتةا  الزراعةي بشةكل  نظاًما

بالبيانةةات احملاسةةبية رربةةة شةةبكة االحتةةاد األوروي املعنيةةة  باالسةةتناد إىلمنةةتظ . وقةةد بةةدأ العمةةل هبةةذا النظةةام الةةذ  أنشةة  
 .2015، يف عام الزراعية

 
يايةة  لسكان باألغذية. ويف هذا الصةدد، ميثّةل كةل مةنيف تزويد ا مهًما دورًاتخدام الفعال لألراضي ويؤد  االس -19

األراضةةي واستصةةال  األراضةةي املتةةدهورة واسةةتخدامها الفعةةال،  ةةور اهتمةةام ااكومةةة األذربيجانيةةة. ويبلةةغ  مةةوع مسةةاحة 
، زادت مسةاحة 2016يف املائة منها أرال صةااة للزراعةة. ويف عةام  55,2أل  هكتار،  8641,5األراضي يف أذربيجان 

 .2010يف املائة مقارنة بعام  0,3األراضي الصااة للزراعة يف البلد بنسبة 
 

مراعةاة تراةةع . ومةن الضةرور  السةيئة بسةبب إدارهتةابشكل أساسةي  تتدهور األراضي ت أناوقد أظهرت الدراس -20
العوامةةةل املناخيةةةة مةةةن قبيةةةل درةةةةات ااةةةرارة املرتفعةةةة والتقلبةةةات يف طبيعةةةة  يل واملاشةةةية نتيجةةةةيف قطةةةاعي احملاصةةة نتاةيةةةةاإل

والظروف املناخية الشديدة )اعفةاف، إ..(، وتوسةيع نطةا  اسةتخدام أصةناف النباتةات والسةالالت اايوانيةة  املتساقطات
، ال بد من تنظي  ستخدام األراضي على وحو فعال. وال"االزراعة الذكية مناخيً "املتكّيفة مع هذه الت يات، وتشجيع تطوير 

ومراعةةةاة اخلصةةةائص الفينولوةيةةةة والبيولوةيةةةة  ،ونظةةةامي اهلةةةوات وااةةةرارة يف القبةةةة بشةةةكل صةةةحي  إمةةةدادات امليةةةاه وامل ةةةذيات
 للمحاصيل الزراعية.

 
 يف حتقيةةةق األمةةةن ال ةةةذائي املوثةةةو  أيًضةةةا مهًمةةةاوتلعةةةد يايةةةة املةةةوارد الوراثيةةةة وزيادهتةةةا واسةةةتخدامها الفعةةةال عةةةاماًل  -21

ا إىل أيية هذه املسألة، رةر  معاهةد البحةوث العلميةة التابعةة لنظةام املركةز العلمةي واالستشةار  الزراعةي يف للسكان. ونظرً 
 ورةةارص علميةةة هبةةدف توليةةد أصةةناف نباتةةات وسةةالالت حيوانيةةة لةةة الزراعيةةة األذربيجانيةةة، حبوثًةةاوزارة الزراعةةة وةامعةةة الدو 

 ةديدة أو حتسني األصناف والسالالت املتاحة.
 

ة إىل املنتجةني لضةمان توزيةع وتدع  الدولة توفي بذور أصناف احملاصةيل املنتجةة واايوانةات ا تيةة مةن سةاللة نقيّة -22
علةى أسةاا ختيةار والتكةاثر وانتفةاع املنتجةني منهةا. ولالضةطالع بعمليةة اال ،ة املتاحة بشكل منصة  ومتسةاو  وراثياملوارد ال
أمةوال  حتسني الساللة يف مةزارع املاشةية، يةت  اسةتياد سةالالت االسةتيالد الةوافرة ال ةالت مةن بلةدان أةنبيةة بواسةطةعلمي و 

 سةةنوات مةن خةالل تطبيةةق 3تجةةني مةن خةالل عقةةد إ ةار مةع خيةةار الشةرات ملةّدة ويةت  بيعهةا للمن ربصصةة يف املوازنةة العامةةة
 الكلفة.يف املائة على  50امتياز بنسبة 

 
 اجملاالت ا تية: الدع  الذ  تقدمه الدولة على املستوى القطر ،وي طي  -23
 

 عطةةةى ، يل 2007فربايةةةر/ شةةةباا  15تةةةاري   32نوةةةةب قةةةرار  لةةةس الةةةوزرات رقةةة   -اإلعانةةةات لزراعةةةة القمةةة  واألرز
مانةةات أذربيجةةاة للهكتةةار الواحةةد املةةزروع بةةالقم  أو األرز. ونوةةةب  40إعانةةة ماليةةة قةةدرها  الزراعيةةون املنتجةةون

بيجةاة يف فةةقة مانةةات أذر  40مانةات أذربيجةاة ) 50القةرار نفسةه، يلعطةةى املنتجةون الزراعيةون إعانةةة ماليةة قةةدرها 
 كل هكتار.يف   ةوقود وزيوت احملركات املستخدمل( ل2011-2014
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 70 بنسةبة اذكةره، يطبّةق امتيةازً  لقةرار  لةس الةوزرات السةابق وفًقةا -روا ميّسةرةاإلعانات لبيةع األمسةدة املعدنيةة بشة 
 ستخدم يف اهلكتار الواحد ويلدفع من( على سعر السماد املعدة امل2014-2011يف املائة يف فقة  50املائة ) يف

 أموال املوازنة العامة.
   لبيع البةذور والشةتالت مةن  مالية ن  إعانة، متل 2001يونيو/حزيران  25تاري   103نوةب قرار  لس الوزرات رق

 .ااملوافق عليه بشروا ميّسرة بالقيمةالتضاع  األول والثاة 
 أمةةوال املوازنةةة العامةةة مةةن تكةةالي  إنتةةا  البةةذور القياسةةية ومةةا قبةةل األسةةاا واألساسةةية  باإلضةةافة إىل ذلةةك، تلةةدفع

، 2014 ص أغسةةةطس/ 13تةةةاري   273ب قةةةراره رقةةة  ةةةةباالسةةةتناد إىل ااصةةةص الةةة  حةةةددها  لةةةس الةةةوزرات نو 
ية املفتوحةةة، يلطبةةق يف املائةةة مةةن السةعر األصةةلي لةآلالت الزراعيةةة الةة  تؤةرهةا الشةةركة املسةا 20وعنةدما يةةت  دفةع 

 أموال املوازنة العامة. على حساصيف املائة من السعر األصلي  40 امتياز يساو 
  تبةةةةاع حيوانةةةةات االسةةةةتيالد املسةةةةتوردة 2008أيلول سةةةةبتمرب/ 22  تةةةةاري 226لةةةةوزرات رقةةةة  نوةةةةةب قةةةةرار  لةةةةس او ،

امتياز بنسبة ب إ ار مع خيار الشرات مصحوصأموال املوازنة العامة إىل املنتجني الزراعيني من خالل عقد  بواسطة
 .يف املائة 50

 
. باإلضةةةةافة إىل ذلةةةةك، 2011مقارنةةةةة بعةةةةام  2015يف املائةةةةة عةةةةام  13وزادت التكةةةةالي  املّتصةةةةلة بالزراعةةةةة بنسةةةةبة  -24

مليةون  3359.3 إىل 2011مليون مانةات أذربيجةاة عةام  2643.5 ارتفعت القيمة املضافة ال  يت  توليدها يف الزراعة من
إىل زيةادة نصةيب هةةذا القطةاع مةةن  أيًضةةا. وقةد أدى ارتفةةاع القيمةة املضةافة املولّةةدة يف الزراعةة 2015مانةات أذربيجةاة عةةام 

 اإل ايل. الناتج احمللي
 
التحديات الرئيسية التي اعترضت التطبيق )ل سيما المعوقات وال غررات المتبقيرة علرى مسرتوس السياسرات(  -2

 والدروس التي استخلصاا البلد في ما يتعلق بتنفيذ أدداا التنمية المستدامة
 

علومةات إىل عةدم تةوافر املتعزى التحديات ال  متت مواةهتها خةالل عمليةة حتضةي االسةتعرال بشةكل أساسةي  -25
صلة. ويف بعض اااالت، ، تكن املعلومات املتوافرة مصّنفة حبسب بشأن عدد من املؤشرات أو عدم توافر منهجية ذات 

نوع اعنس، أو الفئة العمرية، أو مكان اإلقامة )منطقة حضرية/ ريفية(، أو املناطق اإلدارية/ اإلقليمية. وقد أدى ذلك إىل 
 .ا  التحليل والتقيي  واالستنتاةات، وعمقهااد من نطا

 
 وظهرت التحديات التالية خالل عملية التنفيذ: -26
 

 إىل الكثةي  واألهةداف واملقاصةد واملؤشةرات العامليةة ،حتتا  عملية حتقيق االتسا  بني بةرامج الدولةة واسةقاتيجياهتا
 من الوقت واملزيد من املوارد املالية؛

 لبيانةةات املفصةةلة والقةةدرة التحليليةةة يف مةةا يتعلّةةق باإلحصةةاتات، ال سةةيما املسةةتندة إىل نةةوع ال بةةد مةةن تعزيةةز إنتةةا  ا
 اعنس، والفئة العمرية، ومكان اإلقامة )املدينة/ القرية(، والقطاعات، واألقالي / املناطق اإلدارية؛

  الصلة؛عدم القدرة على  ع البيانات بشأن بعض املؤشرات أو عدم وةود املنهجيات ذات 
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  طين، وحتسةني قةدرات تنمية القطاع غي النفطي وتنوع االقتصاد الةو  د اهلادفة إىل اإلسراع يفال بد من تعزيز اعهو
 ، وزيادة فعالية الرعاية الصحية واخلدمات االةتماعية، وتقوية األمن البيئي.التصدير وتوسيع التصدير

 
 بلجيكا -اثال ا 

 
 ات النظاميةةة يف نظةةام األغذيةةة. وتقةة املتكاملةةة، وسالسةةل القيمةةة املبتكةةرة، واالبتكةةار ترّكةةز بلجيكةةا علةةى االةةول  -27

اإليكولوةية على احملك هنا. وإن اهلةدف هةو التوصةل إىل تقليةل األثةر العالقة بني النظام ال ذائي والصحة واستدامة النظ  
ال بديلةةة مةةن الربوتينةةات وتناوهلةةا )الطحالةةب، إنتةةا  األغذيةةة، وااةةد مةةن االعتمةةاد علةةى املةةواد اخلةةام، واسةةتخدام أشةةك يف

املختلفةةةة يف سلسةةةلة اإلمةةةدادات ال ذائيةةةة، وتةةةوفي أسةةةعار صةةةحيحة  وزيةةةادة الكفةةةاتة يف االقةةةاتوالنباتةةةات، وااشةةةرات(، 
 وظروف عمل  منة والئقة للجهات الفاعلة يف السلسلة ال ذائية، على املستويني احمللي والعاملي على السوات.

 
 ة مشةكلة مقلقةةسةمنهي ااال يف العديد من البلدان األخةرى يف إقلةي  أوروبةا، يلعةد انتشةار الةوزن الزائةد وال وكما -28
ة، ويعزى ذلةك إىل سمنيف املائة من السكان البال ني من الوزن الزائد أو ال 13.4يعاة حوايل يف بلجيكا. يف الواقع،  أيًضا

الةةةدخل املةةةنخفض و/أو  و. ويعةةةاة األشةةةخاص ذو م القيةةةام بنشةةةاا بةةةدةال ذائيةةةة غةةةي الصةةةحية وعةةةد حةةةد كبةةةي إىل الةةةنظ 
ويف الوقةت نفسةه، يةزداد عةدد األشةخاص غةي القةادرين علةى حتمةل   تدة أكثر من غةيه  مةن البدانةة.املستوى التعليمي امل

يف املائةة  1 شةخص، أ  أكثةر مةن 140 000كلفة وةبة ذات نوعية ةّيدة يف اليوم، حيث مت تقدب املساعدة ألكثر من 
 .2016من السكان، من خالل مصارف األغذية عام 

 
نافسةةة علةةى تفةةاق  املت الكثافةةة السةةكانية العاليةةة وسياسةةات التخطةةيط املكةةاة الةة  وضةةعتها ااكومةةة إىل وقةةد أدّ  -29

بيئيةة سةلبية  عةة  ثةارًاأنةواع املةزارع بالنةدرة النسةبية لألراضةي وتركةت بعةض أسةاليب الزرا املساحات املفتوحة. وقةد تةأثر تطةور
علةةى القبةةة )تةةدهورها( ونوعيةةة امليةةاه )نضةةوص النيةةقات والفوسةةفور( واملنةةاخ )إنبعةةاث غةةازات الدفيئةةة(. ومةةن ةهةةة أخةةرى، 

بزيةةادة  يف السةةنوات األخةةية، وقامةةت األراضةةي الزراعيةةة بي الصةةديقة للتنةةوع البيولةةوةي يفطّبقةةت بلجيكةةا العديةةد مةةن التةةدا
يف  6.4البالغ  بقليل من املتوّسط يف املائة، وهي نسبة أقل 5ضوية إىل حوايل اعية املستخدمة للزراعة العاألراضي الزر نسبة 
 يف ملحق التقرير الكامل(. 4)املؤشر  يف االحتاد األوروي املائة
 

بشةكل إ ةاي  وهتدف إىل التةأثي 2020الت ذية والصحة حىت عام لعمل االحتادية ااالية املتعّلقة بوتسر  خطة ا -30
علةةى العةةادات ال ذائيةةة للسةةكان ب يةةة ااةةد مةةن األمةةرال الةة  ميكةةن الوقايةةة منهةةا، مثةةل أمةةرال أوعيةةة القلةةب، ومةةن عوامةةل 
اخلطر املّتصلة هبا. ويت  إيالت اهتمام خاص لتحسةني اعةودة الت ذويةة للمنتجةات، بالتشةاور مةع العةاملني يف  ةال األغذيةة 

جزئةةة، ومتعهةةد  تقةةدب الطعةةام واملطةةاع (. وسةةقّكز التةةدابي مةةن  لةةة أمةةور أخةةرى علةةى وضةةع )مصةةانع األغذيةةة، ورةةار الت
بيانات أكثةر وةواًل علةى عبةوات األغذيةة وقواعةد أكثةر صةرامة يف مةا يتعلّةق بالتسةويق املوّةةه لألطفةال. وهتةدف املشةاورات 

 ، والدهون املشبعة، وحج  حصص الطعام.اعارية مع منظمات القطاع إىل تقليص كّمية املل ، والسكريات املضافة
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ونظةةراً إىل عةةدد األشةةخاص غةةي القةةادرين علةةى حتمةةل كلفةةة وةبةةة ذات نوعيةةة ةيّةةدة يف اليةةوم يف بلجيكةةا، قامةةت  -31
منطقةة والونيةا بتضةمني سلسةلة مةةن التةدابي املّتصةلة باألغذيةة ) ةالت البقالةةة االةتماعيةة، وتوزيةع األغذيةة غةي املباعةةة( يف 

تقةةدب لاعتمةةده برملةةان املنطقةةة  مةةن خةةالل إةةةرات تشةةريعي دائًمةةاا الستئصةةال الفقةةر السةةابق ذكرهةةا وةعلةةت تطبيقهةةا خطتهةة
املسةاعدة ال ذائيةة للمحتةاةني، مةع  4. وتقةّدم مصةارف األغذيةة البلجيكيةةهة املساعدة ال ذائية إىل األشخاص يف وضةع 

 (.1-2إيالت اهتمام خاص للجودة الت ذوية للمنتجات املوّزعة ولصالحيتها لالستهالك )
 

للسةةنوات اخلمةةس  5 موعةةة مةةن التةةدابي "مةةن املزرعةةة إىل املائةةدة" 2015واعتمةةد إقلةةي  بروكسةةيل العاصةةمة عةةام  -32
يف املائةة مةن الفاكهةة واخلضةار علةى  30ةديةدة هبةدف إنتةا   اعيةة حضةريةزر  القادمة، نا يف ذلك غايات لتطةوير مشةاريع

 (.1-2) 2020يف املائة حبلول عام  30وااد من النفايات ال ذائية بنسبة  2035املستوى احمللي حبلول عام 
 

إىل ةعةةل االسةةتهالك واإلنتةةا  أكثةةر اسةةتدامة علةةى امتةةداد سالسةةل  ، هتةةدف منطقةةة والونيةةا2019وحبلةةول عةةام  -33
لتيسةي  2014. وقد أنشأت املنطقة منصةة إلكقونيةة عةام 6اإلمدادات ال ذائية، نا يف ذلك من خالل تقصي هذه األخية

للمشةقيات العامةة تةربط  تقةق  واةهةةو  عةرب الطةر  املختصةرة. 7شرات املنتجات احمللية واملومسيةة علةى مسةتوى اجملتمةع احمللةي
مةزّود  املنتجةةات الزراعيةةة األصةل باملقاصةة  واملطةةاع  واإلدارات واملؤسسةات العامةةة اإلقليميةةة واحملليةة األخةةرى الةة  ترغةةب 

. وتسةةر  خطةةة اسةةقاتيجية أوىل لتطةةوير املنتجةةات الزراعيةةة 8بشةةرات املنتجةةات ال ذائيةةة والبسةةتنة الزينيةةة عةةرب الطةةر  املختصةةرة
يف املائةة  14هتةدف إىل زيةادة املسةاحة القابلةة لالسةتخدام بنسةبة هةي ؛ و 20209ية ورهيزها واستهالكها حىت عام البيولوة

 (.3-6، 4-2، 3-2ا )مزرعة بيولوةية موثقة رمسيً  1 700إشراك حوايل  ( وإىل2012)باالستناد إىل خط األساا لعام 
 

الزراعيةة علةى  العمةل" مةن أةةل حتفيةز قةدرة الصةناعة ال ذائيةة تةرباتيقوم القطةاع اخلةاص يف فالنةدرز بانشةات "ربو  -34
خةدمات  لة على ذلةك زراعةة الصةويا احملليةة الة  تنطةو  علةىاالبتكار ععل السلسلة ال ذائية أكثر استدامة. وتشمل األمث

ت املنهجية وا منة لنقل تقدب الطعام، واستخدام اابوص البيولوةية لصناعة اخلبز والدواةن ذات القيمة املضافة، والعمليا
النفايةةات ال ذائيةةة الطازةةةة واجملّهةةزة، ورهيةةز املصةةيد العرضةةي يف مصةةايد األمسةةاك، وإنتةةا  اةة  اخلنزيةةر اخلةةايل مةةن املضةةادات 

وتسةعى  ات يف هةذه األخةية علةى أسةاا طةوعياايوية. ورر  مشاورات علةى نطةا  السلسةلة ال ذائيةة بةني ربتلة  االقة
ن، وتشاطر املعلومات، وبنات عالقات الشراكة اعّيدة، وإ اد حلول مشقكة  ّسنة مع احملافظة يف الوقت إىل حتسني التعاو 

ل هلةةا يف صةةناعة نفسةةه علةةى اارّيةةة التعاقديةةة. وتةةدور املشةةاورات حةةول  لةةة أمةةور منهةةا اعتمةةاد معةةايي االسةةتدامة واالمتثةةا
باألغذيةةةةة احملليةةةةة إىل إحيةةةةات الةةةةروابط بةةةةني  املتعّلقةةةةة الفالمنديةةةةةت االسةةةةقاتيجيا. وهتةةةةدف التوزيةةةةع طلبةةةةاتاألغذيةةةةة ودفةةةةاتر 
تتبةع أغةذيته  وصةواًل إىل املصةدر. بالتةايل، بعد تزايد طلب املسةتهلكني ل ني، وبني املدن واملناطق الريفيةاملستهلكني واملنتج

يف املةةدن. ويرّكةةز ختطةةيط التنميةةة تخصةةيص مسةةاحات للبسةةتنة بنتجةةات املةةزارع و ن يةةت  دعةة  العديةةد مةةن املبةةادرات املتعّلقةةة

                                                      
 ا.مدعومة من صندو  املعونة األوروي للفئات األكثر حرمانً   4
 اسقاتيجية األغذية اعيدة من أةل نظام أغذية مستدام.  5
6  2019Deuxième stratégie wallonne de Développement Durable, Plan d’Actions à l’Horizon  
7  www.cliclocal.be  
لنظام غذائي مسةتدام، وشةبكة اعهةات  تلبذل ةهود مشاهبة من قبل شبكات اعهات الفاعلة من اجملتمع املدة، مثل شبكة اعهات الفاعلة الوالونية  8

 الفاعلة الربوكسيلية لنظام غذائي مستدام.
9  )2020-2013Premier Plan Stratégique pour le Développement de l’Agriculture Biologique en Wallonie ( 

http://www.cliclocal.be/
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علةةةةى املةةةةزارعني الشةةةةباص واالبتكةةةةار والتعلةةةي ، وعلةةةةى زيةةةةادة القةةةةدرة علةةةةى الصةةةةمود واالسةةةةتدامة  10الريفيةةةة يف اإلقلةةةةي  نفسةةةةه
زراعي سريع التطور. وإن األهداف الشاملة القطاع الاالقتصادية واإليكولوةية، وعلى تعزيز حيوية الري  من خالل إدما  

ني والبسةةتانيني، ار والبيئةةة والتكيّةة  مةةع ت ةةّي املنةةاخ وااةةد مةةن  ثةةاره، وتتلقةةى املشةةاريع اإليضةةاحية لصةةا  املةةزارعهةةي االبتكةة
 (.4-2) متوياًل إقليمًيا

 
 220)بةةةني  الرمسيةةةة اإلمنائيةةةةيف املائةةةة مةةةن مسةةةاعدهتا  15، خصصةةةت بلجيكةةةا حةةةوايل 2015و 2013وبةةةني عةةةامي  -35
وتعزيةةز الزراعةةة  احملّسةةنة الت ذيةةةوع وحتقيةةق األمةةن ال ةةذائي و إلةةةراتات هتةةدف إىل القضةةات علةةى اعةة( سةةنويًامليةةون يةةورو  240و

خلطةة الدوليةة اعديةدة، املستدامة يف اخلار . ويف  اولة متعمدة لتحسني هيكلة إةراتاته من الناحية املفاهيميةة وتكييفهةا مةع ا
اسةةةةقاتيجية ةديةةةةدة بشةةةةأن الزراعةةةةة واألمةةةةن ال ةةةةذائي. وترّكةةةةز هةةةةذه  2017يف مةةةةايو/ أيةةةةار  ائي البلجيكةةةةيالتعةةةةاون اإلمنةةةة أطلةةةةق

االسةةقاتيجية علةةى  ةةورين )النمةةو االقتصةةاد  الشةةامل للجميةةع، وهنةةج قةةائ  علةةى ااقةةو ( وثةةالث أولويةةات شةةاملة )الت ذيةةة 
وتسةةعى إىل تعزيةةز واملسةةاواة بةةني اعنسةةني واالسةةتدامة(، وتضةةع املةةزارعني يف الصةةدارة بوصةةفه  أصةةحاص مشةةاريع اةتماعيةةة، 

اإلنتاةيةةةة الزراعيةةةة يف نظةةة  األغذيةةةة املسةةةتقرة والفعالةةةة مةةةن ةهةةةة وإىل القضةةةات علةةةى اعةةةوع وسةةةوت الت ذيةةةة مةةةن ةهةةةة أخةةةرى. 
 من أهداف التنمية املستدامة.16و 15و 14و 13و 5و 3و 1إىل األهداف  يف االسقاتيجية ، يشار2وباإلضافة إىل اهلدف 

 
اعماعةة االستشةارية للبحةوث الزراعيةة  مؤسسةات نظةام األطراف الرئيسيون يف هذا امليدان هة  املتعددو وشركاينا -36

الدوليةةةة ومنظمةةةة األغذيةةةة والزراعةةةة وبرنةةةامج األغذيةةةة العةةةاملي. ويةةةأ  ثلةةةث املسةةةايات الطوعيةةةة غةةةي املخصصةةةة يف منظمةةةة 
التوةيهية الطوعية بشأن ااوكمة املسؤولة ايازة  األغذية والزراعة من بلجيكا ال  سايت مساية كبية يف إعداد اخلطوا

األراضةةي ومصةةايد األمسةةاك وال ابةةات يف سةةيا  األمةةن ال ةةذائي الةةوطين للجنةةة األمةةن ال ةةذائي العةةاملي. وتلعةةد بلجيكةةا، إىل 
يةازة األراضةي. ا احملليةة قضةاياالملعاعةة يطبّةق هةذه اخلطةوا التوةيهيةة  ةانب إيطاليا، البلد املتقدم الوحيةد يف العةا، الةذ 

، مةا يعكةس هنجنةا القةائ  علةى وعملةه 11وتدع  بلجيكا بنشةاا واليةة املقةرر اخلةاص لألمة  املتحةدة املعةين بةااق يف ال ةذات
 ااقو  إزات األمن ال ذائي. وقد قامت العديد من اعهات الفاعلة اإلمنائية البلجيكية بالقكيز على زيادة اإلنتاةية الزراعية

 (. وقةةدأ-2الريفيةةة والبحةةوث والتكنولوةيةةا ) ( وعلةةى االسةةتثمار يف البةةت التحتيةةة3-2ايةةازات الصةة ية )أصةةحاص اودخةةل 
خصصت حكومة فالندرز كامل وثيقتها االسقاتيجية القطرية اخلاصة نةالو  لألمةن ال ةذائي والزراعةة، والتزمةت باسةتثمار 

تبةةادل السةةلع الزراعيةةة ألفريقيةةا علةةى هيئةةة ألغذيةةة العةةاملي و يف هةةذا الصةةدد، وهةةي تعمةةل مةةع برنةةامج ا سةةنويًا مليةةون يةةورو 5
مشةةروع "تقويةةة منظمةةات املةةزارعني وا ليةةات التجاريةةة الريفيةةة املنظمةةة يف مةةالو " هبةةدف تعزيةةز الوضةةع االقتصةةاد  اةةوايل 

األسةوا   يف املائةة مةنه  مةن النسةات( مةن خةالل حتسةني وصةوهل  إىل 40مةزارع مةن أصةحاص اايةازات الصة ية ) 50 000
 تالزراعيةةةة. وقةةةد أنشةةةأت وكالةةةة التنميةةةة البلجيكيةةةة مةةةدارا املةةةزارعني ااقليةةةة ألصةةةحاص اايةةةازات الصةةة ية يف رونةةةدا )زاد

احملليةة والواسةعة ( حيةث تةدع  إ ةاد االةول يف املائةة أو أكثةر 50بنسةبة  يف املائة من املةزارعني املشةاركني فيهةا، 73إنتاةية 
هلةذه  لدع  املؤسسا  والتشة يلي حتقيًقةاتقدم اة غالت املزارع وتعزيز التضامن؛ كما أهنا ب ية زياددمات اإلرشاد النطا  خل

يف  ةال اإلنتةا . ويسةاه  املتحة   تعزيةز املمارسةات املسةتدامة بيئيًةاعلةى  أيًضةاال اية يف بوروند ؛ وترّكز ةهودها يف بنن 

                                                      
10 Derde Vlaamse Plattelandsontwikkelingsplan 
، أثنةةات التحضةةي العتمةةاد خطةةة عةةام 2014-2008، هةةذا املنصةةب يف فةةقة Olivier De Schutter شةة ل األكةةادميي البلجيكةةي املشةةهور، الربوفيسةةور 11

2030. 
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يةةدين يف مكافحةةة األضةةرار الةة  تلحقهةةا ذبابةةة الفاكهةةة األفريقيةةة امللكةةي البلجيكةةي ألفريقيةةا الوسةةطى إىل ةانةةب شةةركات عد
 (.3-2باحملاصيل يف بلدان مثل ساحل العا  وةنوص أفريقيا وكينيا )

 
زارعني أصةةةحاص املةةة بةةدع  البلجيكةةةي املةةدةات اجملتمةةةع التعةةةاون غةةي املباشةةةر الةةةذ  حيصةةل عةةةن طريةةق منظمةةة ويقةةوم -37

ثلةةة علةةى ذلةةك، إطةةال  لتنميةةة سالسةةل القيمةةة. وتشةةمل األم خاًصةةا اهتماًمةةاويةةويل  ،معيشةةته تطةةوير سةةبل اايةةازات الصةة ية ل
الشةةراكة الفريةدة مةةن نوعهةةا  رعني احملليةةني. وهتةدفملةزاهةةارات التجاريةة وتطةةوير املشةاريع يتوّةةةه إىل اامليف السةةن ال حةول  برنةامج

منةتج أرز  100 000لجيكا، إىل تقةدب املسةاعدة ألكثةر مةن يف ب 12واحدة من أكرب  موعات البيع بالتجزئة أيًضاال  تشرك 
 AgriCongo Allianceرى حتةال  سةات والشةباص(. وتشةمل األمثلةة األخةعةدد كبةي مةن الن ومسس  ومةوز عضةو  )نةن فةيه 

يف  ةال  الدميقراطيةة ومنظمةة غةي حكوميةة بلجيكيةة لتقويةة قةدرة منظمةات املةزارعني يف  هوريةة الكون ة 17 فيةه تتعةاون الذ 
املشةقك مةع  عيةة  Farmers Fighting Povertyااقو  املتعلقة باألراضي، والبت التحتية الريفية، والتمويةل الريفةي؛ وبرنةامج 

بزيةةادة السةةعر الةةذ   زنزبةةارمةةزارع يف  8 000البسةةتنة التنزانيةةة الةةذ  بواسةةطته، مسحةةت روابةةط السةةو  املتفةةاول عليهةةا اةةوايل 
يف املائةةةة ومهةةةدت الطريةةةق أمةةةام اعتمةةةاد حلةةةول الطاقةةةة األكثةةةر اسةةةتدامة يف سلسةةةلة قيمةةةة الفاكهةةةة  10حيصةةةلون عليةةةه بنسةةةبة 

أ( مةةن خةةالل -2كبةةية مةةن االسةةتثمارات الريفيةةة )واخلضةةار. وقةةد وضةةعت شةةركة االسةةتثمار البلجيكيةةة للبلةةدان الناميةةة حافظةةة  
( ومةن خةالل 2015عةام  دوالرمليةون  7,5املةال قةدره  اخلاص هبا )اسةتثمار يف أسةه  رأا االندفاع الزراعي والريفيصندو  

 للمصارف احمللية والشركات التجارية الزراعية يف باراغوا  ومن وليا والسن ال. ديثًاقرول مقدمة ح
 

الوراثية للموسا الةذ  يلعتةرب أكةرب بنةك عينةات املةوز الدويل لنقل املادة  التنوع البيولوةي مركزلجيكا وتستضي  ب -38
التنةوع البيولةوةي وتعزيةز الت ذيةة األفضةل مةن خةالل األغذيةة ال نيّةة بامل ةذيات الدقيقةة  العا،. ويساعد املركز على ياية يف

شةر  أفريقيةا، وإةةرات التجةارص  إىل بواحملةيط اهلةاد (، نا يف ذلك من خالل إدخال أصناف موز مةن  سةيا5-2الرئيسية )
لسياسةات العلميةةة يف شةةراكة البحةوث واالبتكةةار الطويلةةة األةةل بةةني االحتةةاد ل كتةب االحتةةاد  البلجيكةةيعليهةا. وشةةارك امل

 أطلقةت لتوهةا برنا ًةا ال ( أ-2-4 ،2) LEAP-Agri األوروي وأفريقيا املعنية باألمن ال ذائي والت ذو  والزراعة املستدامة
 رات.لبحوث والتنقل وأنشطة بنات القدكة بشأن اسنوات ودعوة مشق  5مّدته  ةديًدا

 
 إثيوبيا -ارابعا 

 
 مقدمة -1
 

الةذ  ينبةع  النباتةات مثةل الةل العةري. وهةي البلةد ربتلفةة مةن نةواعألمصةدر  أيًضةابشةرية. وهةي هي مهةد ال إثيوبيا -39
 إثيوبيةةابوئةةام. وتبلةةغ مسةةاحة األراضةةي يف ربتلفةةة تعةةي  ةنسةةيات وشةةعوص  حيةةث بلةةد التنةةوع منةةه النيةةل األزر . كمةةا أهنةةا

 ة.اإلثيوبيلتقديرات وكالة اإلحصاتات املركزية  وفًقامليون نسمة  92,3 اويبلغ عدد سكاهنمليون كيلومق مربّع  1.1
 

مةةةن املمتةةةدة الفةةقة  خةةةالل ،األهةةةداف اإلمنائيةةةة لأللفيةةة الةةة  أدرةتهةةا يف أطةةةر التنميةةةة الوطنيةةة إثيوبيةةاوقةةد طبقةةةت  -40
اتفاقيةةات عديةةدة يف أوقةةات ربتلفةةة، وبعةةد تقيةةي   إثيوبيةةاوحققةةت إاجةةازات ملحوظةةة. وقةةد اعتمةةدت  2015إىل  2000 عةةام

                                                      
 حد أصوات أهداف التنمية املستدامة ال  مت اختيارها ألغرال الدعوة ألهداف التنمية املستدامة يف بلجيكا.أا وهي أيضً   12
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مةةن خةةالل  2030اإلاجةةازات السةةابقة الةة  حققتهةةا وافقةةت بالكامةةل علةةى املشةةاركة يف تنفيةةذ خطةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةام 
بةةادرا  أهةداف التنميةةة  إثيوبيةايةةة لأللفيةة، قامةةت التزامةات وملكيةةة وطنيتةني. وكمةةا كانةت ااةةال مةع تطبيةةق األهةداف اإلمنائ

مةةع إحسةةاا   2020-2019 عةةام حةةىت 2016-2015 والتحةةول الةة  تبةةدأ عةةام للنمةةوالثانيةةة املسةةتدامة يف اخلطةةة اخلمسةةية 
 ة املستدامة.ا ألهداف التنمي، تنفيذً إثيوبياكامل بامللكية الوطنية. بالتايل، يلعد تنفيذ اخلطة الثانية للنمو والتحول، يف حالة 

 
 عرل النتائج والعوامل املساية يف حتقيق اإلاجازات يف ما يلي.يت  وطنية، و الستعراضات الا وقد ةرت -41
 
 اإلنجازات من منظور أدداا التنمية المستدامة -2

 من أهداف التنمية املستدامة( 1القضات على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان )اهلدف  2-1
 

يف املائةة مةن املوازنةة  75القضات على الفقر. وقد مت ختصةيص  ة يفاإلثيوبيمية الرئيسي للحكومة التن هدف يتمّثل -42
القوميةةة العاديةةة السةةنوية للقطاعةةات املوةهةةة وحةةو الفقةةر مثةةل الزراعةةة، والقبيةةة، والصةةحة، وامليةةاه والصةةرف الصةةحي، والطةةر  

 إثيوبيةاوحةىت عنةدما عانةت  سةنة. 13يف املائةة يف  خةر  10.1غ بلة متوسةطًا سةنويًا منةًوا اإلثيويق االقتصاد الريفية. وقد حق
وتراةعةةةت نسةةةبة السةةةكان الةةةذين  يف املائةةةة. 8منةةةا اقتصةةادها بنسةةةبة ، 2016-2015 عةةةامبشةةكل كبةةةي مةةةن موةةةةة اعفةةةاف 

ومةةةن  ،2015-2014 عةةاميف املائةةةة  23.4إىل  2011-2010 يف املائةةة عةةام 29.6الةةوطين مةةةن يعيشةةون دون خةةط الفقةةةر 
(. 2020-2019ثانيةة للنمةو والتحةول )اخلطةة ال فقة تنفيةذ يف املائة مع انتهات 16.7املتوقع أن ينخفض مستوى الفقر إىل 

ا دوالر  794إىل  2010-2009 عةةام ا أمريكيةةادوالر  373بشةةكل ملحةةوظ مةةن  ارتفةةع النةةاتج احمللةةي اإل ةةايل للفةةرد الواحةةدو 
 .2016-2015 ول عامحبل أمريكيا

 
ة وتنفيةةذ الدفعةةة التاليةةة مةةن اخلطةةط اإلمنائيةةة املمتةةدة علةةى يفةةس طريقةةة فعالةةتنفيةةذ اخلطةةة الثانيةةة للنمةةو والتحةةول بوب -43

سنوات بطريقة متكاملة ومنسةقة خةالل العقةد القةادم، سةيكون مةن املمكةن القضةات علةى الفقةر جبميةع أشةكاله حبلةول عةام 
 .2025شرحية الدنيا من الدخل املتوسط حبلول عام إىل ال لالنضمامريية  أيًضا إثيوبيا. وقد وضعت 2030

 
للقضات علةى الفقةر وتعزيةز الرخةات يف البلةد، سياسةة ال  مت وضعها  يف  ال السياسات األساسية الوثائق وتشمل -44
الصناعية، وسياسة القبية وبنات القدرات، وسياسة الصّحة، وسياسة التنمية واسقاتيجيتها، وسياسة  لتنمية الريفية والزراعيةا

 إرسات الدميقراطية وااوكمة الرشيدة.
 
مةةةن أهةةةداف  2عةةةوع وحتقيةةةق األمةةةن ال ةةةذائي وحتسةةةني الت ذيةةةة وتعزيةةةز الزراعةةةة املسةةةتدامة )اهلةةةدف ا القضةةةات علةةةى 2-2

 (املستدامة التنمية
 
 عوع وحتقيق األمن ال ذائي وحتسني الت ذيةعلى االقضات  2-2-1
 

يف املائةة يف املؤشةر العةاملي  39.24بنسةبة  اا يف ااد من اعوع، مع تسجيلها تراةًعةملحوظً  تقدًما إثيوبياحققت  -45
. واخنفضت نسبة السةكان الةذين يعيشةون دون ااةد األدىن السةتهالك الطاقةة ال ذائيةة 2013و 1990 بني العامنيللجوع 
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حتسةةينات  إثيوبيةةا. ويف الفةةقة نفسةةها، حققةةت 2015يف املائةةة عةةام  32إىل  1990يف املائةةة عةةام  74.8بشةةكل كبةةي مةةن 
يف املائةة. وزاد  26اخلامسة حبوايل  سن واعدة يف  ال ت ذية األطفال حيث تراةع معدل نقص الت ذية عند األطفال دون

يف حتسةةني الصةةحة  ملحوظًةةا اتقةةدمً  إثيوبيةةا. وقةةد حققةةت 2013سةةنة عةةام  64إىل  2000سةةنة عةةام  52األةةةل املتوقةةع مةةن 
 لت ذية والقبية ومؤشرات التنمية البشرية األخرى.وا
 

حتةةويالت نقديةةة و/أو غذائيةةة إىل األسةةر الةة   ر برنةةامج شةةبكة األمةةان اإلنتاةيةةةيةةوفّ يف سياسةةة األمةةن ال ةةذائي، و  -46
اطق ربتلفةةة الوقةةت الةةراهن يف منةة . ويةةت  تنفيةةذ الربنةةامج يفةاإلثيوبيةةتعةةاة مةةن انعةةدام أمةةن غةةذائي مةةزمن يف املنةةاطق الريفيةةة 

 .إثيوبيا يف
 

السياسةةةة وإن السياسةةةات الرئيسةةةية الةةة  مت وضةةةعها للقضةةةات علةةةى اعةةةوع وضةةةمان األمةةةن ال ةةةذائي والت ذيةةةة هةةةي  -47
واالسقاتيجية الوطنيتني إلدارة املخاطر النا ة عن الكوارث، واسقاتيجية الت ذية الوطنية، وبةرامج األمةن ال ةذائي، وبرنةامج 

 رامج شبكة األمان اإلنتاةية، وبرنامج بنات األصول األسرية، واالستثمار اجملتمعي التكميلي.إعادة التوطني، وب
 
 الزراعة املستدامة 2-2-2
 

يف املائةةةة مةةةن السةةةكان وسةةةبل املعيشةةةة عليهةةةا. وتنةةةتج حةةةوايل  83ويعتمةةةد  اإلثيةةةويتلعةةةد الزراعةةةة عمةةةاد االقتصةةةاد  -48
يف املائةةة  43 أيًضةةاالزراعةةة  . وتشةةكليف املائةةة مةةن اإلنتةةا  الزراعةةي 95مليةةون أسةةرة زراعيةةة متلةةك حيةةازات صةة ية وحةةو  12
عنةةدما مت  1991منةةذ عةةام  إثيوبيةةايف املائةةة مةةن الصةةادرات. وقةةد تصةةّدرت الزراعةةة أولويةةات  90النةةاتج احمللةةي اإل ةةايل و مةةن

 الصلة.  احملركة للتصنيع واإلطار السياسي ذتيجية التنمية الزراعية ااعتماد اسق 
 

ة بقكيز ةهودها على حتسني اإلنتا  واإلنتاةية يف القطةاع اإلثيوبي، قامت ااكومة للزراعة يية اايويةاألب وإقرارًا -49
لصة ية والرعةاة أصحاص اايةازات ا من خالل تنمية قدرات املزارعنيإىل زيادة اإلنتاةية الزراعية  أيًضاالزراعي. وقد سعت 

بشكل متواصل مع ضمان وصوهل  إىل التكنولوةيةا احملّسةنة، والبةذور، واألمسةدة، ومبيةدات األعشةاص وا فةات، وخةدمات 
تهةةا السةنوية للتنميةة الزراعيةةة يناز ييف املائةة مةن م 16ة أكثةر مةةن اإلثيوبية. وقةد خصصةت ااكومةةة الزراعةي والتةةدريب اإلرشةاد
االتفةا   مةن بكثةي أعلةى األرقةام هةذهالسةنوات الثمةاة األخةية. و  يف املائةة يف 8 ختطةى متوسةطًا سةنويًازراعًيا  منًواوحققت 

املوازنةةة القوميةةة للتنميةةة يف املائةةة مةةن  10تخصةةيص لبةةني البلةةدان األعضةةات يف الربنةةامج الشةةامل للتنميةةة الزراعيةةة يف أفريقيةةا 
 ة.يف املائ 6حتقيق متوسط منو سنو  يبلغ الزراعية و 

 
والتحةةةول  يف حتقيةةةق النمةةةو مهًمةةةا دورًاؤد  فعةةةال يةةةالرشةةةاد اإلبةةةأن نظةةةام  ثقةةةة راسةةةخةة علةةةى اإلثيوبيةةةإن ااكومةةةة  -50

ىل هةذا االعتقةاد ت واعةودة، واسةتخدامها. واسةتناداً إالزراعيني مةن خةالل تيسةي اعتمةاد التكنولوةيةا الزراعيةة احملّسةنة لل ةال
ين واملهةةين يف أمةةاكن ربتلفةةة يف البلةةد مةةن أةةةل إعةةداد التقةة الزراعةةي للتةةدريب مركةةزًا 25مةةة وشةةّ لت الراسةة ، أنشةةأت ااكو 

واملوارد  ،واإلنتا  اايواة ،وكالت ماهرين معنيني بشؤون التنمية. وحصل وكالت التنمية على تدريب يف  ال إنتا  احملاصيل
وكيةةل للتنميةةة  45 000زارعني. واليةةوم، يعمةةل واحةةد مةةن كةةل  ةةال يف كةةل واحةةدة مةةن  عيةةات املةة الطبيعيةةة، ومت نشةةر خبةةي



 CFS 2017/44/Inf/15 15 

 

بتطةوير  مةؤخرًا إثيوبيةامركةز لتةدريب املةزارعني. وقامةت  11 000اإلرشاد الزراعي. وقد أنشأت ااكومة حةىت اليةوم قرابةة  يف
 الزراعي األكثر كثافة يف العا،. اإلرشادبواحد من نظ   إثيوبياونشرها. وتتمتع  ،نظ  إرشاد تشاركية

 
ماية قاعدة املوارد الطبيعية، ورّنب تدهور القبةة وامليةاه، بعمل هائل اااكومة  ستدامة الزراعة، قامتولضمان ا -51

التنةةوع البيولةةوةي مةةن خةةالل تعبئةةة الشةةعب خةةالل العقةةدين األخةةيين. ويسةةاه  العمةةل املنجةةز علةةى نطةةا  واسةةع  وصةةون
 تنميةةة الةةر  علةةى نطةةا  صةة ي، وحةةىت ا ن مسةة تعزيةةز  األخةةيين يفللمحافظةةة علةةى القبةةة وامليةةاه يف البلةةد خةةالل العقةةدين 

أكثر من مليوة هكتار من األراضي للمجتمعات احمللية بانتا  احملاصيل ال ذائية والنقدية واخلضار والفاكهة مرّتني  الر  يف
 يف السنة على األقل.

 
ة وحتر هةةا خةةالل العقةةدين األخةةيين، منةةا ال طةةات ونتيجةةًة للعمةةل الواسةةع النطةةا  إلعةةادة تأهيةةل األراضةةي املتةةدهور  -52

اسةقاتيجية االقتصةاد األخضةر القةادر  توضةعمةن البلةدان األوائةل الة   أيًضةا إثيوبيةاتلعةد يف املائةة. و  15إىل  3اارةي من 
 ا.ونفذهت ،على حتمل ت ي املناخ

 
 سياسةةةةةة التنميةةةةةة الزراعيةةةةةة والريفيةةةةةةة  وضةةةةةعها لضةةةةةةمان اسةةةةةتدامة الزراعةةةةةة،السياسةةةةةات الرئيسةةةةةية الةةةةة  مت وتشةةةةةمل -53

(، واسةقاتيجية االقتصةاد 2020-2010، وسياسة قطاع الزراعة وإطاره االستثمار : خارطة الطريق العشرية )واسقاتيجيتها
 األخضر القادر على حتمل ت ي املناخ، وسياسة احملافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها.

 
 إلنجازاتالعوامل المسادمة في تحقيق ا -3
 

 دة يف البلد على كافة املستويات.وحس القيا وةود حكومة ملتزمة سياسًيا 
 سياسات واسقاتيجيات وخطط وبرامج مناصرة للفقرات، وتنفيذها صياغة. 
 نظام إدار  ال مركز  ينقل السلطة إىل الواليات. 
  تنفيةةذ السياسةةات واالسةةقاتيجيات القتيبةةات املؤسسةةاتية والتنظيميةةة املتكاملةةة علةةى كافةةة املسةةتويات مةةن أةةةل

 .ال مركز  املناصرة للفقرات يف نظام إدار  واخلطط والربامج
  والطاقة الكهربائية، وشبكة االتصاالت الالسلكيةالواسعة النطا  يف البلد/ الطر بنات البت التحتية ،. 
 ربامج وتنفيذهاشاركة الشاملة عميع اعهات الفاعلة وأصحاص املصلحة يف إعداد اخلطط والامل. 

 
 الدروس المستفاطة -4
 

  ًناصرة للفقرات، بأييةة املا وحس القيادة وسياسات للتنمية الزراعية والريفية يّتس  وةود حكومة ملتزمة سياسي
 حامسة للقضات على الفقر واعوع وانعدام األمن ال ذائي و يع أشكال سوت الت ذية.

  وىل والثانيةةة للنمةةو تنفيةةذ األهةةداف اإلمنائيةةة لأللفيةةة واخلطتةةني األاّتضةة  مةةن اإلاجةةازات الةة  حتققةةت خةةالل
الوزارات املختلفة وأصحاص املصلحة ومشاركة  عهود املنّسقة املبذولة من قبلأن تؤد  اوالتحول، أنه ميكن 

 .فار  كبي يف تنمية البلد إىل حتقيق، اعهات الفاعلة الشعبية والسكان كافة
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 بأييةةةة كبةةةية  مةةةرحل  التصةةةمي  والتنفيةةةذيف اص املصةةةلحة بطريقةةةة شةةفافة وشةةةاملة ّتسةة  مشةةةاركة  يةةةع أصةةةحت
 لنجا  تنفيذ السياسات والربامج واخلطط.

 أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة  خطةةة للمسةةاواة بةةني اعنسةةني ومتكةةني املةةرأة واملشةةاركة الكاملةةة للشةةباص يف تنفيةةذ
 .2030حد للفقر واعوع حبلول عام  من أةل وضع أيية حامسة

يتعةةنّي علةةى ااكومةةة أن تةةدع  املؤسسةةات احملليةةة الةة  تسةةم  للمةةزارعني باالتصةةال بةةذويه  وجبهةةات فاعلةةة و 
أخةةرى علةةى امتةةداد سالسةةل القيمةةة، وأن تشةةجعها. وميكةةن تقةةدب هةةذا الةةدع  علةةى شةةكل دورات تدريبيةةة، 

 وتبادل للزيارات، وتنسيق، وتيسي للتسجيل واالعقاف.

 
 تمت مالحظتااالتحديات التي  -5
 اعفاف الناة  عن ظاهرة النينيو 5-1
 

بشكل دور  للجفاف النةاة  عةن ظةاهرة النينيةو. ويةؤد  ذلةك إىل تقةويض اإلنتةا  الزراعةي  إثيوبيالقد تعّرضت  -54
 لخطر.لوسبل معيشته  اإلثيويواإلنتاةية وإىل تعريض حياة الشعب 

 
 الدع  املايل والتقين والتكنولوةي احملدود 5-2
 

يف خطتهةةا الثانيةةة للنمةةو والتحةةول مةةن أةةةل القضةةات علةةى  ةةةًداة غايةةات طموحةةة اإلثيوبيةةلقةةد وضةةعت ااكومةةة  -55
تعوقنةا اااةةة إىل الةدع  املةايل والتقةين والتكنولةوةي. ونةود ااصةول  افظة علةى النمةو االقتصةاد . ولكةنالفقر واعوع واحمل

 على الدع  يف هذا الصدد.
 
 الطبيعية والقبة واألراضي وال اباتتدهور املوارد  5-3
 

مةةةا يةةةؤثر علةةةى اإلنتةةةا  الزراعةةةي واإلنتاةيةةةة. وتسةةةعى  إثيوبيةةةايشةةةكل تةةةدهور األراضةةةي والقبةةةة مشةةةكلة خطةةةية يف  -56
ااكومةةةة إىل عكةةةس مسةةةار تةةةدهور القبةةةة واألراضةةةي وإىل حتسةةةني غطائنةةةا اارةةةةي مةةةن خةةةالل تعبئةةةة النةةةاا واملةةةوارد املاليةةةة 

 ال يزال الدع  املايل والتكنولوةي يّتس  باأليية من أةل التصد  هلذه املشاكل.احملدودة، ولكن 
 
 خالصة -6
 

سنة مةا سةاعد علةى حتريةر  13يف املائة يف  خر  10,1معدل منو سنو  متوسط بلغ  اإلثيويلقد حقق االقتصاد  -57
، وإىل وضةةةع سياسةةةات ملتزمةةةة سياسةةًياا  إىل وةةةةود حكومةةة املاليةةني مةةةن األشةةخاص مةةةن بةةةراثن الفقةةر. ويعةةةزى هةةذا النجةةة

ة قصةارى اإلثيوبيلتحقيق التنمية الزراعية والريفية يف البلد، وإىل الدع  السخي من شركائنا يف التنمية. وقد بذلت ااكومة 
لة وبفضةةل التنميةةة املتواصةةاملاليةةة احملةةدودة الةة  متلكهةةا.  ةهةةدها لتنفيةةذ السياسةةات مةةن خةةالل تعبئةةة شةةعبها وإنفةةا  املةةوارد

لقدرات املزارعني من أصحاص اايازات الص ية والرعاة، وبفضل تأمني الوصول إىل التكنولوةيا احملّسنة وخدمات اإلرشاد 
الزراعةةي، زاد إنتةةا  احملاصةةيل وإنتاةيتهةةا بشةةكل ملحةةوظ. وعلةةى الةةرغ  مةةن التقةةدم الةةذ  أحرزنةةاه يف زيةةادة إنتةةا  احملاصةةيل 

يةةة واعهةةات تدنيةةة مقارنةةة باملسةةتوى العةةاملي. ووحةةن حباةةةة إىل أن يقةةوم شةةركاينا يف التنموإنتاةيتهةةا، ال تةةزال هةةذه األخةةية م
  زيادة إمكانياتنا إىل أقصى حد.ايل والتقين والتكنولوةي لدعمه  امل املاوحة بتكثي 
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 إندونيسيا -خامساا
 

 التقدم المحرز على صعيد األمن الغذائي والتغذية والاراعة المستدامة -1
 

، مت 2015األغذيةةة لالسةةتهالك. ويف عةةام  كفايةةة  ندونيسةةيا، يف قطةةاع األغذيةةة والت ذيةةة، مةةن زيةةادةلقةةد متكنةةت إ -58
تسةةب باألرقةةام اجملّمعةةة، اإلنتةةا  احمل مةةن عةةدلمليةةون طةةن مةةن الةةذرة. وهبةةذا امل 19.61ز ومليةةون طةةن مةةن األر  75.40إنتةةا  

بنسةةبة  2015-2006فةةقة ال. وزاد إنتةةا  اةة  البقةةر يف اأساسةةيً  ندونيسةةيا مةةن تلبيةةة اااةةةة إىل األرز بوصةةفه غةةذاتً متكنةةت إ
يف فةةةقة . باإلضةةةافة إىل ذلةةةك، منةةةا إنتةةةا  اةةة  الةةةدةا  سةةةنويًايف املائةةةة  4.50وإنتةةةا  البةةةيض بنسةةةبة  سةةةنويًايف املائةةةة  3.11
 .سنويًايف املائة  5.74بنسبة  2010-2015

 
الةةنمط ال ةةذائي  علةةى النحةةو املبةةنّي يف  مةةوع الةة  يسةةتهلكها الشةةعب األندونيسةةي، وقةةد حتّسةةنت ةةةودة األغذيةةة -59

بزيةةةةادة تةةةةوافر األغذيةةةةة املسةةةةتدامة  أيًضةةةةاندونيسةةةةيا . وقامةةةةت إ2013-2009فةةةةقة اليف  نقةةةةاا 82.9 املستصةةةةوص، نتوسةةةةط
مةةةةن الةةةذرة العاليةةةةة ال لّةةةةة،  اصةةةنفً  25، ومةةةن األرز العةةةةايل ال لّةةةةة اصةةةةنفً  57واإلنتاةيةةةة الزراعيةةةةة. وقةةةد رلّةةةةى ذلةةةةك بةةةاطال  

 أصناف من فول الصويا العايل ال ّلة. 10و
 

نةةةه ال يةةةزال دون اخلامسةةةة، ولةةةو أع واألطفةةةال دون سةةةن ومت تسةةةجيل حتّسةةةن يف الوضةةةع الت ةةةذو  للحوامةةةل والرّضةةة -60
ل لةةدى األطفةةال دون سةةن اخلامسةةة قةةد تراةةةع بشةةكل اأن انتشةةار اهلةةز  األساسةةيةالصةةّحة  حبةةثمسةةتوى التوقعةةات. ويبةةنّي 

تراةةةةع انتشةةةار التقةةةّزم لةةةدى األطفةةةال دون سةةةن . و 2016يف املائةةةة عةةةام  9.8إىل  2007يف املائةةةة عةةةام  13.6ملحةةةوظ مةةةن 
)املسةة  الةةوطين ملؤشةةرات الصةةّحة(. باإلضةةافة إىل  2016يف املائةةة عةةام  33.6إىل  2007ة عةةام يف املائةة 36.8اخلامسةةة مةةن 

يف املائةة  30.2إىل  2010يف املائة عام  15.3ستة أشهر من  ه عمر  ضاعة الطبيعية اخلالصة للرّضع البالغذلك، زادت الر 
  (.حبث الصّحة األساسية) 2013عام 
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 والبرام(الستراتيجية والسياسات  -2
 

يف مةا يتعلّةق بةاللوائ  التنظيميةةة والسياسةات، مت إقةرار العديةةد مةن اللةوائ  الةة  تةدع  اعهةود اهلادفةةة إىل  أ()
 حتسني الت ذية، منها: اإلسراع يف

 
وال  مت اعتمادها نوةب  حتسني الت ذية ال  ترّكز على األيام األل  األوىل من ااياةسياسة  (1)

حتسةةني الت ذيةةة. وتةةدمج هةةذه  بشةةأن ااركةةة الوطنيةةة لفسةةراع يف 2013عةةام ل 42قةة  املرسةةوم الرئاسةةي ر 
السياسةةةة اخلةةةةدمات الصةةةةحّية، ال سةةةةيما لةةةةألم والطفةةةةل، ومكافحةةةة األمةةةةرال مةةةةن خةةةةالل هنةةةةج مشةةةةقك 

 القطاعات. بني
، 2010-2005لفةةةةةةقات ل ل الوطنيةةةةةةة بشةةةةةةأن األغذيةةةةةةة والت ذيةةةةةةةخطةةةةةةة العمةةةةةةلقةةةةةد مت إعةةةةةةداد  (2)
. وأعقب ذلك وضع خطة العمل اإلقليميةة بشةأن األغذيةة والت ذيةة 2019-2015، و2015-2011و

علةةةةى مسةةةةتوى احملافظةةةةة واملنطقةةةةة. ويف الوقةةةةت الةةةةراهن، يةةةةت  إعةةةةداد املرسةةةةوم الرئاسةةةةي بشةةةةأن السياسةةةةة 
إلدمةةا  التةةدخالت اهلادفةةة إىل حتسةةني  اتوةيهيًةة أاالسةةقاتيجية املتعّلقةةة باألغذيةةة والت ذيةةة بوصةةفها مبةةد

 والت ذية. األغذية
حتظةةةى اعهةةةود اهلادفةةةة إىل إعمةةةال حقةةةو  األطفةةةال بأفضةةةل ت ذيةةةة ممكنةةةة وإىل يايةةةة حقةةةو   (3)

بشةةأن  2012لعةةام  33الالئحةةة التنظيميةةة ااكوميةةة رقةة   لرضةةاعة الطبيعيةةة اخلالصةةة، بةةدع األمهةةات با
 الرضاعة الطبيعية اخلالصة.

نضةةةمة إىل ااركةةةة العامليةةةة لتحسةةةني مسةةةتوى ندونيسةةةيا، باعتبارهةةةا مةةةن أوىل البلةةةدان املقامةةةت إ (4)
حتسةةني مسةةتوى الت ذيةةة وتنفيةةذه مةةن خةةالل الةةدعوة علةةى ، بتطةةوير برنةةامج بلةةًدا 59ة الةة  رمةةع الت ذيةة

، وبزيةةةادة مشةةةاركة أصةةحاص املصةةةلحة )األعمةةةال اخلييةةةة، واألعمةةةال التجاريةةةة، أعلةةى مسةةةتويات القيةةةادة
مةةةن  وبضةةةمان اّتسةةةا  السياسةةةات األكادمييةةةة، وشةةةركات التنميةةةة(،اا ومنظمةةةات اجملتمةةةع املةةةدة، واألوسةةة

للربنةةامج، ونواتمةةة الةةربامج ذات الصةةلة مةةع إطةةار عمةةل حركةةة حتسةةني مسةةتوى  خةةالل اإلطةةار القةةانوة
 الت ذية، وبتحديد مصادر التمويل.

 
ولكنهةةةا ال تةةةزال  ةةةدودة مةةةن حيةةةث  بةةةه لقةةةد مت إدمةةةا  مكونةةةات التةةةدخالت املراعيةةةة للسةةةيا  واخلاصةةةة )ص(

إلدمةةا  التةةدخالت اخلاصةةة بالت ذيةةة واملراعيةةة للجوانةةب  تجةةرييمنهةةا مةةثاًل املشةةروع اليلةةذكر التصةةمي  والنطةةا ، و 
 مةن أةةل ةيةل يةنع  بالصةحة والةذكات الت ذوية مثل الصرف الصحي، أ  الربنةامج الةوطين لتمكةني اجملتمةع احمللةي

 ألمل العائلي.وإاجازات برنامج بريستاسي ل
 

اص الةة  تسةةم  لألشةةخل  ّسةةن إلعانةةات األرز( للفقةةرات اإلعانةةات ال ذائيةةة غةةي النقديةةة )وهةةي شةةك ) (
 اوبكميةة أكةرب مةن األغذيةة اسةتنادً  التمّتع خبيارات غذائيةة أوسةع )مثةل األرز والبةيض(املنتمني إىل اخلمس األدىن ب

مةن املتنةاول ال ةذائي. ويةت  تقةدب هةذه اإلعانةة مةن خةالل برنةامج  إىل احتياةاهت  الفعلية للوصول إىل ااد األدىن
 التخفي  من وطأة الفقر.
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السياسات املتعّلقة باحتياطةات ااكومةة املركزيةة واحملليةة مةن األغذيةة؛ والتنويةع ال ةذائي وحتسةني الت ذيةة  )د(
؛ ونظةةام املعلومةةات بشةةأن ودعمهةةارة هبةةا اجملتمعيةةة؛ ومعةةايي األزمةةة ال ذائيةةة والتصةةد  هلةةا؛ وتوزيةةع األغذيةةة والتجةةا

 بشأن األمن ال ذائي والت ذية(. 2015لعام  17األغذية والت ذية )الالئحة التنظيمية ااكومية رق  
 

ظ على توافر األغذيةة واسةتقرار األسةعار علةى مسةتوى ابااف لوكالة الوطنية للشؤون اللوةستيةتكلي  ا )ه(
املنتجني واملستهلكني يف مةا يتعلّةق باحةدى عشةرة سةلعة غذائيةة، وذلةك مةن خةالل إدارة احتياطةات ااكومةة مةن 

بشةةأن تكليةة   2016لعةةام  48األغذيةةة وتوزيةةع األغذيةةة وتطةةوير الصةةناعات القائمةةة عليهةةا )املرسةةوم الرئاسةةي رقةة  
 ة للشؤون اللوةستية بتحقيق األمن ال ذائي(.الوكالة الوطني

 
مةةةن وذلةةةك  ،تةةةوافر األغذيةةة واألمةةةن ال ةةذائيمةةةن حيةةث  اات الريفيةةة لتكةةةون مكتفيةةة ذاتيًةةةمتكةةني اجملتمعةةة )و(

 خالل  لة أمور منها برنامج األمن ال ذائي القرو  وبرنامج اادائق املنزلية إلنتا  األغذية.
 
 أبرز التحديات -3
 

واالبتكارات  البحوث والتطوير األخيين باعتماد هؤالت صفوف املزارعني قيامقر يف الري  ويف يعيق الف )أ(
 التكنولوةية ىف  ال الزراعة.

 ونتيجة للطبيعة األرخبيلية للبلد، هناك حاةة إىل استثمارات كبية يف البت التحتية الريفية والزراعية. )ص(
واملةةوارد املائيةةة علةةى القةةدرة علةةى إنتةةا  األغذيةةة. وتةةزداد نةةدرة املةةوارد مةةن وسةةتؤثر نةةدرة األراضةةي الزراعيةةة  ) (

 األراضي واملياه من سنة إىل أخرى بسبب النمو السكاة املتواصل، والتصنيع، وت ي املناخ.
 الت ذيةة املتوازنةةةشةأن املالئمةةة ب للمعةارفاجملتمةةع احمللةي الوصةول احملةدود إىل األغذيةةة وعةدم امةتالك  إنو  )د(

تثقيةة  األمهةةات وممارسةةات تنشةةئة األطفةةال غةةي املالئمةةة الةة   يسةةاه و حتقيةةق الكفايةةة الت ذويةةة املثلةةى.  يعيقيةةان
 ندونيسيا.املشاكل الت ذوية يف إ ظهور تدة الرضاعة الطبيعية اخلالصة، يفتتجّلى يف 

ى النحةو األمثةل بسةبب راعيةة للجوانةب الت ذويةة ولكةن ، يةت  إدماةهةا علةاملتةدخالت ال وقد مت تطبيق )ه(
هلادفةة نقص يف املعارف والتواصل بني مدرات الربامج. باإلضةافة إىل ذلةك، ، يكةن مةن املمكةن تعزيةز التةدخالت ا

 بسبب قّلة املوارد. يتها من خالل مشاريع رائدة عديدةال  أثبتت فعالإىل حتسني مستوى الت ذية 
رزت مشةكلة ، بة2013 خةر. ويف عةام  ديًا ذويةة، حتةاملشةاكل التومتّثل الفوار  بني املناطق يف ااةد مةن  )و(

 يف املائة. 40 افظة يتخّطى انتشار التقّزم فيها  34من أصل  15تقّزم خطية يف 
 
 تدابير التحسين -4
 

 تكثي  البحةوث والتنميةة الزراعيةة املتواصةلة مةن أةةل اسةتحداث التكنولوةيةا الزراعيةة املبتكةرة واهلندسةة )أ(
املنتجةةات علةةى املنافسةةة يف قةةدرة الزراعيةةة الةة  ميكنهةةا أن حتّسةةن اإلنتاةيةةة، وكفةةاتة العمةةل التجةةار ، و  املؤسسةةاتية

 األسوا  احمللية والدولية.
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اإلسةةراع يف اعتمةةةاد اللةةةوائ  التنظيميةةةة احملليةةةة املتعّلقةةةة بتخصةةةيص األراضةةةي للزراعةةةة املسةةةتدامة واألراضةةةي  )ص(
   أرال زراعية.اعديدة ال  ميكن أن تصب

بنةةات البةةت التحتيةةة الزراعيةةة وإعةةادة تأهيلهةةا، وتعزيةةز/ تيسةةي االسةةتثمارات اخلاصةةة يف األعمةةال التجاريةةة  ) (
حتسةةني اإلنتاةيةةة وكفةةاتة زات الصةة ية و موعةةات املةةزارعني ب يةةة ، ومتكةةني املةةزارعني أصةةحاص اايةةاالريفيةةة الزراعيةةة

 املنافسة. األعمال التجارية وقدرة املنتجات على
علةةةةى املسةةةةتهلكني النهةةةةائيني للحةةةةد بشةةةةكل ملحةةةةوظ مةةةةن فواقةةةةد  سةةةةني املناولةةةةة بعةةةةد ااصةةةةاد وتوزيعةةةةهحت )د(

 األغذية.
تكثي  التنشئة االةتماعية لصانعي القةرار ومةدرات الةربامج وعامةة النةاا بشةأن أييةة اسةتهالك األغذيةة  )ه(

السةتهالك  تاةية، نا يف ذلةك التنشةئة االةتماعيةة علةى منةط  ذات اعودة والت ذية اعّيدة بالنسبة إىل الصحة واإلن
 ويقوم على املنتجات احمللية. ،واألمان ،والتوازن من الناحية الت ذوية ،األغذية يّتس  بالتنوع

حتسني تنسيق الوثائق املتعّلقة خبطة عمل األغذية والت ذيةة وإعماهلةا علةى املسةتويني املركةز  واحمللةي، نةا  )و(
تعزيةةز مشةةاركة األعمةةال اخلييةةة، واألعمةةال التجاريةةة، ومنظمةةات اجملتمةةع املةةدة، واألوسةةاا األكادمييةةةة، يف ذلةةك 

 وشركات التنمية يف حتسني األغذية والت ذية.
مةن خةالل تةدخالت متكاملةة هتةدف إىل  اإلسراع يف تنفيةذ عمةل حركةة األيةام األلة  األوىل مةن اايةاة )ز(

تطبيةةق هنةةج التنميةةة اإلقليميةةة وتعزيةةز تةةوفي البيانةةات و كال األخةةرى لسةةوت الت ذيةةة. ااةةد مةةن انتشةةار التقةةّزم واألشةة
 الداعمة له من أةل ااد من الفوار  بني املناطق.

 
 الدروس المستفاطة -5
 

القطاعةةات وبةةني أصةةحاص املصةةلحة، نةةا يف ذلةةك  عةةرب متكةةاماًل  اهنًجةة 2قاصةةد اهلةةدف يسةةتلزم حتقيةةق م )أ(
 املشاركة النشطة للقطاع اخلاص واجملتمع احمللي.

 استخدام البيانات واملعلومات الدقيقة.بختطيط الربامج وتنفيذها  ينب ي دع  )ص(
 يف التصد  للجوع ولقضايا الت ذية. اكبيً   دورًاتؤد  املراقبة، نا يف ذلك الرصد املبكر،  ) (
 زيادة توافر األغذية.لوةي واهلندسة املؤسساتية لهناك حاةة إىل البحوث والتنمية واالبتكار التكنو  )د(
مةن العوامةل الرئيسةية لتحقيةق هةدف التنميةة  ه، عةاماًل معارفتمع احمللي، نا يف ذلك زيادة يلعد متكني اجمل )ه(

 املتعّلق باألغذية والت ذية.
 على األدلة.ات والربامج ينب ي أن يقوم التخطيط والسياس )و(
من أةل حتقيق التآزر بني اعهود الة  تبةذهلا  يةع سياسة كاملة للتدخالت أو  ينب ي تعزيز تصمي  واحد )ز(

نطاقةةه ، ويبقةةى لتحسةةني الت ذيةةة. ويسةةتند التةةدخل القةةائ  علةةى األدلةةة يف الوقةةت الةةراهن إىل املشةةروع فقةةط القطاعةةات
  ميكن االرتقات بسهولة بالتدخالت ال  أثبتت فعاليتها لتصب  سياسات وطنية.وت طيته  دودين. بالتايل، ال 
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 إيطاليا -ساطساا 

 
العناصر الرئيسية )الستراتيجية والسياسات والبررام(( التري تتسره بارا الجاروط الو نيرة إلحرراز تقردم علرى  -1

 نتائ( األولية المنب قة عن ذلكصعيد األدداا المتصلة باألمن الغذائي والتغذية والاراعة المستدامة وال
 

ا بوضع الصي ة النهائية السقاتيجيتها الوطنية من أةل التنمية املسةتدامة )االسةقاتيجية( هبةدف تقوم إيطاليا حاليً  -61
يف إطةةار اخلطةةة  خطتهةةا ااديثةةة لفصةةالحات اهليكليةةة تعةةززطويلةةة األةةةل،  مسةةتقبلية نظةةرة ديةةد خطةةة اسةةقاتيجية، مةةعحت

 الوطنية لفصالحات والوثيقة االقتصادية واملالية.
 

أولويةةات قصةةوى ثّةةل مت اكوهنةة  ،ذيةةة والزراعةةة املسةةتدامة متعّلقةةة بةةاألمن ال ةةذائي والت اوستضةةع االسةةقاتيجية أهةةدافً  -62
مةةع األهةداف واملقاصةةد واملبةةادب  نةا يتماشةةىعلةةى املسةتوى الةةوطين ويف البلةةدان الشةريكة علةةى السةةوات، بالنسةبة إىل إيطاليةةا 

 .2030املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام 
 

حتقيةةةق كامةةةل حيةةةاة الئقةةةة ليتمكنةةةوا مةةةن  واوتثةةةق إيطاليةةةا بشةةةكل خةةةاص، بةةةأن  يةةةع النةةةاا يسةةةتحقون أن يعيشةةة -63
رتبط ي وية لالسقاتيجية، وهمن األهداف األول اواحد مكافحة اارمان املاد  وال ذائي. ولذلك السبب ةعلت إمكاناهت 

 .2030من خطة عام  1-2باهلدف  اا وثيقً ارتباطً 
 

، يلعةةد سةةات مسةةتدامة لصةةا  كوكبنةةا. وبشةةكل خةةاصباإلضةةافة إىل ذلةةك، فةةان إيطاليةةا مقتنعةةة بأييةةة تنفيةةذ سيا -64
وااراةةةةة وتربيةةةة األحيةةةات املائيةةةة، بالزراعةةةة  املرتبطةةةة التنةةةوع البيولةةةوةي واملةةةوارد الوراثيةةةة والةةةنظ  اإليكولوةيةةةة الطبيعيةةةةصةةةون 

مةةةةن خطةةةةة  5-2و 4-2و 3-2 مةةةةن األولويةةةةات القصةةةةوى بالنسةةةةبة إىل إيطاليةةةةا، نةةةةا يتماشةةةةى مةةةةع األهةةةةداف اسةةةةتعادهتاو 
 .2030 عام
 

ولضةةمان أن يةةنع  اعميةةع بالرخةةات، ستضةةع االسةةقاتيجية ضةةمان اسةةتدامة الزراعةةة وااراةةةة وتربيةةة األحيةةات املائيةةة  -65
 أ.-2و 5-2و 4-2و 3-2داف أولوياهتا، فتتجه بذلك وحو حتقيق األه السلسة ال ذائية على رأاوالصيد على امتداد 

 
، باعتمةةاد وحتةةديث "اسةةقاتيجية للتنةةوع البيولةةوةي" يناملسةةتوى الةةوطوعلةةى ضةةوت مةةا سةةبق، قامةةت إيطاليةةا، علةةى  -66

يف السياسةةات القطاعيةةة الوطنيةةة نةةا يتماشةةى مةةع  واسةةتخدامها املسةةتدام ملةةوارد الطبيعيةةةإلدمةةا  احملافظةةة علةةى ا بوصةةفها أداة
خطةةة اسةةةقاتيجية وع البيولةةةوةي ألغةةرال زراعيةةةة"؛ و"التنةةولةةوةي؛ و"خطةةةة وطنيةةة بشةةةأن االسةةقاتيجية األوروبيةةة للتنةةةوع البي

 من  لة أمور أخرى. ،لالبتكار والبحوث يف قطاع الزراعة ال ذائية وااراةة"
 

يف التوفيةةق بةةني اااةةةة إىل  الةةنظ  اإليكولوةيةةة الزراعيةةة املتنّوعةةةفكةةرة أنةةه ميكةةن أن تةةنج   أيًضةةاوقةةد أيّةةدت إيطاليةةا  -67
وهةةذه وكةةذلك يايةةة البيئةةة وحتقيةةق اإلنصةةاف االةتمةةاعي. إنتةةا  كميةةات أكةةرب مةةن األغذيةةة، وإنتةةا  سةةلع ذات ةةةودة أعلةةى، 
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وامليثةةةا  الةةةذ  مت إطالقةةةه يف إطةةةاره والةةةذ   ّسةةةد اإلميةةةان املشةةةقك بةةةأن الزراعةةةة  2015إكسةةةبو ميالنةةةو  موروثةةةاتمةةةن  الفكةةةرة
ل ال ذائيةةةةة امايةةةةة البيئةةةةة وصةةةةون التنةةةةوع البيولةةةةوةي واحملافظةةةةة علةةةةى احملاصةةةةي أيًضةةةةاأساسةةةةية لةةةةيس فقةةةةط إلنتةةةةا  األغذيةةةةة، بةةةةل 

 الطبيعية. واملناظر
 

بةةني الةةوزارات املختلفةةة  راحبةةة لتحقيةةق هةةذه األهةةداف. وينب ةةي بنةةات الشةةراكات شةةراكاتوتثةةق إيطاليةةا بأييةةة بنةةات  -68
 السلطات احمللية والوكاالت ااكومية ذات الصلة واملنظمات املتعددة األطراف واجملتمع املدة.و 
 

أصةةةحاص  اوكمةةةة ووصةةةول األسةةةر واملةةةزارعنيبأييةةةة خاصةةةة لضةةةمان ا القطاعةةةات الزراعيةةةةتّتسةةة  الشةةةراكات يف و  -69
أن تقةو  القةدرة علةى االسةتجابة للكةوارث  أيًضاواملوارد الطبيعية واملنتجة. وميكنها  ،واملياه ،اايازات الص ية إىل األراضي

عيةةة املؤاتيةةة لألعمةةال التجاريةةة الزراعيةةة الةة  متلكهةةا وأن تسةةاعد علةةى تعزيةةز السياسةةات الزراعيةةة والبيئيةةة واالةتما ،الطبيعيةةة
وكذلك على ترةي  الكفة لصا  اعتماد السياسات ال  حتّسن قدرة املنتجات الزراعية على املنافسة يف األسةوا .  ،األسر
منةاذ  اونيةات، و  ، والتعاملؤسسات الص ية واملتوسةطة ااجةا، ميكن للشراكات أن تعزز سالسل اإلمداد بكاملها يف وأخيً 
 اإليطالية. قاطعات احملليةامل
 

، تقةةةةوم إيطاليةةةةا بةةةةالقكيز بصةةةةورة خاصةةةةة علةةةةى نشةةةةر ممارسةةةةات الزراعةةةةة والتجهيةةةةز والتسةةةةويق ويف البلةةةةدان الشةةةةريكة -70
 املستدامة، وعلى حتسني ةودة اإلنتا  وكميته، وعلى تعزيز دور سكان الري  يف إقامة املشاريع.

 
وكةةةاالت األمةةة  ونوةةةب التزامهةةةا بالزراعةةة واألمةةةن ال ةةةذائي وااةةد مةةةن الفقةةر، تتمتةةةع إيطاليةةةا بعالقةةات وثيقةةةة مةةع  -71

، وهةةي منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة وبرنةةامج األغذيةةة العةةاملي والصةةندو  الةةدويل للتنميةةة ا هلةةاالةة  تتخةةذ مةةن رومةةا مقةةرً  املتحةةدة
 همة يف تنفيذ مشاريع التنمية الريفية والزراعية يف البلدان الشريكة.ال  متثل أنشطتها ومعارفها ميزة مو الزراعية، 

 
 هل كانت توةيهات عنة األمن ال ذائي العاملي بشأن السياسات مفيدة لتصمي  السياسات الوطنية أو إصالحها؟

 
لتطةةةةوير وتصةةةةمي  السياسةةةةةات الوطنيةةةةة اإليطاليةةةةةة بشةةةةأن األهةةةةداف املتعّلقةةةةةة بةةةةاألمن ال ةةةةةذائي والت ذيةةةةة والزراعةةةةةة  -72

اخلطةةوا التوةيهيةةة الطوعيةةة بشةةأن املسةةتدامة، متةةت مراعةةاة توصةةيات عنةةة األمةةن ال ةةذائي العةةاملي بشةةأن السياسةةات، مثةةل 
ت واملبةةةادب اخلاصةةةة باالسةةةتثمارات املسةةةؤولة يف الزراعةةةة ونظةةة  ااوكمةةةة املسةةةؤولة ايةةةازة األراضةةةي ومصةةةايد األمسةةةاك وال ابةةةا

 .األغذية
 
التحررررديات الرئيسررررية الترررري اعترضررررت تطبيقاررررا )ل سرررريما المعوقررررات وال غرررررات المتبقيررررة علررررى مسررررتوس  -2

 .والدروس التي استخلصاا البلد في ما يتعلق بتنفيذ أدداا التنمية المستدامةالسياسات( 
 

منذ بداية األزمة االقتصةادية واملاليةة العامليةة. وتتمثّةل األولويةة بالنسةبة إىل  ااإلنتاةية اإليطالية تدر يً طأت لقد تبا -73
 من النواحي االقتصادية واالةتماعية والبيئية. االذ  ينب ي أن يكون مستدامً  العودة إىل النمو املستقرإيطاليا يف 
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سةةقاتيجيات االقتصةةادية مةةع االسةةقاتيجيات االةتماعيةةة والبيئيةةة. وال وتنطةةو  التنميةةة املسةةتدامة علةةى إدمةةا  اال -74
وحتسني قدرة النظام االقتصةاد   ،ميكن حتقيق ذلك سوى من خالل ت يي أمناا النمو والعالقات االةتماعية واالقتصادية

اإليطايل على املنافسة. وميكةن حتقيةق هةذا اهلةدف مةن خةالل توزيةع املةوارد بطريقةة عادلةة، وختفةيض معةدل البطالةة، وتنفيةذ 
التةةدابي االقتصةةادية مةةن خةةةالل االسةةتثمارات يف نظةةام الصةةةحة الةةوطين والقبيةةة والةةربامج االةتماعيةةةة الةة  تضةةمن الوصةةةول 

 طا  إىل اخلدمات والتماسك االةتماعي.الواسع الن
 

القضةات بتنفيةذ السياسةات الراميةة إىل  اا وثيقً ارتباطً  دفة إىل حتقيق التنمية املستدامةاهلا وااللتزاماتوترتبط اإلةراتات  -75
  املدنيةةةة، . وتةةةرتبط االسةةةتدامة االةتماعيةةةة بالعدالةةةة يف التوزيةةةع، وحقةةةو  اإلنسةةةان وااقةةةو علةةةى الفقةةةر واإلقصةةةات االةتمةةةاعي

 والظروف االةتماعية ال  يعي  فيها األطفال واملراهقون والنسات والعجزة واملعّوقون، واهلجرة، والتعاون بني البلدان.
 

وهتةدف أولويةات السياسةات ااكوميةة الرئيسةية إىل تنفيةذ إةةراتات التعةاون الوطنيةة واإلقليميةة يف  ةاالت األمةن  -76
قةةدرة نظةة   ، والتنميةةة الريفيةةة مةةن خةةالل تعزيةةزوالسياسةةات الزراعيةةة ال ذائيةةة ،وةةةودة األغذيةةة ،والسةةالمة الزراعيةةة ،ال ةةذائي

 اإلنتا  الزراعي ومؤسسات الصناعة الزراعية على املنافسة وحتسني نوعية ااياة والتنويع االقتصاد  يف املناطق الريفية.
 

نةةةاطق الريفيةةةة اإليطاليةةةة الزراعةةةي وحتقيةةةق املنةةةافع يف املوتعمةةةل  موعةةةة مةةةن الةةةربامج االسةةةتثمارية علةةةى دعةةة  اإلنتةةةا   -77
الثةةةةةةرات الثقةةةةةةايف األنشةةةةةةطة وحتويلهةةةةةةا إىل مصةةةةةةدر للقةةةةةةوة االقتصةةةةةةادية و  تنةةةةةةوع لمحافظةةةةةةة علةةةةةةىخةةةةةةالل تقةةةةةةدب املسةةةةةةاعدة ل مةةةةةةن
 االةتماعي. لتماسكوا
 

ولويةةات مةةن خةةالل الةةذ  مت حتديةةده حةةىت ا ن بتحقيةةق االتسةةا  بةةني السياسةةات واأل التحةةد  الرئيسةةيويتعلّةةق  -78
 التعاون والشراكات مع السلطات احمللية وأ  طرف معين  خر.

 
والتعةةةاون   يعلةةةلتوقةةةد اعتمةةةدت ااكومةةةة بالفعةةةل إصةةةالحات وأحكةةةام أخةةةرى يف  ةةةاالت مثةةةل الفقةةةر والعمالةةةة وا -79

واعتمةاد السياسةات املشةقكة تعزيز التعاون مع أهداف التنمية املستدامة. ولكن التحد  ااقيقي هو  اإلمنائي، نا يتماشى
بني اإلدارة املركزيةة والوكةاالت ااكوميةة والسةلطات احملليةة. واهلةدف مةن ذلةك هةو تعظةي  النتةائج وحتقيةق  وتنسيق األنشطة

 املزيد من الرخات والتنمية يف  يع املناطق اع رافية مع استخدام املوارد املستثمرة بأفضل طريقة ممكنة.
 

تشةةةكل املشةةةاركة النشةةةطة وف علةةةى تر ةةةة االلتزامةةةات العامليةةةة إىل أهةةةداف وغايةةةات  ليةةةة. وسةةةوتعمةةةل إيطاليةةةا  -80
مسةةايًة إضةةافية يف هةةذا االرةةاه. ويتعةةني علةةى إيطاليةةا أن  ،للسةةلطات اإلقليميةةة واحملليةةة وتعبئةةة أصةةحاص املصةةلحة املعنيةةني

ملصةةلحة بةةأن يصةةبحوا ةهةةات فاعلةةة تةةنج  يف وضةةع السياسةةات الفعالةةة بصةةورة مشةةقكة، مةةا سيسةةم  عميةةع أصةةحاص ا
 رئيسية يف عملية اإلسراع باالنتقال من االلتزام إىل العمل.

 
مةةن أةةةل تصةةمي   والةةدويل أن تقةةوم إيطاليةةا بةةالتوفيق بةةني اعهةةود املبذولةةة علةةى املسةةتويني الةةوطين أيًضةةاومةةن املهةة   -81

 تكةون بصورة خاصة على تصمي  أدوات مالية عامةة أدوات مبتكرة هتدف إىل دع  خطة التنمية املستدامة. وميكن القكيز
 أكثر فعالية لالستفادة من املوارد اخلاصة.
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  ب ية تعزيز مشةاركته خالل النهول باإلعالم،من  زيادة وعي املواطنني وحتسينهوبصورة عامة، هناك حاةة إىل  -82

 النشطة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
 

يف  ةةال املسةةاعدة اإلنسةةانية  انشةةطً  دورًا، تةةؤد  إيطاليةةا 2030لتنفيةةذ خطةةة عةةام  اخلةةارةي بالبعةةدويف مةةا يتعلّةةق  -83
والتعةةاون اإلمنةةائي. ولطاملةةا تصةةّدر األمةةن ال ةةذائي والزراعةةة املسةةتدامة والتنميةةة الريفيةةة األولويةةات يف االسةةقاتيجية اإليطاليةةة 

 للتعاون اإلمنائي.
 

ت يف مةةؤمتر األمةة  املتحةةدة الةةدويل الثالةةث بشةةأن التمويةةل مةةن أةةةل التنميةةة يف ا مةةع االلتزامةةات الةة  قلطعةةومتاشةةيً  -84
يف إطةار نظةام  زيةادة املسةاعدة اإلمنائيةة الرمسيةة الة  تقةدمها، قامت ااكومة اإليطاليةة بالعمةل علةى 2015أديس أبابا عام 

  مستصل  وأقوى وشامل للتعاون الدويل.
 

ة التنميةةة املسةةتدامة بفعاليةةة، مةةن أةةةل تنفيةةذ خطةة لتعبئةةة املةةواردمةةن اعهةةود الةة  تبةةذهلا ااكومةةة  اويشةةكل ذلةةك ةةةزتً  -85
 استحداث أدوات عامة مبتكرة هتدف إىل إشراك القطاع اخلاص وتأمني التمويل اخلاص لألنشطة اإلمنائية. أيًضاشمل وال  ت

 
 السويد -اسابعا 

 
 من أدداا التنمية المستدامة  2استعراض التقدم المحرز في تحقيق الادا  -1
 

األغذية. ويلعد اعوع حالة استثنائية. وعلةى الةرغ  مةن عةدم وةةود الوصول إىل يتمتع الناا يف السويد بالقدرة على  -86
عةدد قليةل مةن األطفةال يف السةويد مةن . ويعةاة ةةًدااألطفال الذين يعانون مةن سةوت الت ذيةة  ةدود  ن عددإال أأرقام دقيقة، 

ة يف اجملتمةةع خةةالل العقةةد لسةةمنالةةوزن الزائةةد وا إىل زيةةادة انتشةةار تشةةي البيانةةاتلكةةن يف النمةةو بسةةبب سةةوت الت ذيةةة. و  تةةأخر
. ويعةاة أكثةر مةن نصة  الراشةدين يف السةويد سةنة 29و 16خاص يف الفئةة العمريةة بةني  املاضي. وتظهر هذه الزيادة بشكل

اواة يف العةادات أوةةه انعةدام مسةمسنون يعانون من سوت الت ذيةة. وهنةاك اختالفةات و  لكن يوةدزن الزائد أو البدانة. و من الو 
 بالوضع االةتماعي واالقتصاد  وباملستوى التعليمي وبالدخل. اا وثيقً ترتبط ارتباطً  ال ذائية والصحة

 
 قيمةة ارتفةع إ ةايل. وقةد تزايد إنتاةية الزراعة يف البلةد البيانات. وتظهر عد الزراعة يف السويد ص ية النطا وال تل  -87
عةدد ك  املقاسةةخالل العقد املاضي. وتراةعةت العمالةة يف الزراعةة،  الواحد كاف  الدوام الكامل السنو إلنتا  السويد  ملا

ت ، اخنفضت انبعاثةات غةازاالعاملني بدوام كامل يف القطاع، بشكل متواصل على فقة طويلة من الزمن. ويف الوقت نفسه
 احملدود للمضادات اايوية.ستخدام الاإلنتا  اايواة السويد  با الدفيئة لكل وحدة منتجة. ويتميز

 
خةدمات الةنظ  اإليكولوةيةة الة  تقةدمها  ةيّةدة. وتعتةرب حالةة ةراضةي الزراعيةة السةويدية لأليةتعترب القةدرة اإلنتاة -88

وإذا مت اسةتخدام  .باملنطقة الزراعية املستدامة، إىل تعري  مّتفق عليه االلتزام املتعّلقويفتقر  األراضي املزروعة، مرضية اليوم.
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، كمؤشةةر بةةديل، ميكةةن القةةول إن هةةةذه اا عليةةه عامليًةةمتفًقةة االةة  ال متلةةك تعريًفةةة املنطقةةة املخصصةةة للزراعةةة العضةةويةحجةة  
 .2005املنطقة منت بشكل متواصل منذ عام 

 
 ظةةر الطبيعةةي"املن السةةويد  للهةةدف البيئةةي 2017لعمليةةة املتابعةةة الةة  أةراهةةا  لةةس الزراعةةة السةةويد  عةةام  وفًقةةا -89
. وتعترب األدوات السياساتية ع البيولوةي وتعزيزه، ، حيصل أ  تقدم يف هذا اجملالالذ  يشمل صون التنو ي املتنوع" الزراع

 60تجميةع الة  أةرهتةا منظمةة األغذيةة والزراعةة لألمة  املتحةدة، فةان حةوايل لعمليات ال وفًقاالقائمة واملعتمدة غي كافية. و 
 يف املائة من السالالت احمللية معّرضة للخطر يف السويد.

 
السةةويد. بةةذور واألصةةناف القدميةةة األخةةرى يف  يةةع أوحةةات جبمةةع الالربنةةامج مةةن أةةةل تنةةوع النباتةةات املزروعةةة وقةةام  -90

إىل  تةزرع يف املاضةيكانةت   الة  نباتةاتالالربنةامج إدخةال  دور يف بنةك اعينةات الشةمايل. وأعةاوتت  احملافظة على هذه البذ
الةة  تعمةةل علةةى مشةةاريع داعمةةة لصةةون املةةوارد الوراثيةةة يف البلةةدان املعاهةةدة بشةةأن املةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة األسةةوا . وحتظةةى 

 النامية، بدع  من التعاون اإلمنائي السويدية.
 

زيةةادة اإلنتاةيةةة واالسةةتدامة يف الزراعةةة  مةةن أةةةلوسيسةةاه  التعةةاون اإلمنةةائي السةةويد  يف االسةةتثمارات املسةةؤولة  -91
ا يف حتقيةق األمةن ال ةذائي،  وريًة دورًامصةايد األمسةاك. وتةؤد  املةرأة  حتقيةق االسةتدامة يف ومن أةةل)نا يف ذلك ااراةة( 

واسةتخدامها ووراثتهةا،  ةااًل  ألراضي واملوارد الطبيعيةة األخةرىرأة بامتالك اوتشكل التدخالت اهلادفة إىل ضمان حقو  امل
مليةون كرونةةة سةويدية مةن  مةةوع  803مت ختصةةيص حةوايل ، 2015بالنسةبة إىل التعةاون اإلمنةةائي السةويد . ويف عةام  مهًمةا

 املساعدة السويدية للتدخالت الزراعية يف أوحات عديدة من العا،.
 

ة، سةةةمنئةةةد وال، التصةةةد  لزيةةةادة انتشةةةار الةةةوزن الزا2يات الةةة  تواةههةةةا السةةةويد يف حتقيةةةق اهلةةةدف وتشةةةمل التحةةةد -92
 وضمان االستدامة البيئية والتنوع البيولوةي يف الزراعة، وتقوية  يع أبعاد االستدامة على امتداد السلسلة ال ذائية.

 
 والتغذية والاراعة المستدامةاألم لة والممارسات الجّيدة المتعّلقة باألمن الغذائي  -2
 

أن تسّلط الضوت على بعض األمثلة واملمارسات اعيّةدة املتعّلقةة بةاألمن ال ةذائي والت ذيةة والزراعةة ترغب السويد ب -93
 املستدامة املشار إليها يف االستعرال الوطين التطوعي السويد  يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى.

 
  (ياأللبان )بن الدحتسني دخل ص ار منتجي 

 
 PRAN( بالتعةةاون مةةع شةةركة Dairy Hub  )وامسةةه ي، يف مشةةروع مت يف بةةن الدTetra Lavalشةةركة  سةةاعدت -94

. وحتقةةق أيًضةةافةةرص لصةة ار منتجةةي األلبةةان لكةةي يطةةّوروا إنتةةاةه  األسةةر  حةةىت يشةةمل إنتةةا  التجزئةةة تةةوفي علةةى  احملليةةة،
ومةةن خةةالل تقةةدب املشةةورة  يةةب املسةةّل  إليهةةا بشةةكل  مةةن وفعةةاللتخةةزين االالشةةركة ذلةةك مةةن خةةالل إنشةةات مراكةةز حديثةةة 

ةةةودة  و مسةتقر ويراقبةةوادخلهةة  علةى وحةة ليحسةنوا لصة ار املنتجةةني الفنيةة املناسةةبة. ويةوفّر ذلةةك معةارف أوسةةع وفةرص أكةةرب
 PRANائي الدويل بدع  شركة االيب يف الوقت نفسه. وبعد اجا  التجارص األولّية، قامت الوكالة السويدية للتعاون اإلمن

 وفًقةةاب يةةة توسةةيع شةةبكة مراكةةز االيةةب مةةن خةةالل ت طيةةة ةةةزت مةةن تكةةالي  التةةدريب التقةةين علةةى مةةدى ثةةالث سةةنوات. و 
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 244إىل  100األلبان مةن للمعلومات املتاحة، أّدى أول مركز للحليب إىل ارتفاع متوسط الدخل الشهر  لص ار منتجي 
لةةق. وزادت كّميةةة االيةةب  10.8إىل  4.45. وزاد متوسةةط إنتةةا  االيةةب للبقةةرة الواحةةدة مةةن اشةةهرً  60 يف أمريكيةةا ادوالر 
 لق. 41 000إىل  2 000إىل أول مركز للحليب من  ايوميً  ةاملسّلم

 
اجملتمعةةات القةةادرة علةةى الصةةمود والةةنهج القائمةةة علةةى املنةةاظر الطبيعيةةة مةةن أةةةل  -البحةةوث يف  ةةال التعةةاون والشةةراكات

 خدام املستدام لألراضياالست
 

يستضةةي  معهةةد سةةتوكهو، للبيئةةة مبةةادرة الشةةبكة الزراعيةةة الدوليةةة السةةويدية )املبةةادرة( الةة  تةةدع  تطةةوير املعةةارف  -95
. ، وتةرّو  هلمةاوتقدب املعلومات بشأن القضايا املرتبطة بااد من الفقر من خالل الزراعة املسةتدامة واألمةن ال ةذائي العةاملي

ون مةةع عةةدد كبةي مةةن اعهةةات وتنشةةط يف  يةع القطاعةةات بالتعةا ،سياسةةة التنميةة العامليةةةبةةادرة نةا يتفةةق مةةع هنةج تعمةل املو 
اعةات ربتلفةة، تعمةل ة يف قاعدة املوارد السويدية. وبتسليطها الضوت على املشةاكل وحصةوهلا علةى إسةهامات مةن قطالفاعل

لةةةةنهج قةةةةائ  علةةةةى املنةةةةاظر الطبيعيةةةةة، إىل ةانةةةةب شةةةةبكات  وفًقةةةةااالسةةةةتخدام املسةةةةتدام لألراضةةةةي  مةةةةن أةةةةةل حتقيةةةةقاملبةةةةادرة 
امليةةةاه يف املنةةةاظر يف سةةةتوكهو،، و للميةةةاه  الةةةدويلعهةةةد املو موعةةةات سةةةويدية أخةةةرى مثةةةل شةةةبكة ااراةةةةة الزراعيةةةة و موعةةةة 

اارةيةةة الدوليةةة يف مةةثاًل مركةةز البحةةوث العمةةل الةةذ  ينجةةزه مةةن خةةالل  امتزايةةدً  اعامليًةة اهتماًمةةاالطبيعيةةة. ويلقةةى هةةذا العمةةل 
عقد عادًة بالتزامن مع املفاوضات العاملية بشةأن املنةاخ. وميكةن للةنهج القةائ  سيا  املنتدى العاملي للمناظر الطبيعية الذ  يل 
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علةةى امليةةاه  مرّكةةزةتسةاه  اعامعةةة السةةويدية للعلةةوم الزراعيةةة بنشةةاا يف توليةةد املعةةارف مةن أةةةل بيئةةة حبريةةة أفضةةل،  -96
. وتقةوم اعامعةة إىل ةانةب قطةاع الصةيد أ  حبر البلطيق وخليج كاتي ات ومضيق سةكاةياك ؛احمليطة بالشاط  السويد 

والسلطات الوطنية، بتطوير أساليب انتقائية هتدف إىل ااد من املصيد غي املرغوص به يف الصيد يف السويد. ويعمل مركز 
بعةض شةركات األغذيةة ، وقةام مةؤخراً بتنظةي  حةوار رفيةع املسةتوى مةع أيًضةاستوكهو، للقدرة على الصمود مع قطاع الصةيد 

. وقةةد نةةتج عةةن ذلةةك التزامةةات بتحسةةني الشةةفافية والتتبةةع وبااةةد مةةن الصةةيد غةةي يف العةةا، يف قطةةاع الصةةيد اكثةةر تةةأثيً األ
 املشروع يف سالسل اإلمدادات اخلاصة هبذه الشركات.


