
االستفادة من اجراءات الحكومات التابعة )الفرعية( والمحلية

لضمان نظم غذائية مستدامة وتحسين التغذية

إطار خطة عمل منظمة 
األغذية والزراعة حول الغذاء
في المناطق الحضرية



تعزيز	التعاون	المتعدد	أصحاب	المصلحة	لمعالجة	القضايا	مشاركة	التجارب	في	مجال	السياساتمجاالت	عمل	منظمة	األغذية	والزراعة
المتعلقة	باألغذية	والزراعة

دعم	البلدان	للوقاية	من	المخاطر	والتخفيفاالنتفاع	بالمعارف	على	أرض	الواقع
من	وطأتها

جعل	المعلومات	في	متناول	الجميع

الوظائف	األساسية	لمنظمة	األغذية	
والزراعة

تيسير	وتحسين	الحوكمة	والحوار	
بشأن	السياسات

إسداء	المشورة	وتوفير	الدعم	للبلدان	في	مجال	وضع	
السياسات

جمع	المعلومات	
وتوفيرها

وضع	االدوات	توفير	المعلومات
القانونية	والقواعد	
والمعايير	الدولية

توفير	أنشطة	
الدعوة	واالتصال

إقامة	الشراكات	
والتحالفات

النتائج	المستهدفة	من	المنظمة	من	
خالل	خطة	العمل	للغذاء	في	المناطق	

الحضرية

تعميم	النظم	الغذائية	والتغذية	الجيدة	في	
السياسات	واالستراتيجيات	الحضرية

تعزيز	الشراكات	لزيادة	تأثيرهاالتوعية	على	جميع	المستوياتتوفير	المعلومات	التخاذ	القرارات	واإلجراءات	المحليةتعزيز	حوكمة	النظم	الغذائية	والمساحات	الخضراء

االستراتيجية	العامة	لتوفير	المساعدة	
في	مجال	التنمية	اإلقليمية	والحضرية

توسيع	نطاق	اإلجراءات	الناجحة	ضمن	حدود	البالد	وخارجهاتنفيذ	إجراءات	إقامة	نظام	غذائي	متكامل	لتحقيق	التغييرتهيئة	بيئة	مؤاتية	لدفع	التغيير	على	المستوى	المحلي

مجاالت	العمل	الرئيسية	لبرنامج	
عمل	المنظمة	لألغذية	في	المناطق	
الحضرية	)ونطاق	التغطية	الرئيسي	

للبرامج	االستراتيجية(

السياسات	والمؤسسات	الوطنية	التي	تؤثر	في	
النظم	الغذائية	الحضرية	)البرنامجان	االستراتيجيان	

( 	و	

التخطيط	لنظم	غذائية	متكاملة	وآليات	الحوكمة	الشاملة	
الخاصة	باألغذية	في	المدن	واألقاليم	والمناطق	)البرنامجان	

( 	و	 االستراتيجيان	

سالسل	اإلمداد	
القصيرة	والبرامج	
العامة	الشاملة	

للمشتريات	الغذائية	
)البرامج	االستراتيجية	

2	و	4	و	5)

المنشآت	التجارية	
وفرص	العمل	

المبتكرة	والمستدامة	
في	مجال	األغذية	

الزراعية	)البرنامجان	
االستراتيجيان	4	و	3)

بيئات	األغذية	الصحية	
والبيئات	الخضراء	
الحضرية	)البرامج	

االستراتيجية
	4	و	2	و	1	و	5	(

الفاقد	والمهدر	من	
األغذية	في	المناطق	
الحضرية	)البرنامجان	
االستراتيجيان	4	و	2)

السلع	العامة	العالمية	في	مجال	التوجيهات	الخاصة	باألغذية	في	
المناطق	الحضرية	والشراكات	ومبادرات	التعاون	المباشر	بين	المدن	

وسائر	التحالفات	الدولية،	للتأثير	إيجابًيا	في	حوكمة	األغذية	في	
المناطق	الحضرية	على	الصعيد	العالمي	)البرامج	االستراتيجية	كافة(

التركيز	الرئيسي	أو	النهج	األجدى	
بالنسبة	إلى	مجاالت	العمل	الرئيسية

أطر	االتساق	والتنسيق	للقوانين	واألنظمة	
الوطنية،	والقدرة	المؤسسية	لوضع	استراتيجيات	

موجهة	نحو	العمل	وتحسين	استدامة	النظم	
الغذائية	في	المناطق	الحضرية

تعزيز	الشمولية	في	آليات	الحوكمة	الخاصة	باألغذية	
والمتعددة	أصحاب	المصلحة	وفي	عملية	التخطيط	للنظم	

الغذائية	)التحليل	واالستراتيجيات	المتكاملة	لألغذية،	
واإلجراءات(

بناء	القدرة	)قدرة	
المدن	واألقاليم(	

على	الصمود	أمام	
انعدام	األمن	

الغذائي	والصدمات	
المناخية	من	

خالل	تعزيز	اإلنتاج	
المحلي	وتوثيق	

الروابط	بين	المنتجين	
والمستهلكين	
وبرامج	الشراء	
المؤسسية.

تعزيز	المناطق	
الوظيفية	من	خالل	

اإلجراءات	التي	تضمن	
التنمية	المتكاملة	
)الريفية	والحضرية(	
والنمو	االقتصادي	
المستدام	للمدن	
والبلدات	الصغيرة

تحسين	الصحة	
والرفاه،	وتعزيز	النظم	

الغذائية	العالية	
الجودة	لسكان	المدن	
واالستدامة	الحضرية؛	
االستهالك	المستدام،	
واإلجراءات	المتصلة	

بالمناخ

تشكيل	النظم	الغذائية	
الحضرية	المستدامة	
والفعالة	من	خالل	الحد	
من	الفاقد	والمهدر	من	
األغذية	؛	دعما	لإلجراءات	

المتصلة	بالمناخ،	
واالقتصاد	الدائري	

واإلدارة	الفعالة	للموارد	
الطبيعية

نقل	المعارف	وال	سيما	للحكومات	المحلية	والتابعة	)الفرعية(	بشأن	
النظم	الغذائية	والقضايا	ذات	الصلة؛	وإقامة	الشراكات	مع	الجهات	

الفاعلة	وشبكات	المدن	ذات	الصلة.

أبرز	المبادرات	أو	اإلجراءات	التي	يمكن	
اتخاذها	في	مجاالت	العمل	الرئيسية

تعميم	النظام	الغذائي	والتغذية	في	السياسات	
والمؤسسات	الوطنية	الحضرية،	وفي	السياسات	

الوطنية	بشأن	األغذية	التي	ُتباع	في	الشوارع،	وفي	
السياسات	البيئية	الوطنية،	وتجارة	األغذية،	وغير	

ذلك.

تحليل	النظم	الغذائية	)على	المستوى	الحضري	والمناطق	
والمدن	واألقاليم(؛	بما	يشمل	التحليل	المكاني	كأداة	

للتخطيط	)على	سبيل	المثال	RUFSAT	و	CRFS	و	SNA	و	
CSD(؛	ووضع	النماذج؛	ورسم	السياسات	المتصلة	باألغذية؛	

وآليات	الحوكمة	الخاصة	باألغذية	واستراتيجيات	لدمج	النظم	
الغذائية	في	التخطيط	الحضري/	اإلقليمي؛	والتخطيط	

المتكامل	لموارد	األراضي	والمياه

األسواق	اإلقليمية؛	
أسواق	البيع	

بالجملة؛	الزراعة	
في	المناطق	

الحضرية	وشبه	
الحضرية؛	المناظر	

الطبيعية	اإلنتاجية،	
واستخدام	األراضي	
اإلقليمية؛	برامج	

التغذية	المدرسية	
وسائر	المشتريات	

المؤسسية

تعزيز	العالمات	
الجغرافية؛	خطط	

مبتكرة	للقطاعين	
العام	والخاص؛	اقتصاد	
تضامني؛	ممرات	إنتاج	

األغذية

تقييم	جودة	وسهولة	
الحصول	على	األغذية	
بالتجزئة	في	المناطق	

الحضرية	)الرسمية	
وغير	الرسمية(	

واألماكن	العامة	
الخضراء؛	تأثير	بيئات	
بيع	األغذية	الصحية	

بالتجزئة	في	المناطق	
الحضرية	والتخطيط	
الحضري	في	أنماط	

االستهالك	)بما	يشمل	
الخيارات	والرأي	العام(	

ونمط	الحياة

تحليل	وتقييم	الفاقد	
والمهدر	من	األغذية	
في	البيئات	الحضرية	
وآليات	ضمان	كفاءة	
اإلمدادات	الغذائية	
وإدارة	مواد	التعبئة	
المستخدمة	لألغذية؛	
تعزيز	قيمة	تصنيع	
المنتجات	الثانوية؛	

االنتعاش	وإعادة	التوزيع؛	
تخفيض	انبعاثات	
االحتباس	الحراري

حملة	عالمية	للتوعية	بشأن	اإلجراءات	التي	تضمن	نظًما	غذائية	
مستدامة	تستفيد	من	عمل	الحكومات	التابعة	)الفرعية(؛	المنصات	
العالمية	بما	يشمل	منصات	التبادل	المباشر	بين	المدن؛	الدعوة	إلى	
وضع	صكوك	عالمية	لغرض	حوكمة	األغذية	في	المناطق	الحضرية	
بما	في	ذلك	تعميم	أدوات	ونهج	التخطيط	للنظم	الغذائية	والموارد	
الطبيعية؛	المطبوعات	ذات	التأثير	العالمي؛	توفير	الدعم	للشبكات	
الفنية	والمبادرات	الحكومية	المتعددة	على	المستوى	المحلي؛	

إقامة	الشراكات	وتعزيزها.

المسّوغ	المنطقي	لمجاالت	العمل	
الرئيسية

يمثل	التوّسع	الحضري	اتجاًها	عالمًيا	رئيسًيا	يقود	التغييرات	في	النظم	الغذائية	وأنماط	االستهالك	وأنماط	الحياة،	
ما	يؤثر	في	كل	من	التنمية	الحضرية	والريفية.

تتم	دعوة	الحكومات	الوطنية	إلى	تولي	تنسيق	السياسات	الحضرية	للبلدان.

وتقوم	الحكومات	المحلية	وأصحاب	المصلحة	بتعزيز	الجهود	التي	تبذلها	واألدوار	التي	تضطلع	بها	في	النظم
	الغذائية	الحضرية.

ويتطلب	تجسيد	السياسات	الوطنية	وتكييفها	تخطيًطا	متكاماًل،	وحوكمة	األغذية	في	المناطق	الحضرية	وآلية	
سياساتية،	في	مختلف	السياقات	بما	يشمل	الدول	الجزرية	الصغيرة	النامية.

تقوم	المدن	بتعزيز	القدرة	على	الصمود	واالستدامة	من	خالل	تشجيع	اإلنتاج	المحلي	لألغذية،	ونهج	التنوع
البيولوجي	التي	تتجاوز	حدود	المدينة.

يمكن	للمستوطنات	الصغيرة	استخدام	النظم	الغذائية	والعمليات	خارج	المزارع	لغرض	تحقيق	النمو	االقتصادي	والتقدم	نحو	تحقيق	االزدهار	للجميع	)على	امتداد	التداخل	بين	
المناطق	الريفية	والحضرية(.

ترتبط	صحة	سكان	المدن	مباشرة	ورفاهيتهم	بحصولهم	على	األغذية	الصحية	والمغذية	وتوافر	المساحات	الخضراء	المالئمة	الستعمالها	ألغراض	الترفيه	والتخفيف	من	آثار	تغير	
المناخ.

يمثل	الفاقد	والمهدر	من	األغذية	تحدًيا	كبيًرا	في	المدن	ينبغي	إدارته	إدارًة	شاملًة،	وتحدًيا	كبيًرا	الستدامة	كوكب	األرض.

تتمتع	المنظمة	بموارد	محدودة،	لذلك	ال	يمكنها	أن	توفر	المساعدة	سوى	في	أماكن	معينة؛	وبالتالي	يمكن	للنهج	العالمي	لتيسير	التبادل	أن	يوفر	بيئة	مؤاتية	لتكرار	التجارب	
الناجحة	وتوسيع	نطاق	تأثيرها.
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إطار خطة عمل
منظمة األغذية 

والزراعة حول الغذاء 
في المناطق الحضرية

االستفادة من اجراءات 
الحكومات التابعة )الفرعية( 

والمحلية لضمان نظم غذائية 
مستدامة وتحسين التغذية

منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة )املنظمة(

روما، 2019
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4 شكر	وتقدير	

6 المقدمة		 أواًل-		
 

األمن	الغذائي	والتغذية	في	عالم	آخذ	في		  
التوّسع	الحضري:	الحاجة	المتزايدة	إلى	نظم		 	

غذائية	مستدامة	ومرنة 	

تعزيز	تركيز	الدعم	الذي	توّفره ثانًيا-	
منظمة	األغذية	والزراعة	إلى	الدول			 	

10 األعضاء	على	التوّسع	الحضري	 	

12 المبادئ	التوجيهية	 ثالًثا-	
 

		 1-	أوجه	التآزر	بين	المناطق	الريفية	  
12 والحضرية	)النطاق	المكاني(		 	

 
		 2-	االندماج	االجتماعي	والمساواة	  

13 )عدم	إهمال	أحد(	 	
 

		 3-	القدرة	على	الصمود	واالستدامة	  
14 )حماية	المستقبل(	 	

 
		 4-	الروابط	المشتركة	بين	النظم	  

15 الغذائية	)أهمية	المنظور	المتكامل(	 	

دور	منظمة	األغذية	والزراعة	حول رابعًا-	
خطة	الغذاء	فى	المناطق	الحضرية،			 	

19 ورؤيتها	ومهّمتها	 	

النتائج	المستهدفة	لخطة	العمل	 خامًسا-	
20 للغذاء	في	المناطق	الحضرية	 	

20 1-	التعميم	ودعم	السياسات	  

21 2-	الدعم	في	مجال	الحوكمة		  

21 3-	توليد	المعارف	وتنمية	القدرات	  

22 4-	التواصل	والتأييد	  

23 5-	الشراكات	واالستثمار	  

بيان المحتويات

		 تنفيذ	خطة	العمل	للغذاء	في	 سادًسا-	
		 المناطق	الحضرية	من	خالل	مجاالت	 	

24 الدعم	الشاملة	 	

مجال	الدعم	الشامل 1:			السياسات	الوطنية		  
		 الحضرية	واإلقليمية	الفّعالة	والمؤسسات	 	
		 القادرة	على	التحّول	لتعزيز	النظم	الغذائية	 	

26 المستدامة	 	

		 مجال	الدعم	الشامل	2:			التخطيط	لنظم	  
		 غذائية	متكاملة	وآليات	الحوكمة	الشاملة	 	
		 الخاصة	بالغذاء	لدعم	التوّسع	الحضري	 	

27 المستدام	والتنمية	اإلقليمية	 	

		 مجال	الدعم	الشامل 3:		سالسل	اإلمداد	  
القصيرة	والبرامج	العامة	الشاملة	للمشتريات		 	
الغذائية	لالستفادة	من	إمكانات	اإلنتاج	في			 	

29 المدينة	والمناطق	المحيطة	بها	 	

مجال	الدعم	الشامل	4:			دور	األعمال	الزراعية	  
المبتكرة	والمستدامة	في	خلق	فرص	 	

عمل	وتطوير	المناطق	الواعدة	في	المدن	 	
 30 الصغيرة	 	

		 مجال	الدعم	الشامل 5:			الوصول	بشكل	  
أفضل	إلى	الغذاء	والبيئات	الخضراء	من	أجل			 	

32 مدن	صحية	أكثر		 	

		 مجال	الدعم	الشامل 6:			تطوير	سالسل	  
اإلمداد	واالقتصاد	البيئي	الحلقي	على	النحو	 	
األمثل	للحد	من	الفاقد	والمهدر	من	الغذاء	 	

33 في	المراكز	الحضرية	 	

		 مجال	الدعم	الشامل	7:			مبادرات	التواصل	  
المستندة	إلى	األدلة	لتحسين	حوكمة 	

الغذاء	في	المناطق	الحضرية	على	الصعيد			 	
35 العالمي	وتحفيز	االستثمار	 	

36 المراجع	 	
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ُأعّد هذا املطبوع استجابة للطلب املتزايد لتوافر 
دليل من شأنه مساعدة منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة )املنظمة( يف دعم البلدان وحكوماتها التابعة 
)الفرعية( واملحلية يف اختاذ اجراءات لضمان وجود 
نظم غذائية مستدامة. وسيوّجه هذا اإلطار اجلهود 

حنو تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة اليت أقّرتها األمم 
املتحدة، وبالتايل فإنه يساعد يف حتقيق األهداف 

املحددة يف خطة عام 2030.

وقد نتجت هذه الوثيقة عن العملية الواسعة   
النطاق اليت مشلت خمتلف اإلدارات واليت بادرت 

بها إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية. وقد ترأس 
هذا العمل املدير العام املساعد السابق إلدارة التنمية 

 Kostas Stamoulis االقتصادية واالجتماعية السيد
الذي واكب هذه العملية من خالل قيادته االسرتاتيجية. 

وقد يّسرت السيدة Anna Lartey مديرة إدارة 
التغذية والنظم الغذائية إطالق املناقشات بشأن هذا 
اإلطار، بفضل املدخالت األولية اليت وردت مبعظمها 
من اإلدارات. ويف هذا الصدد، نتوّجه خبالص الشكر 
إىل السيد Julio Berdegué، املدير العام املساعد 
للمنظمة واملمثل اإلقليمي يف أمريكا الالتينية والبحر 

الكارييب، وإىل السيد Ren Wang، املدير العام 
املساعد إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك الذي زّود 

املعلومات اليت حددت رؤية الوثيقة.
وقد أعّدت Roberta Sonnino اليت ٍترأست فريق   

 Helen Coulson عمل يف جامعة كارديف مشل كاًل من
وTerry Marsden وKevin Morgan املسّودات األوىل 
 Antonio Ioris هلذا اإلطار. ونتوّجه كذلك بالشكر إىل

وPete Mackie للمساهمات اليت وّفراها يف املراحل 
األوىل هلذه العملية. وحتظى املدخالت السخية اليت 
قدمتها Roberta Sonnino واالستعراض الفين الذي 

أجرته على النسخ األخرية، بالكثري من التقدير.
 Jorge ويف منظمة األغذية والزراعة، كان السيد  

Fonseca املساهم الفين الرئيسي حتت إشراف السّيد 
Jamie Morrison، قائد الربنامج االسرتاتيجي، برنامج 

نظم األغذية الذي قّدم التوجيهات والدعم الفين. 
وأتاحت جلنة توجيهية مشرتكة إجراء عملية   

تشاركية وّفرت الكثري من املدخالت لبلورة هذا اإلطار 

شكر وتقدير

وال سيما يف ما يتعلق بتحديد النتائج واملبادئ التوجيهية 
اليت ساعدت يف حتديد الرؤية املقرتحة هلذه الوثيقة. 

 Juanو Simone Borelli وتألفت هذه اللجنة من
  Vito Cistulliو García-Cebolla

 Thierryو Jorge Fonsecaو Michela Conigliaroو
 Cecilia Marocchinoو Roman Malecو Giordano

 Makikoو Guido Santiniو Maikki Salmivaaraو
 Trudy Wijnhovenو Katrin Taylorو Taguchi

.Sergio Zelayaو
وقّدم فريق العمل التابع للمنظمة املعين باملناطق   

احلضرية ويرتأسه الربناجمان االسرتاتيجيان بشأن 
األمن الغذائي والتغذية )الربنامج االسرتاتيجي 1( ونظم 
األغذية )الربنامج االسرتاتيجي 4( عدًدا من املدخالت 
املفيدة. ونتوّجه خبالص الشكر إىل الزمالء الذين أبدوا 
مالحظاتهم وتعقيباتهم املهمة بشأن املسودات األولية 

 Francesco Giasiو Sridhar Dharmapuri ومنهم
 Mphumuziو Israel Klugو Günter Hemrichو

 Anne ونشكر أيًضا .James Tefftو Sukati
 Panagiotisو Michela Carucciو Bogdansky

 Stephanie Gallatovaو Tomoko Katoو Karfakis
 Maryamو Dalia Mattioniو Ceren Gurkanو
 Florence Tartanacو Rosa Rolleو Rezaei

 Emilie Vandecandelaereو Emilie Wiebenو
وMarcelo Vicovaro وNy You الذين ساعدوا يف إعداد 

القسم األخري من هذه الوثيقة. وباإلضافة إىل ذلك، 
استفاد هذا اإلطار من املدخالت اليت قّدمها كل من 

 Cristina Alderighiو Ana Paula de la O Campos
 Maria Magdalena Heinrichو Karel Callensو

.Florence Tartanacو Rosa Rolleو
ونعرب عن تقديرنا للوحدات التالية لعمليات   

االستعراض الدقيقة اليت أجرتها: أفرقة العمل اخلاصة 
بالربامج االسرتاتيجية، واملكاتب اإلقليمية ألفريقيا، 

وآسيا واملحيط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحر 
 Aziz Elbehriو Lorenzo Bellu الكارييب. ونشكر أيًضا

 Maikki Salmivaaraو Brave Ndisaleو
 Jamesو Maya Takagiو Adoniram Sanchezو

Tefft وTrudy Wijnhoven لتعقيباتهم املتعمقة. 
ونتوّجه بشكر خاص إىل Brave Ndisale )قائد 
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الربنامج االسرتاتيجي لألمن الغذائي والتغذية( 
وClayton Campagnolla )قائد الربنامج االسرتاتيجي 

للزراعة املستدامة( اللذين حرصا على تقدمي 
فريقيهما التعقيبات بصورة متواصلة ووفرا املدخالت 

 Jacqueline Ann املباشرة. وباملثل، فإننا نشكر أيًضا
 Kakoli Ghoshو Theodora Fetsو Demeranville
 Ana Paula de la O Camposو Siobhan Kellyو

وCristina Rapone وFeras Ziadat للمدخالت اليت 
وّفروها للمصفوفة اليت وّجهت حتديد نطاق برنامج 

©
 F

AO
/D

an
 W

hi
te

العمل )امللحق األول(.
وأخريًا، نعرب عن تقديرنا لعمل كل من   

Sile O’Broin يف التدقيق وقيادة فريقي التواصل 
والتصميم، وAngela Scappaticci ملا قدمته من 

تنسيق إلصدار هذا املطبوع.
للرتمجة للغة العربية، فالشكر موصول ملجموعة   
 Ahmed Abdalla خدمات الرتمجة يف املنظمة، وإىل

للتدقيق وضمان جودة الرتمجة.



6

أواًل- المقدمة

يشهد العامل منوًّا حضرًيا مل يسبق له مثيل. إذ يعيش 
اليوم أكثر من نصف سّكان العامل يف املناطق احلضرية، 

وحبلول عام 2050 من املتوقع أن يزيد عدد سكان 
املناطق احلضرية مبقدار مليارين ونصف مليار نسمة 

)اجلدول1(.
وتربط عملية التوّسع احلضري أشكااًل اجتماعية   
ومكانية متعددة )املدن الكربى، واملدن األصغر 

حجًما السريعة النمّو، والبلدات والتجمعات السكانية 
والضواحي والقرى الريفية واملناطق النائية الريفية 

الصغرية(، مستحدثًة صورة خمتلطة تتألف من 

مناطق جغرافية متفاوتة. وتستند أهمية 
وضع إطار ملعاجلة خطة األغذية للمناطق 
احلضرية إىل احلاجة إىل معاجلة العمليات 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية 

والثقافية املعقدة واملتشابكة اليت حتّدد مالمح 
هذه املناطق اجلغرافية، وآثارها على النظم 

الغذائية. وال ينطوي الرتكيز على املنظر 
احلضري على توجيه االهتمام ببساطة حنو 

األغذية يف املدن، ولكنه يلفت االنتباه إىل 
)إعادة رسم( الصالت بني املواقع )واإلخالل 

الجدول	1:	وقائع	رئيسية	عن	النمّو	الحضري	وآثاره	)ألف(
والنظم	الغذائية	وعالقتها	بالمناطق	الحضرية	)باء(

أ-	البيانات	الديمغرافية	الحضرية	واالحتياجات	
من	الموارد	الطبيعية	ذات	الصلة

	يعيش	55	في	المائة	من	سّكان	العالم	في	المناطق		
الحضرية	66	و85		في	المائة	في	مناطق	تقع	على	مسافة	 	

	ال	تتجاوز	3	ساعات	من	وسط	مركز	حضري	فيه	أكثر	من
 50000	نسمة	24.

يعيش	881	مليون	شخص	في	األحياء	الفقيرة،	ما	يمثل		 	
زيادة	قدرها	200	مليون	شخص	تقريًبا	منذ	عام	1990 7,1 		

تعني	الزيادة	المتوقعة	في	عدد	سكان	العالم	وقدرها		 	
2.5	مليارات	نسمة،	أنه	بحلول	عام	2050	سيعيش	ثلثا   

					السكان	في	المناطق	الحضرية،	وستحصل	90	في	المائة	
من	هذه	الزيادة	في	آسيا	وأفريقيا	66.

بحلول	2030،	سيزيد	عدد	المدن	الكبرى	)التي	يعيش	فيها 	
 10	ماليين	نسمة	أو	أكثر(	من	31	إلى	40	مدينة	كبرى	70.

في	عام	2016،	كان	60	في	المائة	من	الالجئين	في	العالم		 	
و	80	في	المائة	من	النازحين	داخل	بلدانهم،	يعيشون	في		 		

المناطق	الحضرية	73. 		

ال	تشغل	اليوم	المدن	سوى	نسبة	3	في	المائة	من	مساحة	 	
األرض،	ولكنها	تشّكل	ما	يقارب	ثلثي	الطلب	على	الطاقة 	

األولية	وتنتج	70	في	المائة	من	انبعاثات	ثاني	أكسيد	 	
الكربون	عالمًيا	36.	وتمثل	األغذية	جنًبا	إلى	جنب	مع		 	

االستثمارات	والمرافق	والسكن،	أحد	أكبر	القطاعات	من 	
ناحية	نصيب	الفرد	من	انبعاثات	االحتباس	الحراري	الناجمة	 	

عن	االستهالك	4. 	

ب-	النظم	الغذائية	في	سياق	عالم	آخذ	في	التوّسع	الحضري

ُيهدر	حوالي	ثلث	األغذية	المنتجة	لالستهالك	البشري	15. 
ويشّكل	المهدر	من	األغذية	والنفايات	الخضراء	أكثر	من	50 
في	المائة	من	مجموع	النفايات	البلدية،	ما	يمثل	عموًما	

أكبر	حصة	من	الميزانية	في	أغلبية	اإلدارات	المحلية	53.

في	البلدان	المنخفضة	الدخل،	قد	يمّثل	اإلنفاق	على	
األغذية	في	المدن	ثلثي	إجمالي	إنفاق	األسر	المعيشية،	

وتمثل	الصناعات	الزراعية	أكثر	من	50	في	المائة	من	
القيمة	المضافة	للتصنيع 12,24 .

يستهلك	سكان	المناطق	الحضرية	ما	يصل	إلى	70	في	
المائة	من	إمدادات	األغذية،	حتى	في	البلدان	التي	يعيش	

عدد	كبير	من	سكانها	في	الريف	24.

تقع	نسبة	60	في	المائة	من	األراضي	الزراعية	المروية	 	
ونسبة	35	في	المائة	من	األراضي	الزراعية	البعلية	ضمن	
دائرة	ال	يتجاوز	قطرها	20	كيلومتًرا	بعيًدا	عن	التجمعات	

الحضرية	61.

في	السنوات	الست	والعشرين	الماضية	زاد	معدل	السمنة	
في	جميع	أنحاء	العالم	على	نحو	مّطرد.	ويعاني	اليوم	أكثر	
من	ملياري	بالغ	الوزن	الزائد	أو	السمنة	30؛	وفي	المناطق	
الحضرية،	يّتضح	ذلك	من	خالل	تزايد	عدد	النساء	الحوامل	

اللواتي	يعانين	الوزن	الزائد	والسمنة	8.

مع	تزايد	التوّسع	الحضري	منذ	تسعينيات	القرن	الماضي،	
ساهمت	أنماط	الحياة	في	المدن	على	نحو	كبير	في	

استهالك	األغذية	المجّهزة	ذات	القيمة	الغذائية				المنخفضة،	
وقد	ارتفع	استهالك	هذه	األغذية	في	الشريحة	الدنيا	من	
البلدان	المتوسطة	الدخل	سنوًيا	بنسبة	5.45	في	المائة	

بين	عامي	1998	و	2012 40.
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يف توّزعها( وأوجه اإلنصاف )والالمساواة( اليت 
ميكن العمل عليها من جديد من خالل املمارسات 

املؤسسية وممارسات احلوكمة اليت تضع العمل 
التشاركي وعملية اختاذ القرار يف صلب خطة عمل 

من أجل إنشاء نظم غذائية مستدامة وأكثر قدرة 
على الصمود من خالل مواءمة التجارة الدولية 

واإلنتاج املحلي وإقامة روابط متينة بني املناطق 
الريفية واحلضرية37.

يتمثل اهلدف العام إلطار خطة العمل للغذاء   
يف املناطق احلضرية يف توجيه عمل املنظمة لدعم 
صانعي القرارات على املستويات العاملية والوطنية 

واإلقليمية واحلضرية ليعرتفوا بدور املدن واحلكومات 
التابعة )الفرعية( بصفتها مواقع اسرتاتيجية وجهات 

فاعلة رئيسية ملعاجلة القضايا االجتماعية واالقتصادية 
 i.والبيئية املعقدة اليت تقّيد األمن الغذائي والتغذية
ومن هذا املنطلق، يرمي هذا اإلطار إىل حتقيق   

األمور التالية:
1- الدعوة وتقدمي التوجيهات لوضع خطة أوسع نطاًقا 

للسياسات املتعلقة بالغذاء، مع األخذ يف االعتبار 
اإلمكانات غري املستغلة يف املناطق احلضرية لتعزيز 

انتاج واستهالك الغذاء بصورة مستدامة من خالل 
االسرتاتيجيات اليت تعاجل طبيعة وديناميكيات انعدام 

األمن الغذائي وسوء التغذية يف املناطق احلضرية؛ 
2- حتديد مبادئ املنظمة والتزاماتها يف ما يتعلق 

باالحتياجات املتغرية يف جمال األمن الغذائي والتغذية 
واملتعلقة بالتوّسع احلضري والتنمية احلضرية، والدعوة 

إىل اتباع ُنهج أكثر مشواًل قائمة على املكان من شأنها 
تعزيز املساواة يف احلصول على غذاء كاٍف ومأموٍن 

ومغٍذ واستحداث فرص عمل وأعمال جتارية للجهات 
الفاعلة من بني أصحاب احليازات الصغرية يف جمايل 
األغذية وغري األغذية-مع األخذ يف االعتبار بأن النظم 

الغذائية توّفر يف الكثري من البلدان، حصة كبرية 
من فرص العمل سواء على مستوى اإلنتاج الزراعي 

والتخزين والتصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة واملطاعم 
وسائر اخلدمات األخرى 75؛

اإلطار	1: يحدد	هذا	اإلطار	خطة	العمل	حول	الغذاء	في	المناطق	الحضرية	باعتبارها	مجموعة	واسعة	

من	السياسات	والبرامج	والمبادرات	التي	وضعتها	ونفذتها	الحكومات	المحلية	والتابعة	)الفرعية(،	

باالشتراك	مع	أصحاب	المصلحة	المتعددين	من	القطاعين	العام	والخاص،	من	أجل	تعزيز	األمن	الغذائي	

والتغذية	والتنمية	المستدامة	في	المناطق	الحضرية	وفي	المناطق	الريفية	التي	تتأثر	بها

3- حتديد مساهمات املنظمة ذات القيمة املضافة يف 
اخلطة احلضرية اجلديدة )وبالتايل خلطة عام 2030( 
من خالل توفري املزيد من الدعم الفعّال واملنّسق الذي 

يربط ديناميكيات الغذاء يف املناطق احلضرية بنهج 
التنمية اإلقليمية.

ويقّر إطار خطة العمل للغذاء يف املناطق احلضرية   
بأّن جمموعة من العوامل ستؤدي إىل حتديد التوسع 
احلضري يف سياقات حمددة. وتشمل هذه السياقات 
مجلًة من العوامل املحّركة واآلثار الواضحة من بينها 

)على سبيل املثال ال احلصر( ما يلي: 
1- تزايد أوجه انعدام املساواة )أي يف الدخل واحلصول 

على اخلدمات واحلالة التغذوية( داخل املناطق 
احلضرية والريفية ويف ما بينها؛

2- وتنّوع الديناميكيات االجتماعية واملكانية واألشكال 
احلضرية يف مجيع أحناء العامل؛

3- وتوافر املوارد الطبيعية والبيئية؛
4- ودور اهلجرة )القسرية وغري القسرية( إىل املناطق 

احلضرية ومداها؛
5- ومعارف سّكان املناطق احلضرية والريفية وجتاربهم؛

6- وخمتلف األطر املؤسسية والثقافات؛
7- والعالقات بني خمتلف القوى القائمة 

)انظر اجلدول 1 ألف وباء للحصول على معلومات 
حمددة توضح هذه السياقات(.

ويف الوقت نفسه، يقّر هذا اإلطار أيًضا بالدور   
املتزايد الذي تؤديه املدن والبلدات )وحكوماتها( 

يف معاجلة القضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية 
املرتابطة ذات األولوية. فتوّفر املناطق احلضرية 

نقاط الدخول االسرتاتيجية إلعادة تشكيل العمليات 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية األوسع نطاًقا بطرق 

أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامًة ومشوليًة 
وإنصاًفا. وبالفعل، فقد شهدنا مؤخًرا على مستوى 
احلوكمة يف املناطق احلضرية اجلهود األكثر ابتكاًرا 

لتعزيز أوجه التآزر بني خمتلف أصحاب املصلحة وبني 
املجاالت السياسية غري املرتابطة تقليدًيا 1 و 37 و 57. 
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األمن	الغذائي	والتغذية	في	
عالم	آخذ	في	التوّسع	الحضري:	

الحاجة	المتزايدة	إلى	نظم	غذائية	
مستدامة	ومرنة

يف الكثري من املناطق احلضرية، تنشأ عن أساليب 
احلصول على الغذاء الكايف واملأمون واملغذي واملالئم 

املستندة إىل الوساطة النقدية، حتديات خاصة 
باألمن الغذائي والتغذية، وذلك نظًرا للضغوط 

املتزامنة النامجة عن املستويات املرتفعة النعدام 
االستقرار يف توافر فرص العمل واألوضاع السكنية غري 

النظامية والفقر. ويف املدن الكربى، يتميز احلصول 
على األغذية املغذية بأسعار معقولة )مثل الفاكهة 

الطازجة واخلضار واملنتجات السمكية( بنسبة عالية 
من انعدام املساواة املكانية واالجتماعية واالقتصادية، 
على النحو الذي يشري إليه توّسع صحاري الغذاء اليت 

جتمع بني احلرمان واإلقصاء االجتماعي، ال سيما يف 
املناطق اليت تكون فيها القدرة الشرائية منخفضة. 

وغالًبا ما يكون احلصول على هذه األغذية أيًضا مقّيًدا 
باملسافة املادية اليت تفصل بني مناطق إنتاج األغذية 

واملستهلكني، وبعدم وجود خيارات النقل وبتقّلب 
أسعار األغذية، وبرتّكز القوى يف جتارة األغذية العاملية، 
وبالصدمات املناخية، خاصة يف حالة األزمات، وبأوجه 
اخللل يف أداء شبكات األمان لسكان املدن ذوي الدخل 

املنخفض.
ويتأثر كذلك األمن الغذائي والتغذية بسالمة األغذية   

اليت يتم تناوهلا وبقدرة املستهلك على االستفادة 
من املغذيات والطاقة املوجودة يف هذه األغذية. ويف 
السياقات احلضرية، تزداد املخاوف الصحية بسبب 

االفتقار إىل خدمات املياه الصاحلة والصرف الصحي 
والنظافة. ويف الكثري من البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل، متر حصة كبرية من األغذية املستهلكة يف 
املناطق احلضرية عرب النظم غري الرمسية )يف مراحل 

اإلنتاج واملناولة ما بعد احلصاد والتجارة والتجهيز 
والتوزيع والبيع بالتجزئة والتحضري( اليت توفر فرص 

عمل مهمة ومصادر الدخل والغذاء األمن الغذائي 
والتغذية للفقراء. ولكّن النظم الغذائية غري الرمسية 
غالًبا ما تنطوي على خماطر كربى ومشاكل تتعّلق 

بالسالمة يف املصدر وخالل مرحلة التخزين ويف قدرات 
الطهي، ما من شأنه أن يزيد احلاجة إىل التدخالت 

اهلادفة لدعم احلصول على اخلدمات احليوية )املياه 
والطاقة والتخلص من النفايات( بصورة موثوقة، 

وبأسعار معقولة وعلى حنو مستدام وإىل تنمية القدرات 

املصّممة بشكل جيد والرامية إىل منع انتقال امللوثات 
يف ما بني األغذية ومنع اإلفراط يف خملفات املواد 

الكيميائية35.
وغالًبا ما تظهر يف املناطق احلضرية مستويات عالية 
من نقص التغذية لدى األطفال أو نقص يف املغذيات 

الدقيقة، وكذلك زيادة الوزن / السمنة واألمراض 
املرتبطة بالنظام الغذائي غري املعدية نتيجة للتغّيرات 

السريعة يف الطلب على األغذية وأمناط االستهالك. 
فإّن العوامل االجتماعية مثل أمناط احلياة املستقرة، 

وندرة املساحات اخلضراء )أو انعدام املساواة يف 
االستفادة منها(، والسياقات غري املثالية للطهي، مبا يف 
ذلك من ناحية توافر املكان، إىل جانب احلصول السهل 

مادًيا ومالًيا على الوجبات اجلاهزة واألطعمة املجهزة 
اليت حتتوي على الكثري من الدهون والسكر وامللح، 
ُتحدث تغيرًيا سريًعا يف العادات الغذائية يف املناطق 

احلضرية، ما يؤدي إىل ارتفاع مستويات استهالك 
األطعمة ذات القيمة التغذوية املنخفضة. ويؤدي اخللل 
يف أداء نظم الرعاية الصحية وشبكات األمان إىل تفاقم 
حالة سوء التغذية لدى أشد الفئات السكانية فقًرا. ولن 

تتمكن سياسات النظم الغذائية والتدخالت املتصلة 
بها، مبا يف ذلك تلك اليت ترّكز على األمن الغذائي 

والتغذية، من حتقيق النتائج املرجّوة إال إذا كانت تعاجل 
التحديات الغذائية يف بعدها احلضري.

ومع أن املناطق احلضرية متثل جزًءا كبرًيا من   
التحديات العاملية الناشئة عن انعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذية والفقر، ميكن إجياد احللول من خالل 
استغالل ميزات األراضي اليت تتواجد فيها املناطق 
احلضرية وشبكات التكافل الكثيفة املوجودة فيها. 

إذ تؤدي البلدات الصغرية واملدن املتوسطة احلجم 
بصفتها مناطق ترتكز فيها نسبة 60 يف املائة من 
الطلب على األغذية24، على وجه اخلصوص دوًرا 
حامًسا يف حتقيق التنمية املستدامة وحتسني األمن 

الغذائي والتغذية، ذلك أن قربها من املناطق الريفية 
)وتفاعلها على حنو وثيق معها( جيعلها مواقع 

اسرتاتيجية رئيسية إلنشاء أقاليم ريفية وحضرية 
مستدامة45.

وإّن تشجيع النظم الغذائية القادرة على الصمود   
واملزدهرة اقتصادًيا، واملدجمة يف املناظر الطبيعية، 

واملعتمدة على أصحاب املصلحة املتعددين، والتعاون 
املتعدد املستويات واملشرتك بني خمتلف القطاعات، 
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هو املفتاح لدعم عمليات التوسع احلضري املستدامة 
على حنو أكرب، من خالل احلفاظ على خدمات النظم 

اإليكولوجية وتوفري السلع )مثل األغذية واألخشاب 
واملياه العذبة وفرص العمل(. وتضع عمليات التوسع 

احلضري املستدامة العدالة االجتماعية، والسالمة 
البيئية والصمود أمام تغري املناخ والتنمية االقتصادية 

اإلقليمية يف صميم السياسات واخلطط احلضرية. 
وميثل االستثمار يف هيكلية النظام الغذائي والبىن 

التحتية غري املادية عاماًل أساسًيا أيًضا لتسهيل تدّفق 
الغذاء وتعزيز الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية.
فمن املطلوب إًذا اختاذ إجراءات عاجلة ومنّسقة   

لدعم احلكومات الوطنية واملحلية يف جعل النظم 
الغذائية أكثر كفاءة ومشواًل وقدرة على الصمود أمام 
تقلبات األسعار والصدمات املناخية وتغري املناخ يف 
الوقت الذي يشهد فيه العامل توّسًعا حضرًيا سريًعا. 

ومثة عدد متزايد من البلدان اليت تقوم عرب حكوماتها 
املحلية واإلقليمية / التابعة )الفرعية(، على حنو 

متزايد مبعاجلة مسائل األمن الغذائي والتغذية بوصفها 
مسائل حامسة متعلقة باالستدامة، وذلك من خالل 
اللجوء إىل سياسات واسرتاتيجيات خاصة بالنظم 

الغذائية احلضرية / اإلقليمية وآليات احلوكمة مثل 
الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين. ولكن مثة 
جمموعة من العوائق اليت حتول دون التخطيط الفعال 

للنظم الغذائية باعتبارها جزًءا من التنمية احلضرية 
واملناطق الوظيفية. وتشمل:

االفتقار إىل التوعية بأساليب عمل النظم الغذائية   -1
وبهامش التصرف الذي تتمتع به احلكومات املحلية 
يف إحداث تغيريات يف النظم الغذائية الواقعة ضمن 

اختصاصاتها؛
عدم كفاية نشر األدلة عن تأثري اإلجراءات اخلاصة   -2
باألغذية يف املناطق احلضرية على قدرة تلك املناطق 
على الصمود، وتغري املناخ والتنوع البيولوجي واالزدهار 

االقتصادي؛
غياب التفكري اخلاص بالنظم الغذائية )وغياب   -3

اخلطط واإلجراءات ذات الصلة( يف العديد من خطط 
العمل يف املناطق احلضرية، ما يؤدي إىل غياب احلوافز 

للعمل املنسق؛
4- غياب االدوات القانونية والتنظيمية الالزمة لضمان 

دمج األغذية يف التخطيط احلضري واإلقليمي يف الوقت 
الذي تتزايد فيه الالمركزية، ما من شأنه أن حيّد بدوره 

من سلطة متخذي القرارات يف احلكومات املحلية وأن 
يعيق احلوار عرب الوزارات احلكومية الالزم لبلورة حلول 

شاملة قائمة على املكان؛
5- القدرات املحدودة )املعرفية واملالية( لدى اجلهات 

واملؤسسات املعنية لتمكني االبتكار؛
6- غياب املبادرات الدولية )اليت تشمل املبادرات 
احلكومية الوطنية واملحلية( اليت تستحدث الرؤية 
واالهتمام السياسي لدعم التوجه حنو نظام غذائي 

مستدام؛
7- القيود الكبرية يف جمال املوارد املالية والبشرية 

اليت تواجهها معظم احلكومات املحلية، واليت غالًبا ما 
جتعل وضع نظام غذائي مستدام شاغاًل ثانوًيا يف جمال 

التنمية احلضرية.
ويف سياق التنمية احلضرية احلالية، واستجابًة ملهمة   
املنظمة يف القضاء على اجلوع، يعتمد هذا اإلطار نهًجا 
قائًما على احلقوق يوضح أهمية ضمان حصول اجلميع، 
بغض النظر عن موقعهم اجلغرايف، على غذاء بأسعار 

معقولة وغذاء مغّذ ومتنوع ومناسب ثقافًيا، وميكن 
هلذا اإلطار حتديد النظم الغذائية املحلية املتجذرة 
يف سبل العيش املستدامة ورسم معاملها، وذلك من 
خالل عمليات اختاذ القرار اجلماعية. وينطوي ذلك 
على توجيه االنتباه إىل أشكال اإلنتاج اجلماعية اليت 

تضّم الفضاء احلضري وإدارة املوارد الطبيعية والتوجيه 
البيئي وإقامة روابط مرنة ومستدامة وشاملة بني 
املناطق احلضرية والريفية، يتم إنشاؤها من خالل 

التخطيط املكاين التشاركي وتطوير البىن األساسية 
واألشكال العامة لتوفري الغذاء املراعية للسياقات 

املحلية.
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ثانيًا- تعزيز تركيز الدعم الذي توّفره منظمة األغذية 
والزراعة إلى الدول األعضاء على التوّسع الحضري

تسّلم خطة عام 2030 بأّن »تنمية املناطق احلضرية 
وإدارتها بطريقة مستدامة شرط حاسم لالرتقاء 

بنوعية حياة الناس«، وتتضمن هدًفا حمدًدا للمناطق 
»جعل املدن  احلضرية )هدف التنمية املستدامة 11(:
واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة 
على الصمود ومستدامة« ii. وباإلضافة إىل ذلك، تقّر 

اخلطة احلضرية اجلديدة iii باحلاجة إىل التنمية احلضرية 
واإلقليمية املتكاملة وتعرتف باملكانة املركزية اليت 
حيتلها األمن الغذائي والتغذية يف التخطيط للمدن 

املستدامة.
ونلتزم بتشجيع إنشاء وصيانة شبكات حمكمة 
الرتابط وجيدة التوزيع من املساحات العامة 

املفتوحة واملتعددة األغراض واآلمنة واملتاحة 
للجميع واملنطوية على التسهيالت واخلضراء 
واملّتسمة باجلودة وبتحسني قدرة املدن على 

مواجهة الكوارث وتغري املناخ، مبا يف ذلك 
الفيضانات، وأخطار اجلفاف وموجات احلرارة، 

وبتعزيز األمن الغذائي والتغذية، والصحة البدنية 
والعقلية، ونوعية اهلواء يف البيوت واهلواء املحيط، 

وخبفض الضوضاء وتشجيع إقامة مدن جذابة 
وصاحلة للسكن، ومستوطنات بشرية ومشاهد 

طبيعية حضرية، وإعطاء األولوية حلفظ األنواع 
املستوطنة )البند 67 من اخلطة احلضرية 

اجلديدة( . 
وتتمّتع منظمة األغذية والزراعة بتجربة واسعة يف   

معاجلة الطبيعة املعّقدة ملشكلة انعدام األمن الغذائي 
واسعة  وسوء التغذية وحجمها، وذلك من خالل جمموعة

من املبادرات اليت مت تنفيذها بالتعاون الوثيق مع 
الشبكات والشراكات الدولية لتعزيز النظم الغذائية 

املستدامة والنظم الغذائية الصحية على امتداد 
التداخل بني املناطق الريفية واحلضرية. وتشمل هذه 
املبادرات نشر املعارف وتبادهلا )على سبيل املثال، 

أسلوب مشرتك »لألغذية يف املدن«، ومنصة »اإلجراءات 
فضاًل  املتصلة باألغذية يف املناطق احلضرية«(،

عن مشاريع حمددة يف جمال تقييم النظام الغذائي 
والتخطيط، وإقامة الروابط بني املنتجني يف املناطق 
الريفية واألسواق احلضرية، وعلى الزراعة والغابات يف 

املناطق احلضرية وشبه احلضرية اليت مت إنشاؤها لتعزيز 
الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية وتعزيز قدرة 

أصحاب املصلحة الرئيسيني )اإلطار 2(.

وعلى الرغم من جدوى العمل الذي تضطلع به   
املنظمة، ال متثل هذه املبادرات استجابًة شاملًة متاًما 

النعدام األمن الغذائي يف املناطق احلضرية وسوء 
التغذية. ولغاية اليوم، يرّكز عمل املنظمة مبعظمه على 

املراحل األّولية من سلسلة إمدادات األغذية والتنمية 
القطاعية، وما يرتتب على ذلك من آثار على املناطق 

احلضرية. فثمة حاجة إىل نهج يّتسم بقدر أكرب من 
املنهجية والشمولية. ويتطلب ذلك الرتكيز على الطلب 
على الغذاء الذي ينطوي بدوره على النظر يف اآلليات 

اليت توّفر قدرة شرائية كافية للجميع، بصورة تتيح 
للجميع احلصول على غذاء كاٍف ومالئٍم ومأموٍن ومغٍذ.
ويهدف إطار خطة األغذية للمناطق احلضرية إىل   

توفري اسرتاتيجية شاملة ومّتسقة تعاجل الطلبات الناشئة 
لدى البلدان وتستجيب لطلبات احلكومات املركزية 

واحلكومات املحلية حتديًدا، التباع نهج متعدد القطاعات 
ومتعدد أصحاب املصلحة ومتعدد املستويات من أجل 
معاجلة مسألة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية على 
امتداد التداخل بني املناطق الريفية واحلضرية. وتتبوأ 
املنظمة مركًزا يؤهّلها تقدمي مثل هذه االسرتاتيجية، 
وال سيما بفضل قدرتها على توفري معلومات لتكون 
يف املتناول وخربتها يف جمال السياسات واملساعدة 

الفنية لدعم النظم الغذائية املستدامة. وباإلضافة إىل 
ذلك، تتيح املنظمة منتدى مستقاًل يتيح حتفيز تبادل 

أفضل املمارسات بني املدن واملناطق والبلدات وتيسري 
العالقات بني اجلهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية 

العاملة يف جمال السياسات املتعلقة باألغذية.
وقد أقامت املنظمة عالقات راسخة مع احلكومات   

الوطنية، وهي تدعم مبادراتها الرامية إىل تطوير الزراعة 
املستدامة وتعزيز األمن الغذائي وحتسني التغذية. 

ويف عامل آخذ يف التوّسع احلضري السريع، يستكمل 
هذا اإلطار الرتكيز على املناطق الريفية وعلى دور 
احلكومات الوطنية يف توفري األمن الغذائي والتغذية، 

مع إيالء تركيز جديد على إمكانات احلكومات املحلية 
لتلبية الطلب املتزايد يف املناطق احلضرية على األغذية 
الكافية واملالئمة واآلمنة واملغذية، ويف إحداث تغيري حنو 
ممارسات أكثر استدامة يف جمايل الزراعة وتداول الغذاء. 
وستقوم املنظمة باالستناد إىل العالقات الطويلة األمد، 

بتيسري التعاون عرب خمتلف املستويات احلكومية من 
أجل مشل املدن واجلهات الفاعلة على املستوى املحلي 

وإشراكها يف إدارة النظم الغذائية.



11

اإلطار	2: التطورات	الرئيسية	في	عمل	المنظمة	حول	المسائل	المتعلقة	بالغذاء	في	المناطق	الحضرية

                  1989: نشرت جلنة الزراعة يف منظمة األغذية والزراعة وثيقة بعنوان   
التوسع احلضري وأمناط استهالك الغذاء والتغذية.  

1990: شاركت شعبة سياسات الغذاء والتغذية يف املنظمة يف إعداد  

وثيقة عن أمناط استهالك الغذاء يف املناطق احلضرية يف البلدان    
النامية، وهي وثيقة تستند إىل تقارير دراسات احلاالت الصادرة عن   

املشاريع املشرتكة بني األقاليم لصندوق األمم املتحدة للسكان    
ومنظمة األغذية والزراعة بشأن الروابط القائمة بني التوّسع احلضري   

وأمناط التغذية والسياسات الزراعية.  

 ،(Food for the Cities) 2000: أطلقت املنظمة مبادرة الغذاء للمدن

وهي مبادرة متعددة التخصصات ترمي إىل معاجلة التحديات الناشئة   
عن التوسع احلضري للسكان يف املناطق احلضرية والريفية، والبيئة،   
وذلك من خالل إنشاء نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.  

2011: أصدرت املنظمة بيان حقائق عن تغذية املدن، ووثيقة موقف 

بعنوان األغذية والزراعة واملدن.  

2012: تشري وثيقة صادرة عن مؤمتر املنظمة إىل »أن انعدام األمن

الغذائي سيظهر على حنو متزايد كمشكلة يف املناطق احلضرية    
للتوسع حلضري، وهو ما سيجعله أكثر بروًزا وحساسية نتيجة  

من الناحية السياسية وسيقتضي اختاذ أنواع خمتلفة من اإلجراءات«.  

2014: بدأت املنظمة مبشروع ميتد على ثالث سنوات من أجل تقييم 

النظم الغذائية يف املدن واألقاليم يف سبعة بلدان والتخطيط هلا،    
بدعم من احلكومة األملانية وبالتعاون مع العديد من الشركاء مبا   

.RUAF يشمل مؤسسة  

2016: قامت املنظمة بتنظيم أّول اجتماع لفريق اخلرباء بشأن دمج 

األغذية يف التخطيط احلضري يف مقر األمم املتحدة لتوفري املعلومات   
للجولة األوىل من املفاوضات احلكومية يف إطار العمليات التحضريية   

للموئل الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة. ويف كيتو،   
أصدرت املنظمة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية   

العاملي بياًنا مشرتًكا شّددت فيه على »أهمية بناء مدن مستدامة  
ومستوطنات بشرية خالية من اجلوع ومن مجيع أشكال سوء التغذية«   

)منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج   
األغذية العاملي، 2016( . ويف العام نفسه، قطعت املنظمة التزاًما  

رمسًيا بتوفري الدعم الفين مليثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف   
املدن. ويف املنتدى العاملي لألغذية والزراعة الذي عقد يف برلني، أّكد    

نائب املدير العام للموارد الطبيعية يف املنظمة احلاجة إىل زيادة   
الرتكيزعلى الغذاء يف املناطق احلضرية، على اعتبار أنه ينبغي دمج   
األمن الغذائي والتغذية يف التخطيط احلضري نظًرا إىل وجود نسبة    

متزايدة من السكان الذين يعانون اجلوع يف العامل يف املدن. وقد أقّر 65    
وزيًرا للزراعة البيان الصادر عن املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف    
عام 2016 بعنوان »كيف ميكن توفري الغذاء ملدننا: الزراعة واملناطق   

الريفية يف عصر التوّسع احلضري«.  

2017: إّن منظمة األغذية والزراعة إحدى وكاالت األمم املتحدة اليت تلقى 

دعم أمانة املوئل الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة   
من أجل تنظيم اجتماع فريق اخلرباء ملناقشة سبل تنفيذ اخلطة   

احلضرية اجلديدة حتت شعار »دمج األمن الغذائي والتغذية يف   
التخطيط احلضري واإلقليمي«. وتستخدم نتائج اجتماع فريق اخلرباء   
يف املشاريع الناشئة ملنظمة األغذية والزراعة، مبا يشمل برنامج ندايل   

الرائد املتعدد اجلهات املاحنة الرامي إىل تعزيز عملية احلوكمة   
التشاركية القائمة على األدلة وعمليات التخطيط لنظم غذائية شاملة   

يف نريويب ودكا وليما. وأطلقت املنظمة منصة اإلجراءات املتصلة  
باألغذية يف املناطق احلضرية، باالشرتاك مع شبكات املدن العاملية  

)شبكة املدن األربعني، وشبكة احلكومات املحلية من أجل االستدامة،   
ومنتدى االحتادات العاملية للمناطق (ORU-Fogar) وشبكة املدن   

املتحدة واحلكومات املحلية املتحدة( وسائر الشركاء )ميثاق ميالنو   
بشأن السياسات الغذائية يف املدن، ومؤسسة RUAF ، وأفادت بنتائج   

مشروع النظم الغذائية يف املدن واألقاليم خالل مؤمتر القمة الثاين   
لرؤساء البلديات من أجل تقييم تقدم ميثاق ميالنو يف مدينة فالنسيا   

)اسبانيا( .  

2018: أقامت املنظمة حدًثا جانبًيا خالل املنتدى السياسي الرفيع

املستوى من أجل تعزيز الدور الرئيسي للنظم الغذائية وإدارة املوارد   
الطبيعية يف حتقيق اهلدف 11 من أهداف التنمية املستدامة، مع  

التشديد على أهمية االستفادة من املدن لتحقيق سائر أهداف التنمية   
املستدامة اليت جيري استعراضها هذا العام )أي األهداف 15 و12 و9   

و8( . ويف العام نفسه، أصدرت املنظمة مطبوًعا بعنوان   
:Our world is urbanizing? Is food on your agenda يتوجه إىل   
املوظفني احلكوميني املحليني والعاملني واملوظفني القطريني الذين   

يشاركون يف الفعاليات الرئيسية بدءا من املنتدى العاملي لألغذية9.   
وأصدرت املنظمة بالتعاون مع جامعة لندن، مطبوًعا بعنوان   
Integrating Food into Urban Planning )دمج الغذاء يف  

التخطيط احلضري(. وبادرت املنظمة باالشرتاك مع البنك الدويل، يف   
دراسة إقليمية عن النظام الغذائي يف املناطق احلضرية من أجل توفري   
التوجيه السياسي لالسرتاتيجيات الغذائية احلضرية بناًء على حتليالت   

متعّمقة تستهدف رامسي اخلطط الغذائية احلضرية وموّردي األغذية   
واملستهلكني يف املدن اآلسيوية املختارة. وكذلك بادرت املنظمة إىل   
إعداد مطبوعات فنية عّدة ملساعدة احلكومات املحلية يف متكني   

التخطيط لنظم غذائية مستدامة ومرنة، ويف بلورة سياسات وإجراءات،   
وهي ستصدر يف فرتة السنتني املقبلة.  
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ثالثًا- المبادئ التوجيهية

مت حتديد أربعة مبادئ مشرتكة تبّين الوالية العامة 
املنوطة باملنظمة يف سياق خطة عام 2030 وااللتزام 

العاملي بالتنمية احلضرية املستدامة يف اخلطة 
احلضرية اجلديدة، فضاًل عن الرؤية الشاملة هلذا 
وهي: 1- أوجه التآزر بني املناطق الريفية  اإلطار،

واحلضرية؛ 2- االندماج االجتماعي واملساواة؛
3- القدرة على الصمود واالستدامة؛ 4- الروابط 

)املشرتكة( بني النظم الغذائية. وتستند اإلجراءات اليت 
تتخذها املنظمة من أجل إنشاء نظم غذائية شاملة 

ومستدامة وقادرة على الصمود للمدن واملستوطنات 
البشرية، إىل هذه املبادئ وتسرتشد بها.

1-	أوجه	التآزر	بين	المناطق	
الريفية	والحضرية	)النطاق	

المكاني(

يعيش حوايل 85 يف املائة من سكان العامل يف مواقع ال 
عدد  تبعد أكثر من ثالث ساعاتiv عن مدن يبلغ فيها

املقيمني 50000 24 نسمة على األقل. وبالتايل، فإن 
تعزيز النظم الغذائية يف املدن واألقاليم والبلدات عامل

أساسي لتطوير االقتصادات املحلية الشاملة اليت 
تساهم يف سبل العيش وفرص العمل والتحول الريفي 

والتنمية املستدامة الشاملة. ويقتضي ذلك مراعاة 
الروابط املعّقدة بني املناطق الريفية واحلضرية وتنفيذ 
االستجابات اليت جتمع بني احلدود الريفية واحلضرية45. 

وتشمل املبادئ الفرعية الرئيسية:

■ اإلقرار بتنّوع السياقات االجتماعية
واجلغرافية  

مثة تنّوع كبري بني املناطق احلضرية من ناحية   
احلجم والسياق اجلغرايف. ويّتسم كل سياق حضري   
مبيزات مادية واجتماعية وسياسية خاصة به تنجم   
عنها فرص وحتديات خمتلفة لكسب العيش وتؤثر   

يف القدرة على االستجابة للتغريات النامجةعن  
السياسات أو الصدمات. وميثل اإلقرار بهذا التنوع   
وتأثريه على النظام الغذائي وحتديد قيمته نقطة   

انطالق للنهج اإلقليمية اليت تدعو إىل مراعاة   

ميزات السياق بصورة منهجية يف رسم السياسات   
املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية اجليدة،   

واستحداث فرص العمل الالئق60، واحلد من الفقر   
وتوفري الرفاهية اإلنسانية )والبيئية(.  

■ فهم دور النظم الغذائية يف سّد الفجوة   
بني املناطق الريفية واحلضرية    

واحلضرية  تتطلب التنمية املتكاملة للمناطق الريفية  
وجود اسرتاتيجيات إقليمية تتيح استخدام الغذاء   

الصمود  كعنصر أساسي القتصاد شامل وقادر على  
يعزز »التنمية احلضرية واإلقليمية املستدامة   

واملتكاملة على مجيع املستويات«. ومتاشًيا مع   
اخلط احلضرية اجلديدة، ينبغي للمدن والبلدات   
حتقيق مهامها اإلقليمية عرب احلدود اإلدارية وأن   
تضطلع بدور املحاور واملحّرك للتنمية احلضرية   
واإلقليمية املتوازنة واملستدامة واملتكاملة. وتّتسم   

إمكانات املدن والبلدات الصغرية بأهمية خاصة يف   
إنشاء سالسل شاملة للغذاء يف املناطق الريفية  

واحلضرية اليت من شأنها متكني مشاركة اجلهات  
الفاعلة العاملة على نطاق صغري ومحاية وتعزيز   

خدمات النظم البيئية وتعزيز إدارة املوارد على حنو   
مستدام )األرض والرتبة واملياه والطاقة والغابات   
والنفايات(32. وميكن لتجّمعات املناطق احلضرية   

الصغرية أيًضا أن تستفيد من النظم الغذائية العاملية   
من خالل االنتفاع بالظروف البيئية ألقاليمها من أجل   
تعزيز الزراعة املستدامة والنفاذ إىل األسواق البعيدة.   
ويّتسم دور التخطيط للنظام الغذائي بالقدر نفسه   
من األهمية، استناًدا إىل عمليات التحليل املكانية   

املتعمقة، من أجل متكني االستخدام الفّعال لألراضي   
يف كل مرحلة من مراحل النظام الغذائي املحلي   

)اإلنتاج، والتداول فيما بعد احلصاد والتخزين   
والتسويق والتوزيع واالستهالك  والتجهيز، والتحويل،  

وإدارة النفايات العضوية( ومحاية مناطق التنوع   
البيولوجي احلرجة يف الوقت نفسه. وميكن للمعايري   

واألنظمة وآليات احلوكمة املتعددة املستويات   
والعمليات التشاركية املتعددة أصحاب املصلحة،   

متاشًيا مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن   
احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد   

األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي   
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الوطينv واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن  
التخطيط احلضري واإلقليمي الصادرة عن برنامج   

األمم املتحدة للمستوطنات البشريةvi، أن تدعم   
عملية التنمية اليت تضمن حتقيق األمن الغذائي   

والتغذية اجليدة )وال سيما للفئات األشّد ضعًفا(،   
وحتمي املياه واهلواء واألراضي الزراعية واملساحات   

اخلضراء املفتوحة للجميع والنظم اإليكولوجية   
والتنوع البيولوجي، وتستحدث فرص العمل الالئق   

وحتقق احلد األقصى من املنافع االجتماعية   
واالقتصادية للنظم الغذائية.  

2-	االندماج	االجتماعي	
والمساواة	)عدم	إهمال	أحد(

تقّيد أوجه الالمساواة االجتماعية واالقتصادية )مبا يف 
ذلك التحيز على أساس النوع( قدرة الفئات األشد فقًرا 
على املشاركة يف التنمية وجين مثارها. ومن أجل تعزيز 
األمن الغذائي والتغذية للجميع، ينبغي للنظم الغذائية 

أن تراعي اختالف النوع واحتياجات الفئات األشّد فقًرا 
وضعًفا، وأن متّكن من حتقيق التنوّع ومعاجلة املسائل 
املتعلقة بإدماج اجلهات الفاعلة العاملة على نطاق 
صغري على طول سلسلة اإلمداد للغذاء، مبا يف ذلك 
إنشاء نظم احلماية االجتماعية أو تعزيزها. وذلك من 

خالل األمور التالية:

■ االعرتاف بالتحديات العديدة للحصول  
على األغذية   

تضم املناطق احلضرية العديد من الوقائع املادية   
واالجتماعية والثقافية والدينية والبيئية اليت تؤثر يف   
احلصول على الغذاء، وعلى نطاق أوسع، يف قدرة   

النظم الغذائية على الصمود. ويقتضي ضمان األمن   
الغذائي والتغذية اجليدة للجميع مراعاة هذه   
الوقائع املختلفة والظروف اخلاصة بسياقاتها،   

فضاًل عن السياسات اليت غالًبا ما تؤثر يف قدرة   
الفئات األشد ضعًفا وتهميًشا )مبا يشمل النساء   
واألطفال( على احلصول على األغذية اآلمنة   

واملغذية، بطرق متباينة )مثاًل، قد تواجه الفئات   
ذات الدخل املنخفض خطراستهالك األغذية   

املعّرضة بصورة أكرب للتلوث(. وميكن لبيئة األغذية،   
اليت تشّكل منصة تربط بني املستهلكني والنظام   

الغذائي، أن تساهم إسهاًما هاًما يف العادات الغذائية   
املستدامة والصحية وذلك من خالل التأثري يف   

واألمناط  اخليارات الغذائية وتقّبل أشكال األغذية  

الغذائية الشاملة34. وميكن أن متثل املساعدات   
االجتماعية الرامية إىل توفري الغذاء للفئات الفقرية   
والضعيفة يف املناطق احلضرية، آلية تكميلية لدعم   
سالسل اإلمداد الفّعالة اليت تهدف إىل توفري الغذاء   

بأسعار معقولة للجميع.  

■ دعم املشاركة الفعالة جلميع اجلهات  
الفاعلة يف النظام الغذائي )وال سيما    

الفئات األشد ضعًفا( والتوّصل إىل توافق   
يف اآلراء حول االجراءات الالزمة   

ال ينطوي متكني اجلهات الفاعلة األكثر ضعًفا   
للمشارك يف النظم الغذائية على جمرد إيصال   

أصواتها، بل جيب تضمني آرائها يف عملية اختاذ   
القرارات، والتخطيط ووضع النظم الغذائية   

املستدامة للحّد من أوجه الالمساواة االجتماعية   
واالقتصادية )مبا يشمل الشباب والتحيز على أساس   

النوع(، وتوفري سبل العيش املستدامة للجهات   
الفاعلة املتعددة يف جمال األغذية، وضمان األمن   

الغذائي واألمناط الغذائية الصحية للجميع. وميكن   
تعزيز املشاركة يف النظم الغذائية على مستويني   

رئيسيني من احلوكمة هما: أ( املستوى الوطين، من   
خالل إنشاء ومتكني آليات احلوكمة اخلاصة بالنظم   

الغذائية وتشمل حكومات املدن واألقاليم، ومن   
خالل إشراك اجلهات الفاعلة يف جمال األغذية   
والزراعة يف وضع السياسات احلضرية الوطنية؛   

ب( مستوى املدينة واإلقليم، من خالل وضع آليات   
تشاركية لتقييم النظم الغذائية، والتخطيط   

واإلجراءات اليت تشمل بصورة فعالة املجتمع   
املدين والقطاع اخلاص وممثلي املجتمع املحلي،   
مع إيالء اهتمام خاص مبشاركة أصحاب املصلحة   

األشد ضعًفا.  

■ تعزيز االقتصاد الشامل وريادة األعمال 
والتوظيف الالئق، وال سيما للجهات   

الفاعلة العاملة على نطاق صغري   
واجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي   

غري الرمسي   
ينبغي، إىل جانب ضمان توفري سبل العيش الالئقة   

وال سيما للجهات الفاعلة العاملة يف جمال األغذية   
على نطاق صغري، إيالء املزيد من االهتمام   

باقتصادات األغذية غري الرمسية اليت متثل عنصًرا   
أساسًيا يف النظم الغذائية يف املناطق احلضرية،   
وبوجه خاص يف البلدان املنخفضة واملتوسطة   
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الدخل. فيشمل القطاع غري الرمسي، وهو ميثل   
مصدًرا هاًما للغذاء لسكان املناطق احلضرية   

املتزايد عددهم، حصة كبرية من اليد العاملة )مبا   
يشمل املهاجرين من الريف(، ويوّفر هلم فرًصا هامة   

لكسب سبل العيش. ولتحقيق احلد األقصى من   
األمن الغذائي والتغذية واملنافع الثقافيةواالجتماعية   

واالقتصادية اليت توفرها اقتصادات األغذية غري   
الرمسية يف املناطق احلضرية، مثة حاجة ملحة إىل   

أوضاع اجلهات الفاعلة يف القطاع غري الرمسي  تعزيز  
لألغذية، فضاًل عن نفاذها إىل األسواق من خالل   

دعم التعاونيات واجلمعيات وتيسري انتفاعها   
باألراضي وباألماكن العامة والبىن األساسية   

واخلدمات وتنمية قدراتها يف ما يتعلق جبودة   
األغذية وسالمتها واملفاوضات السوقية   

االسرتاتيجية. واستكمااًل لنهج اقتصاد السوق   
التقليدية، ميكن لالقتصادات االجتماعية والتضامنية   

توفري نقاط دخول مفيدة لتعزيز أوجه التآزر بني   
األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتعزيز   
قدرة النظام الغذائي بوجه عام على الصمود55.   

ويشمل ذلك دعم املنشآت العاملة يف جمال   
حياة  األغذية اليت تهدف إىل حتسني جودة  

جمتمعاتها من خالل توليد رأس املال الطبيعي   
واالجتماعي على امتداد التداخل بني املناطق   

الريفية واحلضرية. ومن املمكن أيًضا متكني التعاون   
بني سالسل القيمة اليت تعزز االندماج االجتماعي،   

وذلك عندما تضع احلكومات املحلية اخلطط   
املبتكرة اليت تشمل الشراكات بني القطاعني العام   

)على مستويات متعددة( واخلاص )على سبيل  
املثال، األسواق البلدية ومرافق التجهيز يف  

املمتلكات العامة اليت تديرها شركات خاصة(.  

3-	القدرة	على	الصمود	
واالستدامة	)حماية	المستقبل(

عندما تفشل املدن يف مواكبة معدالت النمو السكاين 
املرتفعة يف املناطق احلضرية، لتوجيه التنمية وتوفري 

اخلدمات والبىن األساسية، تتكاثر األحياء الفقرية 
ويزداد التلوث، وختتفي املساحات اخلضراء وتصبح 

املناطق احلضرية عرضة للكوارث والصدمات 
واملخاطر املرتبطة باملناخ. وتؤدي النظم الغذائية دوًرا 

هاًما يف تعزيز قدرة املناطق احلضرية على الصمود 
واستدامتها، نظًرا إىل دورها يف تشكيل أمناط استخدام 

األراضي واالستهالك والتخلص من النفايات، فضاًل 

عن مساهمتها الكبرية يف التصدي لتغري املناخ. وينطوي 
تعزيز قدرة النظام الغذائي على الصمود واستدامته 

على األمور التالية:

■ دعم مبادئ االقتصاد البيئي احللقي

يهدف االقتصاد البيئي احللقي إىل استخدام  
املوارد الطبيعية ألطول فرتة ممكنة وإىل جتّنب   

النفايات والتلوث البيئي إىل أقصى حد ممكن،  
واستحداث فرص للنهوض االقتصادي يف الوقت  
نفسه44. أما يف ما يتعلق بالنظم الغذائية، فيمكن   

لالقتصاد البيئي احللقي أن يساهم يف حتقيق   
األمن الغذائي والتغذية وتوفري املنافع البيئية وتوليد   

الدخل عن طريق االستخدام األمثل للموارد   
الطبيعية واملواد اخلام واملنتجات وإعادة   

استخدامها وحتويلها. ويف املناطق احلضرية، تزيد   
اسرتاتيجيات االقتصاد البيئي احللقي اليت تركز   

على بلورة السياسات واملمارسات الغذائية   
املسؤولة بيئًيا واليت حتّد من الفاقد واملهدر من   
األغذية، من قيمة املنتجات الثانوية واملشرتكة   

للصناعات الغذائية )أي الوقود، واستخالص   
البكتني، وعلف املاشية، واملرّكبات احليوية   

النشطة، ومصادر األلياف( وتنشئ بنية أساسية   
متينة للتسميد من شأنها أن تساهم على حنو   

كبري يف حتقيق استدامة النظم الغذائية وقدرتها    
على الصمود.  

■ تشجيع احلفاظ على املوارد الطبيعية 
وخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها   

وإدارتها على حنو مستدام  
  توّفر املوارد الطبيعية )مثل املعادن والرتبة واملياه 
واهلواء والبذور النباتية والثروة السمكية( وخدمات   

النظم اإليكولوجية الوظيفية )مثل ضبط الفيضانات   
واجلفاف وتدهور األراضي وتكوين الرتبة وتدوير   
املغذيات( األساس لإلنتاج الزراعي، واالستهالك   

يف املناطق الريفية واحلضرية وأداء النظم الغذائية   
على املدى الطويل72. وتنطوي اإلدارة املستدامة   

للموارد على اعتماد ممارسات اإلنتاج الصديقة   
للبيئة، وتشجيع املمارسات الذكية مناخًيا وتنويع   
املحاصيل، ومنع الفاقد الغذائي واحلد من هدر   

الغذاء. ومبا أن أمناط اإلنتاج واالستهالك الغذائي   
حتدد بصورة كبرية تأثري النظم الغذائية على املوارد   

الطبيعية، ال بد من النظر إىل األمناط الغذائية   
احلضرية املستدامة كعامل حمّفز حاسم لتحقيق   

استدامة النظم الغذائية. ومن شأن احلد من الفاقد   
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واملهدر من الغذاء ومنعهما أن يقّلصا الضغوط   
لزيادة اإلنتاج الغذائي، وعلى هذا النحو، أن خيّففا   

من احلاجة إىل املواد اخلام. ويف هذا السياق، ينبغي   
أن تشّكل إعادة استخدام األغذية اآلمنة واملغذية   

اليت سوف يتم التخلص منها أو اليت ستصبح   
نفايات وتوزيعها لالستهالك البشري هدًفا حبد   

ذاته. فتمّثل توعية املستهلك، إىل جانب السياسات   
اليت تيّسر إعادة توزيع األغذية )مبا يف ذلك تنظيم   

التربعات وتبسيط ذكر تاريخ الصالحية(   
اسرتاتيجيات هامة لتحقيق هذا اهلدف. وميكن   

لألغذية اليت ُيعاد استخدامها أيًضا أن تدعم   
برامج احلماية االجتماعية ومبادرات شبكات األمان،   
وميكنها بالتايل إجياد أوجه تآزر هامة بني االقتصاد   

األحيائي الدائري والصحة العامة والرعاية   
االجتماعية.  

■ استحداث بيئات حضرية صحية وآمنة 
تعتمد محاية مصاحل األجيال القادمة أيًضا على  

جودة البيئات املادية يف املدن وقدرتها على  
الصمود. وال بد من إيالء اهتمام خاص باألحياء   

الفقرية، اليت عادًة ما تكون موجودة يف مواقع تشتد   
فيها املخاطر وال حُترتم فيها حقوق احليازة وتفتقر   
إىل البىن األساسية وتقّل فيها فرص احلصول على   

اخلدمات األساسية، واملياه النظيفة والصرف   
الصحي، ما يتسبب برتاجع معايري سالمة األغذية   
فيها ويهدد بصورة متواصلة سبل العيش وصحة   

الفئات السكانية الفقرية يف املناطق احلضرية.  

■ إعادة تشكيل مسارات التنمية مع مراعاة
املخاطر املناخية ونقاط الضعف يف   

التخطيط للنظم الغذائية يف املناطق   
احلضرية  

األغذية يف املناطق احلضرية  غالًبا ما يعتمد توافر  
والعاملية. وميكن  على اإلمدادات املحليةواإلقليمية  

العرض للصدمات والضغوط املناخية أن تقّيد  
والطلب على الغذاء، ما من شأنه أن يؤدي إىل   

تفاقم انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وميكن   
للقيود املتصلة بتغري املناخ واملرتّتبة على اإلنتاج   

الزراعي أن تؤثر على وجه التحديد يف املستهلكني   
يف املناطق احلضرية من خالل خفض إمدادات   

األغذية أو ارتفاع أسعارها. وميكن للظواهر البالغة   
الشدة أن حتدث خلاًل يف األسواق احلضرية  

واخلدمات وإمكانية احلصول على الغذاء. وميكن   
للكوارث الطبيعية املتصلة بتغري املناخ ودرجات   

احلرارة املتغرية أن تشكل خطًرا على ختزين   
الغذاء والنقل وأن تزيد من خطر تلوث األغذية   

بوجه عام.  

4-	الروابط	)المشتركة(	بين	
النظم	الغذائية	)أهمية	

المنظور	المتكامل(

جيب أال تتم معاجلة مسألة أهداف األمن الغذائي 
والتغذية بصورة منعزلة ألنها ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

بأهداف االستدامة لعدة قطاعات مبا يشمل الصحة 
العامة واحلماية االجتماعية والزراعة والبيئة واحلدائق 
والرتفيه والتجارة والسياحة واإلسكان والعمل والبىن 
األساسية والنقل والطاقة واستخدام األراضي. ونظًرا 

إىل طبيعة مسألة األمن الغذائي والتغذية املتعددة 
األبعاد )أي أنها متعددة األهداف ومتعددة القطاعات 

ومتعددة اجلهات الفاعلة( يقتضي حتقيق األمن 
الغذائي والتغذية اختاذ إجراءات باتباع نهج حلوكمة 
متعددة املستويات ومتكاملة، يستند إىل أدلة دامغة 

ويراعي املخاطر ويوائم بني التدخالت وأهداف التنمية 
املستدامة األوسع نطاًقا. وتشمل عناصر هذا النهج 

األساسية ما يلي:

■ وضع رؤية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة اخلاصة بكل بلد   

ينبغي أن يشمل ذلك املوقف االسرتاتيجي للبالد   
يف السياق الدويل، ودور كل قطاع من قطاعات   

اإلنتاج وأهميته النسبية، وكيفية جتسيد رؤية للتنمية   
املستدامة من خالل السياسات واإلجراءات   

املتخذة على صعيد خمتلف مستويات احلكومة.  

■ إدراك قيمة الشراكات االسرتاتيجية
الختاذ اجراءات متكاملة   

ال بد من إيالء عناية خاصة باآلثار االقتصادية   
والبيئية واالجتماعية للنظم الغذائية لتجنب   
األنشطة والنتائج اليت تعيق التنمية احلضرية   

املستدامة. ويقتضي ذلك التعاون الوثيق يف ما بني   
خمتلف مستويات احلكومة ومع أصحاب املصلحة   

)مبا يشمل الشركاء يف التنمية والقطاع اخلاص(   
إلجياد أوجه تآزر بني خمتلف أشكال التدخالت   

املتصلة بالنظم الغذائية وخطة التنمية احلضرية   
األوسع نطاًقا.  
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■ حتديد تسلسل التدخالت الرئيسية 
تقتضي القدرة على إدارة النظم املعّقدة فهًما   

شاماًل للصورة القائمة ككل من أجل حتديد   
املجاالت االسرتاتيجية للتدخالت الرئيسية. فليس   
من الضروري معاجلة مجيع احتياجات التنمية يف   
وقت واحد. وبالتايل، من املهم حتديد األولويات   

واختاذ سلسلة من اإلجراءات الواضحة املعامل من   
خالل عملية تشاركية تأخذ أشّد احتياجات الفئات   

الضعيفة يف االعتبار.  

■ الرتكيز على العالقات املشرتكة 
بني خمتلف أبعاد األغذية   

يف املناطق احلضرية   
إن التكامل األفقي عرب القطاعات وعرب مجيع   

مراحل سلسلة اإلمداد )على سبيل املثال الزراعة،   
وإدارة املوارد الطبيعية والنقل والبىن األساسية   

للتوزيع، والطاقة للتجهيز، وإدارة واملنتجات   
الثانوية، وسالمة األغذية، وغري ذلك( ضروري   
لتحقيق أقصى حد من التآزر على املستويات   

االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع خطة التنمية   
األوسع نطاًقا. وال بد من تعبئة آليات التخطيط   

واملبسطة  احلضري مثل سالسل اإلمداد القصرية  
واستخدام األراضي وأنظمة تصنيف املناطق، من   

أجل تعزيز آثار إدارة املوارد الريفية على األمن   
الغذائي احلضري والتغذية، ومن أجل حتسني   
قدرات األقاليم واملدن على حتمل الضغوط   

والصدمات وتعزيز التعاون بني املناطق احلضرية   
والريفية من خالل ممارسات اإلدارة املستدامة   

لألراضي واملياه ومصايد األمساك والغابات   
اليت ختفف من آثار تغري املناخ 20 وتنشئ بيئات   

حضرية صحية.  

■ معاجلة الثغرات يف البيانات واملعارف 
املتعلقة بالنظم الغذائية يف املناطق 

احلضرية. 
تركز خطة عام 2030 على ضرورة حتقيق أهداف   

التنمية استناًدا إىل بيانات التخطيط املحّسنة   
وقياس التقدم املحرز. ويبّين هذا الرتكيز الدعوات   

الناشئة اليت تطلقها احلكومات املحلية لتعزيز   
البيانات وأطر املؤشراتvii اليت من شأنها متكني   

املدن لتصدر األدلة الالزمة لبلورة املبادرات   
وتنفيذها وقياس أثرها، ورصد التقدم املحرز   

حنو حتقيق املقاصد املحددة وتعديل األولويات   

والتدخالت وفًقا لذلكviii. ويقتضي ذلك أيًضا إصدار   
املعارف املرتبطة باألغذية والتغذية ونشرها   

وإتاحتها للعاملني يف قطاع األغذية، واألسر الفقرية   
اليت ال متلك ما يكفي من الدخل الختيار األغذية   

وتنويعها تلبيًة الحتياجاتهم على صعيد الطاقة   
والتغذية، وواضعي السياسات يف املناطق احلضرية    

الذين حيتاجون إىل التمكن من قياس التقدم املحرز   
يف حتقيق األمن الغذائي واألمناط الغذائية الصحية   

وحتديد على الفور الثغرات يف التدخالت   
واالحتياجات الناشئة يف جمال البحوث.  

■ تشجيع آليات احلوكمة املتعددة 
اجلهات الفاعلة واملتعددة املستويات    

للنظم الغذائية   
تتمثل خطوة رئيسية لدمج األمن الغذائي والتغذية   

يف التنمية احلضرية بصورة فعالة يف استخدام آليات   
شاملة اجتماعًيا مثل املجالس والشراكات وجهات   
االتصال املتعددة القطاعات واملتعددة املستويات   

يف جمال السياسات الغذائية، واملجموعات   
االستشارية املعنية بالنظم الغذائية اليت تشجع    

التعاون بني القطاعني العام والقطاع اخلاص   
وتيّسر التنسيق عرب خمتلف جماالت السياسات   

ومستويات احلوكمة.   

وترمي املبادئ التوجيهية األربعة املشرتكة إىل   
االسرتشاد بها يف األدوار الرئيسية اليت تضطلع بها 
املنظمة يف إطار خطة األغذية للمناطق احلضرية. 
وُيسرتشد بهذه املبادئ أيًضا يف الوظائف األساسية 
املطلوبة لتحقيق النتائج املستهدفة وحتديد اجتاه 

تنفيذ برنامج العمل العاملي )الشكل 1(. ويرتبط نطاق 
هذه املبادئ التوجيهية ارتباًطا وثيًقا بأهداف التنمية 

املستدامة )اجلدول 2(.
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الجدول	2:	مساهمة	المبادئ	التوجيهية	في	تحقيق	أهداف	التنمية	المستدامة

أهداف	التنمية	المستدامةالمبادئ	التوجيهية	المشتركة

أوجه	التآزر	بين	المناطق	الريفية	والحضرية
النطاق	المكاني

االندماج	االجتماعي	والمساواة	
عدم	إهمال	أحد

القدرة	على	الصمود	واالستدامة
حماية	المستقبل

الروابط	المشتركة	بين	النظم	الغذائية
للمنظور	المتكامل	أهمية



18

رؤية	منظمة	األغذية	والزراعة	حول	خطة	العمل	للغذاء	
في	المناطق	الحضرية	لعام	2030:

توافر	النظم	الغذائية	القادرة	على	الصمود	والمتكاملة	والمستدامة	والشاملة،	التي	تضمن	تحّرر	
جميع	األشخاص	في	جميع	أنحاء	العالم	من	الجوع	وجميع	أشكال	سوء	التغذية	بفضل	تنسيق	السياسات	
والخطط	واإلجراءات	على	جميع	مستويات	الحكومة	والمؤسسات	وأصحاب	المصلحة	المعنيين	بالتنمية	

الحضرية	واإلقليمية.

مهمة	منظمة	األغذية	والزراعة	في	إطار	خطة	العمل	
للغذاء	في	المناطق	الحضرية:

تلتزم	المنظمة	بتوفير	المساعدة	لتنفيذ	سياسات	وخطط	وإجراءات	تتمحور	حول	السّكان	ومستندة	
إلى	االحتياجات	وشاملة	ومتكاملة،	من	شأنها	استحداث	نظم	غذائية	قادرة	على	الصمود	ومستدامة،	

وتعزيز	سبل	العيش	وفرص	العمل	في	المناطق	الريفية	والحضرية	على	السواء	وضمان	تحرر	السكان	من	
الجوع	وجميع	أشكال	سوء	التغذية.	وتوّفر	المنظمة	المساعدة	لتنمية	القدرات	والمساعدة	في	مجال	

السياسات	للمؤسسات	الوطنية	والتابعة	)الفرعية(	لبلورة	نهج	إقليمية	للنظم	الغذائية	وتيّسر	في	الوقت	
نفسه	الحوكمة	المتعددة	المستويات	ما	يؤدي	إلى	التوّصل	إلى	نظام	غذائي	مستدام	وتحسين	التغذية.

المبادئ	التوجيهية	لإلطار:	
1-	أوجه	التآزر	بين	المناطق	الريفية	والحضرية	)النطاق	المكاني(

2-	االندماج	االجتماعي	والمساواة	)عدم	إهمال	أحد(
3-	القدرة	على	الصمود	واالستدامة	)حماية	المستقبل(

4-	الروابط	)المشتركة(	بين	النظم	الغذائية	)أهمية	المنظور	المتكامل(

النتائج	المرجّوة:
1-	التعميم	ودعم	السياسات	

2-	الحوكمة
3-	توليد	المعارف	وتنمية	القدرات

4-	التواصل	والتأييد
5-	الشراكات	واالستثمار

توفير	ما	يلي	عن	طريق	مجاالت	الدعم	الشاملة:
1-	السياسات	الحضرية	الوطنية	والمؤسسات	القادرة	على	التحّول

2-	الحوكمة	المحلية	والتخطيط	للنظم	الغذائية
3-	سالسل	اإلمداد	الغذائية	القصيرة	والبرامج	العامة	للمشتريات	الغذائية

4-	االبتكار	في	القطاع	الزراعي	في	البلدات	الصغيرة
5-	بيئة	الغذاء	واألماكن	العامة	الخضراء	من	أجل	مدن	صحية	أكثر

6-	تطوير	سالسل	اإلمداد	واالقتصاد	البيئي	المستدام	على	النحو	األمثل	للحد	من	الفاقد	من	الغذاء
7-	التوعية	المستندة	إلى	األدلة	لتحسين	الحوكمة	العالمية	للغذاء	في	المناطق	الحضرية

الشكل1:	استخدام	المبادئ	التوجيهية	لرسم	الغرض	من	خطة	العمل	للغذاء	في	المناطق	

الحضرية	وتحديد	اإلجراءات	المنهجية	
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رابعًا- دور منظمة األغذية والزراعة حول خطة العمل 
للغذاء في المناطق الحضرية، ورؤيتها ومهّمتها

حتتّل منظمة األغذية والزراعة باملقارنة مع سائر 
املنظمات احلكومية الدولية، مكانة فريدة لتوفري 

الدعم خلطة العمل للغذاء يف املناطق احلضرية، نظًرا 
إىل خربتها الطويلة يف جمال تنمية قدرات أصحاب 

املصلحة املعنيني وتعزيزها وتنفيذ مبادرات التعاون 
ودعم صياغة السياسات لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. 
وسيساهم إطار منظمة األغذية والزراعة خلطة العمل 

لألغذية يف املناطق احلضرية، من خالل الدعوة 
إىل إنشاء نظم غذائية قادرة على الصمود وشاملة 

ومستدامة مبنية على الروابط بني املناطق الريفية 
واحلضرية اليت تعود باملنفعة املتبادلة، مساهمة كبرية 

يف القضاء على اجلوع وزيادة فرص العمل وتعزيز 
توافر وسهولة احلصول على األغذية املغذية واالنتفاع 
بالبيئات اخلضراء، وجعل املدن والبلدات أكثر مشواًل 

وأماًنا وقدرة على الصمود واستدامة.
ويتوخى إطار منظمة األغذية والزراعة خلطة العمل   

لألغذية يف املناطق احلضرية توافر النظم الغذائية 
القادرة على الصمود واملتكاملة واملستدامة والشاملة، 

اليت تضمن حترر مجيع األشخاص يف مجيع أحناء العامل 

من اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية بفضل تنسيق 
السياسات واخلطط واإلجراءات من جانب خمتلف 
مستويات احلكومة واملؤسسات وأصحاب املصلحة 

املعنيني بالتنمية احلضرية واإلقليمية. وتتمثل الوسيلة 
الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية يف متكني اجلهات الفاعلة 
 ixعلى خمتلف مستويات احلوكمة )املحلية واإلقليمية

والوطنية والعاملية( ومشاركتها يف وضع وتنفيذ 
سياسات حضرية وإقليمية تتمحور حول السكان وذلك 
عن طريق اتباع نهج قائم على احلقوقx. وتسّلط نهج 

النظم الغذائية القائمة على احلقوق الضوء على أهمية 
إدراج العدالة االجتماعية واالعرتاف بالتنوع واالختالف 
ضمن أي إطار يسعى إىل معاجلة انعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية. ويف السياق احلضري، البد من إيالء عناية 
خاصة للقيود اليت تعيق سبل عيش اجلهات الفاعلة 
وأصحاب احليازات الصغرية سواء يف جمال الغذاء أو 
جماالت أخرى، لتحقيق األمن الغذائي والتغذية لدى 

املجتمعات األشّد ضعًفا، مبا يشمل املهاجرين والنساء 
واألطفال واملسّنني الذين يقيمون 

يف املناطق الفقرية.

رؤية	منظمة	األغذية	والزراعة	حول	خطة	العمل	للغذاء	في	المناطق	
الحضرية	لعام	2030:

توافر	النظم	الغذائية	المتاكملة	والمستدامة	والشاملة	والقادرة	على	الصمود،	التي	تضمن	تحرر	جميع	األشخاص	
في	جميع	أنحاء	العالم	من	الجوع	وجميع	أشكال	سوء	التغذية	بفضل	تنسيق	السياسات	والخطط	واإلجراءات	على	

جميع	مستويات	الحكومة	والمؤسسات	وأصحاب	المصلحة	المعنيين	بالتنمية	الحضرية	واإلقليمية.

مهمة	منظمة	األغذية	والزراعة	في	إطار	خطة	العمل	للغذاء	في	المناطق	

الحضرية:
تلتزم	المنظمة	بتوفير	المساعدة	لتنفيذ	سياسات	شاملة	ومتكاملة	وخطط	وإجراءات	تتمحور	حول	السّكان	وتستند	
إلى	االحتياجات	والتي	من	شأنها	تعزيز	التنمية	المستدامة	الحضرية	واإلقليمية	من	خالل	النظم	الغذائية	القادرة	

على	الصمود	واالستدامة،	التي	تعزز	بدورها	سبل	العيش	وفرص	العمل	في	المناطق	الريفية	والحضرية	على	السواء	
وتضمن	تحرر	السكان	من	الجوع	وجميع	أشكال	سوء	التغذية.	وتوّفر	المنظمة	المساعدة	لتنمية	القدرات	والمساعدة	
في	مجال	السياسات	للمؤسسات	الوطنية	والتابعة	)الفرعية(	لبلورة	نهج	إقليمية	للنظم	الغذائية	وتيّسر	في	الوقت	

نفسه	الحوكمة	المتعددة	المستويات	ما	يؤدي	إلى	التوّصل	إلى	نظام	غذائي	مستدام	وتحسين	التغذية.
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خامًسا- النتائج المستهدفة لخطة العمل للغذاء 
في المناطق الحضرية

ستمارس املنظمة، مسرتشدة مببادئ هذا اإلطار، 
وظائفها األساسية للتقدم يف إحراز جمموعة من النتائج 

املستهدفة. وجيري يف ما يلي مناقشة العمل الالزم 
لتحقيق كل من تلك النتائج كخطوة متهيدية حنو 

برنامج عمل عاملي.

التعميم	ودعم	السياسات

النتيجة	المستهدفة:	تعميم	األمن	الغذائي	
والتغذية	في	جميع	السياسات	واالستراتيجيات	
وعمليات	التخطيط،	واإلقرار	بالحاجة	إلى	إقامة	
روابط	بين	المناطق	الحضرية	)بما	يشمل	المدن	

والبلدات	المتوسطة	والصغيرة(	والمناطق	
الريفية	يعزز	كّل	منها	اآلخر.

 
 

بسبب االختالفات يف الرؤى االسرتاتيجية للبلدان يف   
ما يتعلق بالتنمية املستدامة، واخليارات االسرتاتيجية 

املتعلقة باألغذية وكذلك اخلصائص يف ما يتعلق حبجم 
هذه البلدان وخصائصها االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية وتلك املتعلقة باحلوكمة، ختتلف أدوار األقاليم 
يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية يف إطار جدول 

األعمال الوطين، وختتلف كذلك احتياجاتها وأولوياتها. 
وبداًل من اقرتاح حلول جاهزة، تقّر املنظمة بأهمية 

وجود تنوع يف النظام الغذائي ومساهمته يف توفري نظم 
غذائية صحية. ومن الناحية العملية، ينطوي ذلك على 

ما يلي:

■ حتديد االحتياجات والثغرات يف السياسات اخلاصة  
لتزويد  بسياقات املناطق الريفية احلضرية واإلقليمية  

متخذي القرارات الوطنية واملحلية حتديًدا بفهم   
شامل لكيفية عمل النظم الغذائية، أي مصدر   

األغذية وكيفية توزيعها واستخدامها، واحلاالت اليت   
حتقق فيها تلك النظم األمن الغذائي )أو اليت   

تتسبب فيها بانعدام األمن الغذائي( وبتوليد األمناط   
الغذائية الصحية )أو غري الصحية( وكيف تقوم  

بذلك وألي جهة. ومتاشًيا مع هذا النهج الشامل،   

ال بد من فهم آثار النظم الغذائية على خمتلف أبعاد   
االستدامة - االقتصادية واالجتماعية والبيئية -    

فهًما جيًدا. وسيتيح ذلك اختاذ اجراءات مستنرية   
الستهداف البؤر الساخنة من أجل تعزيز قدرة   
النظم الغذائية فيها على الصمود واستدامتها   

وصحتها ومشوليتها وحتسني األمن الغذائي وضمان   
التغذية اجليدة. وتتمثل خطوة هامة أوىل يف فهم   
الديناميكيات احلالية للنظام الغذائي احلضري   

وآثاره على خمتلف الفئات السكانية.  

■ التعاون مع احلكومات الوطنية الستحداث بيئة 
سياسية مؤاتية للجهات الفاعلة يف النظام الغذائي   

املحلي وذلك مثاًل من خالل وضع التشريعات   
واللوائح اليت تعزز سالمة األغذية واألمن الغذائي   
والتغذية، وتضمن يف الوقت نفسه عملية شاملة   

إلشراك أصحاب املصلحة املتعددين.  

■ دعم بلورة وتنفيذ نهج سياسايت متكامل ومتماسك 
ومنّسق لتحقيق األمن الغذائي والتغذية اجليدة على   

مجيع مستويات احلوكمة. ويستلزم ذلك األخذ يف   
االعتبار الروابط بني األغذية والصحة العامة  

والتنمية االجتماعية والزراعة املستدامة وإجياد     
فرص العمل، وإدارة املوارد املتجددة واستخدام   
األراضي يف املناطق احلضرية والريفية. والبد من   

إيالء عناية خاصة باملقايضات املحتملة بني   
التدخالت القطاعية. مثاًل، ميكن لتعزيز الطلب  
على املنتجات الغنية باملغذيات أن يكون ذات   

فائدة ألولئك الذين يشاركون يف سلسلة القيمة هلذا   
املنتج، ولكن قد تتضرر القدرة على حتمل مثن   
املنتج إذا زاد الطلب من دون وجود اسرتاتيجية   

مدروسة متّكن من زيادة اإلنتاج.  

■ تعزيز القدرات املؤسسية والقدرة على احلوكمة 
لدى اجلهات الفاعلة الوطنية واملحلية لتنفيذ   

املعايري وااللتزامات العاملية لتعزيز التنمية احلضرية   
املستدامة.  

■ دعم وضع السياسات الوطنية التابعة )الفرعية(
املبتكرة )مبا يشمل املراسيم واللوائح الداخلية   
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والقواعد واألنظمة وسائر االدوات القانونية املتعلقة   
بالسياسات أو احلوكمة( لتعزيز االندماج االجتماعي   

واملكاين، وتعزيز التنمية الريفية املستدامة اليت   
تستند إىل التآزر بني املناطق احلضرية والريفية   

وتدعم النظم الغذائية العديدة )مبا يف ذلك النظم   
الصغرية احلجم وغري الرمسية( اليت توّفر أغذية   

مأمونة ومغذية.  

الدعم	في	مجال	الحوكمة

النتيجة	المستهدفة:	تعزيز	النظم	الغذائية	
المتعددة	المستويات	والمتعددة	الجهات	
الفاعلة	/	القطاعات	وحوكمة	المساحات	

الخضراء،	واإلقرار	بالدور	المركزي	الذي	تضطلع	
به	الحكومات	المحلية	وضرورة	تزويدها	

بالبيانات	والتحليالت	الخاصة	بالنظم	الغذائية	
في	المناطق	الحضرية	في	الوقت	المناسب.

ستقوم املنظمة من أجل وضع السياسات واملبادئ   
الشاملة حيز التنفيذ، بدعم آليات احلوكمة والتنسيق 

التشاركية الفّعالة للنظم الغذائية يف املناطق احلضرية 
والريفية املستدامة من خالل ما يلي:

■ تيسري التنسيق العمودي بني احلكومات املحلية 
والوطنية من خالل دعم إنشاء آليات للحوكمة \  

متعددة املستويات، مبا يف ذلك بني املناطق  
احلضرية والريفية.  

■ املحافظة على وضع أطر احلوكمة واملؤسسات 
املعنية باحلوكمة لتيسري إدماج األمن الغذائي   
والتغذية يف جدول أعمال التنمية والتخطيط   

احلضري.  

■ تيسري التنسيق األفقي وبني القطاعات واملشاركة 
الشاملة ألصحاب املصلحة املتعددين يف النظم   

الغذائية املحلية. وإّن التعاون املتني بني أصحاب   
املصلحة الرئيسيني من القطاعني العام واخلاص،   

مبا يشمل املجتمع املدين، يف صياغة السياسات   
والربامج اليت تعاجل انعدام األمن الغذائي يف   
املناطق احلضرية وسوء التغذية وتنفيذها   

ورصدها، ميّثل عاماًل حيوًيا الستمرار التدخالت   
على املدى الطويل.  

توليد	المعارف	وتنمية	القدرات

النتيجة	المستهدفة:	تمكين	الجهات	الفاعلة	
في	النظم	الغذائية	للمشاركة	بنشاط	في	

عملية	اتخاذ	القرارات	وفي	االجراءات	المتخذة	
على	المستوى	المحلي	لتعزيز	النظم	الغذائية	
القادرة	على	الصمود	والمستدامة	والشاملة	
واألنماط	الغذائية	الصحية	وال	سيما	للفئات	
السكانية	الضعيفة	في	المدن	والمنتجين	
األسريين	وأصحاب	الحيازات	الصغيرة	في	

المناطق	الريفية.

سيتم تعزيز تنمية القدرات من خالل إنشاء »مراكز«   
للتعّلم )وغري ذلك من آليات( تزّود املؤسسات احلضرية 

وسائر املؤسسات العامة واخلاصة ذات الصلة باألمور 
التالية:

■ تبادل املعارف والبيانات املستندة إىل األدلة 
واملّتصلة بالنظم الغذائية لالسرتشاد بها يف وضع   

االسرتاتيجيات البلدية واإلقليمية والسياسات   
والربامج الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية   

يف املناطق احلضرية.  

■ الدعم الفين لتطوير وتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة 
على نطاق صغري يف جمال األغذية )مثل املزارعني   
والتجار والقائمني على التجهيز والتجارة بالتجزئة   

يف حيازات صغرية ومتوسطة احلجم( من أجل   
حتسني القدرات يف ما يتعلق باإلنتاج والتجهيز   

وإدارة األعمال والتسويق والنفاذ إىل أسواق املناطق   
احلضرية واملستهلكني من خالل اخلدمات   

االستشارية الشاملة.  

■ الدعم الفين لبلورة وتنفيذ نهج احلوكمة التشاركية 
يف جمال التخطيط للنظم الغذائية اليت تعمل   
على متكني اجلهات الفاعلة على نطاق صغري   

)مثل املجتمع املدين، ووكاالت التدريب، والقطاع   
اخلاص وأصحاب املشاريع املحليني يف قطاع   
األغذية مبا يشمل بائعي األغذية يف الشوارع(   

وتعزيز مشل هذه اجلهات يف خطة العمل للغذاء   
يف املناطق احلضرية.  
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ومتاشًيا مع التزام املنظمة يف التمكني وامللكية على   
الصعيدين الوطين واملحلي، ستوفر املنظمة الدعم:

1- ملتخذي القرارات على املستويني الوطين واملحلي 
لتأدية أدوارهم بفعالية يف بلورة وتنفيذ سياسات 

وخطط متكاملة وشاملة، فضاًل عن االدوات القانونية 
والتنظيمية خلطة العمل للغذاء يف املناطق احلضرية؛ 
2- واجلهات الفاعلة الرئيسية يف النظم الغذائية لتعزيز 

مشاركتها يف العمليات السياساتية ومساعدتها على 
اختاذ خيارات مستنرية يف ما يتعلق باإلجراءات اليومية 
املتصلة باألغذية والصحة والرفاهية. وتلتزم املنظمة 

على وجه اخلصوص مبا يلي:

■ توفري الدعم لتحديد إجراءات فعالة من أجل تعزيز 
النظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود   

وضمان نشر نتائج البحوث يف الوقت املناسب.  

■ وضع ونشر املنهجيات واألدوات اليت تعزز فهم 
خصائص النظام الغذائي وديناميكياته وقيوده   

وعالقته بسائر القطاعات واألنظمة، على املستويني   
الوطين واملحلي، فضاًل عن توفري املساعدة الفنية   

ذات الصلة لتنفيذ هذه املنهجيات واألدوات.  
 

■ تيسري إنشاء واستخدام أطر حتليلية للسياسات 
والربامج اخلاصة بالغذاء يف املناطق احلضرية اليت   

من شأنها مساعدة أصحاب املصلحة على   
املستوى املحلي، ومستوى االقاليم التابعة يف حتديد   

نهج السياسة العامة الالزمة ملواجهة التحديات   
املحددة السياق وأولويات خطة العمل للغذاء يف   

املناطق احلضرية، ورسم هذه النهج وتنفيذها.  

تيسري رسم واستخدام نظام لرصد السياسات   ■
)على  الشاملة اخلاصة بالغذاء يف املناطق احلضرية  

سبيل املثال، من خالل الدراسات االستقصائية   
األسرية اليت جتمع بانتظام معلومات عن توافر   

األغذية املالئمة واآلمنة والكافية واملغذية وإمكانية   
احلصول عليها( اليت من شأنها متكني اجلهات   

الفاعلة املحلية لقياس التقدم وتشارك املعارف   
بشأن النظم الغذائية الصحية والقضايا ذات الصلة.  

■ توفري املساعدة لتعزيز اإلجراءات التجريبية 
املبتكرة )على صعيد املجتمع واملدينة والبلدة   

واإلقليم( واليت تتسم بقدرة عالية على توسيع نطاق   
التجارب الناجحة، وتوفري الفرص لتعزيز روح   

املبادرة لدى املزارعني األسريني أصحاب احليازات   

الصغرية واعتماد نهج تعزز استدامة النظم الغذائية   
وقدرتها على الصمود )مثاًل، الزراعة الذكية مناخًيا،   
والزراعة اإليكولوجية، والزراعة اليت تراعي حفظ   
املوارد، واإلدارة املستدامة لألراضي، وغري ذلك(.  

 
■ دعم مشاركة اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي 
مبا يشمل املواطنني املستهلكني، مشاركًة نشطًة   
يف عمليات وضع السياسات، وتوعية هذه اجلهات   
الفاعلة بشأن مساهمة أنشطتها اليومية املتصلة   

باألغذية يف حتقيق النتائج املستهدفة للنظم   
الغذائية املستدامة والشاملة والقادرة على الصمود.  

 
■ دعم تنفيذ املعايري وااللتزامات العاملية وإدراج 
مؤشرات ومعايري للنظم الغذائية املستدامة يف   
املناطق احلضرية واإلقليمية يف عمليات املسح   

والتعداد الوطنية.  

التواصل	والتأييد

النتيجة	المستهدفة:	رفع	الوعي	على
جميع	المستويات	في	ما	يتعلق	بأهمية	

النظم	الغذائية	المرنة	والشاملة	والمستدامة	
للمناطق	الريفية	والحضرية		على	السواء.

 
للتأكد من أن الرسائل األساسية تصل إىل مجيع   
اجلهات الفاعلة اليت يتطرق إليها هذا اإلطار على 
املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية واليت تؤثر 

فيها، ستقوم املنظمة مبا يلي:

■ الدعوة إىل إنشاء نظم غذائية حضرية قادرة على 
الصمود وشاملة ومستدامة ضمن املنتديات ذات   

الصلة ومع املنظمات الشريكة، وواضعي السياسات   
الوطنية واملحلية واهليئات اإلقليمية.  

■ تنظيم فعاليات رفيعة املستوى وتيسريها للتوعية 
بشأن خطة العمل للغذاء يف املناطق احلضرية   

واستحداث فرص للتعاون يف هذا املجال.  

■ إنشاء منصات عاملية ووطنية وإقليمية متعددة 
أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات واحلفاظ   

عليها من أجل دعم تبادل املعارف والكفاءات بني   
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املدن واملجتمعات املحلية. وسوف يشمل ذلك   
إنشاء برنامج عاملي لتسجيل املمارسات اجليدة   

حول السياسات والربامج واملبادرات املتصلة خبطة   
العمل للغذاء يف املناطق احلضرية.  

الشراكات	واالستثمارات

النتيجة	المستهدفة:	تعزيز	الشراكات	لتوسيع	
نطاق	اآلثار	اإليجابية	للسياسات	واالستراتيجيات	

المتعلقة	بالغذاء	في	المناطق	الحضرية	
وضمان	االستثمارات	العامة	والخاصة	من	أجل	
تعزيز	النظم	الغذائية	القادرة	على	الصمود	
والشاملة	والمستدامة	للمناطق	الريفية	

والحضرية	على	حد	سواء.

نظًرا إىل تعقيد اخلطة العاملية للغذاء يف املناطق   
احلضرية وتنّوعها، ستقوم املنظمة بالتعاون مع خمتلف 

الشركاء من أجل تعزيز اتساق السياسات وزيادة اآلثار 
اإلجيابية اليت حتققت على املستوى اإلقليمي. ومن 

أجل توفري النظم الغذائية املستدامة والشاملة والقادرة 
على الصمود يف املناطق احلضرية وحوهلا، ستقوم 

املنظمة أيًضا بتيسري حشد االستثمارات العامة 
واخلاصة. وسوف تقوم املنظمة على وجه اخلصوص، 

مبا يلي:

■ توفري الدعم للشراكات عرب املناطق املتداخلة 
الريفية واحلضرية )مبا يف ذلك منظمات املنتجني   

والتعاونيات ومنظمات املجتمع املدين، والوسطاء/   
السماسرة وجتار اجلملة واملستهلكني واجلهات   

الفاعلة يف القطاع اخلاص( جلعل النظم قادرة على   
الصمود ومستدامة وشاملة على املدى الطويل من   

خالل تعزيز الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية،   
واستحداث فرص العمل، ومحاية املوارد الطبيعية   

وحتسني األمن الغذائي والتغذية.  

■ توطيد التعاون مع منظمات األمم املتحدة 
والوكاالت املتخصصة والشركاء يف التنمية الدوليني   

والثنائيني، ومنظمات املجتمع املدين والقطاع   
اخلاص لضمان أن يساهم إنشاء النظم الغذائية   

املتصلة باملدن يف تنفيذ املبادرات العاملية )مثل   
اتفاقية باريس، وخطة عام 2030 واخلطة     

احلضرية اجلديدة( على املستوى املحلي ويف دعم    

التوّسع احلضري القادر على الصمود واملستدام.  

■ تعزيز التعاون خارج حدود الواليات القضائية من 
خالل تبادل املعلومات ما من شأنه أن يتيح التكيف   

واالبتكار يف إقامة شراكات مع احلكومات املحلية.  

■ تعزيز الشراكات مع شبكات البلديات العابرة 
للحدود الوطنية وفروعها الالمركزية لتعزيز   

مساهمتها يف النظم الغذائية والتغذية املستدامة   
والتأكد من أن يكون ذلك موازًيا للعمل الذي تقوم   

به هذه الشبكات للتأثري يف اخلطط الدولية   
للتصدي لتغري املناخ وحفظ املوارد املائية62.  

■ إنشاء التحالفات بني البلدان وتعزيزها للتأثري 
على احلوكمة العاملية للنظم الغذائية من خالل   
نهج نظامي تدير من خالله احلكومات املحلية   

السياسات والتشريعات ذات الصلة، وتيّسر   
نشر املمارسات اجليدة وتبادهلا، وتبّين النجاحات   

والتحديات وتوّفر الدعم لتسريع وترية التنفيذ.  

■ تشجيع الشراكات االسرتاتيجية لضمان االستدامة 
املالية لألنشطة املتصلة خبطة العمل للغذاء يف   

املناطق احلضرية، وتيسري إشراك احلكومات   
املحلية والشركاء لتعزيز تعبئة املوارد.  

■ دعم التخطيط لالستثمارات العامة ووضع مناذج 
أعمال جتارية )مبا يف ذلك مع املمثلني الرئيسيني   
للقطاع اخلاص( لبلورة سيناريوهات يستفيد منها   

املنتجون واملستهلكون على السواء، مع إيالء عناية   
خاصة للقضايا االجتماعية والبيئية.  
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سادًسا- تنفيذ خطة العمل للغذاء في المناطق 
الحضرية عن طريق مجاالت الدعم الشاملة

سيتم تنفيذ خطة عمل املنظمة لألغذية يف املناطق 
احلضرية عن طريق سبعة جماالت شاملة للدعم يكون 

فيها إنشاء آلية للحوكمة املحلية أساسًيا، ألنه مبثابة 
مفتاح لتكييف القوانني واألنظمة الوطنية لوضع 
اسرتاتيجيات حملية وتوفري منصة مرنة لتحديد 

األولويات وفًقا لالحتياجات املحلية )الشكل 2(. 
«3E» وتشّكل جماالت الدعم الشاملة جمتمعًة نهج
[كناية عن Enable وExecute وExpand أي تهيئة 

البيئة السياسية وتنفيذ اإلجراءات وتوسيع نطاق 
املمارسات اجليدة] الذي توّفر من خالله املنظمة إىل 

جانب شركائها، املساعدة للحكومات من أجل: 
تهيئة بيئة سياسية مالئمة من خالل القوانني  -1

واللوائح واحلوكمة ومتكني املؤسسات، ما من شأنه أن 
يؤدي إىل زيادة االستثمارات وتفعيلها وإتاحة البيانات 
تنفيذ واملعلومات )جماال الدعم الشامالن 1 و2(؛ 2-
اإلجراءات الالزمة، وفًقا للواقع املحدد السياق )مثاًل، 

حجم املدينة وتضاريس اإلقليم(، وذلك عن طريق مجلة 
من األمور من بينها سالسل إمدادات أقصر، وخطط 

احلماية االجتماعية والربامج العامة الشاملة للمشرتيات 
الغذائية واألعمال التجارية املبتكرة واملستدامة 

يف قطاع األغذية الزراعية وفرص العمل اليت تعزز 
األراضي الوظيفية واملزدهرة، وبيئة األغذية الصحية، 

وحتسني االنتفاع باملساحات اخلضراء وحتسني سالسل 
اإلمداد على النحو األمثل واالقتصاد البيئي احللقي 

الرامي إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية 
توسيع )جماالت الدعم الشاملة 3 و4 و5 و6(؛ 3-

نطاق املمارسات اجليدة من خالل تبادل املعلومات 
والتعاون العابر للحدود املحلية )بالتعاون مع سائر 

احلكومات املحلية من العاصمة نفسها أو املقاطعة 
نفسها أو اإلقليم نفسه أو البلد نفسه أو يف اخلارج(

لتوليد تأثريات متعاقبة داخل البلدان وعلى الصعيد 
الدويل، ووضع أساس إلنشاء منتدى عاملي حمايد من 

شأنه تعزيز مشاركة خمتلف املستويات احلكومية 
وخمتلف أصحاب املصلحة يف االتفاق على املعايري 

واملمارسات اجليدة يف حوكمة األغذية )جمال الدعم 
الشامل 7(. ويتماشى أسلوب «3E» لدعم البلدان مع 

آليات العمل اليت اقرتحتها مؤخًرا املنظمة والبنك 

الدويل اليت تضع املؤسسات القادرة على التحّول يف 
مكانة حامسة اليت متّكن من وضع السياسات واحلوكمة 

الفعالة وتشّكل األساس لتحقيق النتائج املرتابطة 
واملتمثلة يف توفري األغذية الكافية واملغذية واملتنوعة 
واآلمنة بأسعار معقولة، وتوفري فرص العمل املجزية، 

وحتسني األعمال التجارية الزراعية والتنمية املستدامة، 
وإتاحة نظم غذائية وزراعية قادرة على الصمود60.

وتستند جماالت الدعم الشاملة السبعة إىل الدعم   
الذي توّفره برامج املنظمة االسرتاتيجية. ومت استهداف 

القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
)الربنامج االسرتاتيجي 1( مباشرة من خالل املساعدة 

يف جمال السياسات وحتليل البيئات الغذائية. ومتثل 
النظم الغذائية والزراعية األكثر مشوال وفعالية 

)الربنامج االسرتاتيجي 4( جزءا ال يتجزأ من العمل 
املندرج يف إطار جماالت الدعم الشاملة كافة - من 

التخطيط لتطوير النظم الغذائية من خالل نهج 
أصحاب املصلحة املتعددين، إىل املساعدة يف تطوير 
نهج االقتصاد األحيائي الدائري لتحسني إدارة املهدر 

من األغذية. ومتثل زيادة قدرة سبل العيش على 
الصمود أمام التهديدات واألزمات )الربنامج 

االسرتاتيجي 5( جزًءا من عملية التخطيط لتحديد 
األولويات يف اإلجراءات الرامية إىل التأهب حلاالت 

الطوارئ والصدمات املناخية. ومن خالل تعزيز 
الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية ودعم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية يف املدن والبلدات الصغرية، 

سيحّسن هذا اإلطار سبل العيش الريفية، وسيساهم يف 
حتقيق هدف الربنامج االسرتاتيجي 3 املتمثل يف احلد 

من الفقر يف املناطق الريفية. ومن خالل االستفادة 
إىل احلد األمثل من تدخالت سالسل اإلمداد القصرية 
ألغراض الزراعة املستدامة، مبا يشمل املخاوف بشأن 

كفاءة استخدام املوارد، واملوارد الطبيعية والتنوع 
البيولوجي يف جمال الزراعة، وحتسني سبل العيش، 

وقدرة املجتمعات املحلية وحتسني اإلدارة، سيساهم 
هذا اإلطار يف حتقيق هدف الربنامج االسرتاتيجي 2

)جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر 
إنتاجية واستدامة(.
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الشكل	2:	نهج	المنظمة	«3E»	المتمثل	في	التهيئة	والتنفيذ	وتوسيع	النطاق،	ومجاالت	

الدعم	الشاملة	لخطة	العمل	لألغذية	في	المناطق	الحضرية
ق
طا

الن
سيع(

)تو

التوعية	المستندة	إلى	األدلة	لتحسين	حوكمة	الغذاء		في	المناطق	الحضرية	على	الصعيد	العالمي
مجال	الدعم	الشامل	7

التنفيذ

سالسل	اإلمداد	
الغذائية	القصيرة	
والبرامج	العامة	

للمشتريات	الغذائية

االبتكار	في	مجال	
األغذية	الزراعية	

في	البلدات	الصغيرة

األغذية	والبيئات	
الخضراء	لمدن	

صحية

تحسين		سالسل	
اإلمداد		واالقتصاد	
البيئي		الحلقي	

على		النحو		األمثل

مجال	الدعم	الشامل	6مجال	الدعم	الشامل	5مجال	الدعم	الشامل	4مجال	الدعم	الشامل	3

لوضع	سياسات	وطنية	حضرية	
وإقليمية	وتمكين	المؤسسات	

القادرة	على	التحّول

مجال	الدعم	الشامل	2 مجال	الدعم	الشامل	1

هيئة	البيئة
ت

التخطيط	لنظم	غذائية	
متكاملة	وحوكمة	محلية	

شاملة	للغذاء
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مجال	الدعم	الشامل	1:
السياسات	الوطنية	الحضرية	

واإلقليمية	الفّعالة
والمؤسسات	القادرة	على	

التحّول	لتعزيز	النظم	الغذائية	
المستدامة

ال بّد من إدراج االسرتاتيجيات الرامية إىل ضمان 
استدامة النظم الغذائية يف التخطيط االسرتاتيجي 

األوسع نطاًقا على خمتلف املستويات )الوطنية 
واإلقليمية وعلى مستوى املجتمع املحلي( باالستناد 
إىل عمليات التخطيط التشاركية ومشاركة الفئات 
املستبعدة أو الضعيفة على وجه التحديد، واإلقرار 

بأن لكل منطقة حضرية ظروف وأطر تنظيمية 
خاصة بها تارخيية وجغرافية وسياسية واقتصادية.

ومع أن هذا اإلطار يعرض نهًجا جديًدا للتعاون   
تقّر  بني املنظمة واحلكومات التابعة )الفرعية(،

املنظمة بأنه ينبغي للحكومات الوطنية أن تضطلع 
بدور قيادي لضمان تنسيق السياسات احلضرية. 

وستقوم املنظمة، يف األماكن اليت تكون فيها 
احلكومات املحلية ضعيفة، وجمزأة وتفتقر إىل 
املوارد68، باالستفادة من التزاماتها الراهنة مع 

احلكومات املركزية لضمان إدراج النظم الغذائية 
واألمن الغذائي والتغذية املستدامة يف مجيع 

السياسات الوطنية اليت هلا تأثري على األنظمة 
وعمليات التخطيط احلضرية. وستدعو املنظمة 

على املستوى الوطين لالعرتاف باختالف حتديات 
النظم الغذائية وتنّوعها وتعقيدها وقدراتها املتفاوتة 

على إحداث التغيري على املستوى املحلي. 
وستتلقى احلكومات املركزية الدعم لتوفري االتساق 

وإنشاء أطر التنسيق للقوانني واألنظمة الوطنية، 
وتعزيز القدرة املؤسسية لوضع اسرتاتيجيات موّجهة 

حنو اختاذ االجراءات اليت تدعم التنمية احلضرية 
واإلقليمية املستدامة.

ويقوم عدد من البلدان يف إطار السعي إىل   

حتقيق خطة عام 2030 والتنفيذ الكامل للخطة 
احلضرية اليت مت التوقيع عليها يف مؤمتر املوئل 
الثالث يف عام 2016، بالرتكيز على السياسات 

احلضرية الوطنية بوصفها أدوات توجيهية أساسية 
إلعداد خطط العمل، ما يوفر فرصة فريدة 

الستخدام النظم الغذائية والتغذية باعتبارها نقاط 
دخول لتحقيق التنمية احلضرية املستدامة. ونادًرا 

ما تعاجل السياسات احلضرية الوطنية بوضوح مسألة 
األمن الغذائي والنظم اإليكولوجية الصحية ومتيل 

إىل التأكيد على التنمية االقتصادية وإيالء القليل من 
االهتمام لتغري املناخ والتنمية البشرية43. وبالتايل، مثة 

حاجة واضحة إىل إنشاء آليات مالئمة للتنسيق بني 
خمتلف املستويات احلكومية وخمتلف املؤسسات 

املعنية بوضع السياسات الغذائية يف املناطق 
احلضرية لضمان االتساق بني السياسات الوطنية 

واالسرتاتيجيات واخلطط املحلية. وستوّفر املنظمة 
الدعم لتعميم النظم الغذائية والتغذية املستدامة، 

واحتياجات النظم اإليكولوجية، يف السياسات 
احلضرية واإلقليمية الوطنية وعرب املؤسسات اليت 
ترّكز على التنمية احلضرية )على سبيل املثال، يف 

إطار املفاوضات الوطنية بشأن اإلسكان والبىن 
األساسية(. وسيشمل الدعم املقّدم للحكومات 
املركزية، كجزء من هذا اإلطار مثاًل السياسات 

واألنظمة الوطنية اليت تعاجل بيع األغذية يف الشوارع 
ووضع بطاقات التوسيم على األغذية، واستخدام 

األراضي، والسياسات اخلاصة باملياه وجتارة األغذية 
الدولية ذات الصلة بالتنمية احلضرية.

ويقتضي ذلك وضع آليات إلنشاء مرافق توفر 
املساعدة يف جمال السياسات وتعتمد على 

مستشارين يف جمال النظم الغذائية احلضرية 
يعملون بالتعاون مع جمالس التنمية الوطنية اليت 
تعّد السياسات احلضرية الوطنية مثاًل. وستتقدم 

املنظمة للمشاركة يف العملية التشاركية لرسم 
خطط العمل، وضمان الشمولية عرب األراضي 

الوطنية واختاذ قرارات حمددة األهداف تطّبق 
مبادئ هذا اإلطار. وحتقيًقا هلذه الغاية، واستناًدا 

إىل الدروس املستفادة من التجارب يف إطار الربامج 
مثل برنامج FIRST )تأثري األمن الغذائي والتغذوي 

والقدرة على الصمود واالستدامة والتحّول(، ستعزز 
املنظمة إنشاء مرفق لتوفري املساعدة يف جمال 

السياسات وخدمات تنمية القدرات اليت تعتمد على 
شبكة من املوظفني العاملني يف جمال السياسات 

واخلرباء الفنيني بوصفهم ُمحدثي التغيري. ومع 
التأكيد على أهمية العمليات التشاركية يف خمتلف 

مناطق البالد لضمان مشل السياسات ملختلف 
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مجال	الدعم	الشامل	2:
التخطيط	لنظم	غذائية	متكاملة	

وآليات	الحوكمة	الشاملة	
الخاصة	بالغذاء	لدعم	التوّسع	
الحضري	المستدام	والتنمية	

اإلقليمية

ُيدرج عدد من احلكومات املحلية يف مجيع أحناء 
العامل النظم الغذائية ضمن أولوياتها يف جداول 

عملها السياساتية وتسعى تلك احلكومات إىل وضع 
تصّور جديد للنظم الغذائية باعتبارها جزًءا من 
التنمية يف املناطق احلضرية واإلقليمية، على أن 
تتصل باستدامة سائر القطاعات احلضرية )مبا 
يشمل النقل واملياه واستخدام األراضي، وإدارة 

النفايات والبىن األساسية اخلضراء(. وتشري األدلة 
إىل أن أصحاب املصلحة الرئيسيني املشاركني يف 

التخطيط احلضري حيتاجون إىل الدعم لفهم تعقيد 
النظم الغذائية وتنمية القدرات من أجل حتديد 

وصياغة خطط متكاملة للنظم الغذائية يف املناطق 
احلضرية واسرتاتيجيات ملواجهة هذه التحديات58. 

وتلبيًة هلذه االحتياجات، ستقوم املنظمة بدعم 
متخذي القرارات املشاركني يف التخطيط احلضري 

واإلقليمي لوضع اسرتاتيجيات قائمة على األدلة 
للنظم الغذائية من شأنها حتسني العالقات 

املوّجهة حنو اختاذ اإلجراءات بني السلطات 
املحلية والوطنية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص 

واملؤسسات األكادميية وسائر اجلهات الفاعلة يف 
النظام الغذائي. وسوف يوىل اهتمام خاص بتنمية 

القدرات الشاملة يف جمال التخطيط للنظم 
الغذائية )أي دعم تقييم خطط العمل ورمسها 

وإعدادها( ما من شأنه أن يدمج النظم الغذائية يف 

عمليات التخطيط احلضرية القائمة وأن يساهم يف 
تطوير البىن األساسية وتعزيز االبتكار يف االنشطة 
الزراعية واالستثمارات يف الصناعات الزراعية23. 
وستوىل عناية خاصة للوضع املكاين الذي جتري 

فيه التنمية احلضرية، مع اإلقرار بأنه، وحبسب 
حجم البالد وتضاريسها وحدودها اجلغرافية، تتعرض 

النظم الغذائية كل منها على حدة، إىل جتارة 
األغذية الدولية )على سبيل املثال الدول اجلزرية 

الصغرية النامية والبلدان غري الساحلية(.
ومثة عنصر أساسي لتمكني التخطيط للنظم   
الغذائية يتمثل يف آليات احلوكمة اخلاصة باألغذية 

الفعالة وهي آليات من شأنها تعبئة اجلهات الفاعلة 
اليت متثل تنّوع الثقافة واجلغرافيا والدين واالقتصاد 

يف املدن واملناطق املعنية، وميكنها أن تضطلع بدور 
املنتدى االستشاري إلسداء املشورة للحكومات 

املحلية، ولكن أيًضا بدور آلية ميكنها بسرعة حتديد 
الديناميكيات واألحداث اليت قد تهدد النظام 

الغذائي املحلي. واستناًدا إىل عالقات الثقة مع 
احلكومات املركزية، حتتل منظمة األغذية والزراعة 
مكانة جيدة لتيسري احلوار يف إطار آليات احلوكمة 

املحلية اليت ينبغي أن تشمل أيًضا املؤسسات 
الوطنية املعنية وأن تقودها احلكومة املحلية.

وقد أظهر مسح حديث أجرته املدن املوّقعة   
على ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف 

املدن، أنه حىت يف احلاالت اليت تتجه فيها املدن 
بصورة متزايدة إىل إنشاء آليات حوكمة شاملة 

خاصة باألغذية ووضع سياسات غذائية شاملة، 
مثة نقص واضح يف املعارف حول مصادر األغذية 
وتدفقاتها، وحول عالقات القوة اليت حتدد مالمح 

النظم الغذائية احلضرية58. ومن أجل متكني 
آليات احلوكمة، ستقوم املنظمة بدعم استخدام 

أدوات لتقييم النظم الغذائية وستجري مع الشركاء 
واحلكومات املحلية تقييًما لألدوات واألساليب 

اليت متت جتربتها 9 و14 و28 وأفضل السيناريوهات 
الستخدامها. وبوجه عام، من شأن أدوات تقييم 

أن تسّهل حتديد البؤر الساخنة يف النظام الغذائي 
اليت حتول دون إحراز تقدم حنو حتقيق االستدامة. 
ويف أمثل احلاالت، يؤدي تقييم النظام الغذائي )يف 

املناطق واألقاليم احلضرية( يف إطار التخطيط 
الفعال للغذاء يف املناطق احلضرية إىل: 1- حتقيق 

النتائج بكفاءة؛ 2- وإصدار بيانات سليمة تغطي 
مجيع الفئات السكانية؛ 3- وتطوير التحليل املكاين 

الذي يستفاد منه يف إعداد النماذج ووضع أطر 
حمددة استناًدا إىل املكان )على سبيل املثال، 
حتديد املجتمعات اليت هلا احتياجات مميزة 

االحتياجات املوجودة يف األراضي الوطنية، ستقوم 
املنظمة بتوفري الدعم لضمان وضع خطط عمل 

وطنية بالتعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة على 
الصعيدين املحلي واالقاليم التابعة.
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ضمن مسافة قريبة(؛ 4- ورسم خارطة السياسات 
املتعلقة بالغذاء؛ 5- وحتديد الروابط الشاملة وسائر 

عناصر التخطيط احلضري/ واإلقليمي، مبا يشمل 
التخطيط للموارد الطبيعية.

ومع أنه سيتم تطبيق التخطيط للنظم الغذائية   
يف سياقات متنوعة القتصادات متنوعة األحجام 
واألداء، ستكون نهج التنمية الذكية هدًفا نهائًيا يف 
مجيع احلاالت. ويشمل تعريف »الذكاء« يف هذا 
السياق سلسلة االستثمارات القصرية والطويلة 

األجل اليت تكون كلفتها مقبولة واليت تكون نسبة 
فوائدها إىل التكاليف مؤاتية. وستقوم املنظمة 

اعرتاًفا منها بدور التطور التكنولوجي السريع يف 
جعل تدفقات األغذية أكثر كفاءة، بتوفري املساعدة 

لتعزيز السياسات وآليات احلوكمة اليت تضمن 
حصول الفئات األشد ضعًفا على املنافع اليت 
تنتجها هذه التطورات. وجتري عملية التحول 

الرقمي لسالسل اإلمداد الغذائية من خالل تقنيات 
مثل احلوسبة السحابية والذكاء االصطناعي وإنرتنت 

األشياء، يف الوقت الذي تلوح فيه تكنولوجيات 
السجالت املوزعة والعقود الذكية ونظم املعامالت 

يف األفق. ويتمتع التقدم التكنولوجي بالقدرة على 
التخفيف من أوجه الغموض يف تسليم املنتجات 
وزيادة الثقة عرب النظام الغذائي، وإتاحة فرص 

كبرية ألصحاب احليازات الصغرية63.ولن تتحقق 
هذه القدرة إال يف حال مت وضع قواعد عادلة جلمع 

املعلومات واستخدامها، ويتعني على املجموعات 
املعنية بالتخطيط للنظم الغذائية أن تقوم بالدعوة 

لذلك على الصعيدين الوطين والدويل. وميكن 
للقطاع العام، جنًبا إىل جنب مع القطاع اخلاص، 
االستفادة من هذه التكنولوجيات من خالل إدارة 
املؤسسات الرئيسية )مثل أسواق البيع باجلملة يف 
املناطق احلضرية( والرتويج هلذه التكنولوجيات يف 
جمال تتبع املنتجات الغذائية، وسجالت معامالت 
الشراء وأجهزة االستشعار للشاحنات ونظم حتديد 

املواقع يف اهلاتف املحمول60، ما من شأنه أن يساعد 
يف سد فجوات الالمساواة داخل البلدان وداخل 

املجتمعات املحلية.
وينبغي السرتاتيجيات النظام الغذائي أن   

تتضمن خارطة طريق لتسهيل االندماج التدرجيي 
المتداد التداخل بني املناطق الريفية واحلضرية، 

وقدرة النظام الغذائي على الصمود أمام الصدمات 
املختلفة )مثاًل املدنية واملناخية(، مبا يشمل دمج 
شبكات األمان وأساليب التأهب ملواجهة األزمات. 
وستدعم املنظمة هذه العمليات من خالل تنمية 

القدرات على املستوى املحلي ومن خالل مشاريع 

التمويل األويل )بدعم من االستثمارات العامة 
واالجراءات العامة( اليت تهدف إىل تهيئة بيئة مؤاتية 
لنماذج األعمال املبتكرة. وال بد من النظر يف خمتلف 
النماذج االستشارية )أي مراحل ما بعد اإلنتاج(، على 
املستوى الالمركزي واستناًدا إىل االحتياجات الفعلية 

ملختلف للبلدان.
وميّثل جماال الدعم الشامالن 1 و2 األساس   

لتنفيذ جماالت الدعم الشاملة الالحقة. وتشّكل آلية 
احلوكمة املحلية الفعالة )جمال الدعم الشامل 2( 
الركيزة اليت يقوم عليها تنفيذ الربامج، ووهي متثل 

كذلك عاماًل حامًسا للعمل بصورة مستمرة على 
تعزيز االستثمارات وعمليات حتليل النظم الغذائية 
املنتظمة اليت من شأنها تيسري عملية إعادة النظر 
يف االسرتاتيجيات عند االقتضاء. وهي أيًضا املفتاح 
لتحديد نقاط الدخول الرئيسية يف النظم الغذائية 

والروابط اليت ميكن إقامتها تدرجيًيا مع سائر النظم 
غري الغذائية على املستويني احلضري واإلقليمي6. 
ويف األماكن اليت توجد فيها آليات حوكمة ناضجة، 

ستقوم املنظمة بدعم إضفاء الطابع املؤسسي 
عليها، وتعزيز النهج املبتكرة من األسفل إىل األعلى 
مثل امليزانية التشاركية اليت أثبتت فعاليتها يف توفري 

اخلدمات احلضرية األساسية يف طائفة واسعة من 
املجتمعات واملدن5.
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مجال	الدعم	الشامل	3: 
سالسل	اإلمداد	القصيرة	
والبرامج	العامة	الشاملة	

للمشتريات	الغذائية	لالستفادة	
من	إمكانات	اإلنتاج	في	المدينة	

والمناطق	المحيطة	بها

تهدف املنظمة من خالل هذا املجال الشامل 
للدعم، إىل مساعدة املدن يف تنمية قدرتها على 
الصمود أمام انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 

والصدمات املناخية، وتعزيز التنوع يف إمدادات 
األغذية. ومثة حاجة إىل تعزيز اإلنتاج املحلي 

لألغذية وتسويقها، ونهج املناظر الطبيعية اإلنتاجية 
وخمتلف نهج التنوع البيولوجي اليت تتجاوز حدود 

املدينة من أجل حتقيق هذا اهلدف. ويساعد اعتماد 
منظور املدينة - اإلقليم يف وضع إطار عمل يتيح 

االستفادة من أنشطة النظام الغذائي يف اإلقليم 
املعين بإنتاج الغذاء ويتيح حتديد سبل جديدة 

لتغذية املدن واملناطق املحيطة بها على حنو كاٍف 
ومستدام. وعندما يطّبق نهج املدينة - اإلقليم على 

أرض الواقع، تربز أهمية »سالسل اإلمداد الغذائية 
القصرية« اليت تعّرف بوصفها وسائل مبّسطة لتوفري 
األغذية تعيد مجع مستهلكي األغذية ومنتجيها حول 

قيم االستدامة وأهداف األمن الغذائي والتغذية. 
وتوّضح سالسل اإلمداد القصرية واملبّسطة على 

حنو أكرب أشكال احلوكمة الشاملة والشفافة لألسواق، 
وتوّفر نقاط دخول لبناء األراضي الوظيفية، وإعادة 
توزيع القيمة املضافة، واملساهمة يف التخفيف من 
حدة الفقر يف األرياف وحفظ الثقافات من خالل 

تعزيز املمارسات الغذائية الصديقة للبيئة اليت حتمي 
التنوع البيولوجي املحلي )أي األغذية التقليدية 

ولدى الشعوب األصلية، وهي عامل أساسي لتنويع 
األمناط الغذائية وملجابهة تأثري التجانس الناشئ 

عن التحول الصناعي للنظام الصناعي، فضاًل عن 
املنتجات اإليكولوجية العضوية والزراعية(، وتتيح 

زيادة كفاءة استخدام املوارد والطاقة )للتربيد مثاًل( 

واحلد من استخدام مواد التعبئة، والفاقد واملهدر 
من األغذية42 و45.

وال يعين الرتكيز على اإلنتاج املحلي يف هذا   
املجال الشامل للدعم تقويض االسرتاتيجيات اليت 
تعزز اإلنتاج على أساس امليزة النسبية، بل يقّر بأنه 

ينبغي تقييم امليزة النسبية من خالل أخذ مجيع 
التكاليف واملنافع يف االعتبار- مبا يشمل  العوامل 

اخلارجية اإلجيابية والسلبية، على املستويات 
املحلية والوطنية والعاملية. وال بد من استكمال 

امليزة النسبية اليت جيري تقييمها بالقياس النقدي 
بعمليات تقييم نوعية يف إطار متعدد املعايري إلدراج 
التكاليف واملنافع االجتماعية والبيئية اليت ال ميكن 

قياسها على أساس القيمة النقديةxi. ويؤدي ذلك إىل 
عملية مثالية جتمع اإلنتاج املحلي والتجارة داخل 
احلدود الوطنية والتجارة الدولية اخلاصة ببلد أو 
مدينة حمددة. وبالفعل، تبّين التجارب املاضية أن 
بؤر اإلنتاج واألسواق البعيدة كانت غاية يف األهمية 

لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف عدد من األماكن10 
فضاًل عن أّن املسافة ليست العامل األهم لضمان 
استدامة النظم الغذائية اليت غالًبا ما تعتمد على 

معايري أخرى مثل اهلوية واحلوكمة واحلجم51.
ويف إطار هذا النهج، تعمل املنظمة أيًضا على ضمان 

عدم تقويض الزراعة احلضرية وشبه احلضرية 
ألسباب تتعلق باخنفاض اإلنتاجية أو اخنفاض حجم 

اإلنتاج، فتساعد بذلك يف التعرف على منافعها 
الكاملة. وعلى وجه التحديد، تشكل الزراعة 

احلضرية نشاًطا يوّلد التماسك االجتماعي ويقيم 
من جديد الروابط بني السكان واألماكن والطبيعة، 

وحيّفز اهتمام واضعي السياسات، ما يؤدي إىل تيسري 
االبتعاد عن اإلجراءات القطاعية والتحول حنو نهج 
نظامية على حنو أكرب7. أما الزراعة شبه احلضرية، 

فتوفر من جانبها فرًصا مهمة للتنمية، خاصة يف 
ما يتعلق باملناظر الطبيعية امُلنِتجة وسالسل 

القيمة الشاملة والنهج الصديقة للبيئة مثل الزراعة 
اإليكولوجية وإشراك املجتمعات املحلية من خالل 

الزراعة االجتماعية19.
وبوجه عام، تعين تغذية املدن عن طريق   

اإلنتاج املحلي املستدام سد الفجوة بني املناطق 
الريفية واحلضرية وذلك من خالل إنشاء مساحات 

وظيفية تتعايش فيها اجلهات الفاعلة احلضرية 
والريفية. وتتمثل األدوات اهلامة إلنشاء مثل هذه 

املساحات يف األسواق اإلقليمية )اليت تتيح التبادل 
املباشر بني املنتجني واملستهلكني( وأسواق البيع 
باجلملة )اليت تتيح التبادل املباشر بني املنتجني 
والوسطاء( ونقاط جتميع املنتجات، مبا يف ذلك 
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النماذج والتعامل معها باعتبارها جزًءا من جمموعة 
شاملة ومتكاملة من السياسات والتدابري الرتبوية41. 
وسيكون هذا اإلطار مكماًل لربامج املنظمة اجلارية 

بشأن التغذية املدرسية باالعتماد على الزراعة 
املحلية والتدخالت الرتبوية ذات الصلة، مع الرتكيز 
بوجه خاص على عمل احلكومة املحلية يف سياقات 

متنوعة )مثاًل باالستناد إىل حجم املدن(. وعالوًة 
على ذلك، ستعمل املنظمة على حتديد فرص 

فعالة لتوسيع نطاق منافع الربامج املحلية لشراء 
األغذية للمدارس لتشمل سائر القطاعات العامة 

املعنية باألغذية )مثل املستشفيات وخميمات 
الالجئني والسجون ودور الرعاية(.

مجال	الدعم	الشامل	4: 
دور	األعمال	الزراعية	المبتكرة	
والمستدامة	في	خلق	فرص	

عمل	وتطوير	المناطق	الواعدة	
في	المدن	الصغيرة

من املتوقع أن يشهد العديد من املدن والبلدات 
الصغرية اليت ال تزال اقتصاداتها تعتمد على الزراعة 

أكرب منو سكاين خالل العقود القادمة. ويهدف هذا 
املجال الشامل للدعم حتديد الفرص اليت تنبثق عن 

ديناميكيات النظام الغذائي يف األراضي اليت تشمل 
املدن والبلدات الصغرية. ويتمثل التحدي هنا يف 

جذب االستثمارات الستحداث فرص العمل خارج 
املزرعة )مبا يشمل القطاعات الغري غذائية القائمة 
إىل جانب الصناعات الغذائية( وخباصة يف املناطق 

الريفية بداًل من مواصلة االستثمار يف عمليات إضافة 
القيمة يف املدن الكربى والعواصم. ويتوّقف احتمال 

أن تتمتع هذه األراضي بديناميكيات النمو االقتصادي 
الشاملة واملستدامة إىل حد كبري على كيفية تفاعل 
اهلياكل واملؤسسات واحلكومات كتجّمعات من أجل 
تيسري الروابط بني األسواق التجارية/الرحبية وحيازة 

األراضي واهلياكل اإلنتاجية وتنسيق االستثمارات 
العامة3.

املحاور اخلاصة بالغذاء. وميثل إنشاء هذه البىن 
األساسية عاماًل أساسًيا لتعزيز التقارب بني منتجي 

األغذية واملستهلكني، وحتسني فرص احلصول على 
األغذية املتنوعة واآلمنة واملغذية، وتعزيز التأهب 
حلاالت الطوارئ، واحلد من أوجه الالمساواة من 

خالل حتسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية )ما يؤدي 
إىل اخنفاض أسعار األغذية( واحلد من املسافة 

اليت جتتازها األغذية إىل أقصى حد ممكن. ويف هذا 
الصدد، ستعمل املنظمة على دعم حتسني نظم 

ما بعد احلصاد وإدارة أسواق البيع باجلملة وأسواق 
املزارعني وأسواق املنتجات الطازجة واملحاور 

اخلاصة باألغذية ومنافذ البيع بالتجزئة واخلدمات 
ذات الصلة. وستدعم املنظمة أيًضا مناذج األعمال 

التجارية اليت تعزز مشل املزارعني واملجهزين 
الضعفاء وأصحاب احليازات الصغرية )الشركات 

الصغرية واملتوسطة احلجم(، مبا يشمل بائعي 
األغذية يف الشوارع، ويف األسواق احلضرية من خالل 

تعاون سالسل القيمة وآليات االستثمارات العامة 
واخلاصة.

وتساهم اسرتاتيجيات شراء األغذية الشاملة   
واملستدامة واملتكاملة امللبية الحتياجات 

املؤسسات العامة مساهمًة فريدة يف تنفيذ املبادئ 
الشاملة هلذا اإلطار. وتشمل هذه االسرتاتيجيات 
مجيع ركائز األمن الغذائي )إمكانية احلصول على 

األغذية وتوافرها واستخدامها وثباتها( وتعاجل مسألة 
التغذية؛ وعلى خالف معظم السياسات الغذائية 

األخرى اليت تركز إما على العرض وإما على 
الطلب، تنطوي املشرتيات العامة املستدامة على 
اتباع نهج شامل للغذاء يضّم مجيع اجلهات الفاعلة 

يف النظام الغذائي ومراحله )من اإلنتاج وصواًل 
اىل االستهالك وإدارة املهدر من األغذية(. وميكن 

للمشرتيات العامة أن ترّكز بوجه خاص على الفئات 
االجتماعية الضعيفة )مثل املرضى يف املستشفيات 

واملسّنني يف دور الرعاية واألطفال يف املدارس( 
اليت هي أكثر عرضة خلطر انعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية. وعلى سبيل املثال، تشري الدراسات 
بشأن برامج التغذية يف املدارس إىل حتسني الرتكيز 

ومعدالت بقاء األطفال الفقراء يف املدارس نتيجة 
استهالك وجبات مغذية واستحداث أسواق ملنتجي 

األغذية اجليدة أصحاب احليازات الصغرية 13 و26 
و39 و56 و74 و76. واستناًدا إىل الدروس املستفادة من 

الربامج العامة للمشرتيات الغذائية الناجحة، من 
املهم اإلشارة إىل أنه ال ميكن حتقيق إمكانية تطوير 
مناذج لألغذية املنتجة حملًيا )سواء أكانت مرتبطة 

خبطط احلماية االجتماعية أم ال( إال إذا مت فهم هذه 
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يعيش اليوم أكثر من 34 يف املائة من سّكان   
العامل24 يف املدن والبلدات الصغرية، وال سيما يف 
البلدان املنخفضة الدخل، وتساهم هذه املدن 
والبلدات على حنو كبري يف التحول االقتصادي 

الشامل إىل حد كبري نتيجة األنشطة املنبثقة من 
النظم الزراعية والغذائية. ويف ظل تزايد استعمال 

اآلليات يف قطاع الزراعة، وتزايد عدد السكان 
األصغر سًنا الذين يدخلون سوق العمل )وال يويل 
الكثري منهم إال القليل من االهتمام بالعمل بشكل 
رئيسي يف جمال الزراعة( يعترب استحداث فرص 

العمل وتنويع األنشطة غري الزراعية يف تلك املناطق 
عاماًل أساسًيا للحد من اهلجرة غري القسرية. وميكن 

للتحالفات بني احلكومات املحلية أن تؤدي دوًرا 
رئيسًيا يف حتديد وتنسيق االستثمارات اليت من شأنها 

أن تساهم يف حتقيق التنمية اإلقليمية املتكاملة. 
وبالفعل، فقد اختذت جتمعات املراكز احلضرية 

الصغرية احلسنة التخطيط دور حلقة الوصل بني 
األسواق، وهي توفر السياق لتنويع مصادر الدخل59. 
وقد أثبت أّن تعزيز آليات احلوكمة للنظم الغذائية 

اليت تيّسر إقامة التحالفات بني جتمعات املدن 
والبلدات الصغرية يعود بالنفع على التخطيط 

اإلقليمي45.وستوّفر املنظمة الدعم هلذه التحالفات 
من خالل تيسري احلوار وتعزيز قدرات أصحاب 

املصلحة يف النظم الغذائية إلجراء حتليل قائم على 
األدلة وحتديد اسرتاتيجيات للنهوض بسالسل القيمة 

اليت تدعم توفري فرص العمل للشباب يف الزراعة 
واألنشطة املتصلة بالنظم الغذائية يف مدنهم. 

وستدعم املنظمة أيًضا إنشاء املناطق   
واملساحات املستغلة واملزدهرة يف البلدات الصغرية 

اليت تعتمد على حتالفات احلكومات املحلية من 
أجل تعزيز إنتاج األغذية املتنوعة اليت من شأنها 

املساهمة يف تنمية التجمعات القائمة على الزراعة 
وسائر األعمال التجارية الزراعية بالتعاون مع 

القطاعات األخرى )مثل السياحة(. وميكن إنشاء 
األعمال التجارية املبتكرة عن طريق مجلة من 

األمور من بينها مبادرات قطاع األعمال يف املجال 
الزراعي املدعومة من املجتمع املحلي، وخطط 

االقتصاد التضامين واإلشارات اجلغرافية ونظم 
الضمان التشاركي. وستدعم املنظمة تنمية القيمة 
العالية اجلودة املتصلة باملنشأ اجلغرايف الذي قد 

يوفر فرًصا للتنمية اإلقليمية والسياحة الريفية. 
ويشّكل العمل املشرتك بني احلكومات املحلية 
يف املناطق املتجاورة أيضا معلًما إلنشاء ممرات 

اقتصادية مستدامة تتيح النفاذ إىل األسواق البعيدة. 
ولكّن اخلطط الرئيسية إلنشاء هذه املمرات 

تتسم بطبيعتها املعقدة، وذلك نظًرا إىل النزاعات 
املحتملة اليت قد تنشأ عن إدارة مستجمعات 

املياه ومصاحل كل من قطاعات الطاقة املتجددة 
والتعدين والسياحة على سبيل املثال31. ويف هذا 

الصدد، إّن التنسيق واملشاركة على الصعيد 
السياسي ضروريني. فتلتزم املنظمة بالتوعية بشأن 

أهمية العمليات التشاركية اليت متّكن من متثيل 
مجيع املجموعات يف عمليات التخطيط وتيسري 

التفكري بالنظم الغذائية. وستقوم املنظمة، متاشًيا مع 
التزامها باتباع نهج إقليمي، بتسهيل تنمية القدرات 

البيئية والثقافية واملادية واملهارات املتصلة بتنظيم 
املشاريع الضرورية لتقصري املسافة اليت تفصل 

بني اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية )مبا يشمل 
الشعوب األصلية( من الناحية االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية، وحتسني إمكانية احلصول على األغذية 
املستدامة مبا يشمل املنتجات العضوية ومنتجات 

الزراعة اإليكولوجية وتوافرها. ولتحقيق هذا اهلدف، 
ستقوم املنظمة أيًضا بدعم إنشاء ممرات »للزراعة 
اإليكولوجية« من شأنها الربط بني القرى واألحياء 

واملدن اليت تعترب الزراعة اإليكولوجية مفتاًحا 
لتحقيق النمو املستدام، مع سائر اجلهات الفاعلة 
اإلقليمية املعنية بتحفيز االستثمارات يف األعمال 

التجارية يف جمال األغذية الزراعية من خالل إقامة 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
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ولكّن سكان العامل ليسوا على املسار الصحيح 
لتحقيق املقاصد املرجّوة يف ما يتعلق مبمارسة 

نشاط بدين، فقد وصلت نسبة البالغني يف العامل 
الذين ال ميارسون نشاًطا بدنًيا كافًيا إىل 27.5 يف 

املائة يف عام 2016 )بلغت نسبة الرجال 23.4 يف 
املائة؛ ونسبة النساء 31.7 يف املائة( 33.ورغم إدراك 
أوجه التآزر بني مرافق بيع األغذية الصحية وبيئات 
األغذية بصفة عامة واالنتفاع باملساحات اخلضراء 

والغابات احلضرية ألمناط حياة صحية، على 
حنو جيد، ال يظهر ذلك بشكل جيد يف التخطيط 

احلضري والسياسات واألنظمة املحلية. وحيمل 
النجاح الذي حتقق مؤخرا يف ما يتعلق باحلد من 

السمنة لدى األطفال يف العديد من املدن باستخدام 
منهجية الفحص النظامي والتقييم يف طياته إمكانات 

واعدة77. وتؤكد منهجية الفحص املنهجي والتقييم 
وسائر أدوات التقييم النظامي أن أفضل اسرتاتيجية 
ملعاجلة سوء التغذية يف املدن هي من خالل اختاذ 

إجراءات متزامنة يف العديد من املناطق وعلى 
مستويات متعددة. وسيشّجع جمال الدعم الشامل 

هذا النوع من اإلجراءات.
وستوّفر املنظمة الدعم للتخطيط الستخدام   

األراضي على حنو فّعال، وأنظمة تصنيف املناطق، 
واألطر القانونية واملؤسسية الشاملة اليت تدعم 

تصميم وإنشاء املدن الصحية من خالل تعزيز فرص 
احلصول على األغذية املغذية بأسعار معقولة، 

واالنتفاع باملساحات اخلضراء ومنتجات األشجار، 
واحلصول على اخلدمات اليت تنظم تغيري أوجه 
استخدام األراضي بفعالية. وستعزز املنظمة من 
خالل هذا املجال الشامل للدعم، تعميم التنوع 

البيولوجي يف خطط التنمية وتساهم يف الوقت نفسه 
يف ضمان الرفاه للجميع. ومتثل األمناط الغذائية 

املنّوعة واملساحات اخلضراء ذات التنوع البيولوجي 
ركائز لتعزيز النظم الغذائية املستدامة، وميكن 

للمدن أن تؤثر فيها على حنو كبري وإجيايب إذا ما 
قامت احلكومات املحلية مبعاجلة هذه املسائل 

بصورة شاملة.
وتشمل املساعدة اليت توّفرها املنظمة   

للحكومات املحلية معاجلة مسألة تأهيل األحياء 
احلضرية اآلخذة يف التوّسع لضمان أن تشّجع 

البيئات احلضرية املتغّيرة النظم الغذائية الصحية 
وجتّنب تهميش الفئات السكانية املنخفضة الدخل. 
وكذلك، سوف يتم االعرتاف يف عمليات التخطيط 

بقيمة املساحات اخلضراء غري الرمسية إلعادة 
تنشيط األماكن اليت تعيش فيها الفئات السكانية 
األشد ضعًفا 49 . وتهدف املنظمة من خالل هذا 

مجال	الدعم	الشامل	5: 
الوصول	بشكل	أفضل	إلى	

الغذاء	والبيئات	الخضراء	من	
أجل	مدن	أكثر	صحة

يقتضي ضمان صحة سّكان املدن ورفاهيتهم وجود 
مناذج حضرية تتيح احلصول على األغذية املغذية 

ومتّكن املستهلكني من إرساء سلوكيات غذائية 
صحية وتوفر إمكانية الوصول إىل مساحات خضراء 
كافية ألغراض الرتفيه تدعم أمناط احلياة النشطة 

وحتّسن نوعية اهلواء يف املناطق احلضرية. وتضطلع 
كل من بيئة بيع األغذية بالتجزئة )أي ما حييط 

مادًيا بالسكان من مرافق لبيع األغذية واستهالكها 
وأسعارها النسبية( والرتويج والتسويق )مبا يشمل 
وسائل التواصل االجتماعي واللوحات اإلعالنية( 
بدور هام يف حتديد أشكال املمارسات التغذوية 

لدى السكان. وينطبق ذلك بصفة خاصة يف املدن 
الكربى، حيث يكون اإلنفاق على األغذية املستهلكة 
بعيًدا عن املنزل مرتفًعا على حنو ملحوظ52، فضاًل 

عن التأثري السليب املحتمل على اجلانب الصحي 
لألمناط الغذائية. وعالوًة على ذلك، تشّكل سالمة 
األغذية )الكيميائية والبيولوجية( أيًضا مصدر قلق 
كبري يف الكثري من املناطق احلضرية، ال سيما يف 
البلدان املنخفضة الدخل، حيث تزيد الصدمات 

املناخية من مدى قابلية التأثر يف هذا الصدد. 
وُتدعى املدن إىل ممارسة قوة السوق للتصدي 

بصورة أفضل الستخدام املواد املضافة / الكيميائية 
اليت تدخل على األغذية قبل استهالكها54 على حنو 

مقصود )املعرتف بها عموًما على أنها مواد آمنة( 
أو غري مقصود )مثل املضادات احليوية ومتبقيات 

املواد البالستيكية يف مواد التعبئة، وغري ذلك( نظًرا 
إىل األدلة الناشئة حول اآلثار السلبية النامجة عن 
التعرض هلذه املواد يف املراحل األوىل من احلياة 

)مبا يشمل زيادة الوزن أو التقزم11(.
ويوّفر االنتفاع باحلدائق العامة والبيئات اخلضراء   

لسكان املناطق احلضرية فرًصا ملمارسة النشاط 
البدين، ما يقلل من خطر اإلصابة باألمراض غري 

املعدية ويعزز الصحة العقلية2 والبدنية على السواء 
)مثل اخنفاض مؤشر كتلة اجلسم لدى األطفال(. 
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املجال الشامل للدعم، إىل إقامة شراكة عاملية مع 
القطاع اخلاص واألوساط األكادميية والبحثية من 
أجل تقييم التوزيع املكاين للمساحات اخلضراء/ 

البىن األساسية اخلضراء وخمتلف املرافق اليت تبيع 
األغذية )الرمسية وغري الرمسية( وقياس سهولة 
احلصول عليها. وينبغي أن يشمل ذلك عمليات 
حتليل متعّمقة مكانية وزمانية تهدف إىل تقدمي 

التوجيهات لبيئة غذائية صحية ومحاية البيئات 
اخلضراء وضمان توافرها من خالل حتسني أحوال 
األحياء الفقرية وتعزيز خدمات النظام اإليكولوجي 
وإدارة املوارد على حنو مستدام ووضع خطة عمل 
للحد من التدهور البيئي )مثل تثبيت الرتبة وضبط 

الفيضانات(.
وستساعد املنظمة أيًضا احلكومات من خالل   

التدخالت الرامية إىل حتسني جودة القطاع الغذائي 
احلضري غري الرمسي وكفاءته )مبا يشمل األنظمة 
الستخدام الفضاء العام واألنظمة املتعلقة بسالمة 
الغذاء(، واالعرتاف باملكاسب اهلامة اليت يوفرها 
هذا القطاع على صعيد األمن الغذائي والتغذية 

والثقافة واالقتصاد. وبالفعل، يف العديد من البلدان، 
يتم بيع حصة كبرية من األغذية الطازجة للفقراء يف 
املناطق احلضرية عن طريق البائعني يف الشوارع48. 
وستقوم املنظمة بتعزيز عمليات التشخيص لتحديد 

النقاط احلرجة وفهم ما إذا كانت احلواجز اليت 
تعيق التنمية يف القطاع غري الرمسي للغذاء تعزى 
إىل البائعني أو املسؤولني أو كليهما. وسيتم تعزيز 

النهج التشاركي املتكامل لقطاع األغذية غري 
الرمسي، مع اإلقرار بالروابط القائمة بني األبعاد 

املكانية واالجتماعية واالقتصادية لتدفقات األغذية 
يف املناطق احلضرية، لالستجابة على حنو أفضل 
الحتياجات أصحاب املصلحة املعنيني باألنشطة 

غري الرمسية، ويف الوقت نفسه، جتنب إقصاء سكان 
املناطق احلضرية الفقراء وتقليص فرص عملهم.

مجال	الدعم	الشامل	6:
تطوير	سالسل	اإلمداد	

واالقتصاد	البيئي	الحلقي	على	
النحو	األمثل	للحد	من	الفاقد	

والمهدر	من	الغذاء	في	المراكز	
الحضرية

إّن احلفاظ على جودة األغذية وخباصة تلك القابلة 
للتلف بسرعة )مثل الفاكهة الطازجة واخلضار 
واملنتجات السمكية( يف سلسلة التوريد/اإلمداد 
من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية ويف 

نقاط البيع، سواء أكان يف أسواق البيع باجلملة أو 
بالتجزئة، ميثل حتدًيا كبرًيا. ويف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل، حيث ال تزال سالسل إمداد 
الغذاء »التقليدية« املوّرد الرئيسي إىل األسواق 
الكربى، تؤدي ممارسات احلصاد غري املالئمة 

باإلضافة إىل أنظمة غري كافية فيما بعد احلصاد 
)مبا يشمل النظم اللوجستية الضعيفة واالفتقار إىل 

التكنولوجيا ومرافق التربيد( إىل تراجع جودة األغذية 
وارتفاع نسبة خسائر ما بعد احلصاد. ويف الوقت 

نفسه، ويف ظل ارتفاع دخل املستهلكني، ترتفع نسبة 
املهدر من األغذية أيًضا نتيجة التغريات اليت تطرأ 

على سلوك املستهلكني وتوّسع عرض األغذية. 
ويعين ذلك أن العديد من البلدان اليت تشهد ظروًفا 
أفضل من ناحية املداخيل تواجه حتديات تتمثل يف 

املهدر من األغذية وخسائر ما بعد احلصاد نظًرا 
إىل عدم قدرتها على االستثمار يف البىن األساسية 

واملوارد البشرية املتخصصة لضمان سالسل 
إمدادات عالية اجلودة، وقدرتها املحدودة على 

احلد من ممارسات مناولة األغذية السيئة يف الفنادق 
واملطاعم واملقاصف ونقاط البيع بالتجزئة وضمن 

األسر املعيشية. 
ويؤدي التخلص من املهدر من األغذية )غالًبا ما   
يتم ذلك يف مطامر النفايات( إىل انبعاث غاز امليثان، 

مضيًفا الكثري من االنبعاثات إىل انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري. ويساهم االفتقار إىل تنسيق 
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ومع أن منع الفاقد واملهدر من األغذية ال يزال   
أولوية، ستعترب األغذية غري الصاحلة لالستهالك 
البشري نقطة دخول إلنشاء األعمال التجارية من 

خالل التسميد وإنتاج العلف احليواين أو إعادة 
استخدام هذه املواد إلنتاج الطاقة. وستحفز 

املنظمة البحوث املوجهة لفهم املهدر من األغذية 
ومواد التعبئة املستخدمة لألغذية على حنو 

أفضل، مبا يف ذلك عن طريق استكشاف الروابط 
مع وسائل السفر وحجم األسر املعيشية وتنوع 

األذواق، وغري ذلك52. وستقوم املنظمة بالتعاون مع 
الشركاء الدوليني مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة 

وأصحاب املصلحة املحليني، بدعم احلكومات 
املحلية لتوطيد التعاون يف جمال معاجلة مسألة 

املهدر من األغذية من زوايا خمتلفة، مع إيالء اهتمام 
خاص بتثقيف مجيع اجلهات الفاعلة يف النظام 
الغذائي لكي ُتحدث تغيرًيا يف سلوكها. وسُتبذل 

اجلهود إلقامة عالقات مع مؤسسات القطاع 
اخلاص وتيسريها لدعم مبادرات التوعية والتثقيف. 
وكذلك سيتم توفري التوجيهات للحكومات املحلية 
ملساعدتها على التعايف بصورة فعالة وتوزيع فائض 

األغذية من األسواق احلضرية وخدمات الضيافة، مع 
ضمان امتثال هذه األغذية ألنظمة السالمة وإسهامها 

يف اتباع أمناط غذائية صحية وبناء شبكات األمان 
االجتماعي. وستدعو املنظمة أيًضا إىل إعادة النظر 

يف معايري اجلودة اخلاصة واإللزامية الستكشاف 
الفرص املتاحة لتسويق املنتجات الغذائية اآلمنة 

واملستبعدة حالًيا من التجارة الرمسية بسبب عيوبها 
الشكلية/الظاهرية.

املوارد املالية والبشرية والقدرة على التخلص من 
املهدر من األغذية ومواد التعبئة وعندما يكون ذلك 

ممكًنا، إعادة استخدامها وتدويرها، يف االرتفاع املهوِّل 
ملستويات تلوث املياه العذبة، ما يثري خماوف كبرية 

متعلقة بالنظافة.
وقد مت وضع هذا املجال الشامل للدعم   

استجابًة للطلب املتزايد الذي تتلقاه املنظمة 
للمساهمة يف االقتصاد البيئي احللقي واملستدام 
الذي يدمج مسارات املهدر من املواد الغذائية 

يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك 
وصناعة األغذية واألعالف، يف االقتصاد من خالل 

عمليات االقتصاد األحيائي. ويتم الرتكيز على العمل 
مع أصحاب املصلحة يف سلسلة اإلمداد لتطبيق 

التدخالت املبتكرة اليت تعزز الكفاءة وحتّسن 
السالمة واجلودة لتحقيق االستفادة القصوى من 

الغذاء، واليت تضمن إعادة استخدام وتدوير املهدر 
من األغذية الذي مل يكن باإلمكان جتّنبه، مثل أجزاء 

األغذية غري الصاحلة لألكل. ويعين ذلك أيًضا 
استهداف تعزيز قيمة املنتجات الغذائية الثانوية 
املصّنعة وتوفري الدعم لتعزيز اإلدارة املستدامة 

ملواد التعبئة املستخدمة لألغذية. وستعمل 
املنظمة على دمج اسرتاتيجيات احلد من هدر 
األغذية وإدارتها يف خطط وسياسات وإجراءات 

التنمية احلضرية املحلية، وإدماجها يف اسرتاتيجيات 
االقتصاد البيئي احللقي املستدامة الوطنية وخطط 

العمل للتصدي لتغري املناخ. وباإلضافة إىل ذلك، 
ستقوم املنظمة بدعم تنمية قدرات أصحاب 

املصلحة وستجري التدخالت السياسية املناسبة 
القائمة على األدلة لضمان املحافظة على جودة 
األغذية على طول سلسلة اإلمداد. ويقتضي ذلك 

اتباع ممارسات جيدة للمناولة ما بعد احلصاد، وتوافر 
البىن األساسية )مثل مرافق التربيد( يف املراكز 

احلضرية للحفاظ على جودة األغذية وسالمتها 
ومدة صالحية األغذية القابلة للتلف يف األسواق. 

وسيتم توفري الدعم لرصد انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري، مبا يشمل تلك املتصلة »باملرحلة األخرية« 

من سلسلة اإلمداد واألغذية اليت يتم التخلص 
منها يف مطامر النفايات. وإذ تسّلم املنظمة بأن 
احلكومات التابعة )الفرعية( تأخذ على عاتقها 
يف الكثري من احلاالت مسؤولية توفري اخلدمات 

االستشارية، ستعمل املنظمة على وضع األدوات 
اليت تدعم تنمية القدرات ملجموعات اخلدمات 
االستشارية، مع الرتكيز على اجلوانب املتعلقة 

مبراحل ما بعد املزرعة.
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مجال	الدعم	الشامل	7: 
مبادرات	التوعية	المستندة	
إلى	األدلة	لتحسين	حوكمة	

الغذاء	في	المناطق	الحضرية	
على	الصعيد	العالمي	وتحفيز	

االستثمار

إذ تقّر املنظمة بأن املوارد املتاحة للمساعدة يف 
مجيع احلاالت حمدودة، يشّكل هذا املجال الشامل 

للدعم حافًزا عاملًيا لتيسري التبادل إىل جانب 
تعزيز وتوسيع نطاق املمارسات اجليدة والتجارب 

الناجحة. ويف هذا الصدد، ستعمل املنظمة كوسيط 
يف املعارف اخلاصة بالنظم الغذائية والقضايا ذات 
الصلة لصاحل البلدان واحلكومات التابعة )الفرعية( 
بالشراكة مع اجلهات الفاعلة العاملية ذات الصلة 
)وخباصة وكاالت األمم املتحدة( وشبكات املدن. 
وسيتم إيالء عناية خاصة باحلكومات املحلية يف 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت غابت 
إىل حد كبري عن ساحة التعاون بني البلديات على 
الصعيد الدويل وغالًبا ما مل تكن هلا صالحية اختاذ 

اجراءات بشأن النظم الغذائية.
وستستخدم املنظمة باالشرتاك مع الشركاء 

الدوليني، أماكن وآليات متنوعة لتعزيز القدرات 
الفنية والقدرات يف جمال اختاذ القرارات )مثاًل 
من خالل الدورات التدريبية واملوائد املستديرة 

الرفيعة املستوى واألحداث يف املحافل العاملية( 
اليت ميكن أن تؤثر يف التنفيذ العاملي للسياسات 
واملمارسات املبتكرة. وسُتستخدم املوارد على 

اإلنرتنت )مثل الدورات اإللكرتونية املفتوحة الواسعة 
النطاق( للوصول إىل اجلهات الرئيسية املحدثة 

للتغيري ضمن املنظمات غري احلكومية واملؤسسات 
البحثية واملمارسني. وعالوًة على ذلك، سيتم دعم 
احلكومات من خالل تشجيع التعاون املباشر بني 
املدن وتعزيز منصة اإلجراءات املتصلة بالغذاء يف 
املناطق احلضرية على شبكة اإلنرتنت، مع الرتكيز 

بوجه خاص على بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
الذي من شأنه جين اآلثار املضاعفة املرتتبة على 
االقتصادات واملجتمعات والبيئة املحلية.وستشّجع 

املنظمة إنشاء مصادر البيانات املفتوحة على 
املستويات املحلية والوطنية والعاملية، إذ تتوقع 

املنظمة أن يزيد الرتكيز املستند إىل املجتمع 
املحلي من حتفيز احلكومات املحلية على التكيف 

مع املمارسات اجليدة والسعي إىل االبتكار القائم 
على املكان.

وعموًما، سيضع هذا املجال الشامل للدعم   
األساس خلطة عاملية حلوكمة األغذية على 

املستوى املحلي من شأنها أن تربط بني خمتلف 
اخلطط العاملية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة 

باملدن املستدامة والبيئة ومنع االحتباس احلراري 
العاملي. وباإلضافة إىل دعم التبادالت الفنية 

والسياسية يف املحافل اإلقليمية والعاملية ذات 
الصلة، ستعقد املنظمة مناقشات دولية لتيسري 

احلوار بني احلكومات الوطنية والتابعة )الفرعية( 
من أجل قيادة املبادرات اسرتشاًدا باملبادئ 

التوجيهية هلذا اإلطار. وقد تشمل هذه املناقشات 
املبادرات لتشجيع اعتماد معايري أو قواعد سلوك 
تعزز استدامة النظم الغذائية واألطر والسياسات 

الرامية إىل حتسني إمداد املدن باألغذية املراعية 
للتغذية، ومحالت التوعية بشأن أهمية التخطيط 

للنظم الغذائية يف حتقيق التنمية احلضرية 
املستدامة. وستدعو املنظمة إىل استخدام األدوات 
والربوتوكوالت اليت تساهم يف حوكمة أكثر استدامة 

لألغذية على الصعيد العاملي. وسيشمل ذلك بلورة 
املنتجات املعرفية اليت تسّلط الضوء على أفضل 
املمارسات يف جمال حوكمة األغذية على املستوى 

املحلي.
وستشارك املنظمة أيًضا من خالل مكاتب   

االتصال ومكاتبها امليدانية، يف احلوار مع وكاالت 
التعاون الدويل واملؤسسات واهليئات املالية 

املتعددة األطراف اليت تدير الصناديق الرامية إىل 
حتقيق التنمية املستدامة، والوكاالت املالية التابعة 

لألمم املتحدة، واجلهات املاحنة التقليدية وغري 
التقليدية، للدعوة إىل وضع خطة جديدة لالستثمار 
يف النظم الغذائية اليت تتيح الفرص لوضع خطط 
أوسع نطاًقا للتنمية احلضرية واإلقليمية. وسيمّثل 

هذا العمل، وفًقا ملبادئ هذا اإلطار، عاماًل أساسًيا 
لتحقيق إمكانية العمل مع احلكومات التابعة 
)الفرعية( من أجل التقدم حنو حتقيق خطة 

عام 2030.
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المالحظات	الختامية
يتحقق األمن الغذائي عندما تتوافر جلميع الناس، يف كل األوقات، اإلمكانات املادية واالقتصادية للحصول على غذاء     i

كاٍف ومأموٍن ومغٍذ لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشاط والصحة )مؤمتر     
القمة العاملي لألغذية يف عام 1996(.  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11   ii

iii  نتائج مؤمتر املوئل الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة اليت أقّرتها اجلمعية العامة لألمم 
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ :املتحدة يف كانون األول/ديسمرب 2017 على العنوان التايل  

iv  احلد األقصى للوقت الذي يستغرقه السفر إىل مركز املستوطنة بواسطة اآلليات أو احليوانات أو على األقدام عرب  
الطرق والسكك احلديدية واملياه الصاحلة للمالحة واملسارات والطرق الوعرة.  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/vggt/ar/   v

          https://new.unhabitat.org/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning  vi

vii  تقود املنظمة عملية وضع إطار مؤشر لرصد تنفيذ ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن:   
  http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/monitoring-framework/  

viii  أنظر مثالً:
SFCN. Enhancing the Impact of Sustainable Urban Food Strategies. (also available at:      

  (http://sustainablefoodcities.org/index.html  
     

ix  يشري مستوى احلوكمة اإلقليمي هنا إىل مجيع مستويات احلوكمة بني املستويني الوطين واملحلي 
)مثاًل على صعيد املحافظات(.  

إّن النهج القائم على احلقوق إطار مفاهيمي للتنمية يستند يف ما يتعلق باملعايري إىل املعايري الدولية    x
الكشف  حلقوق اإلنسان، أما من الناحية العملية فهو موجه حنو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. ويهدف إىل  

عن أوجه الالمساواة اليت تكمن يف صميم املشاكل اإلمنائية وإىل معاجلة املمارسات التمييزية وأوجه   
عدم تكافؤ توزيع السلطة اليت تعوق التقدم يف جمال التنمية البشرية. ويتم االسرتشاد بهذا النهج يف وضع   

برامج املنظمة ومشاريعها وتنفيذها ورصدها وتقييمها،  لضمان مساهمة التعاون اإلمنائي يف قدرة   
املسؤولني على الوفاء بالتزاماتهم وقدرة أصحاب احلقوق على املطالبة حبقوقهم، متاشًيا مع  بيان   

األمم املتحدة يف عام 2003 بشأن الفهم املشرتك للنهج القائم على حقوق اإلنسان إزاء التعاون   
 اإلمنائي. )أنظر: مبادئ إعداد الربامج الُقطرية ملنظمة األغذية والزراعة

)http://intranet.fao.org/ecp_toolkit/modules/ecp/the_un_system/un_programming_principles)؛ 
 دليل منظمة األغذية والزراعة لدورة املشاريع:

 http://www.fao.org/3/ap105e/ap105e.pdf
 بيان األمم املتحدة بشأن الفهم املشترك: 

http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-todevelopment-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies

:Bellù (2013) لالطالع على حتليل كّمي للمزايا النسبية لسالسل القيمة، أنظر   xi
  http://www.fao.org/docs/up/easypol/935/value_chain_analysis_fao_vca_software_tool_methodological_guidelines_129en.pdf  



الملحق	األول:	مصفوفة	منطقية	تبّين	الروابط	القائمة	بين	
المجاالت	الرئيسية	لبرنامج	خطة	عمل	المنظمة	حول	الغذاء

في	المناطق	الحضرية	وأولويات	المنظمة
تعزيز	التعاون	المتعدد	أصحاب	المصلحة	لمعالجة	القضايا	مشاركة	التجارب	في	مجال	السياساتمجاالت	عمل	منظمة	األغذية	والزراعة

المتعلقة	باألغذية	والزراعة
دعم	البلدان	للوقاية	من	المخاطر	والتخفيفاالنتفاع	بالمعارف	على	أرض	الواقع

من	وطأتها
جعل	المعلومات	في	متناول	الجميع

الوظائف	األساسية	لمنظمة	األغذية	
والزراعة

تيسير	وتحسين	الحوكمة	والحوار	
بشأن	السياسات

إسداء	المشورة	وتوفير	الدعم	للبلدان	في	مجال	وضع	
السياسات

جمع	المعلومات	
وتوفيرها

وضع	االدوات	توفير	المعلومات
القانونية	والقواعد	
والمعايير	الدولية

توفير	أنشطة	
الدعوة	واالتصال

إقامة	الشراكات	
والتحالفات

النتائج	المستهدفة	من	المنظمة	من	
خالل	خطة	العمل	للغذاء	في	المناطق	

الحضرية

تعميم	النظم	الغذائية	والتغذية	الجيدة	في	
السياسات	واالستراتيجيات	الحضرية

تعزيز	الشراكات	لزيادة	تأثيرهاالتوعية	على	جميع	المستوياتتوفير	المعلومات	التخاذ	القرارات	واإلجراءات	المحليةتعزيز	حوكمة	النظم	الغذائية	والمساحات	الخضراء

االستراتيجية	العامة	لتوفير	المساعدة	
في	مجال	التنمية	اإلقليمية	والحضرية

توسيع	نطاق	اإلجراءات	الناجحة	ضمن	حدود	البالد	وخارجهاتنفيذ	إجراءات	إقامة	نظام	غذائي	متكامل	لتحقيق	التغييرتهيئة	بيئة	مؤاتية	لدفع	التغيير	على	المستوى	المحلي

مجاالت	العمل	الرئيسية	لبرنامج	
عمل	المنظمة	لألغذية	في	المناطق	
الحضرية	)ونطاق	التغطية	الرئيسي	

للبرامج	االستراتيجية(

السياسات	والمؤسسات	الوطنية	التي	تؤثر	في	
النظم	الغذائية	الحضرية	)البرنامجان	االستراتيجيان	

1	و	4)

التخطيط	لنظم	غذائية	متكاملة	وآليات	الحوكمة	الشاملة	
الخاصة	باألغذية	في	المدن	واألقاليم	والمناطق	)البرنامجان	

االستراتيجيان	4	و	1)

سالسل	اإلمداد	
القصيرة	والبرامج	
العامة	الشاملة	

للمشتريات	الغذائية	
)البرامج	االستراتيجية	

2	و	4	و	5)

المنشآت	التجارية	
وفرص	العمل	

المبتكرة	والمستدامة	
في	مجال	األغذية	

الزراعية	)البرنامجان	
االستراتيجيان	4	و	3)

بيئات	األغذية	الصحية	
والبيئات	الخضراء	
الحضرية	)البرامج	

االستراتيجية
 4	و	2	و	1	و	5 )

الفاقد	والمهدر	من	
األغذية	في	المناطق	
الحضرية	)البرنامجان	
االستراتيجيان	4	و	2)

السلع	العامة	العالمية	في	مجال	التوجيهات	الخاصة	باألغذية	في	
المناطق	الحضرية	والشراكات	ومبادرات	التعاون	المباشر	بين	المدن	

وسائر	التحالفات	الدولية،	للتأثير	إيجابًيا	في	حوكمة	األغذية	في	
المناطق	الحضرية	على	الصعيد	العالمي	)البرامج	االستراتيجية	كافة(

التركيز	الرئيسي	أو	النهج	األجدى	
بالنسبة	إلى	مجاالت	العمل	الرئيسية

أطر	االتساق	والتنسيق	للقوانين	واألنظمة	
الوطنية،	والقدرة	المؤسسية	لوضع	استراتيجيات	

موجهة	نحو	العمل	وتحسين	استدامة	النظم	
الغذائية	في	المناطق	الحضرية

تعزيز	الشمولية	في	آليات	الحوكمة	الخاصة	باألغذية	
والمتعددة	أصحاب	المصلحة	وفي	عملية	التخطيط	للنظم	

الغذائية	)التحليل	واالستراتيجيات	المتكاملة	لألغذية،	
واإلجراءات(

بناء	القدرة	)قدرة	
المدن	واألقاليم(	

على	الصمود	أمام	
انعدام	األمن	

الغذائي	والصدمات	
المناخية	من	

خالل	تعزيز	اإلنتاج	
المحلي	وتوثيق	

الروابط	بين	المنتجين	
والمستهلكين	
وبرامج	الشراء	
المؤسسية.

تعزيز	المناطق	
الوظيفية	من	خالل	

اإلجراءات	التي	تضمن	
التنمية	المتكاملة	
)الريفية	والحضرية(	
والنمو	االقتصادي	
المستدام	للمدن	
والبلدات	الصغيرة

تحسين	الصحة	
والرفاه،	وتعزيز	النظم	

الغذائية	العالية	
الجودة	لسكان	المدن	
واالستدامة	الحضرية؛	
االستهالك	المستدام،	
واإلجراءات	المتصلة	

بالمناخ

تشكيل	النظم	الغذائية	
الحضرية	المستدامة 
والفعالة	من	خالل	الحد	
من	الفاقد	والمهدر	من	
األغذية	؛	دعما	لإلجراءات	

المتصلة	بالمناخ،	
واالقتصاد	الدائري	

واإلدارة	الفعالة	للموارد	
الطبيعية

نقل	المعارف	وال	سيما	للحكومات	المحلية	والتابعة	)الفرعية(	بشأن	
النظم	الغذائية	والقضايا	ذات	الصلة؛	وإقامة	الشراكات	مع	الجهات	

الفاعلة	وشبكات	المدن	ذات	الصلة.

أبرز	المبادرات	أو	اإلجراءات	التي	يمكن	
اتخاذها	في	مجاالت	العمل	الرئيسية

تعميم	النظام	الغذائي	والتغذية	في	السياسات	
والمؤسسات	الوطنية	الحضرية،	وفي	السياسات	

الوطنية	بشأن	األغذية	التي	ُتباع	في	الشوارع،	وفي	
السياسات	البيئية	الوطنية،	وتجارة	األغذية،	وغير	

ذلك.

تحليل	النظم	الغذائية	)على	المستوى	الحضري	والمناطق	
والمدن	واألقاليم(؛	بما	يشمل	التحليل	المكاني	كأداة	

للتخطيط	)على	سبيل	المثال	RUFSAT	و	CRFS	و	SNA	و	
CSD(؛	ووضع	النماذج؛	ورسم	السياسات	المتصلة	باألغذية؛	

وآليات	الحوكمة	الخاصة	باألغذية	واستراتيجيات	لدمج	النظم	
الغذائية	في	التخطيط	الحضري/	اإلقليمي؛	والتخطيط	

المتكامل	لموارد	األراضي	والمياه

األسواق	اإلقليمية؛	
أسواق	البيع	

بالجملة؛	الزراعة	
في	المناطق	

الحضرية	وشبه	
الحضرية؛	المناظر	

الطبيعية	اإلنتاجية،	
واستخدام	األراضي	
اإلقليمية؛	برامج	

التغذية	المدرسية	
وسائر	المشتريات	

المؤسسية

تعزيز	العالمات	
الجغرافية؛	خطط	

مبتكرة	للقطاعين	
العام	والخاص؛	اقتصاد	
تضامني؛	ممرات	إنتاج	

األغذية

تقييم	جودة	وسهولة	
الحصول	على	األغذية	
بالتجزئة	في	المناطق	

الحضرية	)الرسمية	
وغير	الرسمية(	

واألماكن	العامة	
الخضراء؛	تأثير	بيئات	
بيع	األغذية	الصحية	

بالتجزئة	في	المناطق	
الحضرية	والتخطيط	
الحضري	في	أنماط	

االستهالك	)بما	يشمل	
الخيارات	والرأي	العام(	

ونمط	الحياة

تحليل	وتقييم	الفاقد	
والمهدر	من	األغذية	
في	البيئات	الحضرية	
وآليات	ضمان	كفاءة	
اإلمدادات	الغذائية	
وإدارة	مواد	التعبئة	
المستخدمة	لألغذية؛	
تعزيز	قيمة	تصنيع	
المنتجات	الثانوية؛	

االنتعاش	وإعادة	التوزيع؛	
تخفيض	انبعاثات	
االحتباس	الحراري

حملة	عالمية	للتوعية	بشأن	اإلجراءات	التي	تضمن	نظًما	غذائية	
مستدامة	تستفيد	من	عمل	الحكومات	التابعة	)الفرعية(؛	المنصات	
العالمية	بما	يشمل	منصات	التبادل	المباشر	بين	المدن؛	الدعوة	إلى	
وضع	صكوك	عالمية	لغرض	حوكمة	األغذية	في	المناطق	الحضرية	
بما	في	ذلك	تعميم	أدوات	ونهج	التخطيط	للنظم	الغذائية	والموارد	
الطبيعية؛	المطبوعات	ذات	التأثير	العالمي؛	توفير	الدعم	للشبكات	
الفنية	والمبادرات	الحكومية	المتعددة	على	المستوى	المحلي؛	

إقامة	الشراكات	وتعزيزها.

المسّوغ	المنطقي	لمجاالت	العمل	
الرئيسية

يمثل	التوّسع	الحضري	اتجاًها	عالمًيا	رئيسًيا	يقود	التغييرات	في	النظم	الغذائية	وأنماط	االستهالك	وأنماط	الحياة،	
ما	يؤثر	في	كل	من	التنمية	الحضرية	والريفية.

تتم	دعوة	الحكومات	الوطنية	إلى	تولي	تنسيق	السياسات	الحضرية	للبلدان.

وتقوم	الحكومات	المحلية	وأصحاب	المصلحة	بتعزيز	الجهود	التي	تبذلها	واألدوار	التي	تضطلع	بها	في	النظم
	الغذائية	الحضرية.

ويتطلب	تجسيد	السياسات	الوطنية	وتكييفها	تخطيًطا	متكاماًل،	وحوكمة	األغذية	في	المناطق	الحضرية	وآلية	
سياساتية،	في	مختلف	السياقات	بما	يشمل	الدول	الجزرية	الصغيرة	النامية.

تقوم	المدن	بتعزيز	القدرة	على	الصمود	واالستدامة	من	خالل	تشجيع	اإلنتاج	المحلي	لألغذية،	ونهج	التنوع
البيولوجي	التي	تتجاوز	حدود	المدينة.

يمكن	للمستوطنات	الصغيرة	استخدام	النظم	الغذائية	والعمليات	خارج	المزارع	لغرض	تحقيق	النمو	االقتصادي	والتقدم	نحو	تحقيق	االزدهار	للجميع	)على	امتداد	التداخل	بين	
المناطق	الريفية	والحضرية(.

ترتبط	صحة	سكان	المدن	مباشرة	ورفاهيتهم	بحصولهم	على	األغذية	الصحية	والمغذية	وتوافر	المساحات	الخضراء	المالئمة	الستعمالها	ألغراض	الترفيه	والتخفيف	من	آثار	تغير	
المناخ.

يمثل	الفاقد	والمهدر	من	األغذية	تحدًيا	كبيًرا	في	المدن	ينبغي	إدارته	إدارًة	شاملًة،	وتحدًيا	كبيًرا	الستدامة	كوكب	األرض.

تتمتع	المنظمة	بموارد	محدودة،	لذلك	ال	يمكنها	أن	توفر	المساعدة	سوى	في	أماكن	معينة؛	وبالتالي	يمكن	للنهج	العالمي	لتيسير	التبادل	أن	يوفر	بيئة	مؤاتية	لتكرار	التجارب	
الناجحة	وتوسيع	نطاق	تأثيرها.



تعزيز	التعاون	المتعدد	أصحاب	المصلحة	لمعالجة	القضايا	مشاركة	التجارب	في	مجال	السياساتمجاالت	عمل	منظمة	األغذية	والزراعة
المتعلقة	باألغذية	والزراعة

دعم	البلدان	للوقاية	من	المخاطر	والتخفيفاالنتفاع	بالمعارف	على	أرض	الواقع
من	وطأتها

جعل	المعلومات	في	متناول	الجميع

الوظائف	األساسية	لمنظمة	األغذية	
والزراعة

تيسير	وتحسين	الحوكمة	والحوار	
بشأن	السياسات

إسداء	المشورة	وتوفير	الدعم	للبلدان	في	مجال	وضع	
السياسات

جمع	المعلومات	
وتوفيرها

وضع	االدوات	توفير	المعلومات
القانونية	والقواعد	
والمعايير	الدولية

توفير	أنشطة	
الدعوة	واالتصال

إقامة	الشراكات	
والتحالفات

النتائج	المستهدفة	من	المنظمة	من	
خالل	خطة	العمل	للغذاء	في	المناطق	

الحضرية

تعميم	النظم	الغذائية	والتغذية	الجيدة	في	
السياسات	واالستراتيجيات	الحضرية

تعزيز	الشراكات	لزيادة	تأثيرهاالتوعية	على	جميع	المستوياتتوفير	المعلومات	التخاذ	القرارات	واإلجراءات	المحليةتعزيز	حوكمة	النظم	الغذائية	والمساحات	الخضراء

االستراتيجية	العامة	لتوفير	المساعدة	
في	مجال	التنمية	اإلقليمية	والحضرية

توسيع	نطاق	اإلجراءات	الناجحة	ضمن	حدود	البالد	وخارجهاتنفيذ	إجراءات	إقامة	نظام	غذائي	متكامل	لتحقيق	التغييرتهيئة	بيئة	مؤاتية	لدفع	التغيير	على	المستوى	المحلي

مجاالت	العمل	الرئيسية	لبرنامج	
عمل	المنظمة	لألغذية	في	المناطق	
الحضرية	)ونطاق	التغطية	الرئيسي	

للبرامج	االستراتيجية(

السياسات	والمؤسسات	الوطنية	التي	تؤثر	في	
النظم	الغذائية	الحضرية	)البرنامجان	االستراتيجيان	

( 	و	

التخطيط	لنظم	غذائية	متكاملة	وآليات	الحوكمة	الشاملة	
الخاصة	باألغذية	في	المدن	واألقاليم	والمناطق	)البرنامجان	

( 	و	 االستراتيجيان	

سالسل	اإلمداد	
القصيرة	والبرامج	
العامة	الشاملة	

للمشتريات	الغذائية	
)البرامج	االستراتيجية	

2	و	4	و	5)

المنشآت	التجارية	
وفرص	العمل	

المبتكرة	والمستدامة	
في	مجال	األغذية	

الزراعية	)البرنامجان	
االستراتيجيان	4	و	3)

بيئات	األغذية	الصحية	
والبيئات	الخضراء	
الحضرية	)البرامج	

االستراتيجية
	4	و	2	و	1	و	5	(

الفاقد	والمهدر	من	
األغذية	في	المناطق	
الحضرية	)البرنامجان	
االستراتيجيان	4	و	2)

السلع	العامة	العالمية	في	مجال	التوجيهات	الخاصة	باألغذية	في	
المناطق	الحضرية	والشراكات	ومبادرات	التعاون	المباشر	بين	المدن	

وسائر	التحالفات	الدولية،	للتأثير	إيجابًيا	في	حوكمة	األغذية	في	
المناطق	الحضرية	على	الصعيد	العالمي	)البرامج	االستراتيجية	كافة(

التركيز	الرئيسي	أو	النهج	األجدى	
بالنسبة	إلى	مجاالت	العمل	الرئيسية

أطر	االتساق	والتنسيق	للقوانين	واألنظمة	
الوطنية،	والقدرة	المؤسسية	لوضع	استراتيجيات	

موجهة	نحو	العمل	وتحسين	استدامة	النظم	
الغذائية	في	المناطق	الحضرية

تعزيز	الشمولية	في	آليات	الحوكمة	الخاصة	باألغذية	
والمتعددة	أصحاب	المصلحة	وفي	عملية	التخطيط	للنظم	

الغذائية	)التحليل	واالستراتيجيات	المتكاملة	لألغذية،	
واإلجراءات(

بناء	القدرة	)قدرة	
المدن	واألقاليم(	

على	الصمود	أمام	
انعدام	األمن	

الغذائي	والصدمات	
المناخية	من	

خالل	تعزيز	اإلنتاج	
المحلي	وتوثيق	

الروابط	بين	المنتجين	
والمستهلكين	
وبرامج	الشراء	
المؤسسية.

تعزيز	المناطق	
الوظيفية	من	خالل	

اإلجراءات	التي	تضمن	
التنمية	المتكاملة	
)الريفية	والحضرية(	
والنمو	االقتصادي	
المستدام	للمدن	
والبلدات	الصغيرة

تحسين	الصحة	
والرفاه،	وتعزيز	النظم	

الغذائية	العالية	
الجودة	لسكان	المدن	
واالستدامة	الحضرية؛	
االستهالك	المستدام،	
واإلجراءات	المتصلة	

بالمناخ

تشكيل	النظم	الغذائية	
الحضرية	المستدامة	
والفعالة	من	خالل	الحد	
من	الفاقد	والمهدر	من	
األغذية	؛	دعما	لإلجراءات	

المتصلة	بالمناخ،	
واالقتصاد	الدائري	

واإلدارة	الفعالة	للموارد	
الطبيعية

نقل	المعارف	وال	سيما	للحكومات	المحلية	والتابعة	)الفرعية(	بشأن	
النظم	الغذائية	والقضايا	ذات	الصلة؛	وإقامة	الشراكات	مع	الجهات	

الفاعلة	وشبكات	المدن	ذات	الصلة.

أبرز	المبادرات	أو	اإلجراءات	التي	يمكن	
اتخاذها	في	مجاالت	العمل	الرئيسية

تعميم	النظام	الغذائي	والتغذية	في	السياسات	
والمؤسسات	الوطنية	الحضرية،	وفي	السياسات	

الوطنية	بشأن	األغذية	التي	ُتباع	في	الشوارع،	وفي	
السياسات	البيئية	الوطنية،	وتجارة	األغذية،	وغير	

ذلك.

تحليل	النظم	الغذائية	)على	المستوى	الحضري	والمناطق	
والمدن	واألقاليم(؛	بما	يشمل	التحليل	المكاني	كأداة	

للتخطيط	)على	سبيل	المثال	RUFSAT	و	CRFS	و	SNA	و	
CSD(؛	ووضع	النماذج؛	ورسم	السياسات	المتصلة	باألغذية؛	

وآليات	الحوكمة	الخاصة	باألغذية	واستراتيجيات	لدمج	النظم	
الغذائية	في	التخطيط	الحضري/	اإلقليمي؛	والتخطيط	

المتكامل	لموارد	األراضي	والمياه

األسواق	اإلقليمية؛	
أسواق	البيع	

بالجملة؛	الزراعة	
في	المناطق	

الحضرية	وشبه	
الحضرية؛	المناظر	

الطبيعية	اإلنتاجية،	
واستخدام	األراضي	
اإلقليمية؛	برامج	

التغذية	المدرسية	
وسائر	المشتريات	

المؤسسية

تعزيز	العالمات	
الجغرافية؛	خطط	

مبتكرة	للقطاعين	
العام	والخاص؛	اقتصاد	
تضامني؛	ممرات	إنتاج	

األغذية

تقييم	جودة	وسهولة	
الحصول	على	األغذية	
بالتجزئة	في	المناطق	

الحضرية	)الرسمية	
وغير	الرسمية(	

واألماكن	العامة	
الخضراء؛	تأثير	بيئات	
بيع	األغذية	الصحية	

بالتجزئة	في	المناطق	
الحضرية	والتخطيط	
الحضري	في	أنماط	

االستهالك	)بما	يشمل	
الخيارات	والرأي	العام(	

ونمط	الحياة

تحليل	وتقييم	الفاقد	
والمهدر	من	األغذية	
في	البيئات	الحضرية	
وآليات	ضمان	كفاءة	
اإلمدادات	الغذائية	
وإدارة	مواد	التعبئة	
المستخدمة	لألغذية؛	
تعزيز	قيمة	تصنيع	
المنتجات	الثانوية؛	

االنتعاش	وإعادة	التوزيع؛	
تخفيض	انبعاثات	
االحتباس	الحراري

حملة	عالمية	للتوعية	بشأن	اإلجراءات	التي	تضمن	نظًما	غذائية	
مستدامة	تستفيد	من	عمل	الحكومات	التابعة	)الفرعية(؛	المنصات	
العالمية	بما	يشمل	منصات	التبادل	المباشر	بين	المدن؛	الدعوة	إلى	
وضع	صكوك	عالمية	لغرض	حوكمة	األغذية	في	المناطق	الحضرية	
بما	في	ذلك	تعميم	أدوات	ونهج	التخطيط	للنظم	الغذائية	والموارد	
الطبيعية؛	المطبوعات	ذات	التأثير	العالمي؛	توفير	الدعم	للشبكات	
الفنية	والمبادرات	الحكومية	المتعددة	على	المستوى	المحلي؛	

إقامة	الشراكات	وتعزيزها.

المسّوغ	المنطقي	لمجاالت	العمل	
الرئيسية

يمثل	التوّسع	الحضري	اتجاًها	عالمًيا	رئيسًيا	يقود	التغييرات	في	النظم	الغذائية	وأنماط	االستهالك	وأنماط	الحياة،	
ما	يؤثر	في	كل	من	التنمية	الحضرية	والريفية.

تتم	دعوة	الحكومات	الوطنية	إلى	تولي	تنسيق	السياسات	الحضرية	للبلدان.

وتقوم	الحكومات	المحلية	وأصحاب	المصلحة	بتعزيز	الجهود	التي	تبذلها	واألدوار	التي	تضطلع	بها	في	النظم
	الغذائية	الحضرية.

ويتطلب	تجسيد	السياسات	الوطنية	وتكييفها	تخطيًطا	متكاماًل،	وحوكمة	األغذية	في	المناطق	الحضرية	وآلية	
سياساتية،	في	مختلف	السياقات	بما	يشمل	الدول	الجزرية	الصغيرة	النامية.

تقوم	المدن	بتعزيز	القدرة	على	الصمود	واالستدامة	من	خالل	تشجيع	اإلنتاج	المحلي	لألغذية،	ونهج	التنوع
البيولوجي	التي	تتجاوز	حدود	المدينة.

يمكن	للمستوطنات	الصغيرة	استخدام	النظم	الغذائية	والعمليات	خارج	المزارع	لغرض	تحقيق	النمو	االقتصادي	والتقدم	نحو	تحقيق	االزدهار	للجميع	)على	امتداد	التداخل	بين	
المناطق	الريفية	والحضرية(.

ترتبط	صحة	سكان	المدن	مباشرة	ورفاهيتهم	بحصولهم	على	األغذية	الصحية	والمغذية	وتوافر	المساحات	الخضراء	المالئمة	الستعمالها	ألغراض	الترفيه	والتخفيف	من	آثار	تغير	
المناخ.

يمثل	الفاقد	والمهدر	من	األغذية	تحدًيا	كبيًرا	في	المدن	ينبغي	إدارته	إدارًة	شاملًة،	وتحدًيا	كبيًرا	الستدامة	كوكب	األرض.

تتمتع	المنظمة	بموارد	محدودة،	لذلك	ال	يمكنها	أن	توفر	المساعدة	سوى	في	أماكن	معينة؛	وبالتالي	يمكن	للنهج	العالمي	لتيسير	التبادل	أن	يوفر	بيئة	مؤاتية	لتكرار	التجارب	
الناجحة	وتوسيع	نطاق	تأثيرها.
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يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية. وسيزداد هذا العدد ليبلغ نسبة 70 في 
المائة في عام 2050، وسيحصل النمو المتوقع للسكان في المناطق الحضرية بنسبة 90 في المائة 

في البلدان األفريقية واآلسيوية. ويقتضي هذا التوّسع الحضري إعادة التفكير بصورة جذرية في جوانب 
نظمنا الغذائية كلها، من الطريقة التي يتم بها إنتاج األغذية وصواًل إلى الطريقة التي تتم معالجتها 

وتعبئتها ونقلها وتسويقها واستهالكها، وكيفية التعامل مع المهدر من األغذية وإعادة تدويره. 
وسيتيح النظام الغذائي الذي يبّين هذا التحول الحضري العالمي، إذا ما تمت إدارته بشكل جيد، الكثير من 

الفرص لسكان المناطق الحضرية والريفية، وسيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يقّدم إطار خطة عمل منظمة األغذية والزراعة لألغذية في المناطق الحضرية، استراتيجية لمعالجة 
الدعوات الناشئة التي تطلقها الحكومات المحلية لتعزيز البيانات وأطر المؤشرات، استجابًة للمطالب 

باتباع نهج شامل لمعالجة مسألة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية على امتداد التداخل بين المناطق 
الريفية والحضرية. ويهدف هذا اإلطار إلى دعم الحكومات في معالجة التحديات المعقدة لألمن الغذائي 

والتغذية التي يتسّبب بها التوّسع الحضري من خالل إنشاء نظم غذائية مستدامة. ويشرح هذا المطبوع 
المبادئ التوجيهية األساسية لإلطار ويصف المجاالت الشاملة للدعم الذي توّفره المنظمة لتنفيذ خطة 

العمل للغذاء في المناطق الحضرية.

Jamie Morrison بالسيدة
قائدة الربنامج االسرتاتيجي - برنامج النظم الغذائية

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
SPL4@FAO.org :الربيد اإللكرتوين

لزيارة موقع منصة اإلجراءات اخلاصة باألغذية يف املناطق احلضرية:
/http://www.fao.org/urban-food-actions/ar

العمل من أجل #القضاء_على_اجلوع

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال




