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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 الدورة السادسة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

لتوّسع احلضري والتحول الريفي وانعكاساهتما على األمن الغذائي والتغذية: ملخص عن ا
 2019-2018األحداث اليت ختللت الفرتة الفاصلة بني الدورات يف الفرتة 

 
 
ع على مواصللللللة ، يف دورهتا الرابعة واألربعني، وافقت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( -1 دراسلللللة موالللللوع  التوسلللل 

حددمها األعضاء  ثننياعلى األمن الغذائي والتغذية  من خالل الرتكيز على جمالني  وانعكاساهتمااحلضري والتحول الريفي 
 ن يف اللجنة ملواصلة إيالء االنتباه هلما ومها:و واملشارك

 
 ؛الريفي على فئات الدخل الدنياأتثريات األمن الغذائي والتغذوي للتوّسع احلضري والتحول  )أ(

 .تشجيع مشاركة وعمالة الشباب والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضريو  )ب(
 

 وف اير  2018تشللللللللللللللللرين الثلا   ثنلان خالل فرتة ملا بني اللدورات يف نوفم  البلوغ هلذه الغلايلة، نِّظ حد حلداثن  -2
حتقيق التقارب بني السللللياسللللات من أجل دعد احلكومات وأصللللحاب الرامي إىل بغية تقييد جدوى العمل  2019شللللبا  

الديناميكيات املصللللللللللللحة املخرين على املسلللللللللللتويني الوطأل واالي يف معاجلة قضلللللللللللا  األمن الغذائي والتغذية يف سللللللللللليا  
  احلضرية والريفية املتغرية.

 
ر من خالل  2016نتائج العمل الذي قامت به اللجنة يف عام واسللللتفاد احلداثن املواالللليعيان من  -3 منتدى التحضلللل 

والعمل الذي ااطلعت به جمموعة العمل املفتوحة العضوية يف  ،على األمن الغذائي والتغذية وانعكاساهتماوالتحول الريفي 
التجارب والنهج الفعالة يف جمال السلللللللللللللياسلللللللللللللات ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية يف سللللللللللللليا  تغري هبدف جتميع  2017عام 

http://www.fao.org/3/a-mr205a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr205a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu135a.pdf
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واملؤلف من ممثلني  2016دعد من فريق املهام الفأل الذي أِّنشلللللللللل  يف عام ب . ونِّظ د احلداثنالديناميكيات الريفية احلضللللللللللرية
برانمج وبرانمج األغللذيللة العللاملي واللجنللة الللدائمللة لملمد املتحللدة املعنيللة ابلتغللذيللة، و  )املنظمللة( من منظمللة األغللذيللة والزراعللة

التابعتني للجنة. كما اسلللتفادا من مدخالت وآلية اجملتمع املد  وآلية القطاع اخلاص  األمد املتحدة للمسلللتوطنات البشلللرية،
، Patrick Caronالسلللللليد )فريق اخل اء الرفيع املسللللللتوى(،  املعأل ابألمن الغذائي والتغذية فريق اخل اء الرفيع املسللللللتوىرئيس 

احلد  متحد   رئيسلللللي. واالللللطلعت آليتا اجملتمع املد  والقطاع اخلاص بدور قيادي يف تنظيد الذي شلللللارحل يف احلد  ك
 اخلاص ابلشباب والنساء.

 
للتوسلللللللع  املتغرية جمموعة واسلللللللعة من التجارب لات الصللللللللة ابلديناميكياتعرض وجرى، خالل هذين احلدثني،  -4

فيها )انظر جدويل األعمال يف امللحق هبذه  ومناقشلللللللللللتها من قبل أعضلللللللللللاء اللجنة واملشلللللللللللاركنياحلضلللللللللللري والتحول الريفي 
يف السياسات وعلى دعوة إىل اختال إجراءات لرتمجة األطر العاملية،  ةعلى ثغر  . وعلى العموم، سل ط احلداثن الضوءالوثيقة(

. كما واإلقليميةة الوطني وشلللبه ةالوطني تواخلطة احلضلللرية اجلديدة إىل سلللياسلللات فعالة على املسلللتو  2030مثل خطة عام 
 االنتقاالت تيسلللللري من شللللل  ااحلاجة إىل اسلللللرتاتيجيات للتكي ف والتخفيف خالل احلدثني مة أبرزت التجارب والنهج املقد  

 .2030م الركب متاشًيا مع خطة عاعن أحد  يتخل فاجلارية وامان أال 

 
خالل احلدثني يف النقا   الواردةوالرسللللللائل الرئيسللللللية الا ت تقااها والتعليقات  املقد مةوميكن تلخيص التجارب  -5

 يف ما يلي: الواردة
 

إىل حمدود ووصللللللللول رديئة أسللللللللاسللللللللية  بىنبالا تتسللللللللد  ،ت تسللللللللليط الضللللللللوء على تدهور املناطق الريفية (1)
ابعتباره حمر ًكا رئيسلللللللًيا للنزو  ابجتاه  ،-سللللللليما ابلنسلللللللبة إىل الشلللللللباب والنسلللللللاءال  –اخلدمات والتعليد 
  ضلللللة  املناطق الريفية عن طريق السلللللياسللللات  أن ت التشلللللديد علىونتيجة لذلك، املناطق احلضلللللرية. 

أولوية أسلللاسلللية. وت التطر  إىل الللرورة إصلللال  نظام تشلللك ل  املالئمة واالسلللتثمار يف البىن األسلللاسلللية
أسلللللللاسلللللللًيا لتوعية  للك ليشلللللللمل األغذية والزراعة يف املناهج الدراسلللللللية على اعتباراألسلللللللاسلللللللي لتعليد ا

ائية كخيارات جمدية للعمل. وابملثل، ت التشلللللديد على الللللرورة الشلللللباب تمكاانت الزراعة والنظد الغذ
 ؛التمويل والتدريب لدعد سك ان املناطق احلضرية الراغبني يف العودة إىل اجملتمعات الريفية

وت تسليط الضوء على اجتاهات التوس ع احلضري املتسارعة والصعوابت الناشئة عن للك ابلنسبة إىل  (2)
مة واألمنا  ااملسلللللتداملعيشلللللية  وتوفري السلللللبل ،يث اسلللللتحدا  الواائف الالئقةمن ح املناطق احلضلللللرية

بني  ايتطل ب  ًجا مبتكرًا وشللللللللللاماًل ومشللللللللللرتكً  احااً  اإمنائيً ً  حتدعتبارها ابالغذائية الصللللللللللحية للجميع، 
 أيًضا جتارب انجحة كجزءحكومات حملية )ساو ابولو، تورونتو(  وعراتالتخصصات واملؤسسات. 

 ؛من املبادرة األوسع نطاًقا مليثا  ميالنو بش ن السياسات الغذائية يف املدن

مل  ما –األمن الغذائي والتغذية  يتحققولن  –وت التشديد على أن املناطق الريفية واحلضرية لن تزدهر  (3)
 أوجه الرتابط بينهما بشكل أفضل من خالل السياسات واالستثمارات املناسبة؛ وتِّعزز تِّفهد

يف احلوار عن التحو ل احلضلللللري والريفي على  بصلللللورة ملح ة ولِّكرت الللللرورة إشلللللراحل الشلللللباب والنسلللللاء (4)
 ونضلللطلعيعتبارها أولوية أسلللاسلللية يف الللوء الدور الرئيسلللي الذي اباملسلللتو ت االية والوطنية والعاملية 

http://www.fao.org/3/a-mu135a.pdf
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االية واإلقليمية يف تيسللللللري احلوار بني  تبه. وابملثل، ت التشللللللديد بشللللللدة على الدور املركزي للحكوما
 ؛واحلضريةاجلهات الفاعلة الريفية 

يف على قدم املسلللللللللللللللللاواة احرتام حقو  املرأة ومحايتها وحتقيقها، مبا يف للك مشلللللللللللللللللاركتها  وورد لكر (5)
ع  ااور مسلللللائل حمورية ملعاجلة حتد ت األمن الغذائي والتغذية  عتبارهاابالقرارات، عمليات صلللللنع 
 ؛الريفي واحلضري

أن الشباب يستحقون تركيزًا هادًفا. وبي نت املناقشات بواو  املشاركة املتزايدة للشباب ابملثل، اعتِّ  و  (6)
بني املدن  ونيسللللللللللافر  الذينهد الراغبني يف أن يكونوا عوامل للتغيري يف جمتمعاهتد. ولِّكر أن الشللللللللللباب 

بني كما ت التشللللديد على دورهد الرئيسللللي يف بناء ترابط أك    ،واملناطق الريفية حبًثا عن العمل والتعليد
الضوء على ارورة تنمية مهارات الشباب ومواهبهد من خالل التدريب واإلرشاد  واِّلقي. هذه املناطق

يف جمايل الزراعة والنظد الغذائية األوسلللللللللع نطاًقا. كما ت التشلللللللللديد على أمهية الوصلللللللللول إىل األراالللللللللي 
 واملوارد لتعزيز مشاركة الشباب واستثماراهتد اخلاصة؛

اسلللللللرتاتيجيات فع الة لتزويد ابعتبارمها ف بشللللللل ن التجارب الناجحة تعل د األقران وتبادل املعار  وت اقرتا  (7)
جمدًدا على أمهية تعزيز هذا البعد املتعل ق  الت كيدعمليات واللع السللياسللات ابملعلومات وحتسللينها. وت 

 بتقاسد املعارف امن اللجنة وخارجها على حد سواء؛

غيلي فعللل ال لفهد التحو الت اهليكليلللة إطلللار حتليلي وتشلللللللللللللللل وت حتلللديلللد النهج اإلقليميلللة على أ لللا (8)
 وأِّلقياالقتصللللللللللللادية والثقافية واالجتماعية واملكانية املعق دة الا يشللللللللللللهدها العامل حالًيا ومعاجلتها. 

التفاوت على مسللللتوى توازن الالضللللوء أيضلللًلا على إمكاانهتا من حيث اللللمان أوجه الت زر وإعادة 
 بني املناطق الريفية واحلضرية؛

وت التشلللديد على الللرورة إبقاء املسلللائل املتصللللة ابلتوسلللع احلضلللري والتحو ل الريفي يف صلللدارة برانمج  (9)
خطة  متابعةعياهتا على األمن الغذائي والتغذية، ال سلللللللللللللللليما عند اأمهيتها وتد نظرًا إىلالعمل العاملي 

وعقد األمد املتحدة واسلللللتعراالللللها وتنفيذ أهداف التنمية املسلللللتدامة، واخلطة احلضلللللرية اجلديدة  2030
 للعمل من أجل التغذية؛

حيل زًا فريًدا للحوار بني أصلللللحاب املصللللللحة من  حبيث أ ا توف روت الت كيد على امليزة التنافسلللللية للجنة  (10)
 املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء.
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 الدخل الدنياأتثريات األمن الغذائي والتغذوي للتوّسع احلضري والتحول الريفي على فئات 
 

بعد الظهر، القاعة  17:30صباًحا إىل الساعة  10، من الساعة 2018نوفمرب/تشرين الثاين  19ثنني اال
 احلمراء )املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة(

 
 موجز

 
 Hans Hoogeveenاملالحظات االفتتاحية للسيد 

 أبرز املالحظات والرسائل الرئيسية:
 

لن نتمك ن كما أننا   ،2030يف خطة  الواردة. ولن حنقق األهداف 2030عن عام  سللنة 11فصلللنا إال  تال  •
ج ال امج والسياسات واالستثمارات التحو الت البالغة األمهية ما مل تعالح ، من تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة

 الا حتدد مالمح مناطقنا الريفية واحلضرية؛

الرفيع املستوى بش ن  اخل اءار العمل املواايعي هذا الذي سل ط تقرير فريق مس ع  ،ويرسي عمل اللجنة •
 اليوم وخالل احلد  املقبل؛الا سنعقدها ، أسس نقاشاتنا أيًضااملسائل امللح ة والناشئة الضوء عليه 

التوسللللع  لتحسللللني فهد تثرياتتسللللد  مهية رئيسللللية ي وهو أمر ،ويرك ز برانمج اليوم على التعل د من التجارب •
 .الغذائي والتغذية يف صفوف جمموعات الدخل الدنيامن األ احلضري والتحو ل الريفي على

 
 عرب احملور الريفي واحلضريلمسألة: معاجلة أوجه التفاوت ل حتديد إطار

 
 :أبرز املالحظات والرسائل الرئيسية

 
السلللللللللكان املن يف املناطق احلضلللللللللرية. ومن ونتيجة لذلك تعيش أغلبية عن الركب، ناطق الريفية تتخل ف امل •

 املتوقع أن ترتفع هذه األرقام؛

يف املائة من اجلياع يف  85وتسلتند السلبل املعيشلية ألغلبية األسلر يف العامل إىل الزراعة يف حني تعيش نسلبة  •
ابلسيا   العامل يف املناطق الريفية: وابلتايل تضطلع اللجنة بدور مهد لتسليط الضوء على احلاجات اخلاصة

 ي عنها على مستوى األمد املتحدة؛االريفي الا غالًبا ما يتد التغا

االسللللللللتثمار يف البىن األسللللللللاسللللللللية، إىل جانب الوصللللللللول إىل التعليد والقروض واألسللللللللوا ، من العوامل  إنو  •
 جمال الرئيسلية الا تسلاهد يف تعزيز اجملتمعات الريفية الصلحية واملفعمة ابحلياة. وقد تسلاعد اإلرشلادات يف

 السياسات على توجيه هذه العملية وتسريعها؛

ختتلف أوجه الضلللللعف يف املناطق الريفية واحلضلللللرية غري أ ا مرتبطة ببعضلللللها البعن ألن الفقر يف املناطق و  •
 احلضرية؛ إىل املناطق الريفية غالًبا ما حيف ز التدفقات
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لريفي. وتلعب اجلوانب الثقافية دورًا مهًما حاد بصورة خاصة يف السيا  اوإن انعدام املساواة بني اجلنسني  •
 ؛ةحمافظعقلية تتسد بألن اجملتمعات الريفية غالًبا ما 

عقد اجتماعي جديد يستند إىل الروابط  لواعويتعني  علينا ختطي االنشطار بني املناطق الريفية واحلضرية  •
بني املناطق الريفية واحلضلللرية. وحتتامل املناطق الريفية واحلضلللرية إىل بعضلللها البعن وال بد أن تكون مرتبطة 

 ببعضها البعن لتزدهر؛

القدرات االية وقدرة األشلللللللخاص على اختال قراراهتد  لالسلللللللتفادة منوقد تشلللللللكل النهج اإلقليمية سلللللللبياًل  •
 الظروف الالزمة للسياسات املشرتكة بني القطاعات؛ من خالل إاتحةة، اخلاص

 وقد ال يشك ل االرتقاء ابلنهج املوجودة  ًجا فع ااًل يف سيا  قد تتطور فيه التحو الت بشكل خمتلف. •

 
 احلوكمة والوصول إىل املوارد الطبيعية واخلدمات والبىن األساسية

 :الرئيسيةأبرز املالحظات والرسائل 
 

ع احلضلللللري والتحو ل الريفي على أ ا الدنيا ميكن وصلللللف مشلللللكلة جمموعات الدخل  • املت ثرة سللللللًبا ابلتوسللللل 
ر كل من اسللللرتاتيجيات التكي ف والتخفيف االنتقاالت  مسلللل لة  انتقاالت سلللليئة . ومن الضللللروري أن تيسلللل 

ناطق الريفية واحلضللللرية ويف ما بينها اجلارية فضللللاًل عن معاجلة األسللللباب اهليكلية ألوجه التفاوت، داخل امل
 على حد سواء؛

من الضلروري حتقيق تكامل أفضلل بني السلياسلات بشلكل أفقي )اجلمع بني خمتلف القطاعات وأصلحاب  •
 املصلحة( وعامودي )اجلمع بني اجلهات الفاعلة على املستو ت االية والوطنية والدولية(؛

 سياسة غذائية حىت املن، وهذه فجوة ال بد من معاجلتها؛من البلدان بواع جدا لقد قام عدد ائيل و  •

أوجه الرتابط  ما مل تِّفهد –ولن يتحقق األمن الغذائي والتغذية  –لن تزدهر املناطق الريفية واحلضللللللللللللللللرية و  •
 بينها بشكل أفضل وتعزيزها من خالل سياسات واستثمارات مناسبة؛

وقد يساعد واع مبادئ توجيهية وإطار للعمل على تعزيز الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية على توفري  •
 رشادات إىل احلكومات الوطنية واالية؛ واجملتمع املد  والقطاع اخلاص؛اإل

حوكمة األمن الغذائي  جمالكجهات فاعلة انشللللللللللللللئة يف   ومتزايدت االية بدور مركزي وتضللللللللللللللطلع احلكوما •
 ة؛سوميكن للمؤسسات املتعددة األطراف أن تدعد اجلهات الفاعلة االية بصورة ملمو  ،والتغذية

ربط للتتمتع املراكز احلضلللرية الصلللغرية واملتوسلللطة تمكاانت لتطوير نظد غذائية شلللاملة وتدية دور رئيسلللي  •
ويتعني   .بني املناطق الريفية واحلضللللرية، وإاتحة مجلة أمور منها فرص وصللللول املنتجني الريفني إىل األسللللوا 

  ايفية.مناطق و علينا واع سياسات وطنية ووطنية فرعية قادرة على استحدا  
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 تغيري النظم الغذائية واألمناط الغذائية الصحية

ت ز األدلة أن األمنا  الغذائية تتغري  بسللللللللللللللللرعة وأ ا تشللللللللللللللللك ل عامل اخلطر األو ل لملمراض قبل الكحول  •
 واملخدرات وتلو   اهلواء؛

 ومثقلةأصلللللللبحت األماكن الريفية منسلللللللية  حبيث كما تِّظهر األدل ة وجود احنياز لصلللللللاق املناطق احلضلللللللرية: •
 نقص التغذية وسوء التغذية على حد سواء؛ مستو تعلى  

سللللنجد الكثري من ات الصللللغرية دورًا أسللللاسللللًيا لضللللا املغذ ت يف أمناطنا الغذائية و ز ويلعب أصللللحاب احليا •
 ؛ع  ااور الريفي واحلضريالنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  احللول

األمن الغذائي وسللللللللللوء التغذية يف املناطق الريفية واحلضللللللللللرية على السللللللللللواء إىل انعدام من يعا  من يفتقر و  •
 ما ال تلقى أصواهتد آلااًن صاغية؛ األمان االجتماعي وغالبً اشبكات 

على  وكمة النظد الغذائية وجيب توسلللليع دورها الناشلللل حبالبلد ت واحلكومات االية بشللللكل متزايد  وتِّعىن •
 ؛حنو أك 

األمن الغللذائي والتغللذيللة يف عمليللات إدرامل كيف ميكن مثلللة على أطر قللانونيللة حضللللللللللللللللريللة  األ وتِّ ز بعن •
 برامج التغذية املدرسلللللية كلها يف سلللللاو ابولو ن تِّزوَّد  القاالللللي 2016التخطيط اإلقليمية )مثل قانون عام 

 (؛ غذية عضوية

النظد الغذائية املسلتدامة واحلاجة إىل إاتحة املزيد من ويشلارحل الشلباب بشلكل كبري يف احلوار احلايل بشل ن  •
 الفرص للمشاركة.
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 تشجيع مشاركة وعمالة الشباب والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضري
 

بعد الظهر، القاعة اخلضراء  17:00صباًحا إىل الساعة  9:30، من الساعة 2019فرباير/شباط  4 االثنني
 )املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة(

 
 موجز

 
 Hans Hoogeveenاملالحظات االفتتاحية للسيد 

 أبرز املالحظات والرسائل الرئيسية:
 

ققن ل • تنفيذ السياسات نفسها الا نف ذانها خالل العقود املااية:  واصلناأهداف التنمية املستدامة إلا  حنِّ
 السلبية؛ هاوالتخفيف من آاثر  لتيسريهااالنتقاالت  يتعني  على السياسات استبا إل 

ًما، خيارًا جالاًب أو قاباًل للحياة يف وال تِّعت  الزراعة، حىت  • يهدد مسللللللللللللللللتقبل إنتامل مما البلدان األكثر تقد 
 األغذية؛

 من منظور الشباب والنساء.ع  ااور الريفي واحلضري احلاصلة وف ننظر يف التحو الت واليوم س •

 
نذذة بني املنذذاط  الريفيذذة واحلضذذذذذذذذذذذذريذذة أن تتي  و ذذائف أكثر وأفضذذذذذذذذذذذذذل  كيف ميكن للنظم الغذذذائيذذة والروابس احملسذذذذذذذذذذذذّ

 للشباب والنساء؟
 

 أبرز املالحظات والرسائل الرئيسية:
 

، الفقر( واملسللتهلكني )أغذية لات جودة تغذوية سلليئة( دوامة املنتجني )العالقني يفعموًما، يعا  كل من  •
 يتحاورون مع بعضهد البعن. ويذهب التمويل واالستثمار التكنولوجي إىل املستو ت املتوسطة؛وال 

اًل( واخلدمات غالًبا ما تفتقر املناطق الريفية يف اجلنوب العاملي إىل البىن األسلللللللللللاسلللللللللللية )املياه والكهرابء مثو  •
على الرغد غالًبا ما يِّنظر إليها على أ ا  قروية ، االجتماعية األسلللاسلللية )مثل التعليد والرعاية الصلللحية(. و 

. ويرى الكثري من الشلللباب من اعتبارها مصلللدرًا لبيئة صلللحية وهيكل اجتماعي )حمافض يف بعن األحيان(
 يفتقر منيغادرون. وغالًبا ما يبقى آابئهد ف( فقر يف املناطق الريفية )ال سلليما لوو بعن التحصلليل العلمي

 إىل التعليد وفرص الوصول إىل التدريب؛

الواائف واخلدمات بشللكل أسللاسللي. ويشللارحل العديد  يهاجر الشللباب إىل مناطق شللبه حضللرية حبًثا عنو  •
يتيحون سللوًقا لذلك، أو منهد يف إنتامل الفاكهة واخلضللراوات نظرًا إىل أن املسللتهلكني يف املناطق احلضللرية 

. ويعودون إىل جيدون واائف صغرية )لتوليد دخل سريع يف القطاع غري الراي عادًة( وخدمات اجتماعية
 ؛يتقد مون يف السنقراهد يف  اية املطاف، خاصة عندما 
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واحلضللللرية على مسللللتوى األسللللرة ويف أماكن كثرية من العامل )أفريقيا مثاًل(، تبقى الروابط بني املناطق الريفية  •
 ألمنا  املعيشية؛اهتجني  ز دة قوية جًدا مما يؤدي إىل

التعليد األسللللللاسللللللي إىل الزراعة. ونظرًا إىل أن التعليد ال يتطر   ويشللللللك ل التعليد والتدريب مشللللللكلة كبرية. و  •
مع الزراعة،  تضللاربي( مهألدعد  للحصللول على أي امسللبقً  شللرًطايف البلدان املتقدمة  الذي يِّعت العايل )
ب  يضطرغالًبا ما   املغادرة والنزو  إىل املدن؛ إىلالطال 

اختال القرارات على مسللللللتوى األسللللللر وحركات عمليات حمدودة يف  ةويتمتع الشللللللباب مبكانة أدىن ومشللللللارك •
 التدريب أو التمويل؛ إىل يصلون واجملتمع بصورة عامة. كما ال نياملزارع

نسلللللاء من أصلللللحاب األعمال الر دية، ال سللللليما يف النظد الغذائية )املنتجات فرص كثرية للشلللللباب وال ومث ة •
اخلاصللللللللة والزراعة اإليكولوجية والتجهيز والتوزيع وخدمات تقد، الطعام، مبا يف للك يف املناطق احلضللللللللرية 

د   وشبه احلضرية(، وال سيما يف القطاع غري الراي. وتدعد املنظمات غري احلكومية منظمات اجملتمع امل
يف  ز بقدر غريهاوال ت ِّ تبقى صلللللغرية النطا   هذه األخرية املؤسلللللسلللللات اخلريية املمارسلللللات الواعدة غري أن

إىل النسلللللللللاء  ، إن وِّجد،دعًما حمدوًداإال توف ر  والذا اجملال هباحلكومات  تِّعىنمعظد األحيان. وعادة ما ال 
 والشباب؛

يرغب األشخاص بشكل متزايد يف مغادرة املدن والعودة إىل األمنا  املعيشية ، املناطقيف بعن احلاالت و  •
 صعوابت؛ابل حمفوفاجملتمعية غري أن للك 

ابألغذية االية واملسلللائل املتعل قة بتغري  املناال االسلللتدامة غري أن السلللياسلللات  -اجليل زد –الشلللباب يهتد و  •
ازة األرااللي واألغذية لات الصلللة( ليسللت متكي فة وجيب األغذية )مبا يف للك املعايري اخلاصللة حبي وقوانني

 مراجعتها إعاد صياغتها لز دة ارتباطها واتساقها على املستوى االي؛

من املهد البدء ابلزراعة األسلللللللللللرية وتشلللللللللللجيع الشلللللللللللباب على االهتمام ابألغذية والزراعة وإدراحل إمكاانهتا.  •
املهد الذي تؤديه األغذية والزراعة دور لابأك  توعية  تصلال  نظام التعليد األسلاسلي ليشلمل وجيب البدء

 ال؛هذا اجملوالفرص املتاحة يف 

ويتعني  على احلكومات دعد الشلللباب والنسلللاء من أصلللحاب األعمال الر دية يف املناطق الريفية واحلضلللرية  •
الصللللللللللمود. ويت سللللللللللد تدريب على حد سللللللللللواء والنظر يف كيفية جعل النظد الغذائية مسللللللللللتدامة وقادرة على 

رشلللاد والتمويل ملسلللاعدة الشلللباب الذين الشلللباب والنسلللاء  مهية أسلللاسلللية. وال بد من إنشلللاء منصلللات لإ
سللللللؤول والشللللللراكات بني عماهلد. ومن الضللللللروري إاتحة االسللللللتثمار امليبلون البالء احلسللللللن على النهوض  

 بعد النهج الوزارية؛ عني العام واخلاص على املستوى االي والذهاب إىل مااالقط

ويت سلللللللللد التعل د بني األقران وتبادل املعارف بشللللللللل ن التجارب الواعدة  مهية أسلللللللللاسلللللللللية. وجيب إدراجها يف  •
السياسات واألدوات واسرتاتيجيات التواصل التدريب. ومن امللح  مواءمة املوارد واملبادرات ودعد شبكات 

 ابلشباب والنساء؛ مت صلة ع عمليات أخرىاجلهات الفاعلة إىل جانب إقامة شراكات ملموسة م

وغالًبا ما توج ه األعمال التجارية الزراعية والشلللللركات املتعددة القوميات ما حيصلللللل على املسلللللتويني الوطأل  •
ع احلكومات االية لالزراعة األسللللللللللللرية يف  اية املطاف. وابلتايل تضللللللللللللط تفضللللللللللللي إىل تقوينوالدويل وقد 
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اسي وال بد من فتح ابب احلوار بني اجلهات الفاعلة الريفية واحلضرية. وجيب )واملدن( بدور أس واإلقليمية
لمشلللللاركة يف عمليات اختال القرارات على املسلللللتوى االي كما يتعني  ل االشلللللباب والنسلللللاء حيزًا وفرصلللللً  منح

الزراعة لعمليات واملؤسسات الوطنية والدولية لات الصلة )مبا فيها منظمة األغذية و ل هدفهمحتسني عليهد 
 وجلنة األمن الغذائي العاملي(؛

ع  ويت سللللد • ،  مهية أسللللاسللللية يف والتحو ل الريفي، والروابط بني املناطق الريفية واحلضللللرية عموًما احلضللللريالتوسلللل 
 اللجنة.يف عمل اليتيحان إطارًا للجمع بني خمتلف مسارات ، كما العملية اخلاصة  هداف التنمية املستدامة
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 ملح 
 

 أتثريات األمن الغذائي والتغذوي للتوّسع احلضري والتحول الريفي على فئات الدخل الدنيا
 

بعد الظهر، القاعة احلمراء )املقر  17:30صباًحا إىل الساعة  10، من الساعة 2018نوفمرب/تشرين الثاين  19 االثنني
 الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة(

 
 

املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء. وميكن لتحو ل املناطق  على ايطر  التوس ع احلضري والتحو ل الريفي حتد ت وفرصً 
املزيد إىل  النفال إىل جانبالريفية الذي حتف زه التفاعالت مع املراكز احلضللللرية أن حيد  آاثرًا إجيابية من حيث االسللللتدامة، 

األشلللللخاص  وإكراهاخلدمات واملداخيل. غري أن هذا التحو ل قد يؤدي إىل هتميش بعن املناطق واسلللللتحدا  بؤر فقر من 
 على مغادرة مناطقهد املنش  حبًثا عن اروف معيشية أفضل.

 
هو كيف ترتبط املناطق الريفية واحلضرية ببعضها البعن وما و  ختتلف أوجه التفاوت يف السيا  الريفي واحلضري؟ فكي
ما هي ميزات  ج إقليمي ابلنسللللللللللللللللبة إىل األمن الغذائي و عاجلة أوجه التفاوت؟ ملهذه الروابط البينية الذي تؤديه دور ال

يف سللللللللليا  تغري  الديناميكيات بني أكثر سلللللللللالسلللللللللًة وما هي إمكاانت النظد الغذائية يف دعد عمليات انتقالية  ؟والتغذية
 ع ئلة الرئيسلية الا سلنناقشلها خالل هذا احلد  األو ل املنعقد بني الدورتني هذه بعن األسل ؟املناطق الريفية واحلضلرية

 جلسة تفاعلية.
 

بني املناطق الريفية أوجه تفاوهتد من منظور السلللللللللياسلللللللللات، من الضلللللللللروري حتديد أوجه الللللللللعف اجملموعات واألفراد، وفهد 
رية، من أجل تصلللللللللللللميد ال تفت  وتتغري  بني املناطق الريفية واحلضللللللللللللليف سللللللللللللليا  ديناميكيات  يتطو رون قدواحلضلللللللللللللرية وكيف 

تصللللميد  عمليات أنه من الضللللروري إشللللراحل هؤالء األفراد واجملموعات املهمشللللني يف ااحتياجاهتد. كم تلب  ت الا سللللاالسلللليا
 ذها.االسرتاتيجيات على املستو ت االية والوطنية واإلقليمية والدولية وتنفي

 
، مبا يف تشللجيع مشللاركة وعمالة الشللباب والنسللاء يف النظد الغذائية ع  ااور الريفي واحلضللريبشلل ن  عقد حد  اثن  وسلليِّ 

 يف املنظمة. 2019يناير كانون األو ل  29للك ربط املنتجني ابألسوا  يف 
 

بني األمن الغذائي والتغذية والروابط بني املناطق  ألوجه التفاعلوإىل جانب حتسللللللللللني فهد أصللللللللللحاب املصلللللللللللحة يف اللجنة 
ر األحدا  املنعقدة بني  ا أن تيسلل  مع عملية التخطيط  وفع ال وايفي رابط الدورات إقامةالريفية واحلضللرية، من املتوق ع أيضللً

 حولومن املتوق ع أن تِّعد  اللجنة، من خالل هذه العملية، اقرتاحات ملموسللللللللللللللللة  ل انمج عمل اللجنة املتعدد السللللللللللللللللنوات.
ع احلضلري والتحو ل الريفي يف املسلتقبل بشلكل يسلتند إىل مبادرات أخرى جارية على  ويضليف قيمة رؤيتها اخلاصلة ابلتوسل 

 املستوى العاملي، فضاًل عن مسارات أخرى للجنة.
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الرتمجة الفورية يف لغات األمد املتحدة الراية كل ها. وميكن االطالع على البث املباشللللللللللللللللر على املوقع وسللللللللللللللللتتوافر خدمات 
 http://www.fao.org/webcastالتايل: 

 
 وسيستند هذا احلد  إىل ما خلصت إليه الواثئق التالية الصادرة عن اللجنة:

 
 :معاجلة األمن الغذائي والتغذية يف سلللللللليا  تغري الديناميكيات الريفية احلضللللللللرية: 2017ن للجنة لعام و بعة واألربعالدورة الرا

 (CFS 2017/44/6التجارب والنهج الفعالة يف جمال السياسات )الوثيقة 

 
ر والتحول الريفي واالنعكاسلللات على األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت 2016ن للجنة لعام و الدورة الثالثة واألربع : التحضللل 

 (CFS 2016/43/11الرئيسية لتوجيه السياسات واألدوار الا ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االاطالع هبا )الوثيقة 
  

http://www.fao.org/webcast
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 جدول األعمال

 
، سذذذذذذذفري لولندا لدال الوكاالت اليت Hans Hoogeveenملالحظات االفتتاحية لسذذذذذذذعادة السذذذذذذذيد ا 10:10-10:15

ع احلضذذذذذذذذذري والتحول الريفي  ر مسذذذذذذذذذار عمل اللجنة بشذذذذذذذذذأن التوسذذذذذذذذذّ توجد مقارلا يف روما وميسذذذذذذذذذّ
 وانعكاساهتما على األمن الغذائي والتغذية

 
 التفاوت عرب احملور الريفي واحلضريحتديد إطار املسألة: معاجلة أوجه  10:15-11:45

، رئيس فريق اخل اء الرفيع املسلللللللللللللتوى املعأل ابألمن Patrick Caronاملتحد  الرئيسلللللللللللللي، السللللللللللللليد  
 الغذائي والتغذية 

 اااورون:
 ، املسرية العاملية للنساء )منظور أصحاب احليازات الصغرية النساء(سعاد حممود السيدة •

إلنتامل األلبان  Palmhouse dairy ، املديرة التنفيذية لشللللللركة Margaret Munene، السلللللليدة •
 )منظور التعاونيات اخلاصة األعمال التجارية الصغرية(

بعلد الة علاملة عن التحلد ت املتعلقلة ابألمن الغلذائي والتغلذيلة الا تواجههلا جمموعلات اللدخلل اللدنيا 
ع احلضلللللري، سلللللتتيح هذه اجللسلللللة نتيجة لديناميكيات التحو ل الريفي  ألصلللللحاب املصللللللحة يف والتوسللللل 

 اللجنة فرصة االستماع إىل جتربتني خمتلفتني عن كيفية رفع هذه التحد ت.
وسللللللللللوف يدعى أصللللللللللحاب املصلللللللللللحة يف اللجنة إىل تقاسللللللللللد جتارهبد واملشللللللللللاركة يف حوار مع اااورين 

 واملتحد  الرئيسي.

 

 إىل املوارد الطبيعية واخلدمات والبىن األساسية احلوكمة والوصول  11:45-13:00
 ، خبري اقتصلللللللللللللللادي يف منظمة األغذية والزراعة، تقد،Panagiotis Karfakis سللللللللللللللليتوىل  السللللللللللللللليد 

 هذا النقاش
 اااورون:

 ، جامعة بيزا )منظور حبثي(Gianluca Brunori  السيد •

املتحدة للمسللتوطنات البشللرية )املبادئ ، مسللتشللارة يف برانمج األمد Florence Egal  السلليدة •
 التوجيهية بش ن الروابط بني املناطق احلضرية والريفية(

سلللللللللليسللللللللللتند هذا النقاش إىل خالصللللللللللات اجللسللللللللللة املفتوحة من أجل التعم ق يف املسللللللللللائل املتعل قة بنفال 
ألسلللللللاسلللللللية بسلللللللبب جمموعات الدخل الدنيا املتفاوت غري امل مون إىل املوارد الطبيعية واخلدمات والبىن ا
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تزايد التوسلللللع احلضلللللري والتحو ل الريفي. وسللللليتسلللللىن ألصلللللحاب املصللللللحة يف اللجنة التعر ف على آخر 
االجتاهات واخلالصللللللللللللللللات البحثية، إىل جانب العمليات العاملية اجلارية على غرار مبادرة برانمج األمد 

ط بني املناطق احلضرية والريفية املتحدة للمستوطنات البشرية اخلاصة بواع مبادئ توجيهية بش ن الرواب
  يف سيا  تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.

وسلوف يدعى أصلحاب املصللحة يف اللجنة إىل طر  األسلئلة وتقاسلد وجهات نظرهد وآخر معلوماهتد 
بشلللل ن خالصللللات حبثية إاللللافية، إىل جانب مبادرات أخرى جتمع بني األبعاد الريفية واحلضللللرية لملمن 

 .الغذائي والتغذية

 
 

  اسرتاحة الغداء 13:00-14:30
 
 
 

 تغيري النظم الغذائية واألمناط الغذائية الصحية 14:30-15:45
، املسلللؤولة عن الفريق املعأل تعداد تقرير فريق اخل اء الرفيع املسلللتوى Jessica Fanzoسلللتتوىل  السللليدة 

 بش ن التغذية والنظد الغذائية، تقد، هذا النقاش
 املتحاورون:

سلللللللللللاو ابولو  –، احلركات احلضلللللللللللرية يف جمال األمن الغذائي والتغذوي Andre Luzzi السللللللللللليد •
 )منظور مدينة من اجلنوب العاملي(

الشلللللللللباا )منظور الشلللللللللباب من  H-4، مندوبة عن اندي Irene Onwona Amuzu السللللللللليدة •
 أصحاب األعمال الر دية(

سلللللللللللريك ز هذا النقاش على التحد ت املتعل قة ابلنفال إىل منتجات متنو عة ومغذية يف سللللللللللليا  التوسلللللللللللع 
احلضلللللري السلللللريع وتغري  النظد الغذائية، إىل جانب إمكاانت النظد الغذائية يف معاجلة هذه التحد ت. 

ة يف اللجنة إىل منظور حكومة حملية عن كيفية إعادة موالللعة النظد وسلللوف يسلللتمع أصلللحاب املصللللح
الغذائية من جمر د تزويدها لملغذية إىل توفريها أمناًطا غذائية لات جودة عالية للجميع. وسللوف يسللمح 
منظور الشلللللللللباب النسلللللللللاء كذلك األمر تقامة رابط مع املوالللللللللوع الرئيسلللللللللي للحد  الثا  املنعقد بني 

ة.الدورات والتطر     إىل أبعاد العمل الالئق وتوليد الدخل يف سيا  النظد الغذائية املتغري 
وسللللللللللللللوف يدعى أصللللللللللللللحاب املصلللللللللللللللحة يف اللجنة إىل تشللللللللللللللاطر وجهات نظرهد جتارهبد والتفاعل مع 

 .املتحاورين
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 ال، رئيس فري  اخلرباء الرفيع املستو Patrick Caronإجاابت من السيد  15:45-16:00

    التداعيات يف جمال السياسات واألدوار اليت ميكن للجنة االضطالع هبا يف املستقبل 16:00-17:25
 هوأعضاء فريق املهام الفأل يف تيسري Hans Hoogeveen نقاش مفتو  يشارحل السيد 

 

 Hans Hoogeveen ختتام احلدث وتقدمي االستنتاجات من جانب سعادة السيد  ا 17:25-17:30
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 تشجيع مشاركة وعمالة الشباب والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضري
 

بعد الظهر، القاعة اخلضراء )املقر  17:00صباًحا إىل الساعة  9:30، من الساعة 2019فرباير/شباط  4 االثنني
 الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة(

 
املقبلة، سللن العمل يف البلدان املنخفضللة واملتوسلطة  15للللللللللللللال، خالل السللنوات مليار شللخص 1.6يبلغ حوايل من املتوقع أن 

نة بني املناطق الريفية واحلضلللللرية دكيف ميكن للنظالدخل.   أن تتيح واائف أكثر وأفضلللللل للشللللباب  الغذائية والروابط ااسللللل 
نة بني املناطق الريفية واحلضللللرية ؟والنسللللاء من أجل  ما هي اار كات الرئيسللللية والظروف املؤاتية للنظد الغذائية والروابط ااسلللل 

والشباب يف النظد ما هو دور املدن الصغرية والبلدات الريفية يف تعزيز عمالة النساء و استحدا  الواائف والعمل الالئق؟ 
 سوا  متنو عة وأكثر إنصاًفا؟ الغذائية؟ وما هو دورها يف ربط املنتجني 

 
سلليشللك ل إشللراحل الشللباب والنسللاء يف أسللوا  عمل النظد الغذائية عنصللرًا أسللاسللًيا لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع. 

ع احلضلللري والتحول الريفي على  تثريات األمنبشللل ن  الدوراتاملنعقد خالل  األو لوبعد احلد   الغذائي والتغذوي للتوسللل 
النهج يف جمال السلللللللياسلللللللات الا تدعد فرص العمل  ىعلجلسلللللللة تفاعلية،  ع ، سلللللللريك ز هذا احلد ، فئات الدخل الدنيا

 واحلضري. يالريفع  ااور السبل املعيشية واروف العمل املناسبة للشباب والنساء، على امتداد النظد الغذائية و  نوحتس  
 

وإىل جانب حتسللللللللللني فهد أصللللللللللحاب املصلللللللللللحة يف اللجنة ألوجه التفاعل بني األمن الغذائي والتغذية والروابط بني املناطق 
ر األحدا  املنعقدة بني الدورات إقامة رابط وايفي وفع ال مع عملية التخطيط  ا أن تيسلل  الريفية واحلضللرية، من املتوق ع أيضللً

عدد السللللللللللللللللنوات. ومن املتوق ع أن تِّعد  اللجنة، من خالل هذه العملية، اقرتاحات ملموسللللللللللللللللة حول ل انمج عمل اللجنة املت
ع احلضلري والتحو ل الريفي يف املسلتقبل بشلكل يسلتند ويضليف قيمة إىل مبادرات أخرى جارية على  رؤيتها اخلاصلة ابلتوسل 

 املستوى العاملي، فضاًل عن مسارات أخرى للجنة.
 

وسللللللللللللللللتتوافر خدمات الرتمجة الفورية يف لغات األمد املتحدة الراية كل ها. وميكن االطالع على البث املباشللللللللللللللللر على املوقع 
 http://www.fao.org/webcastالتايل: 

 
 :وسيستند هذا احلد  إىل ما خلصت إليه الواثئق التالية الصادرة عن اللجنة

 
 :معاجلة األمن الغذائي والتغذية يف سلللللللليا  تغري الديناميكيات الريفية احلضللللللللرية: 2017ن للجنة لعام و الدورة الرابعة واألربع

 (CFS 2017/44/6التجارب والنهج الفعالة يف جمال السياسات )الوثيقة 

 
ر والتحول الريفي واالنعكاسلللات على األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت 2016ن للجنة لعام و الدورة الثالثة واألربع : التحضللل 

  (CFS 2016/43/11الرئيسية لتوجيه السياسات واألدوار الا ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االاطالع هبا )الوثيقة 

http://www.fao.org/webcast


CFS 2019/46/4 16 

 جدول األعمال
 

، سذذذذذذذفري لولندا لدال الوكاالت اليت Hans Hoogeveen املالحظات االفتتاحية لسذذذذذذذعادة السذذذذذذذيد  9:30-9:45
ر مسذذذذذذذذذار عمل اللجنة بشذذذذذذذذذأن  ع احلضذذذذذذذذذري والتحول الريفي اتوجد مقارلا يف روما وميسذذذذذذذذذّ لتوسذذذذذذذذذّ

 وانعكاساهتما على األمن الغذائي والتغذية

نة بني 9:45-11:45 املناط  الريفية واحلضذذذذذذرية أن تتي  و ائف أكثر  كيف ميكن للنظم الغذائية والروابس احملسذذذذذذّ
 ؟وأفضل للشباب

، شلللللللللللللبكة منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف Imelda Agondanou السللللللللللللليدة •
 أفريقياغرب 

للمبلادرات البيئيلة االيلة )احلكوملات االيلة من أجلل  ، اجمللس اللدويلTori Okner السلللللللللللللللليلد •
 (االستدامة

 الزراعية  Chaudahary خدمات، Nikki Chaudahary السيدة  •

 ، تيسري هذا النقاشi4Natur ، من مؤسسة Xander Beks السيد سيتوىل  
سللللللللتقطب أو ت اال ةواحلضللللللللري ةالريفيواحلياة يف املناطق سللللللللرتك ز هذه اجللسللللللللة أو اًل على جوانب العمل 

ع األعضاء واملشاركون شجَّ لنظد الغذائية. وسيِّ اب متعل قةواائف  ليشغرواالشباب  ا أن تستقطبمكا ت
جلوانب املرالللللية اب اصلللللةجتارهبد اخل وتقاسلللللديف اللجنة على تقد، تعليقاهتد بشللللل ن التحد ت الرئيسلللللية 

الواجب اإلجراءات  بعدهالحياة والعمل ع  ااور الريفي احلضلللللللللللري. وسلللللللللللوف يشلللللللللللمل حمط الرتكيز ل
يف النظد الغذائية  والعمالةاحلكومات االية والوطنية من أجل دعد مشاركة الشباب  اختالها من جانب

 يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء.

نة بني املناط  الريفية واحلضذذذذذذرية أن تتي  و ائف أكثر  11:45-12:30 كيف ميكن للنظم الغذائية والروابس احملسذذذذذذّ
 وأفضل للنساء؟

 لدعد النساء الريفيات Mnandi Africaمنظمة ، Ruramiso Mashumbaالسيد  •

 للنساء ة، املسرية العامليNzira Deusالسيدة  •

 مدينة تورونتو، Diana Johnsonالسيدة  •

، ، خبرية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز اد املرأة  Bianca Pomeranziالسيدة ستتوىل  
 تيسري هذا النقاش

ن املناطق ميف كل  ةسللللللللللللللللتبدأ هذه اجللسللللللللللللللللة بعرض التحد ت املاثلة أمام عمالة املرأة يف النظد الغذائي
سللعيها إىل عن املرأة تعيق الا  القيودبشلل ن  ةر املتحدثون على أسللئلة امليسلل  احلضللرية والريفية. وسلليجيب 

سنح ألعضاء اللجنة واملشاركني فيها فرصة معاجلة األسئلة نفسها من عمل يف النظد الغذائية. كما ستِّ ال
 وجهات نظرهد املختلفة.
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 الغداء اسرتاحة 12:30-14:00

نة بني املناط  الريفية واحلضذذذذذذرية أن تتي  و ائف أكثر كيف ميكن للنظم  14:00-15:15 الغذائية والروابس احملسذذذذذذّ
 وأفضل للنساء؟ )يتبع(

 لتوفرينفس ترتيبات اجللسة الصباحية، سيتشاطر املتحدثون أمثلة ملموسة عن مبادرات انجحة  ابتباع
النظد الغذائية ليس فقط املزيد من الواائف للنسللللللللاء، بل واائف لات جودة أعلى كذلك األمر، ع  

نة بني املناطق الريفية واحلضرية. وسوف يشارحل أعضاء اللجنة واملشارك ن فيها يف جلسة و والروابط ااس 
رة  يف  الكامنةلنجا  من األسللللللئلة واألجوبة هبدف تسللللللليط الضللللللوء على الظروف املؤاتية وعوامل اميسلللللل 

 صلب التجارب الا ت تقااها.

 ضطالع هبا يف املستقبل   الالتداعيات يف جمال السياسات واألدوار اليت ميكن للجنة ا 15:15-16:55
 وأعضاء فريق املهام الفأل يف تيسريه Hans Hoogeveen نقاش مفتو  يشارحل السيد 

الرئيسللية الناشللئة عن اجللسللتني املواالليعيتني بشلل ن الشللباب والنسللاء سللتسللتند هذه اجللسللة إىل الرسللائل 
 لعكس الدور الذي ميكن للجنة االاطالع به يف اوء واليتها وميزهتا التنافسية.

 Hans Hoogeveen اختتام احلدث وتقدمي االستنتاجات من جانب سعادة السيد   16:55-17:00


