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 وجزامل
لنبغي لقطا  ا وذلة ال ظاعية يف افبلقيا ان ل جججججغ  ليد ال جججججبائد اان لارغد ااكركاظ االركنولو يا  ن كان  

له ان حيول ال ظاعة فاالم اان لؤني ناظما جمدًيم يف حتقيق اهداف الرنغية اعسجججججججججرداعة ااهداف عااكو. اعلت الررو ل 
علت ا طاغة اعغذلة ذات القيغة اعضجججججججافة اعلت السجججججججلد  ال ظاعي السجججججججاي  ا ااابجججججججر انم للكاع  عن  و الطلب

ال ظاعية يف القاظم. اابججججيرطلب ذلا نظاابججججة  دال عرينة ل ًينم ااابججججرثغاظ يف لا ل  ابججججالابجججج  مليغة ا وذلة ال ظاعية 
 اليت لساهم يف لوفري ا طاغة اعغذلة لألابواق احمللية ااإلملليغية. 

 
د خل ججججائن النألم الغذائية اعسججججرداعةع عد عباعام الاواع  اليت الارتف الوثيقة كضججججباظم اصججججد ل ججججو ظ  ججججري 

لدفاها. الرضجججججججججغن كاا عن للا الاواع ع النغو السجججججججججكا  االن ا، عن البل   ا اعدنع ااظل ا  اعدا ي  ا ًينم 
داف الطلب علت اعنر ات الغذائية اع ججن اةع لإلصججافة  ا ا نًين الطلب علت ا وذلة ك ججك  عاك. ال ججك   ا ه

 عنطقة الر اظم احلبم للقاظم اإلفبلقيةال اق  البئيسجججججية ل ملليم ا فبلقيع رسجججججب اظانها يف   بامات ك عالن عااكو ا 
 جكوكما ابجياابجية ظئيسجية عن  جوسا لوابجيد نطاق ا ابجواقع ال ج يد   ع2019يف عالو/ اًيظ   الرن يذن   حي   الذي 

ا لرطبيق س  عبركبم عن  ااابججرثغاظات يف ابججالابجج  القيغة الغذائية. اابججرقد ك الاواع  احملب كة ااإلظانم السججياابججية فب ججم
 ا   لطولب ابالاب  مليغة وذائية عسرداعة ا اعلة. 
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لكنولو يا اعالوعات ااال جججججججججاات اااابجججججججججرثغاظات اعبركبم يف لقب  هذه الوثيقة أبن الركنولو يات البملغية ا  
 الريدالنألم الغذائية لسججججججرطيد الروثري   الم يف الرنغية البل ية ايف احلد عن ال قب حتقيقما  هداف الرنغية اعسججججججرداعة. 

ا نعاج احللول البملغية يف النألم الغذائية كو ه  اصع   ظكط  ججغاظ اع اظع   للرد عن عدك لناابججق اعالوعاتع ا   فب ججم
ا كيججدا القججائغججة علت ا نلججة االيت لقونهججا البلججدان لحللول ال ظاعيججة الججذكيججة.   الرغججا ججججججججججججججت ذلججا عد عبججانظم االاغجج  لججدم

رسججججججججججججججبلد ع لجة الررول ال ظاعي ل علألعم اعررجدم ااعنألغجة  امتلكهجا البلجدان ا عضججججججججججججججام يف عنألغجة ا وجذلجة اال ظاعجة
عن اهداف الرنغية اعسجججججرداعة ع االقضجججججام الراك   1ا   القضجججججام علت ال قب اا دف عن االرنغية ال ظاعية اعسجججججرداعة 

 عن اهداف الرنغية اعسرداعة . 2علت اجلو  اابوم الرغذلة ككافة ا كاله اا دف عن 
 

يف اعرغان مماظابججات  ظاعية عبركبمع عد الرتكي    م  ملدظاهتامتند اعنألغة ا الولة لدعم ا عضججام عن ا   لا ل 
 .علت الرن يذع عن  الل ال باكات ااابرتالي ية ااعنردًيت عرادنم ا راب اع لرة

 
 

 املسائل اليت يتعّين لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
 

 ملد لبوب اعؤمتب اإلملليغي يف عا للي: 
 

ع عن  الل لاجاان عجاكب  علت حنو عسججججججججججججججرجداك ااعرتاف لحلجا جة  ا  ن جججججججججججججججام ابججججججججججججججالابججججججججججججججج  مليغجة  ظاعيجة  •
عن ا   ظفد الرردًيت اال بص   ع لال ر ججججججججا ججججججججات االقطاعات صججججججججغن البلد الواحد ايف عا ك  البلدان 

 النا اة يف النألم الغذائية؛  
لا ل  القدظات علت   اع جججججججججججلرة اعاني  يف الطلب  ا اعنألغة ان لدعم اعنألغات اوريها عن ا جججججججججججراب  ا  •

ابجججياابجججات امماظابجججات الكنولو يات   اعرغان  ن جججام عؤابجججسجججات ا  ااكركاظ جبغيد اكاانه مبا ل جججغ  ل ججج يد 
 ؛ النألم الغذائية اال ظاعيةع فضالم عن الرغول  اعبركب اآليات لقاابم اعخاطب حتو ل  لدعم   دلدم 

الن يذها ل ججغيم ابججياابججات ااابججرتالي يات الوائد  ججاعلة االطلب أبن لوا جج  اعنألغة لا ل  القدظات يف  •
 للاغ  الوليد الد  ؛ فبصيف جمال ا وذلة كغية اابررداث 

االطلب أبن لوا ججججج  اعنألغة نعغها لرا ل  ال جججججباكات ااعناكب ااابجججججرتالي ية ا ظابجججججام نألم لرا ل  الر اظم  •
 االركاع  اإلملليغي؛ 

ع ل ج يد اعنألغة علت ااابجرغباظ يف  ًينم عنألوعة ا عم اعرردم اإل ائية عانم لنأليم امتا جيما عد عبان   •
 الرااان ك  الوكااتع نعغما لوصد نألم وذائية عسرداعة ليس ب الر اظم االو ول  ا ا ابواق. 

 
 : يف حتو ل النألم الغذائيةع ف ن اعؤمتب اإلملليغي عدعو  ا لركنولو يا البملغيةا نظاكما لألمهية اخلا ة ل 

 
عنألغة لدعم ا عضججججججام يف لطولب اابججججججرتالي ية  ا رتاكطة اليت لن ذها ابججججججدام ع ججججججوظله ك ججججججون اإل بامات اع ✓

 عن اهدافهم عن ك  اهداف الرنغية اعسرداعة؛  لك  إللكرتانية ظاعية ظملغية اال ظاعة ا
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اابجججرثغاظات  رد الت علت عسجججرول السجججياابجججاتع عن ا   ااابجججر انم عن  الا ابجججدام الرو يهات ك جججون  ✓
ل ججججغ  عنافد الركنولو يات البملغية  ججججغاظ اع اظع     كي  عالقطا  اخلاص اااكركاظات يف ال ظاعة البملغية

لكون مبو به الك    ججججججججججججججباكة ك  القطا  الااك ااخلاص اا فبانللااع اظع  ا ابججججججججججججججبل ع عن  الل س  
 .ظارما

لية جلغد البياانت االررقق عنها اع اعنرها عاالري للبياانت ا  بامات ل جججججغي وصجججججداالرو جججججية ا بامات ل ✓
عن ا   عسججججججججججاعدم البلدان ا عضججججججججججام يف  نعاج النألم ال ظاعية البملغية   علقطا  ال ظاعيختن االقامسها  

 عاعا الةع الطولب حلول ظملغية عاكبم للقطاعاتع احتقيق عائد افضججج  علت ااابجججرثغاظ يف ال ظاعة البملغية
 .اعة البملغيةعؤ ب اا اب    جنا ات لل ظ  اصدا 
ابججججججام نألاك  لكولو ي ظ االرو ججججججية ا بامات إلن ججججججام عباك   ملليغية لل ظاعة البملغية اااكركاظع عن ا     ✓

عؤالية ا رتاق السججوق عن ملب   ججبكات  لية ان ججاة  ةكيا عن  ججونه اابججررداثظملغي لنافسججي اعسججرداك 
 حلول وري عكل ججة للا ااحريججا ججات احملليججة الججدعم  ًينم الثقججافججة رييف جمججال الركنولو يججا ال ظاعيججةع الوف

ع ااعرغجان اعنر جات ااخلجدعجات الثقجافيجة البملغيجة االقجدظات ااكركجاظلجة اعهجاظات لنأليم اع جججججججججججججججاظلد ال ظاعيجة
  ظاعة اا وذلة؛ البملغية عن ا   ال

ررريججة  ال بنيجة ال  احتسجججججججججججججج  رقجاابججججججججججججججم اعاجاظف االركنولو يجا ك  البلجدان الاواعج  اخلجاظ يجة ل اااعرتاف أبمهيجة  ✓
البلدان اليت لدلها كىن حترية اعهاظات امل  لقدعما يف   لدل   لكنولو يا اعالوعات ااال جججججججاات   يف  هاظات اع ا 

ا كيد للغنألغة؛  مبا لرغا ت عد  جمال لكنولو يا اعالوعات ااال الع اذلا   عبانظم الاغ  لدم
القييم   جججججججججججججججام جملي ظملغي ناع لألوجذلجة اال ظاعجة يف اعنألغجة؛نإل االنألب يف اعنجافد االررجدًيت احملرغلجة ✓

 انعغها اعروا جججج  عاالرنوله كاغ  لاعة مماظابججججة ال ظاعة اإللكرتانيةرطولب حلول ظملغية  فبلقياع  ل دااه 
لريسجججري النقاو حول اعرغان لكنولو يات اعالوعات ااال جججاات اااكركاظات البملغية ااابجججرخداعها يف 

 ليم. ال ظاعة ااحلبا ة ااع الد ا ناظم اعواظن الطبياية االرنغية البل ية يف اإلمل
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 مقدمة -أوال

ا عالن عجااكو  ا  حجداث لغيري حتو ع يف النألم الغجذائيجة  2030هتجدف كج  عن  طجة الرنغيجة اعسججججججججججججججرجداعجة لاجاك  -1
ا ظئيسججججججججججججججيجما لررو ل النألم الغجذائيجة اال ظاعيجة. اكغجا ان  عن اعروملد عاعيجد الرجوكيجد عباظما اال ظاعيجة. الاجد  النغو  السججججججججججججججكج ا   ب كجم

 1اان  اعدن ابرسروعب عاألم هذه ال ًينم. ع2050عدن ابكان افبلقيا رلول لرضاع  
 
عاعما.    25  الجججججججججججججججج  هم عن ابججن   افبان لق   يف اعائة عن ا فاظملة    60   ن حواع ف  : ال ججغ  ناظ ال ججباب اامهيرهم حي ما كبريما  - 2
 ن ال  جج  يف حتقيقه ابججي ضججي  ا يف ان لوفري اظائ  ائقة لألعدان اعر الدم عن ال ججبيبة يف افبلقيا هو عسججات هاكع    ججا   اا 

هذه الألبافع لسجلط اعنألغة الضجوم علت  صجغن ا  2ا، اعدك ااابجرقباظ اا رغاعي.  ا حتدًيت ا بل عن ملبي  لدفقات الن  
 . 3هاعما يف ظفد هذا الرردي احلبج  ا ناظم  ة لرروات يف النألم الغذائي ل    س نة ااكثب اكركاظما امشوا لضغن صباظم اصد سُ 

 
النغو السجججججججججكا  كر الد عادات الررضجججججججججب ااظل ا  عد ول ا ابجججججججججب يف الادلد عن اعدن. ايف السجججججججججنوات  البلبط  -3

سجججرغب وف ليف اعائةع اابججج  800الثالث  ا  ريمع اظل ات كغية اعوان الغذائية اعردفقة عن البل   ا اعدن يف افبلقيا مبادل 
لغيريما يف ل ضججججيالت اعسججججرهلك  لياه ا وذلة  دث ا حيا   عا ن لناعي الررضججججب ا ل لد الطلب احسججججب  4يف الر ججججاعد.

 اواع اجلاه م ااع جججججناةع اوريها عن ا وذلة ا علت مليغة كاللروك اع جججججرقات احلليب ااخلضجججججب الطا  ة. الرسجججججبب هذه ال
يجةع اكروفري فبص اعرغ ريم ر   النغو اعضجججججججججججججججاع جة عجدن اع جججججججججججججججاظلد ال ظاعيجة  جاظج اع اظ  ع   رل  اعنجاطق االبلجدات البل 

 5املر انلة ل غ  النسام اال باب.
 
قة ثااابجججججججججر عبمللةاع جججججججججرتكة  ا    ة بامات لررسججججججججج  النألم الغذائيةع لؤني وياب الب ل رخذ افيغا لُ  -4 غاظات اعنسججججججججج 

ا حتدًيت ل جججاناي السجججياابجججات الذلن لضجججطبان  ا عوا هة  لسجججوًيت اعطلوكة حل   حتو ل النألاك الغذائي. الول د ذلا الضجججم
خترل   حيثاللا اخلياظات  جججججابةع كسجججججبب لاقيد النألم الغذائية  .اعخرل ة  اكثب ملسجججججوم ا حلاحما ك  كدائ  السجججججياابجججججات

 .الر اعالت االاالملات اعربانلة االرسوًيت ك  البلدان ذات الألباف اإللكولو ية ال ظاعية االقدظات اعؤابسية اعخرل ة
 
ياظلة هاعة عراحة حاليما للبلدان ا فبلقيةع ك يلة كدعم النغو ااملر ججاني. ف ن الإلصججافة  ا ذلاع هناف فب ججة  -5

ابجججججوملما ل وق  ريدابجججججي ع2019عالو/اًيظ    30ن   حي   الرن يذ يف  الذي  عنطقة الر اظم احلبم للقاظم اإلفبلقية ك جججججون  اال اق
الركاع  اإلملليغي لاين الضما   ناعي ا ان ل  6ااحدم عن اك  عناطق الر اظم احلبم يف الاامل.  غ العلياظ  خن   2.1الججججججججججججججج 

فبض  ججججججبا  اكثب لقييدما علت ن ول السججججججوقع عا ملد لؤني  ا اابججججججرباان اجلهات اعسججججججرضججججججا ة عث  اعنر   ا ججججججراب 
 احليا ات ال غريم. 

 

 
1  Prospects  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population

2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423) 
2 small food enterprises in the transformation of rural communities. Workshop report. Rome.FAO (2017). Promoting the role of  
3  COAG/2018/4/Rev 
4  Reardon T., Zilberman D. (2018) Climate Smart Food Supply Chains in Developing Countries in an Era of Rapid Dual 

Change in Agrifood Systems and the Climate. In: Lipper L., McCarthy N., Zilberman D., Asfaw S., Branca G. (eds) Climate 
Smart Agriculture. Natural Resource Management and Policy, vol 52. Springer, Cham 

 ظاعا.  .و ل ظل ي  اع  . حالة ا وذلة اال ظاعة لسخري النألم الغذائية عن ا   حت2017عنألغة ا وذلة اال ظاعة ا  5
6  IMF (2019).  Is the African Continental Free Trade Area a Game Changer for the Continent? In: Regional Economic 

Outlook Sub-Saharan Africa. 
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عواهب ااندفاعة اعدانها الكبريم عن ال ججججالت اال ججججبان عن ا   ا ااملر ججججانلةفبلقيا ااابججججر انم عن ملدظاهتفينبغي   -6
ظابجججججججججام النغية نألم وذائية عسجججججججججرداعة ا جججججججججاعلة ك يلة لابجججججججججررداث فبص للاغ  اظفد عسجججججججججروًيت إل عالااطل  عن الاغ 

يم هي اعهاظات احملسججنة االرال عا ججراب اع ججاظلد ال ججبابعن   الطغوح اا ابججيغا  اعد ول. ف ن عا حيراج  ليه ال ججبابع  
 علل ججبكات اعهنية االو ججول  ا الركنولو يا البملغية  اظلبا عن ا   الو ججول  ا الرغول  االر اظم اا ابججواق ااإلظ ججان اا

 ل ال ظاعي.الررو   حتقيق عن ا  
 

 ستدامة النظم الغذائية واالعتبارات الرئيسيةا - اثنًيا

 ابججججججججججي ااملر ججججججججججانلة ل ي  الغذائي االرغذلة كطبلقة ا مت عنا  وفب ذا كانت للار  النألم الغذائية عسججججججججججرداعةم   -7
كاعلة عن اجلهات ال اعلة اا ن ججججججطة اعرتاكطة   امبا ان النألم الغذائية ل ججججججغ  للةم  7ااا رغاعية االبياية لأل يال اعقبلة.

يف عا كينها اكاإلنراج االر غيد االر هي  االرو لد اااابججججججججرهالف  اليت لن ذ صججججججججغن هياك   لية ااطنية انالية ااابججججججججدع 
 دان علت  ججججايد ااابججججرداعة. الذاع علت اجلهون   ان حتقق ابججججول  ثري مميكن للرد الت اعن بنم يف ملطاعات  دن ا
ااابججاة عن ا ججراب اع ججلرة الذلن لاغلون علت اعسججروًيت   باعية  ا حتسجج  نرائ  النألم الغذائية ان ل ججغ  جمغوعةم ال

  احمللية االوطنية االدالية.
 
ع احل م  لرغرد ال ججبكات اخلا ججةع مبا فيها ال ججبكات عرادنم اجلنسججيات ااعؤابججسججات الر اظلة ال ججغريم ااعروابججطةا  -8

ثري يف النألم الغذائية اابججججججججججججججالابجججججججججججججج  القيغة. اعن الضججججججججججججججباظي الاغ  عاها االروثري فيها كي لؤني  ا مبقدظم كبريم علت الرو
 ان لقوكاابجررداث الوظائ  اال بص اعدظ م للد   لك  عن النسجام اال جباب. ايف هذه احلالةع لرغث  الرردي يف صجغان  

 ةع عد احل اظ علت اكركاظه ا دااه الر اظلة.ااابرثغاظ يف القطا  اخلاص كرا ل  النألم الغذائية ال اعلة ااعسرداع
 
القطا   عد ال ججججبكام وري الرقليدل . الرضججججغن  حدل ال اات ا اعة عن اجلهات ال اعلة ااناا كد عن لا ل  الرا -9

يف اعائة عن   80عد انه ميث  اكثب عن   8الدالية الاغ  عاه  وري البمسي الذي كان عن ال جججججججججاب علت احلكوعات االوكاات
اا كيجد ان ملطجاعما اذا احل م ابججججججججججججججيغجاظل لداعيجات عأليغجة علت البياجةع اا ابججججججججججججججيغجا يف اعنجاطق   9.جمغج  الاغجالة يف افبلقيجا

كبريم عن ال جججججججججبائد    كغا ال جججججججججغ  الر اظم وري البمسية نسجججججججججبةم   10البل ية اليت يبي فيها النسجججججججججبة ا ك  عن اإلنراج الغذائي.
 11يف اعائة لقبلبما عن عغ  النسام وري ظمسي. 70احملباعةع عث  النسام اال باب. ف ي افبلقياع 

  

 
  ال املد ااعهدظ عن ا وذلة يف ابجججججججياق النألم الغذائية اعسجججججججرداعة. لقبلب عقد ك عن  2014فبلق اخل ام البفيد اعسجججججججرول اعاين ل عن الغذائي االرغذلةع ا  7

 . ظاعا.8فبلق اخل ام البفيد اعسرول اعاين ل عن الغذائي االرغذلة الراكد لل نة ا عن الغذائي الااعي. الرقبلب ظملم 
8  IIED (2016). Informality and Inclusive Green Growth. London 
9   –ILO (2018). Women and men in the informal economy: a statistical picture (third edition) / International Labour Office 

Geneva 
10  IIED (2015). The Rural Informal Economy. London 
11   –ILO (2018). Women and men in the informal economy: a statistical picture (third edition) / International Labour Office  

Geneva. 
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 والشاابت اإلجراءات الرامية إىل استحداث فرص عمل للشباب - اثلثًا
 يف قطاع األغذية الزراعية

ل جججججباب عن نسجججججام اظ ال يف ااابجججججر انم عن ال بصع ا ابجججججيغا للا اللر ك اعنألغة مبسجججججاعدم ا عضجججججام يف نعم  -10
النا ججججججججاة عن القطا  البل ي علت اعردان ابججججججججلسججججججججلة القيغة الغذائية كاعلةمع كدمما عن اإلنراج االر غيد اا ججججججججوام  ا الر هي  

نراج ا  بلع االرسجججججججججولق. ايف هذا السجججججججججياقع لار  الرد الت حيولةم عن ا    ًينم الو جججججججججول  ا ا ظاصجججججججججي اعواع  اإل
. ف ن اعسجججججااام ك  اجلنسججججج  االنغو اع جججججاظلد ال ظاعية عن اا نهاظ  اا جججججرابال جججججباب  فيرغكن ك  عن النسجججججام ااعنر   
 الر ججججدي لذاع علت السججججياابججججات اال اع  عااجلة هذا اجلانب احملوظي للغسججججاعدم يف ا  12ااملر ججججاني عرتاكطان لباكطما اثيقما 

الا ل  ملدظات ال ججباب عن نسججام اظ ال علت  عل ججوظ النغطية اجلنسججانيةع اظنك ا وم ك  اجلنسجج  يف نألم ا وذلة ال ظاعيةل
 حتقيق كاع   عكاانهتم. 

 
ل ججخين ال قب ااانك ججافع مبا يف ذلا  علت  عنرألم ك ججك نطوي لرد الت ان لا علت ًينم فبص الن ا،ع لا  -11

حتلي  اعسججااام ك  اجلنسجج ع عا لؤني  ا لد الت  ججاعلة اعركي ة اعو هة  ا ال ججباب اعباعية للغسججااام ك  اجلنسجج . 
عن الرطلب نطاق الررلي  س ما عرادن القطاعات اعرادن ا ججججججراب اع ججججججلرة. اعا ا ناات اعطلوكة إلظ ججججججان هذا النو   

الررجاليج  فغو ونم ا ججججججججججججججال اعرجاحجة لجدل اعنألغجةع اع ججججججججججججججغغجة لجدعم لطبيق عبجان  جلنجة ا عن الغجذائي الاجاعي اخلجا جججججججججججججججة 
 لاابرثغاظات اعسؤالة يف ال ظاعة انألم ا وذلةع عد الرتكي  علت اابرقطاب ال باب امتكينهم. 

 
ا س ما ملطبًيم عركاعالم   اصجججججججاتا  -12  الل لنغية ا عغال الر اظلة ال ظاعيةع لبك  اغالة ال جججججججبابع عن لاعنألغة الضجججججججم

علت لدعيم ملدظات اعؤابسات الوطنية اعسؤالة عن ال ظاعة االاغ ع اعلت احلواظ ال اع  ك ون السياابات ا ند القباظات 
نجدا   نوب ال ججججججججججججججربام الك ل اهي ااو ااملاجة اعسججججججججججججججرنجد  ا ا نلجة. ايف افبلقيجاع ن ج ذ هجذا النه  ح  ا ن يف اظكاجة كلجدان

 يف ك  عن ظااندا اكينيا.  2019كغا اطلق عاك   عاالسنغال اعالاي  اعرردم لن انيالهوظلة ا 
 

احدات ا عغال الاائلية ا ناظهتا. النبغي ااعرتاف كرلا  ن جججاماوالبما عا لقوك النسجججام عن ا جججراب اع جججاظلد ا -13
 جججبالم عن املبلئها. احتراج احدات ا عغال الاائلية للا  ا   فيها الوحدات كو ججج ها املطالم للنغو ل جججغ   ا ابجججب اعاي جججية

ات عسججججججججججاعدم خلدعات اليت لقدعها ال ججججججججججباكات ك  القطاع  الااك ااخلاص اا حاصججججججججججنات ا عغال اا آليا  ل ججججججججججبهنعم 
ا عغال ال ظاعية النا جاة. الرغث  الدعم اعطلوب  لاام يف عسجاعدم النسجام انألبما  ا الثغبم يف ا جول النسجام  ا الردظلب 

االو جججول  ا الدعم اعاع اال ين ل جججبام اعادات  عاالررول  ا  جججبكات ظمسية  عا ا اخلدعات  يف جمال   جججداظ ال جججهانات
اع اظلد   لثقي   يفاعساعدم   علت  فوكثب ملدظمال باب الااعلون يف احدات ا عغال الاائلية   اعااباة.  االو ول  ا عوان الر

 ت.ركنولو يا اعالوعات ااال ااعن الناحية اعالية اعا لرالق ك الر اظلة
  

 
12  -http://documents.worldbank.org/curated/en/820851467992505410/pdf/1021142023 -WB Gender strategy 2016

Strategy.pdf-Gender-WBG-PUBLIC-REVISED 

http://documents.worldbank.org/curated/en/820851467992505410/pdf/102114-REVISED-PUBLIC-WBG-Gender-Strategy.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/820851467992505410/pdf/102114-REVISED-PUBLIC-WBG-Gender-Strategy.pdf
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 التكنولوجيا واالبتكارات الرقمية لتسريع عصرنة النظم الغذائية املستدامة -رابًعا

لوف ب الركنولو يا اااكركاظات البملغية آلية عهغة لرر ي  ال جججججججججججججباب علت ااصجججججججججججججطال  ك جججججججججججججك  اك  يف نألم  -14
ا عن عجدك لنجاابججججججججججججججق ا وجذلجة ال ظاعيجة. فج ن اعرغجان لكنولو يجات اعالوعجات ااال جججججججججججججججاات ا نعجا هجا حول الاجامل ملجد حجد  

 جججججانظ  دلدم للد   اابجججججاعدا يف  جججججون اعواظن. احسججججج نا لوفري اخلدعات اال دا ع  عاعن لكالي  اعااعالت عاعالوعات
ااعرباظه ع ججدظما   عالرغرد لكنولو يات اعالوعات ااال ججاات للقدظم علت لغيري نألبم ال ججباب  ا القطا  ال ظاعي الااك

   اكيما اعثغبما ل بص الاغ . 
 

ظ يف النألم ال ظاعية االغذائية. الوفب ااكركا لررقيقالذا عن الضجججباظم مبكان ااابجججر انم عن الركنولو يات البملغية  -15
ا هائلة إلنعاج اعنر   ا  ا اعدم ال عنية للاغليات  عاكركاظات البملغيةل وعةدفاع  وذلة ال ظاعيةانألم  يف البملغنة فب ججججججم

اكل رهاع ااعسجامهة يف  ونم اعنر ات الغذائية اابجالعرهاع اللراع ليسجري الألباف للقياك كق  م نوعية  ا ا عاك. اعن  جون 
 لةع ان لسه   احللول اعبركبم.   هاالو ول  ا احدث اعااظف الالغية ااعالوعات اكياانت البروث ااعالها  ونم اا د

 البياانت.  ااتحةنبغي نعم ذلا كواابطة ابياابات عؤابسية ااطنية اناليةع اال
 

فالت ابججججبي  اعثالع لسججججات اعنألغة  ا  ن ججججام انألاك  لكولو ي لالكركاظ البملغيا  غد ك    ام ا عم اعرردم   -16
الرردًيت  اجلع ججججرتكة عبركبم لا لرو جججج   ا حلوللااجملرغد اعد ع  االباحث اظاان اع ججججاظلد ال ججججباب االقطاعات الااعة  

ا اابجرقطاب اعبركبلن ال جباب  الااعية يف ملطا  ا وذلة اال ظاعة. الرضجغن ا ن جطة يف  طاظ هذا النألاك اإللكولو ي فب جم
ااابججججججججججررداث لطبيقات علت اجلوال اعلت الولبع ااابججججججججججرخداك الذكام اا ججججججججججطناعي  ع    لطولب  دعات ظملغية عبركبم

 .االلوواظلرغاتالس الت اعغلقة الكنولو يا ابلسلة 
 

يف  جياوة اابجرتالي ياهتا الوطنية البملغية لل ظاعة   اللرااان عد ااحتان الداع لالل جاات  البلدان ةاعنألغ سجاعدال -17
ع السجججججججاعد اعنألغة حاليما كلداانم عدم  .ل ظاعة اا وذلةا ة لرنغية ملطاعيالوطني  اابجججججججرتالي ياهتا    نعاج احللول البملغية يف   

 لقطا  ال ظاعي.ايف لطولب اابرتالي يرها الوطنية لل ظاعة البملغيةع عن ا   حتقيق حتو ل  مبا ل غ  كنن االني بع
 

اهي عسجججججججرادم   2018-2017املد  ب كت اعنألغة الادلد عن احللول االذكيةا يف ظااندا االسجججججججنغال  الل ال رتم  -18
 Cure and Feed Your“  لطبيق 1الركباظهجججا هجججذا الاجججاك يف كلجججدان ا بل عثججج  لهوظلجججة لن انيجججا اعررجججدم مبجججا يف ذلجججا: 

Livestock”   عباض احليوانيجة ااابججججججججججججججرتالي يجات عل  احليواانت؛ الجذي لقجدك عالوعجات للوملجت احلقيقي عن عكجافرجة ا
الذي  غد عالوعات عن الروملاات اعنا ية ااجلدال ال عين للغرا جججججي     ”Weather and Crop Calendar“الطبيق  2ا

للو جججججج  ك  اعنر   االر اظ ااعسججججججرهلك  عن ا   ليسججججججري الر اظم   ”Agri-Market Place“  الطبيق3اانألم اإلنذاظ؛ 
 الذي لوفب عالوعات عن اابرهالف ا طاغة اعغذلة. ”E-Nutrifood“  الطبيق 4االلو ول  ا اعد الت؛ 

 
 لالل اات  اااحتان الداعاعنألغة ال رة الااعية    ا عم اعرردم للرتكية االالم االثقافة عد عنألغةاعنألغة   الاغ  -19
علت الر اك ابججياابججي   ال انع القوك .  ا2.0ا الراكد اابججرتالي ية االني ب Smart Villagesا  االقبل الذكيةاع ججبا   نعم يف 

ررس   ونم حيام السكان ع  اابرخداك ك حكوعة لهوظلة الني ب االوكالة الوطنية جملرغد اعالوعاتعن ملب   ملوي اااصد  
  لرنغية البملغية البل ية يف البالن.ل ااعالوعات ااال اات الطبيقها نعغم حلول لكنولو يا 
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اخلبل ية يف افبلقيا القدك اإلنذاظ اعبكب  احل جججججججججججججدالذي لب جججججججججججججد نانم   FAMEWSاعنألغة لطبيق   ب كت املد -20
 اهو  اه  لركباظ لطبيقه يف كلدان ا بل  نويب ال ربام الك ل. عاااابر اكة القييم اعخاطب يف عدو قب ا اعبيا

 
الن ججط اعنألغة حاليما يف اابججرك ججاف اابججرخداك الاقون الذكية لسججلسججلة السجج الت اعغلقة اخلا ججة كسججلسججلة مليغة  -21

هوك علت اصججججججججججد نظاابججججججججججة  دال ااملرتا، إلثبات  ججججججججججرة اع  ا  ججججججججججهب القليلة اعاصججججججججججية لاغ  عنذهي ا   ؛الكاكاا يف واان
جمرغد مماظابجججة  يف ال رتم ا  ريم نا ليما ن ابجججلسجججلة مليغة الكاكاا الاباة اعواظن عن ا   اعبانظم. ااطلقت اعنألغة  عا يف

 اعغلقة. الس الت لسالاب  
 

ا 2020لدعوم اعقبلة ل انع  اافق ل لرالقالإلصججججججججججججافة  ا ذلاع عقدت اعنألغة  ججججججججججججباكة عد  اعاة ااونينغن  -22
.ا الهدف ااملرتا،  ا اصججد النقا  ةكة نالية ك  عباك  ااكركاظ ا اظاكية اا فبلقيا : كنام  ججب ICT-58-2020ابججيغا ا اا

 علت احلباف عن ا    طالق الانان للقدظات ااكركاظلة حتقيقما للررول البملغي لقطا  ا وذلة ال ظاعية ا فبلقي. 
 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة كعوامل حمركة للنظم الغذائية املستدامة -ًساخام

حققجت الرطوظات يف النألم الغجذائيجة الاجدلجد عن النرجائ  اإل جاكيجة علت عجدل الاقون الثالثجة اعجاصججججججججججججججيجة يف اإلملليم  -23
. ف ن ااظل ا  احلان يف الطلب اعن ع علت يابجججيغا للغؤابجججسجججات ال جججغريم ااعروابجججطة الااعلة يف القطا  الغذائي اإلملليغ اا

ا ل جججبكات ا وذلة ال جججغريم البل ية مباا وذلة الطا  ة ااع جججن اةع   ي لسجججاهم يف حتول ك  ل جججغ  اعناطق احلضجججبلةع لول د فب جججم
 ظل ي اكثب مشوام.

 
هي ا  عع رتلة املبلبةا عن اع اظع  ال قبام   هات الار  عؤابسات ا عغال ال ظاعية ال غريم ااعروابطة يف البل  -24

ا راب   ابفل  كغااعرناعي يف اعدن.   اعسرهلك   اك  طلب   احمللي اعنر  لوفب  سوظما هاعة علت عسرول السوق ك   
لوفري جمغوعة عنوعة عن اعنر ات اعغذلة كسجججججججاب عقبول  ما ذااق االاانات الغذائية احمللية اكوابجججججججاه هذه ا عغال ال ظاعية

ا لقدل فبص الاغ  لل جججججججباب عا لسجججججججغد  م للبقام علت عقبكة عن ال جججججججبكة الاائلية البل ية كدام عن   ليما. اميكنها الضجججججججم
ة عو ونم اابججط ا  بم اا الن ا،  ا اعدن اعكرألة للسججكان. اح  لكون عؤابججسججات ا عغال ال ظاعية ال ججغريم ااعروابججط

 ا بلة كالطاملة ااعياه االبنية الرررية. البافق اعاجملرغاات البل ية فهي لولد كذلا طلبما علت ااابرثغاظ يف 
 

اعلت البوم عن الداظ احملوظي الذي لؤنله عؤابججسججات ا عغال ال ظاعية ال ججغريم ااعروابججطةع عن اعاباف عاعة ان  -25
. فالت ابججججججججبي  اعثالع لدفد للا ريم  ككثري عن للا اليت لوا هها ال ججججججججبكات الكباعؤابججججججججسججججججججات ال ججججججججغريم لوا ه مليونما اك

كبريم اعؤابجججججسجججججات لكل ة اعلت نسجججججبيما كسجججججبب البياة الضجججججاي ة لألعغال مما لدفاه ال جججججبكات الكبريم. افيغا ان ال جججججبكات ال
مل لكن للا القوان  حسججنة الر ججغيم فقد  افضجج  يهي ما اابججريااب الركالي  اعبلبطة لاعرثال للوائد االقوان ع  ذا لكون

 لسرري  عباما علت كاه  ال بكات ال غريم. 
 

 ااكركاظات الركنولو ية لطولب ان جبايق لللرغولالت السجهلة اعنال ااعبنة  ةاع جانظ اعوثومل  مللةالب   البروث ان  -26
طاغة عوعونة اعغذلة. ال ري عسو، ال بكات اليت  بلها ن ا ابواق أبل ا  كي  ذائية  غاليت حتراج  ليها ال بكات ال  االرسولقية

البنا الداع  ا ان الو جول  ا الرغول  هو القيد ا ك  الذي لوا هه عؤابجسجات ا عغال ال ظاعية ال جغريم ااعروابجطة يف 
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وري البمسية لل ججججبكات النا ججججاة    الملر ججججانات النا ججججاة. املد لطب، عسججججولة الو ججججول هذه ع ججججكلةم لجمال ا وذلة ااع ججججبالت  
لألعغال ال ظاعية اليت لدلبها يف اولب ا حيان  ججباب اا نسججام ل رقبان  ا صججغاانت ع ججبفية اااثئق ظمسية اوريها. الذا 

ملولة كياة صججججججججغان حواظ عاكب للقطاعاتع ا ظابججججججججام  علت بركبم. اميكن للقطا  الااك ان لاغ  اع بامات اإل  حتسجججججججج لنبغي 
متك ن ا عغال الر اظلة عن  الل ابجججججياابجججججات ااابجججججرتالي يات عالية املانونية ااطنية ا ل احم عؤابجججججسجججججات ا عغال ال ظاعية 
ال جججججججججغريم ااعروابجججججججججطة. ايف الوملت عينهع كوابجججججججججد اجلهات الدالية ل ججججججججج يد/لا ل  اعناكب اعانية كرقاابجججججججججم الر اظب اافضججججججججج  

ع اا ابججججيغا ك ججججون اكركاظات كال ظاعة اإللكرتانية الكنولو يات ابججججلسججججلة يةاعغاظابججججات ا ابججججدام اع ججججوظم ال نية االسججججياابججججال
 13الس الت اعغلقة اليت كواباها كنام الثقة ك  اجلهات ال اعلة يف النألاك الغذائي.

 
لرغول  اعخرلط هو ا كثب فاالية ك  للا النه   ذ لسججرخدك ا ان ع البدايف ل الد ااابججراانة للنه  اعبركبم   ن  ا  -27

القطا  اخلاص علت ااابججججججججججرثغاظ ابججججججججججايما  ا حتقيق عائدات ياظلة عادلة رسججججججججججب اعخاطبع  لرر ي مبو به ا عوال الااعة  
الرغول . اللنسجججبة  ا عؤابجججسجججات ا عغال ال ظاعية ال جججغريم ااعروابجججطة  ثغبات لسجججدااجلغد ك  هذه ا نوا  عن ظال اعال 

ا عوال ال جججججخ جججججية   جججججرااا اا للا اليت لاون  ا واابجججججطة غلياله كاليت لقونها  جججججباب ك جججججك   اصع لبدا عاألغها ع
الادلد عن عؤابججججججسججججججات ا عغال ال ظاعية   ىنا ججججججدملائهم اا املبلئهم. انألبما  ا لاذظ احل ججججججول علت الرغول  عن البنوفع ل

  رغول  ابه  اعنال.العا مل لروفب  بقت  وه عراثب اال غريم ااعروابطة اا ل
 

اابججججججججججججججالعجة  عاللغنألغجة اتظل  طولج  عن الاغج  عد  ججججججججججججججبكجات ا وجذلجة ال ظاعيجة يف جمجاات الركنولو يجات الغجذائيجة -28
سجججججججججالابججججججججج  القيغة ال ظاعية. اعن ك  ا عثلة عن لا وذلة االرغول  الطولب اع جججججججججاظلد الر اظلةع عن  الل كبانجمها اعيدا  

يف عا  ن لطولب عؤابجججسجججات ا عغال ال ظاعية ال جججغريم ع نألم الغذائيةلل اعاقد رطولبال  ااجلاحدث عبانظات اعنألغة اليت ل
ااعروابطةع كدعم عن حكوعة اليالن: اصد  طاظ لررلي  احريا ات للا اعؤابسات عن السياابات عن ا هة نألب النألم  

عن  ججججغاظ اع اظع   النرائ  ملد كي نت عسججججائ  لرالق للاغالة االرغذلة االرغول  االلو سججججرياتع اال ججججبام  نالغذائيةع حيث 
 اكينيا االسنغال.  اعرردم لن انيا يف لهوظلة املد ملاعت اعنألغة كر بلب هذا النه  يف ملطا  ا ظ    .االسالعة الغذائية

 
اكلغ عغ  اعنألغة يف نعم ظًينم اع جججججججاظلد ال ظاعية ذظاله عد ن جججججججب عطبو  عن اظًينم اع جججججججاظلد ال ظاعية يف احنام  -29

ا انام  ظ ا ل جج يد ظًينم اع ججاظلد ال  افبلقياا لبعي   اعية كغسججاظ عهين ا ابججيغا للنسججام اال ججباب. ال ججك   هذا اعطبو  الضججم
لاليغية اعنر ما عابفيما يف كليات لدظلي ا عغالع اكباع  حاصجججججججنات لنأليم اع جججججججاظلد اعانية للراليم اابجججججججرنانما  ا حاات 

ا لو جيات للسجياابجات ك جون  ا   14البياة الرغكينية لبًينم اع جاظلد ال ظاعية.حقيقيةع فيغا لقدك الضجم املد ان جوت اعنألغة الضجم
كججت للغبم ا اا يف عالاي عن ا جج  ل جججججججججججججج يد الرو ججه  ا ا عغججال الر ججاظلججة اليت  ب   اعججداظل ا عغججال ال ظاعيججةاعبججانظم 

ع اني اخلدعات    اعلت عنه  نظاابجججي اع جججغغم  لقوكا رباظًيم للرالم   اابجججلولم اا ابجججواق يف ملطا  ال ظاعة. امتث  للا اعداظل 
 عبرة.ااابر اظلة ااعنر   البل ي  عن ا   ليسري اانرقال حنو مماظابة ال ظاعة كر اظم 

  

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

food system that is sustainable and promotes healthy diets. Brief prepared for the T20 Taskforce on Food Security and 
Sustainable Agriculture. 

14  .pdfhttp://www.fao.org/3/ca4671en/CA4671EN.  
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يف اإلملليم ا فبلقي  ا  Making Markets Matterكغججا انل لاججاان اعنألغججة عد  ججاعاججة كوظنيجج  حتججت عنوان  -30
اللرااان عد عاهد  الردظلب الرن يذي.  ججججججججججباف اعؤابججججججججججسججججججججججات ال ظاعية ال ججججججججججغريم يف ال انع  اعيدا  للغنألغة ع  للقيها 

Smurfit Business School  ا الردظلب الرن يذي الذي لسججه   الراكد جلاعاة نكلن   احلواظ ك ججون لطولب  ب كت اعنألغة الضججم
صجغن ابجياق اخلطط الوطنية لالابجرثغاظ يف جمال اذلا النألم الغذائية اعسجرداعة للقانم ا فاظملة يف القطاع  الااك ااخلاصع  

 بانظم ال انع  ال اع  للرنغية ال ظاعية يف افبلقيا.ع ال ظاعة
 

 إجراءات االستفادة من التمويالت املبتكرة للقطاع اخلاص -اسادسً 
(AgriInvest  مسرنع تنمية الزراعة والصناعات الزراعينة واالبتكارو [3ADI ]) 

ا وذلة اال ظاعة اعسججرداعة اابججب  عاي ججة النال ا ناظم اعواظن عسججائ    2030لناالت  طة الرنغية اعسججرداعة لااك   -31
كليع عن ا ج   حيجام اع ججججججججججججججهجد البل ي احتقيق النغو ال ججججججججججججججاعج  للبلجدان اح   الرغيري اإل جايب. امبجا ان الطبيايجة عن عنألوظ  

لججدلهججا ملججدظات للنغو اكثب عن القطججاعججات ا  بلع  ذ  هججات القطججا  ال ظاعي لوا ججه ع لججدما عن الررججدًيت يف عغليججاهتججاع ا 
ف ن ع جججججكلة الرغول  لطغت علت وريها عن للا الاقبات. الاغ  اعنألغة علت لا ل  ا جججججول اعسجججججر يدلن اعسجججججرهدف   ا 
 الرغول      حتسججج  ابجججب  اعاي جججة البل ية النغية ابجججلسجججلة مليغة القطا  ال ظاعي ع   ن جججام هياك  عناابجججبة للرر ي  الا ل 

ابججالابجج  القيغة ال ظاعيةع ا اتحة  يفملدظات ا ججراب اع ججلرة الا ل    ا اعخاطب ااا اإلناظم ا كثب فاالية للغخاطب   
 الرغول  للقطاعات ااجملغوعات احملباعة ااعسربادم عاليما.

 
للنسججججججججبة  ا  ي اإللبانات اعروملاةهالقيغة ال ظاعيةع ف ابججججججججالابجججججججج يف  علت ااابججججججججرثغاظ القطا  اخلاص   ا ن عا حي   -32

  ا ثيناعخاطب الاالية عغاظابجججججججججججة ا عغال يف القطا  ال ظاعي يف افبلقيا  غالبما عا لؤني اعخاطب اعر جججججججججججوظم ااناداك اليق . ف
القطا  اخلاص عن القياك لاابججرثغاظات عن بنما. الرضججغن للا اعخاطب الاائد اعنخ ا علت ااابججرثغاظ االو ججول احملدان 

 ذامع ا نرا ية ااظل ا  لكالي  اعااعالت ا اطب اإلنراج اعر جججلة للرااع  عد الادلد عن  جججغاظ اعنر  .  ا اعد الت اإل
اخلدعات اعالية  لوفبالااع  اعقبظ البئيسججججججججججي اابججججججججججرثغاظ القطا  اخلاص يف ا عغال الر اظلة ال ظاعية يف هذا السججججججججججياق هو  

 ناظم اعخاطب االركي  عاها. الكافية احسنة الر غيم اليت لسغد للقطا  اخلاص ا
 

 ا القطا  ال ظاعي الذي  اتفضججالم عن ذلاع اطلقت اعنألغة يف فرتم السججنر  ا  ريم كبانجم  جلذب ااابججرثغاظ  -33
ااابجججججججرثغاظات اعرسجججججججقة عد اهداف الرنغية   AgriInvestلسجججججججاهم كداظه يف لطولب النألم الغذائية اعسجججججججرداعة. الا   كبانع  

ن   -لاغ  يف ااملر ججان البل ي ل اد فب ججم يت لسججاهم يف النغو ااملر ججاني الول  اعسججرداعة ال ا ابججيغا للنسججام اال ججبابع احتسجج 
حاليماع لسجججاهم اعنألغة   AgriInvestابجججب  اعاي جججة الا    اعسجججااام ك  اجلنسججج  اخت ا ال قب. ايف البلدان اليت لطب ق فيها  

ااابجججججججرثغاظات اخلا جججججججة يف جمال ا وذلة اال ظاعةع عسجججججججر يدم عن ملدظهتا اجلاعاة ا جججججججبكاهتا الااعية  ل ججججججج يدا جججججججبكا ها يف  
اخلطو  الرو يهية : ا عثلة عن هذا الاغ  اعاياظي  ال ججججججججججغ اعابفرها لاابججججججججججرثغاظ يف ال ظاعة اعغلها يف اصججججججججججد اعاالري. 

ع الو يهات يف ابججججياق ا عن الغذائي الوطين  كغة اعسججججؤالة حليا م ا ظاصججججي اع ججججالد ا مساف االغالتالطوعية ك ججججون احلو 
لب ججججججيد ابججججججالابجججججج  اإلعدان ال ظاعي اع ججججججرتكة ك  عنألغة الرااان االرنغية يف اعيدان ااملر ججججججاني اعنألغة ا وذلة اال ظاعةع 

ب جججججيد  ن جججججطة اانراج السجججججغكيع ااعبان  الرو يهية لرطولب  نة السجججججلوف الاعبان  ااابجججججرثغاظات ال ظاعية اعسجججججؤالةع اعدا  
 ابالاب  القيغة الغذائية.

  

https://www.marketmattersinc.org/
https://www.marketmattersinc.org/wp-content/themes/mminc2015/i/MMM-EA_Report-brief.pdf
https://www.smurfitschool.ie/
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سججلسججلة القيغةع فيغا ابججيبين الثقة لعن  هات فاعلة عاعة ا ا ججة   يت لرول اعنردًيت ال  AgriInvestاابججيا     -34
ذائي عن  الل اابججائ  الرغول  الضججما ك  ا طباف ا د حلوا علت  ججايد السججياابججات لروفري اابججرثغاظات يف القطا  الغ

القيغةع الا   اعغاظابجات الر اظلة  ابجلسجلةاعخرلطة. اابجيسجه  ال انع  الضجما الرداكري الر اظلة ك  ا جراب اع جلرة يف 
احكوعة يف عدن عن البلدان كدعم عن ااحتان ا اظايب   AgriInvestاعسجججججججرداعة املر جججججججانًيم اا رغاعيما اكيايما. املد ُاطلق 

اإللطاليةع عد ل ججججغيم ع ججججاظلد يبلبية حاليما يف انغوا اكوظكينا فاابججججو ا ثيوكيا ا ابججججواليين اوينيا اكينيا االني ب ة  اجلغهوظل
 اااوندا ا عباكوي.

 
اعنألغة   ا وذلة اال ظاعة عنألغة الذي لقونهاعا كبانع  اعسجججججججججججب   لنغية ال ظاعة اال جججججججججججناعات ال ظاعي ة اااكركاظا   -35

ع  نع  ملجدظات اجلهجات احملليجة االوطنيجة ااإلملليغيجة االاجاعيجة   AgrInvestفيا   كبانع   عا عم اعررجدم للرنغيجة ال ججججججججججججججنجاعيجة
 ااعساعدم ال نيةع اليسري البااكط احواظ السياابات الا ل  ااابرثغاظ.علت  ايد حتلي  ابلسلة القيغة الغذائيةع 

 
 االستدامة البيئية على امتداد سالسل القيمة الغذائية -سابًعا

اابجرخداك اُس  لنغية ابجالابج  القيغة الغذائية اعسجرداعةا خل ا ال قب فب جما ظائاة احتدًيت عهيبة يف الوملت  لوف ب -36
عينه. ف ن هذا النه  لسجججججججرو ب س ما للنألم عن ا   حتدلد اع جججججججاك  ا ابجججججججاابجججججججيةع ال كريما عبركبما إل ان احللول ال االة 

. الكن عن الناحية الاغلية ملد لؤني ابججججججوم فهم طبياره اثبما علروظما حُتدثال اع  اليت ة لرن يذ اا ججججججباكات ل ججججججاظكية  اع
 اا وري عسرداك.  دانما ع اظلد ابلسلة القيغة  ثري  ا ا اباابية كسهولة  ا 

 
 وذج اعغاظابججججججات لضججججججغان لوفري كغيات كافية عن الغذام اعوعونع عد عباعام لغري اعنا     يفالرطلب ا عب حتو ا -37

  عد الألباف اعرغريمع لرو ب البرجث يف لداعيجات  ركي  كي لاعد حتو ل نألم اإلنرجاج الغجذائي ل  روثريات البيايجة.ااحلد عن ال
ثلت عااجلة اعخاطب احملرغلة. اعن ملبي  اعسججامهة يف اجلهون الااعية لياه احلد  اعسججب  الذلا علت السججالعة الغذائيةع القييم 
ونها ال املية ا عم اعرردم اإلطاظلة ك ججججججججججججون لغري اعنا ع الاابججججججججججججرنان  ا الاغ  القدل عن لغري اعنا  االركي  عاه اليت لق

لقطاعات ال ظاعيةع اصججججججات اعنألغة اابججججججرتالي ية عؤابججججججسججججججية ك ججججججون لغري يف االاهد للغنألغة يف عااجلة حتدًيت لغري اعنا  
يف حتقيق اهداف الرنغية اعسجرداعة ا  جو جما  ااابجرتالي يةك جك  افضج . السجاهم هذه  يف هذا اجملالرسجيري عغلها  لاعنا  

 .13اعقا د الراكاة للهدف 
 

اهي ل ججججججججججججججغ  انام القيال اعسججججججججججججججبق لروا ن   عكغا انر ت اعنألغة اناات لربيان اثب ا ن ججججججججججججججطة ال ظاعية يف البياة -38
 جججاب لدل اعنألغةع اا دف  بل اكركاظ انام القيال اعسجججبق لروا ن الكبكون ك جججوظم ع جججرتكة ك  ثالث املد  15الكبكون.

عنها لقدل لقدلبات عسجبقة لروثري ال اع  ااع جاظلد االسجياابجات اإل ائية لل ظاعة ااحلبا ة اوريها عن القطاعات اعسجرخدعة 
 لألظاصيع يف انباااثت وا ات الدفياة الوا ن الكبكون.

  

 
15  ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf-http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT_User_Manual_Final_Draft_v01.pdf


ARC/20/7 12 

 الرسائل الرئيسية -اثمًنا
اااابجر انم عن ال بص النالة عن الرطوظات يف النألم  ععلت امهية ظفد الرردًيت للرنغيةا اابجا  الدالية ن  جد  ل -39

  بل  املد الغذائية.البئيسججججججججية اليت ابججججججججرؤثب يف النألم   بكةاحمل الاواع  عنعاعل   اعنا  النغو السججججججججكا  الغري   لاد  الغذائية. ا 
ع اان  2050قية نان ال جججججججربام الك ل ان لرضجججججججاع  رلول انه عن اعروملد لادن ابجججججججكان البلدان ا فبلعلت الروكيد عباظما 

ا ل ًينم  اعدن هي اليت ابججججججججججججججرسججججججججججججججروعب عاألم هذه ال ًينم. اعن  ججججججججججججججون ذلا ان لبفد الطلب علت ا وذلة الوفب فب ججججججججججججججم
 ااابرثغاظات يف ابالاب  القيغة لألوذلة ال ظاعية. 

 
باب الااطل  عن الاغ ع عن نسجججججججججام اظ الع اعدانها الكبريم عن ال ججججججججج ت  فبلقيا ان لسجججججججججر يد عن ملدظا النبغي -40

لدفد الررول ال ظاعي. اعن  ججججون لا ل  الردظلب ال ين لل ججججباب ان لا   ع ججججاظكرهم يف النألم الغذائية  اعواهبهم ااندفاعهم  
اعسججججججرداعة اليت ابججججججرسججججججاهم كداظها يف  ًينم اعدا ي  البل ية ااابججججججررداث الوظائ  اعسججججججرقبم. الو ججججججت كرد الت عركي ة 

ل عسرداك للنألم الغذائية. اابيضغن ذلا    حتو   ق اكافع  كنام علت حتلي  ا رغاعي املر اني عاغ    غغتبمع اعبرك
 ان لؤني نألم ا وذلة ال ظاعية ناظما  وظًيم يف القضام علت ال قب احتقيق اهداف الرنغية اعسرداعة ااهداف عااكو.

 
ا ابجججججججججججي    ض ا عن الغذائي االرغذلة كطبلقة ا لقو   وفب ل ا الار  النألم الغذائية عسجججججججججججرداعةم يف حال كانت  جججججججججججاعلة   - 41

ااملر جانلة ااا رغاعية االبياية لأل يال اعقبلة. الرضجغن النألم الغذائية جمغوعة كاعلة عن اجلهات ال اعلة اا ن جطة اعرتاكطة  
  ة نالية ااابججججججد. اللراعع لنبغي جلهون حتسجججججج  نرائ  النألم الغذائية ان ل ججججججغ  جمغوع ذ صججججججغن هياك   لية ااطنية ا اليت لن   

لاغلون علت اعسججججرول احمللي االوطين االداع. الرضججججغن ذلا  ججججباكات   عرادنم   ملطاعات   يف ااابججججاة عن ا ججججراب اع ججججلرة 
البروث اااكركاظات   ع ف ن  ة  ا ذلا الإلصججاف ملولة ك  القطاع  الااك ااخلاص علت اعردان ابججالابجج  مليغة ا وذلة ال ظاعية.  

 عواع  حيولة لنبغي نعغها علت اعسروًيت كافة.    هي  سالاب  القيغة الغذائية اعسرداعةع ل ا  ان ابب  عبركبم 
 

 خب ا ا وم البملغيةع آلية هاعة لرر ي  ع اظكة ال باب يف نألم  الركنولو يا اااكركاظات البملغيةع ع روكةم   وف بال -42
ا لكجالي  اعالوعجات  ن اعرغجان لكنولو يجات اعالوعجات ااال جججججججججججججججاات ا نعجا هجا ع  الاجامل ملجد     فج ا وجذلجة ال ظاعيجة. 

ب مبي م عقاظنة يف احسج ن لوفري اخلدعاتع اال د ع جانظ  دلدم للد   اابجاعد يف  جون اعواظن. الرغرد ال جبا  عااعااعالت
هذه اجملاات. اكوابد الوابائ  اعبركبم للركنولو يات احملسنة االو ول  ا الرغول  ان لا  ا ااابرثغاظ ال اع  يف ابالاب  

  الاقبات الك ل يف النألم الغذائيةع كال املد ااعهدظ عن ا وذلة االسالعة الغذائية. القيغة الغذائيةع احيال  
 

نألم وذائية  ججاعلة اك ومم. اعن     اعالوعات  لناابججقالرغرد الركنولو يات البملغية للقدظم علت عااجلة عدك  -43
 ججججججون الركنولو يات البملغية االنه  اعبركبم لل ظاعة ان يا   ججججججغاظ اعنر   اكثب لنافسججججججيةع اا ابججججججيغا يف البلدان اعردنية 

اجمللي البملغي الداع لألوذلة اال ظاعة الذي     ذا ملاكغية. اابيكون هذا ممكنما  الد   اليت ا ل ال  ل  البكب يف جمال الرن
اجلهون ع جاظكة افضج   كرنأليمابجيقدك لو جيات عنأل غة ااابجرتالي ية يف جمال السجياابجات ك جون ظملغنة ملطا  ا وذلة اال ظاعةع  

 اعغاظاباتع احي   الر اع  ك  البلدان اا راب اع لرة ا  بلن. 
 

ان اجلهجات ال جاعلجة يف القطجا  ال ظاعي لوا جه ع لجدما عن الررجدًيت يف عغليجاهتجاع انهيجا عن اعرالكهجا ملجدظات امبجا   -44
كثب ع    النبغي ااهرغاك اا عن عالقطاعات ا  بلع لطغت ع جججججكلة الرغول  علت وريها عن للا الاقبات  ل وقللنغو 

 دظات ا جججراب اع جججلرة االرتال  خل ا اعخاطب ااا  ناظم اعخاطبالرتال  للهياك  الرر ي لة اعناابجججبة ااعبركبمع الا ل  مل
 ا كثب فاالية  يف ابالاب  القيغة ال ظاعيةع      اتحة الرغول  ل احل القطاعات ااجملغوعات احملباعة ااعسربادم عاليما.


