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 الغاابت جلنة
 والعشرون اخلامسةالدورة 

 2020 تشرين األول/أكتوبر 9 - 5

 حتويل النظم الغذائية ومؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية
 

 موجز 
 النظم الغذائية يف ل حتو   إحداث تقدمه منظمة األغذية والزراعة من أجلللدعم الذي  اموجز   اتعرض هذه الوثيقة وصف  

 صالهتاتوجيهات االسرتاتيجية للمنظمة و العرض ، وت19-وجائحة كوفيد 2030يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
النظم  بشأنمم املتحدة مؤمتر قمة األمني العام لألاملؤدية إىل العملية  معلومات عنأيض ا وتعطي  ابلغاابت واألشجار.

 ومسامهات املنظمة ذات الصلة. 2021الغذائية لعام 

 الغاابت جلنة قرتح اختاذها من جانباملاإلجراءات 
 :القيام مبا يلي اللجنة مدعوة إىلإن 

 القيام ما خيص اختاذ اإلجراءات و  األعضاء يف األمهية البالغة للدعم الذي تقدمه املنظمة إىل على تأكيدال
وعلى احلاجة ، يف نظم غذائية أكثر استدامة الزراعيةجة ااحلر و الستثمارات حنو حتقيق اإلدماج املنهجي للغاابت اب

 ؛19-ري حتويل يف ضوء جائحة كوفيدياملاسة اإلضافية إلحداث تغ
 الغذائية مهلدعم األعضاء يف إحداث حتو ل يف نظم اوتنسيق   أكثر منهجية   اأبمهية أن تعتمد املنظمة هنج  قرار اإل 

 ؛2030عام  من أجل تسريع عجلة التقدم حنو حتقيق خطة
  على سبيل الذكر ال ، 2021يف عام  ابلدور الذي تؤديه املنظمة يف دعم العملية التحضريية ملؤمتر القمةاإلقرار

الغذائية ، وتيسري احلوار، وتنمية قدرات أصحاب املصلحة يف النظم والسياسات احلصر، قيادة مسار عمل املعرفة
من أجل حتديد مبادرات منسقة وتصميمها واالرتقاء هبا لتحفيز إحداث حتو ل جمٍد يف النظم الغذائية، مبا 

 يتناسب والسياقات احمللية؛

  مألعضاء يف جهودهاتقدمي توجيهات بشأن فرص تعظيم أثر مؤمتر القمة والطريقة اليت ميكن أن تدعم هبا املنظمة 
 اإلمنائية بعد مؤمتر القمة.
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 املقدمة -أّوًل 
 ل النظم الغذائية إىل زايدة الوعي ابلدور الرئيستتتتتتتتتتتتتتي الذي ميكن لتحو  للتنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة  2030أد ت خطة عام  -1

ابلرتابط املوجود بني أهدان التنمية  ا. واعرتاف  لتستتتتتريع التقدم يف تنفيذ أهدان التنمية املستتتتتتدامة أن يؤديه، ابعتباره مدخال  
 ، ستتتتتتتتتتتتوء التغذيةمجيع أشتتتتتتتتتتتتكال اجلوع و  على عمل األعضتتتتتتتتتتتتاء على القضتتتتتتتتتتتتاءيأن  2030تتطلب خطة عام املستتتتتتتتتتتتتدامة، 

وتعاجل وخدماهتا فيما تستتتتتتتتحدث فرص النمو والعمل املطلوبة الستتتتتتتتاصتتتتتتتال الفقر وإدامة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية 
 .ية النامجة عن تغري املناخالضغوطات املتنام

 
بطريقتني. فهي ابلغة األمهية من أجل ختزين  ةيف الزراعة والنظم الغذائي امهم   اتؤدي الغاابت واألشتتتتتتتتتتتتتتجار دور  و  -2

 امستتتبق   ابشتتتكل متزايد شتتترط  وقد أصتتتبح  على املستتتتويني احمللي واإلقليمي، ستتتواء  على حد ٍ م املناخ واملياه يالكربون وتنظ
وتدعم اخلدمات األخرى اإلنتاج الزراعي واحليواين والستتتمكي، مبا يف ذل   الغذائية املستتتتدامة يف املستتتتقبل.للنظم  اأستتتاستتتي  

ا والغاابت واألشتتتتتتجار مهمة احلماية من تعرية الرتبة ودورة املغذايت ومكافحة اآلفات والتلقيح.  ابلنستتتتتتبة إىل األمنا  أيضتتتتتت 
 نظم الغذائية. ويتضتتتتتتمن ذل  توفري الال يتجزأ من  اواحلضتتتتتترية بوصتتتتتتفها جزء  الغذائية ملاليني األشتتتتتتخاص يف املناطق الريفية 

الوقود و  (3)؛ الدخل املتأيت من منتجات الغاابت وخدماهتاو  (2)؛ والفيتامينات واملعادنالستتتتتتتتتتتتتعرات احلرارية وال وتني  (1)
 أبمان.اخلشيب من أجل الطهي، الذي يتيح ملليارات األشخاص أن أيكلوا ويشربوا املاء 

 
 : وما فتئ أصتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتلحة يف النظم الغذائية ادثون تغيريات من أجل حتستتتتتتتتتتتتني استتتتتتتتتتتتتدامة النظم الغذائية -3
 بتتديلتتة من أجتتل احلتتد من اآلير اخلتتارجيتتة من قبيتتل إزالتتة الغتتاابت  إنتتتاج يعكف املنتجون على جتريتتب تكنولوجيتتات (1)

املناخ، وتلوث املياه، وابلتايل احلد من آيرها على التنوع البيولوجي تغري تتستتتتتبب يف ، واالنبعايت اليت أو تدهور األراضتتتتتي
وإعادة  كثر استتتتتتتتتدامةأعلى إجياد مصتتتتتتتتادر الذي يعمل  قطاع األغذيةو ( 2) ؛واملوارد الطبيعية، مبا يف ذل  الغاابت واملناخ

علومات أفضتتتتتل عن األغذية من احلصتتتتتول على مإىل الذين يستتتتتعون املستتتتتتهلكون ( و 3)تركيبة املنتجات واحلد من الفواقد؛ 
منتجات غذائية أكثر مراعاة للبياة وإىل احلد من املهدر من  إىل إاتحة، والدعوة أجل اتباع أمنا  غذائية أكثر صتتتتتتتتتتتتتتحة
 .األغذية والتعامل مع ذل  بشكل أفضل

 
لنظم  ااملدين دعم  ولكن املبادرات املستتتتتتتتتتتتتتتقلة العديدة اليت أخذت بزمامها احلكومات والقطاع اخلاص وا تمع  -4

اد   وهذا .النظمهذه املعقدة املتأصلة يف  قايضاتتفتقر إىل إطار مشرتك للتفاعالت والتبعيات وامل ،غذائية أكثر استدامة
من قدرة ا تمعات اليت هلا أولوايت خمتلفة واجتاهات خمتلفة وإمكاانت زراعية إيكولوجية ومؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية خمتلفة على حتديد 

 تنفيذها للوصول إىل نظم غذائية أكثر استدامةمسارات مناسبة و 

 
ا 19-ه  جائحة كوفيدوقد نب   -5 ا تمعات إىل أوجه ضتتتتتتتعف كبرية يف العديد من النظم الغذائية املعاصتتتتتتترة.  أيضتتتتتتت 

من  د  ، عندما تُغلق احلدود وُاح اوتتضمن أوجه الضعف هذه التحدايت اللوجستية يف سالسل القيمة الغذائية املرتابطة عاملي  
 ةاملؤقت ةلاعلى العم دواالعتما ،أبستتعار ميستتورة التكلفة وذات اجلودةوكذل  حتدايت الوصتتول إىل األغذية املأمونة  ؛احلركة

الصتتتتتحة العاملية اليت ابلنستتتتتبة إىل النظام الغذائي، واملخاطر املتزايدة امتداد على العاملني هؤالء املوظفني وهشتتتتتاشتتتتتة وضتتتتتع 
 استتتتتتتتتتتتتتتخدام األراضتتتتتتتتتتتتتتي يف البياات الغنية ابلتنوع األغذية، وال ستتتتتتتتتتتتتتيما تل  اليت تؤدي إىل تغري  بعض نظم إنتاج  طرحهات

 والقيوديف ستتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتل اإلمدادات الغذائية يف العا  الختالالت اوإن على العزل.  قدرة الطبيعة من تقل ل اليت البيولوجي
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 ودفع  حول العا .احمللية ضغط على كاهل ا تمعات املفروضة على األسواق غري الرمسية ويف اهلواء الطلق قد زادت من ال
ا ا للنظم الغذائية احمللية أو التقليدية وفرصتتت   افرصتتت  ذل  اتمل أن خيلق و ، اتوريد األغذية وتقدميها حملي  إىل ألشتتتخاص اب أيضتتت 

اوستتلط   الدخل.لتوليد ذات صتتلة  ختلفة على الصتتمود أمام الصتتدمات، ومجع  املغذائية النظم الالضتتوء على قدرة  أيضتت 
من املمكن أن  أيض اوأوضح  اجلائحة  إىل إصالح جذري.وما اتاج إىل حتسني وما اتاج  ما هو جمدٍ يف تناقض صارخ 

 لمجتمعات.لالتغري التحويل الكبري يف الطريقة اليت تعمل هبا النظم األساسية حتقيق 

 

 دعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة ال -اثنًيا
 من أجل إحداث حتّول يف النظم الغذائية

 
على أهنا حمرك أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي لتنمية  ةبتنمية النظم الغذائيمنذ وق  طويل يف العمل الذي تقوم به املنظمة، يُعرتن  -6

متميز للنظم  ظهور هنج ابرزت مؤخر  ومن الظواهر اليت . على الستتتواء الفين والستتتياستتتايت وتظهر يف العملاألغذية والزراعة، 
 ،استتتتتتتخدام األراضتتتتتتياستتتتتتتدامة و  ،واملصتتتتتتايد ،واحلراجة ،الزراعة، مثل بني اجلوانب املختلفة من عمل املنظمةيربط الغذائية 

 حتويل النظم الغذائية يف إطار أمشل.معاجلة وحتسني الوصول إىل االستثمار والتمويل، وأمهية  ،واحلد من الفقر

 
الدعم الذي  يفواالتستتاق  املواءمة عند وضتتع إطارها االستترتاتيجي، إىل ضتتمان حتقيق املزيد منتستتعى املنظمة، و  -7

لعجلة التنمية املستتتتتدامة، ا رئيستتتتي   ااالعرتان بتحو ل النظم الغذائية بوصتتتتفه حمرك  تزايد األعضتتتتاء من أجل إظهار  تقدمه إىل
 الغذائية. مرات املعقدة اليت تؤثر على نظمهفهم أفضل للخيا التوصل إىلاحلاجة إىل إظهار و 

 
ن، تدعم املنظمة، ستتتعي ا منها إىل و  -8 بلورة فهم مشتتترتك للنظم الغذائية املستتتتدامة واملستتتارات تستتتهيل االتستتتاق احملستتت 

وما فتا  املنظمة تعمل على توضيح مفهوم النظم الغذائية، على سبيل املثال عن  الالزمة لالنتقال إىل نظم أكثر استدامة.
 ودعمها، 2018الصتتتتتتتتتتتتادر عن املنظمة يف عام ، النظم الغذائية املستتتتتتتتتتتتتدامة: املفهوم واإلطارطريق إصتتتتتتتتتتتتدار موجزات مثل 

 علىلنظم الغذائية املستدامة اخلاص اببند اليق إدراج اإلقليمية، على سبيل املثال، عن طر داوالت اللجان الفنية واملؤمترات مل
ا تعكف املنظمة. و 2018 يف أكتوبر/تشتتترين األوللجنة الزراعة الستتتادستتتة والعشتتترين لدورة ال جدول أعمال على بناء  أيضتتت 

كتتدورة للتعل م   اتنميتتة القتتدرات ستتتتتتتتتتتتتتيتم إطالقتته قريبتت  قتتدرات املوظفني على اعتمتتاد هنج النظم الغتتذائيتتة من خالل برانمج ل
 .لكرتويناإل

 
ااملنظمة اضتتتتتتتتطلع  و  -9 ج كفيلة إبحداث حتو ل يف النظم الغذائية من خالل دعمها بدور قيادي يف حتديد هنُ  أيضتتتتتتتت 

(، ويف صياغة برانمج أتثري النظم الغذائية التابع One Planetالفين ل انمج النظم الغذائية املستدامة لشبكة كوكب واحد )
من خالل اخلطو  التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي بشتتتتتتتتتتأن النظم الغذائية والتغذية، ويف  وذل  ملرفق البياة العاملية،

يف  كذل   املنظمةكان  و  ملؤمتر قمة التغذية من أجل النمو. ااملشتتتتتتتتتتتتتاركة يف قيادة فريق مهام معين ابلنظم الغذائية حتضتتتتتتتتتتتتتري  
دخالت إىل زايدة االهتمام ابلطريقة اليت يتم هبا تصتتتتتتتتتتتميم التدع  و  اطليعة الفعاليات الرفيعة املستتتتتتتتتتتتوى اليت نظم  مؤخر  

ة العامة لألمم يواجلمع(، 2019و 2018املنتدى السياسي الرفيع املستوى )لعامي ة، ومن ضمنها وتنفيذها يف النظم الغذائي
 .رية بشأن تغري املناخوالدورة اخلامسة والعشرون ملؤمتر األطران يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطا، 2019املتحدة لعام 
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نة  -10 على  مستتتتتتتاعدة البلدانمن أجل  اتللبياانت والتحليالت وصتتتتتتتنع القرار وهناك حاجة ماستتتتتتتة إىل أدوات حمستتتتتتت 
. وحتديد العقبات احلرجة والثغرات يف جمال االستتتتتتثماراملعقدة،  املقايضتتتتتاتحتديد أولوايت نتائج النظم الغذائية، وتستتتتتوية 

وتدعم  ."بيد االعمل يد  "عاجلة هذه احلاجة عن طريق إنشتتتتتتتاء منصتتتتتتتة فنية لتبادل البياانت وحتليلها كجزء من مبادرة ويتم م
للمسارات البديلة إلحداث حتو ل يف النظم الغذائية،  اتبيد" التحليل القائم على السيناريو  املنصة الفنية ملبادرة "العمل يد  ا
بني ا موعات املختلطة البديلة من السياسات  املقايضاتلسبل الكفيلة ابحلد من تساعد أصحاب املصلحة على تقييم او 

 واالستثمارات.

 
ما خيص إحداث حتو ل  لدعم البلدان يف نطلق امعدة مبادرات حديثة توفر وضتتتتتتع هنج النظم الغذائية وقد أرشتتتتتتد  -11

 ابحلراجة ما يلي: بشكل خاصاملتصلة وتتضمن األمثلة على هذه املبادرات  الغذائية. هايف نظم
 

  الرامية إىل عكس اجتاه و على مستتتوى األمني العام لألمم املتحدة، اليت تشتتارك املنظمة يف قيادهتا، املبذولة اجلهود
 النظم الغذائية.يف ل تحو  إحداث الإزالة الغاابت عن طريق معاجلة إزالة الغاابت كجزء من 

  األخضتتتتتر للمناخ، اليت تعاجل النظم الغذائية واستتتتتتخدام األراضتتتتتي برامج ومشتتتتتاريع مرفق البياة العاملية والصتتتتتندوق
 هُنج متكاملة ومتعددة القطاعات. اعتماد واستعادهتا أو انبعايت الزراعة والغاابت واستخدام األراضي عن طريق

  الغذائية تعزز النظم الغذائية املستتتتدامة واألمنا   ،اجلدار األخضتتتر العظيم للصتتتحراء والستتتاحلمن قبيل  ،اتمبادر
 الزراعة احلراجية الرعوية. الصحية ونظم

  الذي يعزز االستتتتتتخدام املستتتتتتدام للحياة ال ية يف النظم الغذائية مع  ياة ال ية املستتتتتتدامةاحلبشتتتتتأن برانمج املنظمة
 القيام يف الوق  ذاته حبماية التنوع البيولوجي واحلد من هتديدات األمراض حيوانية املصدر.

 

 مؤمتر قمة األمم املتحدة املؤدية إىل العملية  على البناء -اثلثًا
 2021لعام  النظم الغذائية بشأن

 
 لزايدةمهمة للمنظمة  افرصتت   تيحت 2021النظم الغذائية لعام  بشتتأنألمم املتحدة اقمة إن العملية املؤدية إىل مؤمتر  -12

 الدعم الذي تقدمه إىل األعضاء.

 
مستتتتتاعدة أصتتتتتحاب املصتتتتتلحة وقادة مبادرات التحو ل على حتستتتتتني فهم ويكمن اهلدن الشتتتتتامل ملؤمتر القمة يف  -13

 اخليارات املعقدة اليت تؤث ر على مستتتتتتقبل النظم الغذائية وإدارهتا وتستتتتتريع وترية التقدم يف حتقيق أهدان التنمية املستتتتتتدامة.
 مؤمتر القمة، وهي:اليت ينشدها هدان األمخسة مسارات عمل ترمي إىل حتقيق  من خاللوسيتم حتقيق ذل  ابلعمل 

 
 ضمان حصول اجلميع على غذاء مأمون ومغٍذ  (1)
 التحو ل إىل أمنا  االستهالك املستدامة (2)
 راعي للبياة على نطاق كانٍ اإلنتاج امل تعزيز (3)
 املنصفة سبل العيشب النهوض (4)
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 بناء القدرة على الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات والضغوطات (5)
 

إىل النتائج التالية: االرتقاء ابحلوار العام املتعلق أبمهية عند القيام بذل ،  ،مؤمتر القمةإىل ستتتتتقود العملية املؤدية و  -14
ك ن من حتقيق متنتائج قابلة للقياس بمشتتتتتتتتتفوعة واختاذ إجراءات مهمة النظم الغذائية يف حتقيق أهدان التنمية املستتتتتتتتتتدامة؛ 

األعضتتتتاء وأصتتتتحاب املصتتتتلحة  هبا رتشتتتتديستتتتجمموعة رفيعة املستتتتتوى من املباديت اليت ستتتت وضتتتتعأهدان التنمية املستتتتتدامة؛ و 
نظام متابعة واستتعراض إعداد الغذائية من أجل حتقيق أهدان التنمية املستتدامة؛ و  هماالستتفادة من قدرة نظميف ن و اآلخر 

 وحتقيق النتائج. اختاذ اإلجراءاتى من أجل 

 
نأن تصتتتبح يف ضتتتمان  امهم   ادور  بدعمها هذه العملية،  ،ستتتتؤدي املنظمةو  -15  ابلغةاليت تكتستتتي أمهية  ةاألدلة احملستتت 
لالستخدام بسهولة  ةوقابلوفرة مت، املتعددين صحاب املصلحةألإرشاد القرارات املعقدة وتعزيز املشاركة والعمل الفعالني يف 
خمتلف اليت تساعد أصحاب املصلحة على فهم  العامليستوى األدلة املول دة على امل (1)ويتضمن ذل  على السواء . أك 

الوطين اليت دون احمللي و  ينياملستتتتتتتتتو من وأدلة  (2)، هاوالتفاعل بين، آير اإلجراءات املتفق عليها بصتتتتتتتتورة متعددة األطران
وميكن أن يتضمن ذل ،  استجابتها إىل خمتلف التدخالت السياساتية.تعقيد هذه النظم وتساعد يف حتديد مدى تعكس 

من النظم الغذائية للشتعوب األصتلية على النحو املعرتن به استتخالصتها الدروس املستتفيضتة اليت ميكن  على ستبيل املثال،
واليت  2018رفيعة املستتتتتتتتتوى بشتتتتتتتتأن النظم الغذائية للشتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتلية اليت نظمتها املنظمة يف عام الخالل الندوة األوىل 
 املي بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية من أجل حتسني توليد املعارن ومشاركتها.اقرتح  إنشاء مركز ع

 
القائمة من خالل توطيد أواصر  اوإضافة قيمة إىل مبادراهت ،ستساهم املنظمة يف وضع أطر عمل وأدوات حمس نةو  -16

خيص مستتتتتاعدة البلدان على حتديد الستتتتتبيل األنستتتتتب لتنمية  ما يف ، ودعم احلوارات القائمة على األدلةالتعاون والشتتتتتراكة
 .بعني االعتبار املسامهات احملتملة للغاابت واحلراجة الزراعية يف تنمية هذه النظم خذمع األالنظم الغذائية لديها، 


