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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 2030تطبيق �ج النظم الغذائية لإلسراع يف تنفيذ خطة عام : 6-2البند 
 

 مالحظات متهيدية
 
نقطــة دخــول رئيســية لتســريع كمت حتديــد الــنظم الغذائيــة القــادرة علــى الصــمود والشــاملة واملســتدامة علــى حنــو أكــرب   

ابلنسـبة إىل البلـدان حتـدي القضـاء  2030وتطرح خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  املستدامة.التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية 
ضـــمان تــوافر كميــات كافيـــة مــن األغذيـــة املأمونــة واملغذيـــة عـــن طريــق علــى الفقــر ومجيـــع األشــكال األخـــرى لســوء التغذيــة 

فــــرص النمــــو والعمــــل املطلوبــــة  هــــذه األهــــداف مــــع اســــتحداثحتقيــــق  أيًضــــا ولّكنهــــا تقتضــــي، وأبســــعار معقولــــة للجميــــع
 الستئصـــال الفقـــر وإدامـــة التنـــوع البيولـــوجي وبيئـــة املـــوارد الطبيعيـــة، ومعاجلـــة الضـــغوطات املتناميـــة النامجـــة عـــن تغـــري املنـــاخ.

  العديد من النظم الغذائية املعاصرة ال تزال دون مستوى هذا الطموح. أّن نواتج غري
 
الغذائيـة منـذ وقـت طويـل علـى إدخـال تغيـريات لتحسـني قـدرة الـنظم الغذائيـة وعمل أصحاب املصلحة يف الـنظم  

علـــى الصـــمود واســـتدامتها، غـــري أن املبـــادرات املســـتقلة الكثـــرية الـــيت أخـــذت بزمامهـــا احلكومـــات والقطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع 
ّد ذلـك مـن قـدرة اجملتمعـات علـى املدين كانت تفتقر إىل إطار مشرتك للخيارات املعقدة اليت تؤثر علـى الـنظم الغذائيـة، وحيـ

 .حتديد وتنفيذ مسارات حنو نظم غذائية أكثر استدامة
 
الضـوء علـى أوجـه الضـعف يف العديـد مـن الـنظم الغذائيـة، فقـد  قد سّلطت مزيًدا من 19-جائحة كوفيد ومع أنّ  

إجـراءات لتعزيـز الـنظم الغذائيـة. وميكـن أيًضا قدرة اجلهات الفاعلة يف جمال النظم الغذائية على تغيري سـلوكها واختـاذ  تأثبت
 وأفضـــل تنســـيًقا مـــن أجـــل تعزيـــز الـــنظم وأطـــول أجـــًال  هـــمّ ر االســـتناد إىل هـــذه اإلجـــراءات أساًســـا الختـــاذ إجـــراءات أأن يـــوفّ 

 . 2030الغذائية وضمان أداء دورها يف تنفيذ خطة عام 
 
املنظمـة مـن خالهلـا إىل ضـمان تطبيـق �ـج الـنظم يعرض هذا البند ثالثة أمثلـة منفصـلة عـن اآلليـات الـيت تسـعى و  

. وتوّضح األمثلة كيف تسعى منظمـة األغذيـة والزراعـة إىل تقـدمي دعـم أكثـر انتظاًمـا لألعضـاء فعال أكثرالغذائية على حنو 
دامة، مـن خـالل يف مواءمة اإلجراءات اليت تنفذها اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية سعًيا إىل إرساء نظم غذائية أكثر است

 .توفري أدلة وسياسات وتوجيهات تنظيمية حمّسنة
 

فرصـة سـاحنة لوضـع إجـراءات والتزامـات  2021يوّفر مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائيـة يف عـام  )1(
تم مواجهتهـا خـالل تصـميم التـدخالت الـيت مـن تمرتابطة، وإجياد فهم أفضل ومشـرتك للمقايضـات الـيت سـ

  .النظم الغذائية يف املستقبلشأ�ا توجيه 
وتشـــــّكل النســـــخة احملدثـــــة مـــــن الرؤيـــــة واالســـــرتاتيجية لعمـــــل املنظمـــــة يف جمـــــال التغذيـــــة (املرجـــــع الوثيقـــــة  )2(
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�ـــج النظـــام الغـــذائي مـــن أجـــل حتســـني التغذيـــة الصـــحية ومنـــع مجيـــع أشـــكال ســـوء التغذيـــة. وهـــي جتّســـد 
  .يتوافق مع خربة املنظمة وواليتها. وتصف العمل الذي ستضطلع به املنظمة لالرتقاء مبستوى التغذية مبا

وسيجمع مركز عاملي للمعارف املتعلقة ابلنظم الغذائية للشعوب األصلية، أطلقتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة  )3(
منظمــة، اخلــرباء والعلمــاء والبــاحثني مــن جمتمعــات الشــعوب األصــلية وغريهــا، مــن  ةابلتعــاون مــع أربــع عشــر 

أجــل إقامــة حــوار يســتند إىل املعــارف مــن شــأنه مجــع اإلســهامات املبنّيــة علــى األدلّــة بشــأن الــنظم الغذائيــة 
علقــة للشــعوب األصــلية. وسيسرتشــد مبركــز املعــارف يف املناقشــات املتعلقــة ابلسياســات وبــرامج البحــوث املت

ابألمــــن الغــــذائي والتنــــوع البيولــــوجي والقــــدرة علــــى الصــــمود وتغــــري املنــــاخ علــــى املســــتوى احمللــــي والــــوطين 
  .واإلقليمي والعاملي، مع ضمان احلفاظ على معارف الشعوب األصلية ومحايتها
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