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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة
 

 التحّول الزراعي وخطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضرية :8-2البند 
 

 مالحظات متهيدية
 

ض ويتعرّ  يف املائة من إمجايل الطاقة املنتجة يف العامل. 80وحنو  يف املائة من اإلمدادات الغذائية العاملية 70تســـــــتهلك املدن 
العديد من اجملتمعات احلضــــرية وشــــبه احلضــــرية النعدام األمن الغذائي ومجيع أشــــكال ســــوء التغذية، مبا يشــــمل الوزن الزائد 

 صلة ابلنظام الغذائي.والسمنة، وانتشار األمراض غري املعدية املت
 
مركز حضــري ال يقل فيه عدد  يفيف املائة منهم  85يف املائة من ســكان العامل يف املناطق احلضــرية ويعيش  55 اليوم يعيشو 

. وحبلول عام عن هذا املركز احلضـــري ســـاعات 3، أو يف منطقة تقع على مســـافة ال تتجاوز نســـمة 50 000الســـّكان عن 
شـــخص ابلقرب من املناطق  اتمليار  2.8و  2.5يف املائة من ســـكان الريف أو ما بني  85و 75، ســـيعيش ما بني 2050

يف املائة من  57شــخص، أو  اتمليار  4.9احلضــرية، ما يعين أن التفاعل/احملور بني الريف واملدن الصــغرية ســيشــمل حوايل 
إمجايل ســــــكان العامل، وســــــيعاين معظمهم من الفقر وانعدام األمن الغذائي. وينطوي إنشــــــاء نظم غذائية مســــــتدامة يف هذه 
األراضـــــــي الواقعة بني الريف واحلضـــــــر، إىل جانب دعم املدن الصـــــــغرية واملتوســـــــطة احلجم يف تشـــــــكيل معامل الزراعة والنظم 

 الفقر وانعدام األمن الغذائي على حنو مستدام. الغذائية، على إمكانية احلد من
 

من خالل إقامة صــــــالت أمنت مع املناطق الداخلية  ،على الزراعة احمللية أن تؤثروميكن للمدن الصــــــغرية واملتوســــــطة احلجم 
املزارعني  الريفية عن طريق تعزيز العرض والطلب على األغذية احمللية وسالسل اإلمدادات الغذائية القصرية. فيمكن لصغار

ســـــــــالســـــــــل اإلمدادات القصـــــــــرية احمللية أن تزيد من فرص  لتطويراحملليني تلبية الطلب املتزايد على األغذية، يف حني ميكن 
ا يف تيســـــري التحول الزراعي الشـــــامل  رئيســـــيً العمل يف املدن والبلدات الصـــــغرية. وميكن هلذا التفاعل املثمر أن يكون عامًال 

روابط مع احليز الريفي احمليط بــه (املنطقــة الوظيفيــة) والتصــــــــــــــــدي للتحــد�ت االجتمــاعيــة  واملســـــــــــــــتــدام من خالل إقــامــة
يف دعم  ارئيســيً  أن تؤدي دورًا واالقتصــادية والبيئية الرئيســية. ويف هذا الســياق، ميكن لإلجراءات على مســتوى الســياســات

 زراعية الغذائية على الصمود.هذه املناطق الوظيفية لتحسني سبل العيش وتعزيز قدرة السكان والنظم ال
 

" إجراء تقييم هلذه األراضــــي احلضــــرية التحّول الزراعي وخطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضــــريةوتقرتح الوثيقة بعنوان "
والريفية ودور املدن الصـــغرية واملتوســـطة احلجم يف تشـــكيل نظم زراعية وغذائية من منظور "املناطق الوظيفية". وتعرض هذه 
ا إطار منظمة األغذية والزراعة خلطة العمل حول الغذاء يف املناطق احلضــرية (وهي اســرتاتيجية وضــعتها املنظمة  الوثيقة أيضــً
لضــــــــــــمان نظم غذائية قادرة على الصــــــــــــمود وتغذية جيدة يف املناطق احلضــــــــــــرية) كنقطة دخول للمنظمة لدعم اإلجراءات 

م الغذائية يف املناطق الوظيفية، وتعزيزها. ومتّثل خطة العمل حول الغذاء يف كمة والنظو املتعلقة ابلســــياســــات والتخطيط واحل
املناطق احلضــــرية عنصــــرًا رئيســــًيا يف مبادرة املدن اخلضــــراء اليت أُطلقت مؤخرًا، وترتبط على حنو وثيق ابســــرتاتيجية احلد من 

 الفقر املقرتحة يف مبادرة العمل يًدا بيد.
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 القيام جبملة من األمور من بينها ما يلي: إن جلنة الزراعة مدعّوة إىلو 
 

االعرتاف إبمكانيات النهج اإلقليمي وطابعه الوظيفي كاســـــــــــــــرتاتيجية أســـــــــــــــاســـــــــــــــية لتحقيق أهداف التنمية  •
 املستدامة الرئيسية.

التوصــــــــية أبن ترّكز خطة عمل املنظمة حول الغذاء يف املناطق احلضــــــــرية أكثر على املدن الصــــــــغرية واملتوســــــــطة و  •
 واملناطق الوظيفية.احلجم، 

اإلقرار ابلدور احلاســم الذي ميكن للحكومات دون الوطنية وحكومات املدن االضــطالع به يف حتفيز خطة عمل و  •
وســـائر أهداف التنمية التنمية املســـتدامة  من أهداف 2اهلدف حول الغذاء يف املناطق احلضـــرية لتحقيق  كيةدينامي

 املستدامة. 

املناطق احلضــرية والنهج اإلقليمي الوظيفي يف مبادرات املنظمة مثل تشــجيع إدراج خطة العمل حول الغذاء يف و  •
ا بيد"، ومبادرة "املدن اخلضـــــراء"، ويف العملية التحضـــــريية ملؤمتر قمة األمم املتحدة حول النظم مبادرة "العمل يدً 

 . 2021الغذائية لعام 
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