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 الغذائية النُظمحوارات حلول الموجز عن 

 المنّسقين الوطنيين للُنظم الغذائية والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بين

 2023يناير/كانون الثاني  12الخميس، 

 

الغذائية )المركز( حواًرا  النُظم، عقد مركز األمم المتحدة لتنسيق 2023كانون الثاني يناير/ 12في 
شاااااو ،ونيو، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ل مم  رالدكتوبين  بالوساااااائت اضفترا اااااية

 والمنّسقين الوطنيين للنُظم الغذائية.)المنظمة( المتحدة 

وكان الهدف من الحوار تعزيز فهم األولويات بالنساا ة ىلع عمت المركز ومناة ااة ساا ت موا االة 
الزراعية والغذائية تمهيدًا لعملية التقييم المزمع ىجراؤها في  النُظم،عم الجهو، الوطنية لتحويت 

 وفرةهمأمام المنّسقين الوطنيين  اوكان باب الم اركة في هذا الحوار مفتوحً  .2023منتصف عام 
ت وكاضأمام الغذائية، وكذلك  النُظممن جهات اضتصااااااان الوطنية الحاومية المعنية ب أو غيرهم

م اااارو، واساااتمر الحدر اضفترا اااي  200وةد حضااار أكثر من  األمم المتحدة الداعمة للمركز.
المدير العام للمنظمة تلتها مداخالت من  بها عأ،لهّت بمالحظات رئيسااااااية ،ةيقة واسااااااتُ  90لمدة 

 المنّسقين الوطنيين.

قين الوطنيين، في ىطار التحضااااااير لم اااااااركتهم في الحوار، ىلع النظر في  وتمت ،عوة المنسااااااّ
 :  ينالتالي السؤالين

  ما هو موةع المسار الوطني  من خطة التنمية المستدامة ل لدكم؟  (أ)

العوامت التي يجب معالجتها في بلدكم من أجت تسااااااريع تنفيذ أهداف التنمية أهّم ما هي  (ب)
 الزراعية والغذائية؟ النُظمالمستدامة من خالن تحويت 

أّكد المدير العام أّن المركز يؤ،ي اليوم وظائفه بالاامت، وأّن المنظمة ومنظومة األمم المتحدة و
ا لتوفير الاادعم الفني للجهو، الوطنيااة الزراعيااة  النُظمالراميااة ىلع التخطيل لتحوياات  تعمالن معااً

وعالوةً  والغذائية علع نحو مستدام، وتنفيذ هذه الخطل من أجت تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
علع ذلك، شاااااادّ، المدير العام علع أّن تحقيق التغييرات الطموحة والتحويلية المطلوبة يقتضااااااي 

نيو و، وأشاار كذلك الدكتور شاو ونماذج األعمان. ىحدار تغييرات في الساياساات وطرا التفاير
ا ل بال  عن التقدم المحرى علع المسااتون الوطني منذ انعقا،  ىلع أّن عملية التقييم سااتوفر فر ااً

 .2021ةمة األمم المتحدة للنظم الغذائية في عام 

قون الوطنيون بالحوار وأعربوا عن تقديرهم للدعم المتوا ااااات الذي يتلق ونه من ورّحب المنساااااّ
الزراعية والغذائية،  النُظمتحويت من أجت ثّم ةدموا لمحة عامة عن الجهو، التي ي ذلونها  المركز.

 والفرص والتحديات واألىمات التي يجب معالجتها في الصدارة.

  حيّز الحوار والتعلّم من األقران عيتوس

 النُظمتنفيذ المسارات الوطنية لتحويت بفيها ىلع التزاماتها أشارت   لدان ب ياناتال العديد من أ،لت
وأشاااااااارت معظم  .2021الغذائية في ىطار متابعة أعمان ةمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 

لدان ىلع أّن تحويت  ية يتطلّ  النُظمال  غذائ الربل بين عديدة عن طريق  ب ىجراءاتالزراعية وال
رات أىمة المناخ، والصراع وتأثي 19-كوفيدض سيما التعافي من جائحة وعدّة تحديات معا رة، 

  كلفة المعي ة.وأىمة 

وتم التأكيد في عدّة مداخالت علع الحاجة ىلع اسااتراتيجيات وسااياسااات وتع مة التمويت المناسااب 
 النُظمعلع نطاا واسااااااع والتانولوجيا وبناء القدرات واضسااااااتثمارات الا يرة لضاااااامان تحويت 

وباإل ااااااافة ىلع ذلك، أشااااااار المتحدثون ىلع أهمية ىيجا،  الزراعية والغذائية علع نحو متاامت.
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دين أهمية اضسااااااتثمارات في التثقيف الغذائي، وحمالت حلون مع المجتمعات المتضااااااررة، مؤكّ 
 التوعية والتوا ت الفعّان مع أ حاب المصلحة المتعد،ين.

والعمليات القائمة والمتعلقة  النُهججموعة متنوعة من هذا الحوار فر اااةً للتعّرف علع م وشاااّات
سة أو نهج  الزراعية والغذائية. النُظمبتحويت  سيا ّسقين الضوء علع غياب  وسلّل الاثير من المن

تتالءم مع اضحتياجات اي واحد يناساااااب الجميع، وأنّه ين غي تعديت الدعم المالي وبناء القدرات ل
  فريدة الخا ة بات بلد واألولويات الوطنية.ال مع السياةاتالمحد،ة وكذلك 

مجاالت األولوية: وضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جديد على المسار الصحيح 
 الزراعية والغذائية النُظممن خالل تحويل 

تدخالت ىلع التجارب الوطنية، وأشااارت ىلع التعديالت القصاايرة والطويلة األجت عدة اسااتندت 
 ،أكثر ىنتاجيةً  يصااا حواالتي من شاااأنها تحويت ساااالسااات القيمة الغذائية وتماين المنتجين من أن 

 األرض.واحترام في الوةت نفسه حدو، تحّمت كوكب 

ظمها الزراعية والغذائية، مثت نُ  وأشااااااارت ال لدان ىلع بعد التحديات التي تواجهها في تحويت
ا ىلع أهمية المركز، الذي تقو،ه  تأثيرات الصااااراعات وارتفاع أسااااعار األغذية. وأشااااارت أيضااااً

مة التي ين غي أن تربل بين عمت  ية  المركز والعمتالمنظمة، والعالةة الحاساااااا المناخي وحما
  التنوع ال يولوجي.

وشاااااادّ، متحدّثون كثيرون علع أهمية التمويت باعت اره عنصااااااًرا حاسااااااًما في تنفيذ المسااااااارات 
الوطنية، م يرين ىلع أنه يمان للتمويت العام أن يوفّر الظروف المناس ة لتعزيز م اركة القطاع 

الزراعية  النُظمالخاص وتقليت مخاطر اضسااااااتثمارات في السااااااياسااااااات الطويلة األجت لتحويت 
مزيد من اإلجراءات لتعزيز أوجه التآىر بين الوعالوةً علع ذلك، طل ت ال لدان اتخاذ  ئية.والغذا

الغذائية، و،عت ىلع النهوض بمسااااااتون الوعي والعمت لت ااااااجيع األنماط  النُظمأهداف المناخ و
  الغذائية الصحية والمراعية للمناخ، ما من شأنه أن يساهم في تحسين التغذية واضستدامة.

 الحوارات الوطنية.خالن ن ىلع أهمية ح د المزيد من اضستثمارات يمنّسقعد، ك ير من ال وأشار

مع وكانت الحوكمة السااديدة وتحسااين الدخت وسااياسااات اضبتاار موا اايع هامة عند التوا اات 
وشاادّ،ت ال لدان علع أهمية الخ رة الفنية للمنظمة عند اضسااتثمار  المصاالحة المتعد،ين. أ ااحاب

 الريفية، و،عت ىلع توسيع ال راكات وىشراو النساء وال  اب في ال رامج الموّجهة في المناطق
  واإلنتاجية. المتعلقة باضبتاار واضستثمار

ا  التدخالت وأبرىت  عزيز تثقيفتنطوي علع األهداف ال ااااااملة للمساااااارات الوطنية ت أنّ أيضاااااً
المسااتهلاين وتغيير أوجه الساالوو لت ااجيع األنماط الغذائية الصااحية واألكثر اسااتدامة، والحد من 
الفاةد والمهدر من األغذية، وتقليت ان عاثات غاىات اضحت اس الحراري من ةطاع الزراعة من 

ومن بين هذه الممارسااات، ذكرت  خالن ىشااراو المزارعين في ممارسااات مسااتدامة بقدر أك ر.
تدخالت  اااامن جملة من الموا اااايع،  اااارورة تعزيز ال حور واضبتاار لتوساااايع نطاا  عدّة

الزراعة العضااوية، والحد من اسااتخدام الموا، الايميائية، وتحسااين تربية الحيوانات والرفق بها، 
الغذائية  النُظموتطوير ال روتينات الن اتية، وتوفير الدعم لصااغار المزارعين وجعت ساالساالة ةيمة 

  بأكملها أكثر ىنصافًا.

قون الفر اااة لت اااا ز تلك التي تركّ ك ات محدّثة عن عملهم مع التحالفاتمعلوم طروانتهز المنساااّ
علع الوج ات المدرسااااااية المغذية بقدر أك ر وسااااااالمة التربة واسااااااتراتيجيات األغذية الرةمية 

ا ىلع ال ااراكات مع وتمت  والجهو، الم ذولة للا ااف عن يةيمة األغذية الحقيقيةي. اإلشااارة أيضااً
 األوساط األكا،يمية.
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وفي ختام الحوار، أعرب المدير العام عن تقديره للمساااااااهمات والرؤن القيّمة التي ت اااااااركها 
قون الوطنيّون. قين الوطنيين باعت ارهما  المنسااّ وأّكد من جديد أهمية الملاية الوطنية وةيا،ة المنسااّ

ا ىلع التنفيذ الفعّ  النُظمعنصاااااريين رئيسااااايين لتحويت  ان الزراعية والغذائية بنجاح، و،عا أيضاااااً
كما أّكد من  للمسااااارات الوطنية لضاااامان التقدم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المسااااتدامة.

قين الوطنيين في تحويت  جديد أّن المركز ومنظمة األغذية والزراعة سااااايوا اااااالن ،عم المنساااااّ
  يسعون ىلع تحقيقها.الزراعية والغذائية التي  النُظم

 معلومات أساسية

غذية والزراعة، بالنيابة عن منظومة األمم المتحدة، مركز األمم المتحدة تساااااتضااااايف منظمة األ
الغذائية، بدعم من الصااااندوا الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصااااحة العالمية  النُظملتنساااايق 

 وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة لل يمة وماتب التنسااااايق اإلنمائي ل مم المتحدة.

الزراعية  النُظمموا ااالة بلورة مسااااراتها الوطنية لتحويت ل نوتتمثت مهمة المركز في ،عم ال لدا
 ذائية، وتنفيذها.والغ

 


