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  2021يوم األغذية العالمي لعام 
 

  مقدمةال -1
 

ليســوا ملمــني مــنهم فــإن الكثــريين ليهــا، ع واحلصــولاألغذيــة املغذيــة  صــحتنا ورفاهنــا يتوقفــان علــى تــوافرالنــاس يــدركون أن  مــع أنّ 
ـا عليهـا وكيـف تـؤثربصورة يوميـة  هذه النظم يف نشارككيف و  - " والغذائية الزراعية النظم"مبفهوم  . اخليـارات واألفعـال الـيت نقـوم 

أكثـر كفـاءة وشـموًال  وغذائيـة التوعية بالحاجة إلى دعم التحّول إلى نظم زراعيـةيف  2021وسيساهم يوم األغذية العاملي لعام 
أحـد خلـف أي لعـدم تـرك  واستدامة وقدرة على الصـمود مـن أجـل إنتـاج أفضـل، وتغذيـة أفضـل، وبيئـة أفضـل، وحيـاة أفضـل

كميـات كافيـة مـن األغذيـة   والغذائيـة أن تـوّفر نظمنـا الزراعيـة لضـمان سيدعو إلى العمل في مختلف القطاعـاتكما أنه . الركب
  .ر معقولة للجميعاملأمونة واملغذية بأسعا

 
الــيت  19- يف ظــل جائحــة كوفيــدثانيــة المــّرة لل 2021عــام ل) WorldFoodDay#( العــالمي_األغذيــة_يــوم#ـوســيتم االحتفــال بــ

ا اخــتالالت يف الــنظم الزراعيــة  وركــوًدا اقتصــاديًا عاملًيــا غــري مســبوق تســبب خبســائر فادحــة يف ســبل العــيش والغذائيــة أثــارت تــداعيا
، سـتدعو محلـة يـوم ويف إطـار التحضـري لقمـة األمـم املتحـدة للـنظم الغذائيـة. تزايد انعـدام األمـن الغـذائي وعـدم املسـاواةبواملداخيل و 

 )املنظمـة(األغذيـة والزراعـة  أيـار يف مكاتـب منظمـة/يف شـهر مـايو سـتنطلقهـي و  والغذائيـة إىل حتويل النظم الزراعيةاألغذية العاملي 
وسـتقوم . 2021تمـوز /يوليـو 28إلـى  26الـذي سـيعقد يف رومـا مـن  السـابق للقمـة المـؤتمرخـالل إىل اجلمهـور العـريض  وتتوجه

تشـــرين األول يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل، باستكشـــاف النتـــائج /ـــا يف شـــهر أكتـــوبرســـيتم االضـــطالع مئـــات األحـــداث واألنشـــطة الـــيت 
 يــوموســيقام الحفــل الخــاص بيــوم األغذيــة العــالمي  .قــدًماالرئيســية لقمــة األمــم املتحــدة للــنظم الغذائيــة ومناقشــة ســبل املضــي 

  .منظمةلفي المقر الرئيسي ل 2021تشرين األول /أكتوبر 15الجمعة 
 

بصـفتها وإّن منظمـة األغذيـة الزراعـة، . لقمة األمم المتحـدة للـنظم الغذائيـةوتواصل املنظمة تقدمي الدعم الكامل للعملية التحضريية 
، وبامتالكهـا جهـات "ضمان حصول اجلميع علـى أغذيـة مأمونـة ومغذيـة"بشأن  الراعية لمسار العمل األولمنظمة األمم المتحدة 

وكـاالت األمـم املتحـدة و اخلارجيـة  اهليئـاتتنسيق معنية مبسارات العمل األخرى اخلاصة بالقمة ومتثيل يف اللجنة العلمية، تدعم اخنـراط 

  .ةاملتاحالقمة من املعارف واخلربات املعنية بعمل الا يضمن استفادة جمموعات مب
 

  والغذائي ما هو النظام الزراعي -1محور التركيز 

رحلة األغذية مـن املزرعـة إىل املائـدة، مبـا يف ذلـك عنـدما يـتم زرعهـا، وحصـدها، وجتهيزهـا،  والغذائي يغطي النظام الزراعي
ــوتعبئتهــا، ونقلهــا، وتوزيعهــا، و  كمــا أنــه يشــمل املنتجــات غــري . ا، وشــراؤها، وإعــدادها، وتناوهلــا، والــتخّلص منهــااالجتــار 

لكســـب العـــيش، إضـــافة إىل مجيـــع األشـــخاص  الـــيت تشـــكل هـــي أيًضـــا ســـبًال ) األحيـــائيمثـــل الغابـــات والوقـــود (الغذائيـــة 
  .الغذائية والزراعيةدورًا يف حصولنا على هذه املنتجات يت تؤدي مجيًعا واألنشطة واالستثمارات واخليارات ال

  . على المزيد في قصة المنظمة هذه االطالع
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  الشعار/الموضوع -2
 

  .أفعالنا هي مستقبلنا
  .إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل

  
 

 مستدامة وغذائية إلى نظم زراعية المسار المؤدي: الفضائل األربع

ـا . مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغريها من األهداف الطموحـة الرفيعـة املسـتوى الفضائل األربعمتثل  كمـا أ
  :للنظم الزراعية والغذائيةتعكس األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املرتابطة 

  أفضلإنتاج 
ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة، من خالل سالسل إمدادات زراعيـة وغذائيـة كفـؤة وشـاملة علـى املسـتويات احملليـة 

  .واإلقليمية والعاملية، ما يضمن وجود نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة يف ظل تغّري املناخ والبيئة
  

  تغذية أفضل
األمن الغذائي وحتسني التغذيـة جبميـع أشـكاهلا، مبـا يف ذلـك تشـجيع األغذيـة املغذيـة وزيـادة القضاء على اجلوع وحتقيق 

  .الوصول إىل أمناط غذائية صحية
  

  بيئة أفضل
خفـض املخلفـات، (محاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة وإصالحها وتعزيز استخدامها املسـتدام، ومكافحـة تغـّري املنـاخ 

 وقــدرة علــى الصــمود مــن خــالل نظــم زراعيــة وغذائيــة أكثــر كفــاءة ومشــوًال ) االســتخدام، والتــدوير، وإدارة املخّلفــاتوإعــادة 
  .واستدامة

  
  حياة أفضل 

بـني املنـاطق احلضـرية والريفيـة والبلـدان الفقــرية (تشـجيع النمـو االقتصـادي الشـامل مـن خـالل احلـد مـن أوجـه عـدم املسـاواة 
  ).اءوالغنية والرجال والنس

   

 

 بين أيدينامستقبل أغذيتنا 

أن  ونبصــلة، ولكــن هــل تعلمــ مالتعقيــد، وقــد يبــدو علــى أنــه ال ميــت لــواقعك يكتنفــهمصــطلح هــو " والغــذائي النظــام الزراعــي"مصــطلح إّن 
كمـــا أن األغذيـــة الـــيت يقـــع عليهـــا اختيارنـــا . يف هـــذا النظـــام ونتشـــاركإمنـــا ، الغـــذاءفيهـــا  ون، يف كـــل مـــرة تتنـــاولمحياتنـــا تتوقـــف عليـــه؟ فـــأنت

النظــام طريقــة عمــل والطريقــة الــيت نقــوم بواســطتها بإنتــاج األغذيــة وحتضــريها وطبخهــا وختزينهــا، كّلهــا أمــور جتعلنــا جــزًءا نشــطًا ال يتجــزأ مــن 
  . والغذائي الزراعي
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بكميـات كافيـة  واملأمونـةاملتسم باالستدامة هو نظـام يتمتـع فيـه اجلميـع مبجموعـة متنوعـة مـن األغذيـة املغذيـة والنظام الزراعي والغذائي 
وهــو نظــام تكــون فيــه رفــوف . وأســعار معقولــة، وال يتضــور فيــه أحــد جوًعــا أو ال يعــاين فيــه مــن أي شــكل مــن أشــكال ســوء التغذيــة

ذلـــك كميـــات أقـــل مـــن األغذيـــة للهـــدر، وتكـــون فيـــه سلســـلة  مـــعات، وتتعـــرض فيـــه األســـواق احملليـــة أو حمـــالت األغذيـــة مليئـــة باملنتجـــ
، مـع اجلـوائحاإلمدادات الغذائية أكثر قدرة على الصمود يف وجه الصدمات، من قبيل األحوال اجلويـة القصـوى أو ارتفـاع األسـعار أو 

املســتدامة حتقــق الــنظم الزراعيــة والغذائيــة وواقــع األمــر أن  .احلــد يف الوقــت ذاتــه مــن التــدهور البيئــي أو تغــري املنــاخ بــدًال مــن مفاقمتهمــا
ديــد القواعــد االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة لألجيــال املقبلــة ــا تــؤدي إىل إنتــاج . األمــن الغــذائي والتغذيــة للجميــع مــن دون  كمــا أ

  .أحد خلف الركبأي أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، لعدم ترك 
 

  ينبغي لنا االهتمام بهذه المسألة؟ لماذا
ــتم بتحويــل  ) 1(؟ تــوفر هــذه الــنظم، أكثــر مــن أي قطــاع اقتصــادي آخــر، فــرص عمــل ملليــار الــنظم الزراعيــة والغذائيــةملــاذا ينبغــي أن 

ولألسـف، هـدرها طريقـة الـيت نقـوم بواسـطتها بإنتـاج األغذيـة واسـتهالكها، الوباإلضافة إىل ذلك، فـإن . العامل حناءأشخص يف خمتلف 
وغالًبا ما يؤدي إنتاج  .تتسبب يف تكبد خسائر جسمية تطال كوكبنا، ممّا يُعرض املوارد الطبيعية والبيئة واملناخ لضغط حنن يف غىن عنه

الرات، وإن انعــدام الكفــاءة هــذا يكلفنــا تريليونــات الــدو  .هم يف انقــراض األنــواعااألغذيــة إىل تــدهور املوائــل الطبيعيــة أو تــدمريها ويســ
اليــــوم ترفــــع الســــتار عــــن أوجــــه عــــدم مســــاواة وإجحــــاف مســــتفحلة يف جمتمعنــــا الــــنظم الزراعيــــة والغذائيــــة أن مــــا يف األمــــر ولكــــن أهــــم 

ففــي الوقــت الــذي يتواصــل فيــه ارتفــاع مســتويات الــوزن الزائــد والســمنة يف خمتلــف أرجــاء العــامل، يتعــذر علــى ثالثــة مليــارات  .العــاملي
   .اط الغذائية الصحيةشخص حتمل كلفة األمن

 
فقــد بــات مــن األصــعب بالنســبة إىل  .الــذي نســلكه املســارمــدى احلاجــة إىل إجــراء تغيــري عاجــل يف  19-جائحــة كوفيــد قــد أّكــدتو 

بيـع حماصـيلهم، يف الوقـت الـذي يضـطر فيـه  –القصـوى  املناخيـة تقلبـات املنـاخ والظـواهر جراءالذين يعانون األمرّين أصًال  -املزارعني 
حيتــاج ماليــني األشــخاص إىل مســاعدات فيمــا تزايــد مســتوى الفقــر،  بفعــلاللجــوء إىل بنــوك األغذيــة إىل عــدد أكــرب مــن ســكان املــدن 

مليــارات شــخص  10إىل  مســتدامة قــادرة علــى تــوفري مــا يلــزم مــن أغذيــة ملــا يصــل وغذائيــة وحنــن حباجــة إىل نظــم زراعيــة. غذائيــة طارئــة
  .2050حبلول عام 

 
  ما العمل اآلن؟

هــا الــزمن واعتمــاد سياســات جديــدة تــؤدي إىل تعزيــز ليإعــادة توجيــه السياســات الــيت عفــا ع الحكومــاتيتعــني علــى . ممكنــة مثــة حلــول
وينبغــي للسياســات النهــوض باملســاواة . علــى املشــاركة بقــدر أكــرب املــزارعنيتشــجيع اإلنتــاج املســتدام لألغذيــة املغذيــة امليســورة الكلفــة و 

وبنـاء القـدرة علـى الصـمود أمـام ، وحتفيز االبتكار، وزيادة الدخل الريفـي، وإتاحـة شـبكات أمـان ألصـحاب احليـازات الصـغرية، والتعّلم
مبــا فيهــا التعلــيم والصــحة  كمــا يتعــني عليهــا مراعــاة الــروابط املتعــددة القائمــة بــني اجملــاالت الــيت تــؤثر علــى الــنظم الغذائيــة،  .تغــري املنــاخ

كمــا ينبغــي دعمهــا مــن خــالل زيــادة . مــا بينهــا والطاقــة واحلمايــة االجتماعيــة والتمويــل وغــري ذلــك، وجعــل احللــول املتاحــة متالئمــة يف
، وال يف خمتلـف القطاعـات السـلبيةاالستثمارات املسؤولة على حنـو كبـري وتـوفري دعـم قـوي للحـد مـن االنعكاسـات البيئيـة واالجتماعيـة 

  .القطاع اخلاص واجملتمع املدين والباحثني واألوساط األكادمييةبالنسبة إىل سيما 
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ــدف التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن اختــاذ  قمــة للــنظم الغذائيــةأول  2021أيلــول /ويعقــد األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف ســبتمرب

، بغيــة العــودة إىل املســار الصــحيح لتحقيــق أهــداف التنميــة هلــا واســتهالكهة إنتــاج العــامل لألغذيــإجــراءات جديــدة جريئــة لتغيــري طريقــة 
  .املستدامة

 
  أفعالنا هي مستقبلنا 

إذ يتعــني علينـــا . مســـاعدتنا أيًضـــاســتحتاج احلكومــات والقطـــاع اخلــاص واجملتمـــع املــدين واملنظمـــات الدوليــة واألوســـاط األكادمييــة إىل 
بشكل مستدام، ويف الوقت نفسه أن نكـون أكثـر  اليت يتم إنتاجهازيادة طلبنا على األغذية املغذية من خالل  التأثري يف ما يتم إنتاجه

كمـا نتحمـل مسـؤولية . احلد مـن الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة عن طريق ما نقوم به من أعمال يومية، أوًال وقبل كل شيء، استدامة يف
فاجلهود اهلادفة إىل التخفيف من وطأة تغـري املنـاخ والتـدهور البيئـي . بأمهية اتباع منط حياة صحي ومستدام التوعيةنشر هذه الرسالة، و 

  .تفعيل حركة غذائية تدعو إىل إحداث تغيري طموح جيدر بناكما . وضمان رفاهنا تتوقف على ذلك
 

 

  األنماط الغذائية الصحية أغلى ثمًنا؟ مَ ل -2محور التركيز 
 

كمــا أن نقــل . تنطــوي هــذه األمنــاط الغذائيــة علــى خمــاطر أعلــى يف اإلنتــاج مقارنــة باألغذيــة األساســية مثــل القمــح أو األرّز أو الــذرة
إذا كانـــت حالـــة الطرقـــات  خاصـــةأصـــعب، ) مثـــل األمســـاك الطازجـــة واللحـــوم والفاكهـــة واخلضـــار(الســـلع األساســـية العاليـــة القيمـــة 

  .األغذية األساسية بدًال من الفاكهة واخلضار أمرًا مرًحبا بقدر أكرب ةعالتعريفات واإلعانات زر ديئة، فيما جتعل ار والتخزين 
 

  ؟الصددما الذي يمكن فعله في هذا 
علــى ســبيل املثــال، أن ختفــض الضــرائب علــى ميكنهــا، . أمنــاط غذائيــة صــحيةتبــاع أن تــوفر احلــوافز املناســبة ال للحكومــاتميكــن 

التـــدريب  وفريالوصـــول إىل األســـواق، وتـــفـــرص احلـــوافز للســـلع األساســـية العاليـــة القيمـــة، وحتســـن  مـــنحاألغذيـــة املغذيـــة، وتعيـــد 
اليب األغذيـــة املغذيـــة باتبـــاع أســـ ةعـــاعلـــى زر  مواحلـــوافز، مبـــا يف ذلـــك التحـــويالت النقديـــة، والتكنولوجيـــات للمـــزارعني لتشـــجيعه

وحيتاج العاملون يف سلسلة اإلمدادات الغذائية أيًضا إىل شبكات األمان االجتماعية املراعية للتغذية مـن . مستدامة ومراعية للبيئة
وميكــن أن تعــزز احلكومــات تــدابري التجــارة املنصــفة باألغذيــة، متجّنبــة التــدابري احلمائيــة . أجــل التمتــع بقــدرة أكــرب علــى الصــمود

لى األغذية املغذيـة أن يسـاعدوا عصول احل ميكنهمالذين  لمستهلكينا وباستطاعة. للميزات املقارنة جلميع البلدان يجمبوازاة الرتو 
يف األمنــاط أن يســتثمر  قطــاع الخــاصللميكــن كمــا . علــى زيــادة الطلــب مــن خــالل اختيــار األمنــاط الغذائيــة الصــحية واملســتدامة

  !كل ذلك ممكن. املستدامة الصحية الغذائية
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  النظم الغذائية الحضرية -4محور التركيز 
 

يف املائــة مــن  55 اليــوميعــيش و . ضــرياحل هبــات العــامل يتســم أكثــر فــأكثر بطابعــ
ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع نســـبة الســـكان ســـكان العـــامل يف املنـــاطق احلضـــرية، 

 ، مـــع حـــدوث هـــذه الزيـــادة2050فـــي المائـــة بحلـــول  68الحضـــريين إلـــى 
وتسـتهلك املـدن بالفعـل مـا يصـل . بشكل رئيسي يف البلـدان املنخفضـة الـدخل

يف املائـة مـن الطاقـة  80يف املائة من اإلمدادات الغذائية العامليـة وحـوايل  70إىل 

 

  دور منظمة األغذية والزراعة في مسارات العمل الخاصة بمواصفات سالمة األغذية -3محور التركيز 
 

ن الشــباب، وقــادة و الناشــطمــن ضــمنهم  – مبجموعــة متنوعــة مــن املشــاركني علــى مــدى أكثــر مــن عــام، اســتعانت أنشــطة القمــة
مــن  - نو ن يف جمــال الصــحة، واملــدراء التنفيــذيو والعلمــاء، واألخصــائين أصــحاب احليــازات الصــغرية، و الشــعوب األصــلية، واملزارعــ

  .حتديد أكثر الطرق فعالية جلعل نظمنا الغذائية أقوى وأكثر إنصافًاأجل 
 

  :وتتمحور القمة حول مخسة مسارات عمل رئيسية ترتبط ارتباطًا وثيًقا بوالية املنظمة، وهي
 

  مأمون ومغذٍ  غذاءضمان حصول الجميع على  -1مسار العمل  •
إن ضــمان إمكانيــة حصــول مجيــع النــاس يف مجيــع األوقــات علــى كميــات كافيــة مــن األغذيــة املأمونــة واملغذيــة يعــين زيــادة 

  .توافر هذه األخرية وجعلها ميسورة الكلفة، واحلد من أوجه عدم املساواة يف إمكانية احلصول على الغذاء

  المستدامةالتحول إلى أنماط االستهالك  -2مسار العمل  •
وســــيتوقف ذلــــك علــــى بنــــاء طلــــب . حتويــــل الــــنظم الغذائيــــة القضــــاء علــــى أمنــــاط اإلســــراف يف اســــتهالك األغذيــــةيعــــين 

املستهلكني على األغذية املغذية واملنَتجـة بشـكل مسـتدام، وتعزيـز السـلوك التجـاري املسـؤول يف الزراعـة، وتقويـة سالسـل 
ادة اســتخدام املــوارد الغذائيــة وإعــادة تــدويرها، ال ســيما يف صــفوف الفئــات القيمــة احملليــة، وحتســني التغذيــة، وتشــجيع إعــ

  .ضعفاأل

  تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على الطبيعة -3مسار العمل  •
إنتــاج األغذيــة  مــن أجــلاألثــر اإلجيــايب علــى الطبيعــة إىل اســتخدام املــوارد البيئيــة علــى حنــو أمثــل  ويســعى اإلنتــاج ذوف سـ

وجتهيزهـــا وتوزيعهـــا، ممـــا حيـــد مـــن فقـــدان التنـــوع البيولـــوجي والتلـــوث واســـتخدام امليـــاه وتـــدهور الرتبـــة وانبعاثـــات غـــازات 
ـــة، واحلـــوافز للمـــزارعني أصـــحاب . االحتبـــاس احلـــراري وســـيحتاج إىل كـــل مـــن التكنولوجيـــات املبتكـــرة، واملعـــارف التقليدي

  .ويةاحليازات الصغرية، واحلوكمة الق

  تعزيز سبل العيش المنصفة -4مسار العمل  •
صــول ، وإمكانيــة احلواملبــادرة احلــرّةتعزيــز العمالــة الكاملــة واملنتجــة، والعمــل الالئــق، عــرب املســامهة يف القضــاء علــى الفقــر 

عـدم تـرك "و لى املوارد واحلماية االجتماعية املناسبة جلميع اجلهات الفاعلة على طـول سلسـلة القيمـة الغذائيـة،عاملنصف 
 ".أحد خلف الركب

  بناء القدرة على الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات والضغوطات -5مسار العمل  •
، اجلـوائجضمان استمرار عمل الـنظم الغذائيـة املسـتدامة يف املنـاطق املعرضـة للنزاعـات أو الكـوارث الطبيعيـة أو يف أوقـات 

  .ملواجهة عدم االستقرار، والصمود يف وجهه، والتعايف منه يئتهممن أجل ومتكني مجيع العاملني يف النظام الغذائي 
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  استراتيجية االتصاالت -3
 

فعالنـــا هـــي أ"أخـــرى الشـــعار املـــألوف إدماجهـــا مـــرّة ، مـــن خـــالل إىل العمـــل فئـــات الجمهـــور المســـتهدفةســـتدعو احلملـــة 
  :"مستقبلنا

  
  السياسات واملدن واحلكومات وواضع •
  الشباب وعامة الناس •
  نو وسائل اإلعالم واملؤثر  •
  القطاع اخلاص •
  اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املستهلكني •
  األوساط األكادميية والبحثية •
  )االسرتاتيجية ووكاالت اإلعالنمبا يف ذلك الشراكات (الشركاء  •

 
بالنسـبة  والغذائية حتّول النظم الزراعية معىناملنرب األمثل لتفسري ) WorldFoodDay#( العالمي_األغذية_يوم#ويشكل 

م اليومية هربط ، وذلك من خاللعامة الناسإىل  على إمكانية الوصول املـادي واالقتصـادي  هذا التحّولكيف سيؤثر : حبيا
ا، وإمكانية الوصـول إىل األغذيـة املغذيـة، وأمنـاط االسـتهالك؛ وكيـف سـيؤثر علـى  إىل األغذية، وأنواع األغذية املتوافرة وجود

غذيـة يـوم األكما سيسعى  .األرض ، وعلى البيئة وكوكب)على حنو مستمرّ  وتعافيه(الوضع االجتماعي واالقتصادي األوسع 
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ند احلملــة توستســ .مباشــرة بأبســط احتياجــات النــاس، أي األمــن الغــذائي متصــًال بصــورةإىل جعــل هــذا املفهــوم املعقــد العــاملي 
الناجحـة إلبـراز مـا الـذي ميكـن وجيـب أن يفعلـه األفـراد لـدفع عمليـة حتـّول ) FoodHeroes#( األغذيـة_أبطال#إىل محلة 

صــحية، واتبــاع ال تنــاول األغذيــةوســترتاوح اإلجــراءات بــني . ســرد القصــص املقنعــة ريــقعــن ط، وذلــك والغذائيــة الــنظم الزراعيــة
ل ، مثّـ2015ومنـذ عـام  .وكلها جزء من عملية التحـّول - استهالك األغذية، واحلد من هدر األغذيةيف أمناط أكثر استدامة 

  .األرض كوكببارتباطًا وثيًقا بالطبيعة و هذه السنة  وسترتبط اإلجراءاتيوم األغذية العاملي محلة موجهة حنو العمل، 
 

ـ حـدثًا ونشـاطًا 450ويف العام املاضي، متّيز االحتفال بيوم األغذيـة العـاملي بـأكثر مـن  عـدد مـن البلـدان  يف امت االضـطالع 
 لغـة 50أكثر مـن بمنصات عديدة  ربمتكاملة بالرتويج للمواد املتعددة الوسائط ع تواصلوقامت محلة . بلًدا 150 وصل إىل

الشـبكات التلفزيونيـة  عـربالتسويق على نطاق عاملي للوصول إىل ماليني األشـخاص يف جمال شراكات الومتت االستفادة من 
 واصـلوست. ويف األماكن العامة الرئيسية مثل أنفاق املـدن، والباصـات، ودور السـينما، واللوحـات اإلعالنيـة، واملراكـز التجاريـة

أقيمـت مـن أجـل يـوم األغذيـة العـاملي العـام املاضـي، ال اليت إقامة شراكات جديدة والبناء على تلك  زراعةاألغذية وال منظمة
ـــ التواصـــلجهـــود احلملـــة  وستحشـــد .ســـيما يف أفريقيـــا، مبـــا يف ذلـــك مـــع الصـــناعات اإلبداعيـــة مـــن خـــالل توزيـــع  ةالعالمي

جتمــع  ورزمــة اتصــاالت متعــددة اللغــات ،تشــمل مكاتــب املنظمــة متعــددة جمــاهير مســتهدفةمجموعــات األدوات علــى 
  .مئات األحداث واألنشطة حتت مظلة يوم األغذية العاملي

 
  األحداث العالمية -4
 

لتيســري التخطــيط يف الوقــت  أيــار/ســتنطلق الحملــة فــي مكاتــب المنظمــة ولــدى الشــركاء الرئيســيين فــي شــهر مــايو
وستشــــمل األحــــداث الرئيســــية الــــيت ). احملتــــوى األويل/ الصــــورة/املوضــــوع(املناســــب للحمــــالت الوطنيــــة وأنشــــطة التواصــــل 

  :تتخللها احلملة ما يلي
 

مـن خـالل موقـع إلكـرتوين (إطالق محلة يوم األغذية العاملي  - )متوز/يوليو 28-26روما، ( السابق للقمة المؤتمر •
  )وما إىل ذلكد، وفيديو تروجيي، وقصص، جدي

ا/أكتــوبر 6- 1رومــا، ( بقيــادة الشــباب منتــدى األغذيــة العــالمي •  -  )تشــرين األول علــى أن يؤكــد التــاريخ الحًقــ
الــــذي ينــــدرج يف إطــــار املســــار التعليمــــي، جبمــــع املــــدارس " يــــوم األغذيــــة العــــالمي الشــــبابي"ســــيقوم حــــدث 

واجملموعـــات الشـــبابية مـــن حـــول العـــامل لعقـــد حـــدث ملهـــم يتحـــدث خاللـــه أبطـــال األغذيـــة واملـــؤثرون والقـــادة 
إىل التحـــــــّرك ليصـــــــبحوا ويـــــــدعون فيـــــــه الشـــــــباب  األغذيـــــــة يف جمـــــــالالعمـــــــل والطهـــــــاة عـــــــن ســـــــبب اختيـــــــارهم 

  مشاركة املدير العام الحًقاتؤكد سوف و . األغذية_أبطال#
قـد  - )تشـرين األول/أكتـوبر 15 صـباًحا، 11:30-10:00رومـا، السـاعة ( الحفل الخاص بيوم األغذية العـالمي •

  خمتلطًايكون هذا احلدث افرتاضًيا أو 
تشــرين األول /أكتــوبر 15 صــباًحا، 12:30-11:30رومــا، الســاعة ( المحاضــرة الخاصــة بيــوم األغذيــة العــالمي •

  املتحدث الحًقا/يتم تأكيد املوضوع -)على أن يؤكد املوعد الحًقا
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تشـرين األول علـى /أكتـوبر 15ظهـرًا،  14:00-12:30رومـا، السـاعة ( الشاي والقهـوة فـي يـوم األغذيـة العـالمي •
ك اكشـــأإنشـــاء  خاللـــه ويـــتممـــن تنظـــيم جلنـــيت شـــؤون الشـــباب وشـــؤون املـــرأة يف املنظمـــة  -)أن يؤكـــد املوعـــد الحًقـــا

  .احتسائهاوثقافة  هااملنتجات وتقنيات إنتاجهذه للبلدان املنتجة واملستهلكة الرئيسية للشاي والنب بغية إبراز 
  الفعالياتينطلق اليوم الدويل األول من إكسبو ديب بسلسلة من  - )تشرين األول/أكتوبر 16ديب، ( إكسبو دبي •
الخاصـة بمجموعـة  )Green Garden( الخضـراء الحديقـةالتـي تعقـد باالشـتراك مـع إيطاليـا فـي  الفعاليـات •

  )التواريخ الحًقا/يؤكد التاريخ(وادي كافاريال  يف منتزه أبيا أنتيكايف  العشرين
 
  الرسائل الرئيسية -5
 

أكثــر كفــاءة ومشــوًال واســتدامة  وغذائيــة مثــة حاجــة إىل العمــل اجلمــاعي يف خمتلــف القطاعــات لــدعم التحــّول إىل نظــم زراعيــة
. وقـــدرة علـــى الصـــمود مـــن أجـــل إنتـــاج أفضـــل، وتغذيـــة أفضـــل، وبيئـــة أفضـــل، وحيـــاة أفضـــل لعـــدم تـــرك أحـــد خلـــف الركـــب

 ،ورأس املـال البشـري ،احلوكمـة( عناصر املكّملةلوجيا واالبتكار والبيانات والشاملة هي التكنو " ل مسّرعةماعو "وستتسم أربعة 
ال ولتحقيـق هـذا التحـّول، . والتقليـل مـن املقايضـات إىل أدىن حـداملرجو ، بأمهية حامسة لإلسراع يف حتقيق األثر )واملؤسسات
  :والسلوك ومناذج األعمال والذهنياتتغيري السياسات  بد لنا من

 
  تحسين تصميم السياسات والتشريعات )1(

ىل كميــات كافيــة مــن األغذيــة امليســورة الكلفــة واملغذيــة أن تضــمن إمكانيــة وصــول اجلميــع إالحكومــات  يتعــّين علــى
ــــج متعــــدد  والغذائيــــة واملأمونــــة واملنتجــــة بشــــكل مســــتدام مــــن خــــالل الــــنظم الزراعيــــة املســــتدامة، وذلــــك عــــرب اتبــــاع 

لكــي تراعــي خمتلــف  الغــرض منهــا تصــميم السياســات وإعــادة توجيــه مــن أجــلالقطاعــات وقــائم علــى العلــم واألدلــة 
، أي الزراعـة والصـحة والتعلـيم والبيئـة وامليـاه والصـرف الصـحي واملسـاواة والغذائيـة اجملاالت اليت تؤثر يف النظم الزراعية

ــا حتتــاج إىل دعــم السياســات بواســطة . بــني اجلنســني واحلمايــة االجتماعيــة والتجــارة والعمالــة والشــؤون املاليــة كمــا أ
، واحلـــوافز للمـــزارعني، ونظـــم الرصـــد والتقيـــيم مـــن أجـــل تتبـــع التقـــدم احملـــرز، اتوزيـــادة االســـتثمار التشـــريعات الفعالـــة، 

  .واحلوكمة اجليدة
 

  بناء طلب المستهلكين على األغذية المغذية )2(
بنـاء  العمـل علـى، بالتعاون مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمـع المـدني ،الحكومات يتعّني علـى

للحكومـات وميكـن  .قليلـة التجهيـز واملنتجـة بشـكل مسـتدامالطلب املستهلكني علـى األغذيـة املغذيـة غـري اجملّهـزة أو 
ـــدعم مـــن المجتمـــع المـــدني واألوســـاط األكاديميـــة تعـــزز احلمـــالت أن أن تزيـــد التثقيـــف الغـــذائي والتغـــذوي، و  ب

أن يـــة يف املشـــرتيات العامـــة وبـــرامج احلمايـــة االجتماعيـــة، و تســـند األولويـــة إىل التغذأن اإلعالميـــة ومهـــارات الطهـــي، و 
أن  للقطــاع الخــاصوينبغــي . ع القطــاع اخلــاص علــى تــوفري اخليــارات الغذائيــة الصــحيةتشــجّ  وأنظمــةسياســات تضــع 

يسعى إىل االتسام مبزيد من االستدامة وأن يوّفر أغذية مغذية بكلفة ميسورة من خالل إعادة تشكيل املنتجـات عنـد 
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اليت تتسبب بشواغل على مستوى الصحة العامة واحلد من الـرتويج غـري املالئـم  ياتقتضاء لتقليل حمتواها من املغذاال
  .للمنتجات الغذائية الكثيفة الطاقة واليت حتتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر وامللح، ال سيما لألطفال

 
  بشكل مستدام وأخالقي وتشجيع االبتكار بها إتاحتهاو  إنتاج األغذية )3(

طــرق املســتدامة واملبتكــرة ال تشــجيع الحكومــات، بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، يتعــّني علــى
 ،وحتــرتم التنــوع البيولــوجي واملــوارد الطبيعيــة ،للشــعوب األصــلية/ملعــارف احملليــةاملنتجــات الغذائيــة الــيت تراعــي الزارعــة 

وتغّري املناخ،  اجلوائحوتقلل يف الوقت نفسه من فواقد األغذية، وتبين القدرة على الصمود يف وجه الصدمات مثل 
هذه  من أجل اعتماد – مبن فيهم النساء والشباب -  للمزارعينوالتكنولوجيات  واحلوافزوتوّفر التدريب الصحيح 

ايــة املطــاف وبنــاءاألســاليب  ي للشــركات اخلاصـــة، مبــا يف ذلــك األعمــال التجاريـــة وينبغــ. ســبل عــيش أفضـــل يف 
ا  حتديـــد اآلثـــار مـــن خـــالل  للخطـــوط التوجيهيـــة بشـــأن الســـلوك التجـــاري المســـؤولالزراعيـــة، أن متتثـــل أيًضـــ

ا، ال ســــيما عنــــد  ا والوقايــــة منهــــا يف سالســــل إمــــدادا  التــــزّوداالجتماعيــــة والبيئيــــة الســــلبية والتخفيــــف مــــن حــــّد
عمالـــة ، مبـــا فيهـــا اقتصـــادات البلـــدان الناميـــة حيـــث ميكـــن أن تظهـــر املخـــاطر االجتماعيـــةمـــن  املنتجـــات الزراعيـــةب

  .من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة التجهيز والبيع بالتجزئة ،األطفال، واآلثار البيئية من قبيل إزالة الغابات
 

  تعزيز وتحسين كمية البيانات والمعلومات وجودتها )4(
كميـة وجـودة   تعزيـز وحتسـني العمـل علـى، مـع القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني الحكومات بالتعـاون يتعّني على

ـــا املختلفـــة ـــة ومكونا ـــنظم الغذائي وتعـــد املعلومـــات الصـــحيحة شـــرطًا مســـبًقا . البيانـــات واملعلومـــات املتاحـــة بشـــأن ال
  . امة والشاملةأساسًيا لتصميم ورصد السياسات الفعالة اليت ميكنها أن تدعم تطوير النظم الغذائية املستد

 
  والغذائية النظم الزراعية تحويلجميعنا بحاجة إلى المشاركة في  )5(

وعلينـا أن ننتقـل مـن أمنـاط االسـتهالك القدميـة . والغذائيـة مـن أجـل حتويـل الـنظم الزراعيـة جميعنا بحاجة إلـى التغييـر
تكــون و ضـغط وأثـر بيئـي ضـئيل، تنطـوي علـى و إىل أمنـاط غذائيـة تعـزز مجيـع األبعـاد اخلاصـة بصـحة األفـراد ورفـاههم، 

تــؤثر علــى مــا تعرضــه األســواق مــن خــالل و ، مــن الناحيــة الثقافيــةمتاحــة وميســورة الكلفــة ومأمونــة ومنصــفة ومقبولــة 
وسـيفرض ذلـك يف املقابـل ضـغوطًا علـى احلكومـات لكـي تعتمــد  .اختيـار املنتجـات املغذيـة واملسـؤولة بيئيًـا واجتماعيًـا

وميكننــا أن . يف هــذه املنتجــات اتة وتــؤثر علــى األســاليب الزراعيــة املتبعــة وحتّفــز زيــادة االســتثمار السياســات الصــحيح
  .حياة أكثر استدامة منطنبذل أيًضا اجلهود لتغيري أفعالنا اليومية، وهدر كميات أقل من األغذية، واتباع 
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  الوقائع -6
 
  .عن تحّمل كلفة نمط غذائي صحي) يف املائة من سكان العامل 40قرابة (مليارات نسمة  3أكثر من  يعجز )1(
 مليــــون ســــنمة إضــــافية أو أكثــــر بعــــدد 132يــــؤدي إىل التحــــاق بركــــود اقتصــــادي قــــد  19-جائحــــة كوفيــــدتســــببت  )2(

  .مليون نسمة 690 بالغوالبالفعل األشخاص الذين يتضورون جوًعا 
بسـبب منـط غـذائي سـيء مقـرتن بأسـلوب حيـاة قليـل  السـمنةالـوزن الزائـد أو يعاين حوايل ملياري شخص بالغ من  )3(

تريليـون دوالر أمريكـي حبلـول  1.3باألمناط الغذائية السيئة مبلـغ  املتصلةوقد تتجاوز تكاليف الرعاية الصحية . احلركة
  .2030عام 

يف املائــة مــن األغذيــة يف العــامل رغــم التحــديات الــيت  33أكثــر مــن  المزارعــون أصــحاب الحيــازات الصــغيرةينــتج  )4(
التهميش من عملية صنع القرار واالفتقار إىل فرص احلصول على املوارد، و يواجهها الكثريون منهم واليت تشمل الفقر 
  .مبا يف ذلك التمويل والتدريب والتكنولوجيا

الفقــر عاًمــا ويعشــن يف حالــة مــن  34و 25بــني  اللــوايت تــرتاوح أعمــارهن يفــوق عــدد النســاءعلــى الصــعيد العــاملي،  )5(
فـــي المائـــة مـــن نســـاء  18، فيمـــا تعـــيش نســـبة تفـــوق فـــي المائـــة 20بنســـبة عـــدد الرجـــال يف هـــذا العمـــر  المـــدقع

  .يف اليوم الواحد دوالرًا أمريكًيا 1.90بأقل من  الشعوب األصلية
النامجـة عـن نشـاط  انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراريالنظم الغذائية يف العامل مسؤولة حاليًـا عـن أكثـر مـن ثلـث  )6(

  .اإلنسان عاملًيا
بسـبب عـدم مالءمـة أسـاليب احلصـاد واملناولـة والتخـزين والنقـل،  في المائـة مـن األغذيـة فـي العـالم 14تُفقد نسبة  )7(

  .في المائة على مستوى المستهلكين 17ُتهدر نسبة بينما 
 8بـني  ويـرتبط مـا -هـدرًا للمـوارد مـن قبيـل امليـاه الـيت تسـتخدم إلنتـاج األغذيـة  الفاقد والمهدر من األغذيةيشـكل  )8(

املســتهلكة، مــع أخــذ الفواقــد الــيت حتصــل قبــل مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري باألغذيــة غــري  يف املائــة 10و
  .مستوى املستهلكني يف االعتبار

يف املائــة مــن اإلمــدادات الغذائيــة  70ســتهلك فيهــا الــيت يُ  المــدنيف املائــة مــن ســكان العــامل يعيشــون يف  55إّن نســبة  )9(
  .2050يف املائة حبلول عام  68العاملية، وهي نسبة مرشحة لالرتفاع إىل 

علـى الفقـراء يف األريـاف، كمـا يـؤثر علـى الغـالل واإلنتاجيـة الزراعيـة، وقـد يسـاهم يف تغيـري الرتكيبـة  منـاختغيّـر اليؤثر  )10(
  .الغذائية للمحاصيل األساسية الرئيسية، مبا يشمل خفض مستوى الربوتينات وبعض املعادن والفيتامينات األساسية

امللوثـة بالبكترييـا أو الفريوسـات أو الطفيليـات  المأمونـةباإلمدادات الغذائيـة غيـر أشخاص  10من بني كل  1يتأثر  )11(
  .أو املواد الكيميائية

لقد أدت الزراعة املكّثفة املقرتنة بنمو االستهالك العاملي لألغذية اليت تتطلب موارد كثيفة، فضًال عن حتويل النظم  )12(
التنـــــوع اإليكولوجيـــــة وإىل تراجـــــع  نتـــــاج احملاصـــــيل أو الرعـــــي، إىل تـــــدهور الرتبـــــة والـــــنظمالطبيعيـــــة إل اإليكولوجيـــــة
  .البيولوجي
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  المنتجات  -7
 

  حّيز العمل الخاص بيوم األغذية العالمي
بنــك األصــول اخلــاص بيــوم األغذيــة  يفيف مــا يلــي جــدول زمــين إلطــالق املــواد اجلديــدة املتعــددة الوســائط الــيت ســيتم حتميلهــا 

  .اخلارجينيوميكن تبادل الروابط اخلاصة ببنك األصول بسهولة مع الشركاء . 2021العاملي لعام 

  التاريخ  األنشطة والمنتجاتعن موجز 

  √  املذكرة املفاهيمية بشأن يوم األغذية العاملي

  نيسان/أبريل  اخلطوط التوجيهية بشأن اهلوية البصرية

  أيار/مايو  املرحلة األوىل - 2021املوقع اإللكرتوين اخلاص بيوم األغذية العاملي لعام 

  أيار/مايو  دليل اخلطوات األوىل

  نيسان/أبريل  عن أبطال األغذية) النصية/املصّورة بالفيديو(نداء لتقدمي القصص 

  أيار/مايو  مصّورة لألطفالهزلية قصة / األنشطةكتاب 

  أيار/مايو  اجلدارية مللصقاتاإطالق مسابقة 

  أيار/مايو  على مواقع التواصل االجتماعي مع برامج على هذه املواقع Trelloلوحة 

  حزيران/يونيو  الزراعة ءإىل وزراتعميم موّجه 

مكاتـب املنظمـة، احلكومـات، القطـاع اخلـاص، اجملتمـع املـدين،  موّجهـة إىلللتواصل  أدّلة
  املدارس

  حزيران/يونيو

  االلتزام بواسطة االستثمار -5محور التركيز 
 

الجـوع وسـوء التغذيـة بحلـول عـام  بـراثن مليـون شـخص مـن 500بالتزام مجموعة السبع المتمثل في انتشال للوفاء 
ا حبــوايل 2030 مليــار دوالر أمريكــي يف الســنة علــى مــدى الســنوات العشــر  14، ســتحتاج احلكومــات إىل زيــادة اســتثمارا

ويف ظـل السـيناريو الـراهن . تحقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـةلعلى املساعدة  ضعف إنفاقها الحاليميثل حوايل  القادمة، ما
االســتثمارات بشــكل  زيــادةكون هنــاك حاجــة إىل ت، ســ19-كوفيــدالجتاهــات اجلــوع الســلبية الــيت تفاقمــت جــراء جائحــة 

مــن أجــل القضــاء علــى اجلــوع حبلــول عــام  مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة 50و 39يتــراوح بــين  ابمــملحــوظ يف اإلقلــيم 
 حتـــافظوتنطـــوي هـــذه املبـــالغ علـــى افـــرتاض أن . مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 2علـــى حنـــو مـــا يـــدعو إليـــه اهلـــدف  2030

  .من أموال تستثمره حالًيا ما علىاحلكومات 
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  أيار/مايو  بكتيّ 

  حزيران/يونيو  فيديو صور متحرّكة للشبابشريط 

  متوز/يوليو -حزيران /يونيو  إعالن تلفزيوين/ فيديو تروجييشريط 

  حزيران/يونيو  رب احملطات اإلذاعيةبث إعالنات اخلدمة العامة ع

  أيلول/سبتمرب  رسالة فيديوية من املدير العام

  أيلول/سبتمرب  نشر قصص أبطال األغذية

 :الروابط

  حتويل النظم الزراعية والغذائيةحتويل األمناط الغذائية من أجل  -قصة  •
  التصدي وجًها لوجه لتغّري املناخ -قصة  •
  بالنظم الغذائيةلوحة التحّكم اخلاصة  -النظام الغذائي وحمرّكاته  مكّونات •


