
أولويات العمل المناخي في 
الفرص : الزراعة العربية

والتحديات

نحو أنظمة زراعية وغذائية مرنة وقادرة على 
المناخيةللمتغيراتاالستجابة

مايا عطية، اإلسكوا 
2021كانون األول   13
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(Fanzo et al., 2020) معدل ومترجم من

إطار النُظُم الغذائية 
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عقدها األمين العام لألمم المتحدة من؟•

ء حلول لالستفادة من أنظمة الغذالما؟  •
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيويورك أين؟•

2021أيلول  23 متى؟•

 كمحفز رئيسي لتحقيق أهدافلماذا؟•
التنمية المستدامة

التزامات ملموسة وقابلة : النتيجة•
قةللقياس من قبل جميع أصحاب العال

2021قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة

623:حوارات الدول األعضاء

6: حوارات بين المنظمات الحكومية الدولية

1001: الحوارات المستقلة

11: الحوارات العالمية بشأن القمة
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   2021مسارات عمل مؤتمر القمة

الحد من الجوع وعدم 
المساواة سالمة الغذاء الحصول على األطعمة 

المغذية

تحفيز المستهلكين 
وتمكينهم من اتخاذ 
خيارات مستنيرة 
وصحية وآمنة 

ومستدامة

تحسين التوافر 
والوصول إلى أنظمة 
غذائية صحية وآمنة 

ومستدامة

تشجيع إعادة استخدام 
وإعادة تدوير الموارد 
الغذائية، وخاصة بين 

 ً الفئات األكثر ضعفا

حماية النظم البيئية 
الطبيعية من عمليات 
التحول الجديدة إلنتاج 

الغذاء واألعالف

إدارة نظم اإلنتاج الغذائي 
القائمة لصالح الطبيعة 

والناس

الحد من فقدان التنوع 
البيولوجي والتلوث 

واستخدام المياه وتدهور 
التربة وانبعاثات الغازات 

الحرارية

تعزيز العمالة الكاملة 
والمنتجة والعمل الالئق 
لجميع الفاعلين على 
طول سلسلة القيمة 

الغذائية

معالجة عدم اإلنصاف 
في الوصول إلى الموارد 

وتوزيع القيمة

تمكين ريادة األعمال 
وتقليل المخاطر على 

العالم األكثر فقرا

ضمان وظائف النظم 
الغذائية في المناطق 

االكثر عرضة للصراع 
أو الكوارث الطبيعية

حماية اإلمدادات الغذائية 
من آثار األوبئة

تمكين جميع الناس من 
االستعداد والتحمل 
والتعافي من عدم 

االستقرار

ضمان :  1مسار العمل 
حصول الجميع على طعام 

آمن ومغذ

التحول إلى : مسار العمل  
أنماط االستهالك المستدامة

 تعزيز اإلنتاج: 3مسار العمل 
ذي األثر اإليجابي على 

الطبيعة

:4مسار العمل 
صفةتعزيز سبل العيش المن

بناء القدرة على : 5مسار العمل 
الصمود في مواجهة الصدمات 

واثار تغير والضغوط كالنزاعات 
المناخ

Track 
1

Track 
2

Track 
3

Track 
4

Track 
5

مشاركة 
الشباب

النزاعات

االبتكار

جائحة 
كورونا

تمكين

المرأة

تغير المناخ

التمويل

القضايا الشاملة
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حوارات ما قبل قمة النظم الغذائية 
في المنطقة العربية 

المواضيع

65مجموع الحوارات في المنطقة 

 32حوارات الدول األعضاء

  33 حوارات مستقلة

)22من  16(حوارات الدول األعضاء
الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، 
العراق، األردن، الكويت، موريتانيا ، 

المغرب، عمان، قطر، المملكة العربية 
السعودية ، الصومال،  السودان،  تونس، 

اإلمارات العربية المتحدة

:حوارات مستقلة
الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، 

الصومال،وتونس

الحق في الغذاء
إنتاج الغذاء
التغذية
تشجيع  الباحثين 

الشباب
 تغير المناخ

والغذاء
 مشاركة أصحاب

العالقة
 مشاركة التجار

الصغار
لالوصول إلى التموي

إنتاج الطعام المحلي
اإليمان والطعام
دور المياه في النظم 

الغذائية
 الجنس في النظم

الغذائية
الثورة الرقمية
 الصدمات والحماية

االجتماعية
الزراعة الحديثة
فقدان الطعام وهدره
 التغذية وصحة

األطفال في المدرسة

اذار 9حوار الشباب العربي اإلقليمي 

حوار المنظمات العربية حول النظم 
اذار 11الغذائية

اذارالحوار العربي اإلقليمي 29 

ظم االجتماع اإلقليمي حول الشباب والن
ايار  27الغذائية

ي األولويات لتحويل النظم الغذائية ف
ل المنطقة العربية خالل مؤتمر ما قب

القمة
تموز  26-28 

حوارات إقليمية
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2021اذار  9 -حوار الشباب العربي اإلقليمي 

 مشاركا من المنظمات الشبابية اإلقليمية والوطنية ووكاالت 44
األمم المتحدة

https://www.unescwa.org/events/arab-youth-dialogue-food-systems

غير اتباع توصيات العلماء بشأن قضايا ت

المناخ 

تغير  استخدام المحاصيل القابلة للتكيف مع

المناخ والتي تتطلب كميات مياه أقل

فيذ حماية األراضي من اثار تغير المناخ وتن

مشاريع للتكيف

 ةدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئ

 تدريب الناس على التعامل مع المخاطر

تكيف بناء قدرات الشباب والمجتمع المدني لل

مع تغير المناخ

:  يأبرز التوصيات الناتجة عن الحوار المرتبطة بالتغير المناخ
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2021اذار  11 -حوار المنظمات العربية االقليمية 

https://www.unescwa.org/events/arab-stakeholders-dialogue-food-systems

مشاركا من الجامعات والوزارات والمؤسسات البحثية  55
والنقابات والصناعات ووكاالت األمم المتحدة وجيا تعزيز وصول المزارعين إلى التكنول

خاصة صغار المزارعين

 االستثمار في الطاقات المتجددة في

المناطق الريفية

عة استخدام التقنيات الحديثة في الزرا

وحصاد المياه والري التكميلي

 ية اإلنسان(اعتماد نهج الترابط الثالثي

)  والتنمية والسالم

اعتماد سياسات وخطط وبرامج الطوارئ

الحديثة بناء  القدرات في استخدام التقنيات

: يأبرز التوصيات الناتجة عن الحوار المرتبطة بالتغير المناخ
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2021آذار  29الحوار اإلقليمي العربي 
)  المنتدى العربي للتنمية المستدامة(

https://www.unescwa.org/events/arab-regional-food-systems-dialogue

 مشاركا يمثلون الجامعات والوزارات والمؤسسات البحثية 250
والنقابات والصناعات و وكاالت األمم المتحدة

أبرز التوصيات الناتجة عن الحوار المرتبطة بالتغير المناخي

صياغة تشريعات إرشادية لضمان مخزون إستراتيجي
تأسيس مركز عربي لألمن الغذائي
اعات تحسين التنسيق والتعاون والشفافية  بين جميع القط
تطوير عملية صنع القرار القائمة على األدلة
راعة الذكية تقديم حوافز العتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، والز

مناخيا
من خالل استخدام الطاقة بناء القدرات للتكيف مع تغير المناخ

المتجددة
اخياً زيادة االستثمار في أنظمة االبتكار مثل الزراعة الذكية من
 مراجعة التشريعات واألنظمة الوطنية وإدماج سياسات حماية

ى مع البيئة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره بما يتماش
ظروف كل دولة عربية



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

عربيةاألولويات لتحويل النظم الغذائية في المنطقة ال
  2021تموز  27

 ومخاوفهم وخبراتهم آرائهم عن عبروا مشاركا 102
 ةوشمولي صحة أكثر العربية الغذاء أنظمة جعل بشأن

وفعالية واستدامة

https://www.unescwa.org/news/priorities-transforming-food-systems-arab-region

 يربالتغ المرتبطة الحوار عن الناتجة التوصيات أبرز
:المناخي

شباب الترابط بين جميع القطاعات وتشجيع مشاركة ال
والنساء 

ةتعزيز العلوم  لخدمة السياسات القائمة على األدل
يةبناء القدرات والحماية االجتماعية والبنية التحت
ن تعزيز التجارة البينية وإنشاء مركز عربي لألم

منح الغذائي وصندوق عربي لألمن الغذائي لتقديم ال
واإلعانات

 تحسين زيادة التركيز على الزراعة البعلية لتوسيع و
اإلنتاجية

م من بناء القدرات خاصة للنساء في الزراعة لتمكينه
تبني استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ
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نتائج الحوارات والتزامات الدول 

حوارات الدول األعضاء

رم تشجيع الممارسات الزراعية التي تحت: موريتانيا
البيئة وتتكيف مع آثار التغيير المناخي

ناخ تقييم مدى جاهزية النظام الغذائي لتغير الم: قطر
وتأثير النظم الغذائية على المناخ

ا الممارسات الذكية مناخي: المملكة العربية السعودية
وديةلتعزيز إنتاجية المحاصيل و تحسين الزراعة العم

الحماية الفعالة لموارد التربة و تنفيذ : تونس
ألطراف االستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بإشراك ا

ومع تخصيص الميزانية

تقديم الدعم لصغار المزارعين، االهتمام : االردن
وضع  بالبحوث التطبيقية وتبني التقنيات الحديثة و

خارطة طريق للتحول نحو أنظمة غذاء فعالة 
ومستدامة

ة حوارات القمة المتاحة ع ل الحوار ع بوا  :سج
dialogues-exploreorg/summitdialogues.https://

تحض ملخص لمؤتمر القمة

إنشاء مجلس وطني لنظم الغذاء وتنظيم برامج توعية عن أنماط استهالكية صحية: مصر
تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمالية والبشرية وبناء شراكات: األردن
تغذوية العمل على األمن الغذائي والمائي والحد من هدر الطعام ،ووضع مبادئ توجيهية لتحسين الحالة ال: الكويت

لألطفال
ياتالقضاء على انعدام األمن الغذائي الحاد وتحسين اإلنتاجية وإدراج التغذية في اإلستراتيج: موريتانيا
 صنيع الغذائيترشيد استخدام المياه في الزراعة واستخدام التقنيات الحديثة المبتكرة واالهتمام بالت: سلطنة عمان
د، هيئة لسالمة لجنة وطنية من القطاع العام والخاص لتنفيذ استراتيجية األمن الغذائي،  سياسات تقليل الفاق :قطر

الغذاء، منصة وطنية لدمج بيانات األمن الغذائي
المزارعين،  ضمان إنتاج الغذاء ، وتبني االبتكار لتعزيز اإلنتاجية، والعمل مع صغار: المملكة العربية السعودية

وتمكين النساء والشباب
االستثمار في النظم الغذائية ، ومشاركة الشباب، : الصومال
تراتيجيات التركيز على الثروة الحيوانية والغابات، تعزيز خدمات الدعم الزراعي، الصحة المدرسية، اس: السودان

التكيف مع تغير المناخ
لمشاريع توسيع مصادر اإلمداد المحلية ، وضع استراتيجيات للتخفيف من هدر األغذية وتوسيع نطاق ا: تونس

التجريبية 

التزامات الدول العربية
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2021قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة لعام 

تعهدات والتزامات من اصحاب المصلحة اي  المنظمات والمجموعات من الفئات المستهدفة •

تحديد خمسة مجاالت رئيسية علمية للعمل على المستويين الوطني واإلقليمي •

تغذية جميع الناس؛1.

تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة؛ 2.

النهوض بسبل العيش العادلة والعمل الالئق والمجتمعات المتمكنة؛ 3.

بناء المرونة في مواجهة نقاط الضعف والصدمات والضغوط ؛ 4.

.دعم وسائل التنفيذ5.

ومركز  ووكاالت األمم المتحدة في دعم البلدان بشكل مشتركدور للمنسقين المقيمين وفرق األمم المتحدة القطرية •
لية التنسيق لمواصلة العمل ومشاركة ممثلي الفئات والقضايا ذات األولوية ، وال سيما الشباب والشعوب األص

.والنساء

يذ خطة األمم سنوي إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى لرصد التقدم المحرز في تنفالعام تقرير سيقدم األمين •
.  2030المتحدة لعام 

سيقود األمين العام أيضا عملية جرد عالمية كل عامين الستعراض التقدم المحرز على االلتزامات•
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التعاون ما بين اللجان االقليمية لالمم المتحدة 
لتحويل النظم الغذائية

تقلل التأثر بالتغير المناخي،اعتماد التقنيات التي تخفف
وتعزز اإلنتاجيةاالنبعاثات من الزراعة

،والرصدوالقدرة على التوقع،تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر
 أنظمة المناخإعادة تصميم التمويل واالستثمار في
 اعتماد نظم زراعية مختلطة وأصناف مقاومة للجفاف
إدارة وتعزيزالبيئيةولدعم الزراعة تطوير المنصات الرقمية

التسويق المستدام للمنتجات الزراعية
وتوفير األرصاد الزراعية والمعلومات وتقوية البيانات 

.للرصد والتقييم
لقيادة المشاركة وااللتزام باإلجراءات والعمليات العالمية

والنظم الغذائيةالتحول في الزراعة
بين التكيف والتخفيفالتآزر والمقايضة

رات استناًدا إلى الحوارات التي أجراها المنسقون المقيمون الخمسة لألمم المتحدة ، يوفر موجز السياسات مسا
ادر على نظام شامل وصحي ومستدام ومرن وقمنسقة للتغلب على التحديات التي تحد من تحول النظام الغذائي إلى 

.الصمود

https://www.unescwa.org/news/un-regional-commissions-launch-policy-brief-transforming-food-systems



شكراً لحسن االستماع

United Nations Economic and 
Social Commission for 
Western Asia 

ة  ة واالجتماع اللجنة االقتصاد
ا  ) اسكوا(لغر آس  

T. +961 1 981 301
F. +961 1 981 510

www.unescwa.org 

@unescwa @unescwa
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Projecting Agricultural Productivity within Climate Change….. 
AquaCrop tools & RICCAR Datasets

Historical 
Yield Data

Crop Data
Soil Data



AquaCrop Tool: 
National Reports

https://www.unescwa.org/publications/national-assessment-reports


