
الحوار اإلقليمي 

العربي 

حول النُُظم الغذائية
الجامعة األمريكية في بيروت الدكتور رامي زريق، أستاذ في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في 



حوارات النُُظم الغذائية ومسارات العمل

. تهدف الحوارات إلى تعزيزالتواصل والمضي قدًما في رسم مسار مستدام

تعد مشاركة مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة في الحوارات أمًرا ضروريًا ألن 

.أنظمتنا الغذائية تمس كل جانب من جوانب الوجود البشري

ضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذ: 1مسار العمل 

التحول إلى أنماط االستهالك المستدامة:2مسار العمل 

تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على الطبيعة:3مسار العمل 

تعزيز سبل العيش المنصفة:4مسار العمل 

الصدمات والضغوط كالنزاعاتبناء القدرة على الصمود في مواجهة:5مسار العمل 
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(Fanzo et al., 2020) معدل ومترجم من

النُُظم الغذائيةإطار 



السائدة في المنطقة العربية المعّوقات

واالحتالل والكوارث الطبيعية واألوبئة انتشار الصراعات صدمات منهجية مثل -

كنُدرة المياه وتدهور حالة االراضي : حيوية تحّد من اإلنتاج زراعي-طبيعة فيزيائية-

والتمويل للنظم الغذائية الحالية والسيما المتعلقة بالدعم السياسات-

المتساوي المحلّي التكيّف والتطور العلميالتطور التكنولوجي بما فيه -

فقدان األغذية وهدرها-

سالمة الغذاء  -

القدرة الشرائية للحمية الصحيّة-

ترتبط بعض المعّوقات الرئيسية لنظم الغذاء العربية بـ



الحوارات

جميع الحوار العربي اإلقليمي هو جزء من العملية التشاورية الواسعة التي انطلقت في

ائية لتمهيد الطريق لقّمة النُُظم الغذمناطق العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، 

:لتحقيق هذه الغاية، تم عقد حوارين سابقين و عدد من االستشارات

مارس9حوارالشباب الذي عقد في -

مارس11حوار المنظمات وأصحاب المصلحة العرب الذي عقد في -

ظمة من المكاتب اإلقليمية لمنظمات األمم المتحدة إلى جانب المنكما تم جمع المدخالت -

العربية للتنمية الزراعية



الرسائل الرئيسية للحوارات 

ياعتماد نهج النظم الغذائية الذي يعزز الروابط بين األنظمة والنتائج المتعددة للنظام الغذائ-

تطويرعملية صنع القرارالقائم على األدلة العلميّة-

ل بناء سياسات األمن الغذائي والتغذية الوطنية والمبادئ التوجيهية التغذوية المرتبطة بها على تحلي-

النُظم الغذائية

واستدامتها على مستوى الفرد واألسرة والطبقة تحديد نهج خاص لمرونة و صمود النُظم الغذائية -

االجتماعية والمستويات اإلقليمية

والسن والتهميش، خاصة على سبيل    " الجندر"معالجة قضايا عدم المساواة المرتبطة بالنوع االجتماعي -

المثال ال الحصر تلك المتعلقة بالنظام الغذائي

ين تقديم حوافز العتماد الزراعة الصديقة للبيئة وذكية مناخياً، مع التركيز بشكل خاص على العالقة ب-

الماء والغذاء والطاقة والتقنيات الجديدة

التغيير مسؤولية مشتركة تنطوي على شراكات بين جميع قطاعات المجتمع والشفافية شرط أساسي-

لنجاح تلك الشراكات



حوار مع المشاركين 

القضايا الشاملة

1مسار العمل 

2مسار العمل 

3مسار العمل 

4مسار العمل 

ما هي اقتراحات الحلول الالزمة لتوفير طعام مغذ وسليم وسهل المنال للجميع مع 
واالستدامة؟ضمان المساواة 

ما هو المطلوب لتحفيز المستهلكين وتمكينهم من اتخاذ خيارات صائبة وصحية وآمنة 
؟ومستدامة وبالتالي تغيير سلوكهم االستهالكي

كيف يمكننا إدارة نظم اإلنتاج الغذائية القائمة على نحو مستدام في ظل معوقات ندرة 
المياه واالراضي الصالحة للزراعة وتدهور حالة البيئة؟

ما هي السياسات واإلجراءات الالزمة للنهوض بسبل العيش العادلة والمستدامة عبر 
النُُظم الغذائية؟
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