
 ابتکار شهرهای سبز فائو

شاورزی و خوار و بار ملل متحد سبز را  )فائو(سازمان ک شهرهای  ستم های ابتکار  سی برای کمک به تغییر 

فرصتی  ،برنامه به رفع عوارض کرونا این اجرای  .گرسنگی و بهبود تغذیه آغاز کرددادن به  کشاورزی ، پایان  غذا.

  کمک خواهد کرد. شهرها و دسترسی به غذاهای سالم برای همهغذایی سازی مقاوم ی و برای پایدار

 

 
 

و اقدام جدید خود در زمینه شهرهای سبز برای کمک  یاز طرح ابتکار سال جاریسپتامبر فائو در هجدهم 

ستم های غذایی ، پایان سی سنگی و بهبود تغذیه در  دادن به به تغییر  شهرهاگر شهری و حومه  در دوره پس از  مناطق 

از اهداف بهتر  پشههتیبانیشهههرهای سههبز برای "یک رویداد مجازی با عنوان  خالل در اقدام  این .رونمایی کرد کرونا

سعه پایدار، سرمایه گذاری جدید تو سازمان  فائو به میزبانی "نیرومندیک  شست مجمع عمومی  در هفتاد و پنجمین ن

 .اتفاق افتادملل 

تاکید بر پتانسهههیل گسهههترده شههههرها در کاه   فائو ضهههمنمدیر کل " QU Dongyu کو دونگیو"آقای 

کمک به کاه  تغییرات آب و  ، سهههالمت و امنیت غذایی مردم را بهتمامی ذیربطان ،ی کرونا تأثیرات همه گیر

فرا  برای بهبود فوری از اقدامات ابتکاری، جامع و هماهنگ و توجه به نق  اسهههاسهههی شههههرها در پشهههتبانیهوایی 



شهری تجدید نظر کنیمباید در ن"خواند. شهری و نیمه  سبزتر ، مقاوم  تا  حوه طراحی و مدیریت مناطق  سیار  شهرها ب

سال برای دستیابی به اهداف توسعه  ه خود در این مراسم گفت که تنها دهوی در سخنان افتتاحی ." زاینده شوندتر و 

 " .هستیمتغییر اساسی در ذهنیت و بازسازی رویکردهای تجاری خود  مندما نیاز "افزود  . ویپایدار باقی مانده است

 یک روش جدید تفکر
یکصد شهر حداقل  در بهبود معیشت و رفاه جمعیت شهری و نیمه شهری در جهت فائو ابتکار شهرهای سبز

سر دنیا  سرا شهر ، )پانزده  در  شهر متوسطکالن  شهر کوچک و چهل  شده است و در پی ( چهل و پنج  هدفگذاری 

 -بهبود محیط شهری ، تقویت روابط شهر به ویژه برین ابتکار به آن بپیوندند. اشهر  هزار   2030آن است که تا سال 

عالوه  .، خدمات و جمعیت در برابر شوک های خارجی متمرکز شده استو تاب آوری سیستم های شهری -روستا

سیستم های غذایی پایدار ، این در نتیجه وجود سالم و رژیم های غذایی سالم  زیست اطمینان از دسترسی به محیطبر

ین ابتکار جدید شهههامل ا .به کاه  تغییرات آب و هوایی و انطباق و مدیریت پایدار منابع کمک می کند فعالیت

متوسههط شهههرهای گرفته تا ابر شهههرها از  -جایی که شهههرها در هر اندازه  ؛اسههت نیز "شههبکه شهههرهای سههبز"ایجاد 

می کنند و فرصهت های همکاری شههر به  هدر مورد بهترین شهیوه ها ، موفقیت ها و در  ها تبادل تجرب -کوچک و

ابتکاری که امروز آغاز می کنیم محصهههول یک طرز تفکر "مدیر کل فائو در پایان گفت:  .شههههر را ایجاد می کنند

 ".روش ابتکاری خود به ما بپیوندید و از آن حمایت کنیدجدید است. امیدوارم از شما الهام گرفته شود تا با 
 مهم است؟ها چرا سبز شدن شهر

شهجهان امروز بی  از  شود. همی شین می  سال  شهرن شهرها  70تقریبا  2050تا  صد از جمعیت جهان در  در

مواد غذایی درصههد از کل  70حدود  .درصههد این افزای  در آفریقا و آسههیا اتفاق می افتد 90سههاکن خواهند شههد. 

شهر ساکنان  ست هاتوسط  شود . این تعداد به طور مداوم در حال افزای  ا شینی  .مصرف می  شهرن رشد جمعیت و 

منابع  درو همچنین رقابت فزاینده  سریع به معنی تغییر در رژیم غذایی و افزای  تقاضا برای کاالها و خدمات اساسی

 یی سالم برای همه است.طبیعی برای اطمینان از دسترسی به رژیم های غذا

 کرونا همه گیریو  می یابنددشههوارتر  را دولت های محلی تأمین نیازهای جمعیت شهههری و نیمه شهههری

ل در سههیسههتم های غذایی ، از دسههت دادن شههغل و عدم امنیت غذایی ، وخیم شههدن چال  های جدیدی مانند اخال

در نتیجه ، بسههیاری جوامع شهههری و نیمه شهههری . افراد به وجود آورده اسههت آسههیپ پذیرترینشههرایط به ویژه برای 

مان دیگر با رژیم  اکنون بی  از هر ز های غیرواگیر مرتبط  ماری  با بی یه ای همراه  غذ غذایی و ت ناامنی  در معرض 

ضافه وزن و چاقی هستند شهرها تقریباً  .غذایی و افزای  میزان ا لید شده در جهان درصد از کل انرژی تو 80امروزه 

درصههد انتشههار جهانی گازهای  70درصههد زباله های جهانی هسههتند و حدود  70ها مسههلول  آن .را مصههرف می کنند

حفظ سیستم های غذایی پایدار و داشتن فضای سبز بیشتر  .گلخانه ای مربوط به انرژی را به خود اختصاص می دهند



شهری شهری و نیمه  شاورزی و جنگل های  ست و آن ، از جمله ک ضروری ا شهرها  ها را در مقابله با تأثیرات  برای 

شههود که مسههائل مربوط به بهداشههت باع  می اطمینان حاصههل  و مقاوم تر می کند 19رکووید  تغییرات آب و هوا و

  .نمی شوددر تهیه و توزیع غذای شهرها ایجاد اختالل 
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