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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول –  3أكتوبر/تشرين األول 9102

تكثيف االنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة

موجز
أيدت جلنة الزراعة يف عامي  0202و 0200اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للتكثيف املستدام لإلنتاج ،وأوصت
بتوسيعها لتتخطى احملاصيل يف نهج أنظمة شاملة.
ويتناول اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة توصية اللجنة بتوسيع النظر يف اإلنتااج الزراعاي املساتدام إىل السالسال
الغذائية والوجبات الغذائية املستدامة ،ويف النهاية إىل النظم الغذائية املستدامة .ويركز اهلدف االسارتاتيجي  0علاى
التكثيف املساتدام لإلنتااج الزراعاي .ويركاز اهلادف االسارتاتيجي  4علاى سالسال القيماة الغذائياة أكثار ولياة
واستدامة ،مبا يف ذلك احلد من الفاقد واملُهدر من األغذية ،وختضري سالسل القيماة الغذائياة ،ماع ماماأ أأ وماع
معايري طوعية ال حيد من وصول اجلهات الفاعلة الصغرية والبلداأ النامية إىل األسواق.
تستعرض هذه الوثيقة بشكل موجز بعض أعمال املنظمة يف دعم النظم الغذائية املستدامة منذ عام  ،0200مع الرتكيز
على اجملاالت التالية :ومع رؤية مشرتكة بشأأ األغذياة املساتدامة والزراعاة املساتدامة؛ تنفياذ التكثياف املساتدام
لإلنتاج؛ تعزيز سالسل القيمة الغذائية املستدامة؛ احلد مان الفاقاد واملُهادر مان األغذياة؛ وبرناامج الانظم الغذائياة
املستدامة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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اإلجراءات املُقرتح أن تتخذها اللجنة:
إأ اللجنة مدعوة إىل:
(أ)

)ب)

تأييااد عماال املنظمااة علااى تكييااف كارسااات التكثيااف املسااتدام لإلنتاااج ليااا ،وسالساال القيمااة
املستدامة ،واملعايري الطوعية واملنهجيات لتقييم وتقليل الفاقد واملُهدر من األغذية دعما للنظم الغذائية
املستدامة؛
التوصية بأأ تقوم املنظمة بزيادة إدماج عملها على استدامة النظم الغذائية ،مبا يف ذلك تطوير برناامج
بشأأ النظم الغذائية املستدامة لياتم إدماجام ماع إطاار العمال العشارج لاسامج االساتهالك واإلنتااج
املستدامني.

ميكن توجيم أج استفسارات عن مضموأ هذه الوثيقة إىل:
Alexandre Meybeck

املستشار األول (الزراعة والبيئة وتغري املناخ)
إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
تليفوأ+39-06 570 55841 :
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أوال – املقدمة
أعربت جلنة الزراعة يف دورتها الثانية والعشرين يف عام  0202عن تأييدها السرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة
-0
للتكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل وشددت على أأ تنفيذ االسرتاتيجية يتطلب نهجا شاامال متكاامال بأبعااد اجتماعياة

واقتصادية وبيئية (خدمات النظاام اإليكولاوجي) ،وأنام ينبغاي النظار إىل إنتااج احملاصايل يف ساياق السلسالة الغذائياة
برمتها .1وأشارت إىل احلاجة إىل وجود جمموعة واسعة من الشراكات .ويف عام  ،0200خالل دورتها الثالثة والعشارين،
الحظت اللجنة التقدم املُحرز يف تنفيذ االسرتاتيجية وأهمية النهج الشامل الذج يدمج االستدامة االقتصاادية واالجتماعياة
والبيئية مع اإلنتاج ،مبا يف ذلك احل اجاة إىل اختااذ إجارا ات متكاملاة علاى طاول السالسال الغذائياة والانظم الغذائياة
املستدامة ،2وأكدت جمددا على تأييدها لالسرتاتيجية بالعنواأ املنقح :تكثيف اإلنتاج املستدام.

لقد تطور مفهوم النظم الغذائية املستدامة ،مبا يف ذلاك العالقاات باني اساتدامة الانظم الغذائياة واألمان الغاذائي
-0
والتغذية ،بشكل تدرجيي .وقد كاأ عمل منظمة األغذية والزراعة ،إىل جانب الوكاالت األخرى اليت تتخذ من روما مقارا
هلا ،أساسيا يف هذه العملية ،وخاصة يف التحضري ملؤمتر ريو  ، 02+ومنذ إطالق حتدج القضا علاى اجلاوع الاذج قدمام
األمني العام لألمم املتحدة يف ريو .وقد صاغ فريق اخلسا الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذياة ماؤخرا ،تعريفاا
متكامال حيث "النظام الغذائي املستدام هو نظام غذائي يكفل األمن الغاذائي والتغذياة للجمياع ماع ماماأ عادم املساا

باألسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ألجيال املستقبل".3

واملقصود هكذا ،أأ النظم الغذائية املستدامة تغطي جمموعة واسعة من القضايا وعمل املنظمة ذات الصلة .ويتناول
-3
اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة توصية اللجنة بتوسيع النظر يف اإلنتاج الزراعاي املساتدام او السالسال الغذائياة،
والوجبات الغذائية املستدامة ويف النهاية إىل النظم الغذائياة املساتدامة .وياوفر مفهاوم تكثياف اإلنتااج املساتدام ،كماا
حتديده إلنتاج احملاصيل يف مبادرة احلفظ والتوسع ،وسيلة الحتضاأ املوموع تدرجييا ،من منظاور اإلنتااج ،يف اهلادف
االسرتاتيجي  0بشأأ التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي ،ويف اهلدف االسرتاتيجي  4بشاأأ سالسال قيماة غذائياة أكثار
ولية واستدامة ،مبا يف ذلك احلد من الفاقد واملُهدر من األغذية ،وختضري سالسل القيمة الغذائية .وهو ميكن أيضا مان
معاجلة العالقة بني االستهالك واإلنتاج املستدامني ،كماا هاو احلاال ماع املعاايري الطوعياة يف اهلادف االسارتاتيجي 4؛
وكجز من السياسات املرتبطة باالستهالك واإلنتاج املستدامني واألمن الغذائي يف اهلدف االسرتاتيجي .0
وتستعرض هذه الوثيقة بشكل موجز بعض أعمال املنظمة يف دعم النظم الغذائية املساتدامة مناذ عاام  ،0200ماع
-4
الرتكيز على اجملاالت التالية )0( :ومع رؤية مشرتكة بشأأ األغذية املستدامة والزراعة املستدامة؛ ( )0تنفياذ التكثياف
 1تقرير الدورة الثانية والعشروأ للجنة الزراعة ،الفقرات .)CL140/3-C2011/17( 8-7
 2تقرير الدورة الثالثة والعشروأ للجنة الزراعة ).(C 2013/22
 3فريق اخلسا الرفيع املستوى  .0204الفاقد واملُهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة .تقرير فريق اخلسا الرفيع املساتوى املعاين بااألمن
الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي ،روما .0204
)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-8_EN.pdf(.

COAG/2014/4

4

املستدام لإلنتاج؛ ( )3تعزيز سالسل القيمة الغذائية املستدامة؛ ( )4احلد من الفاقد واملُهدر من األغذية؛( )5برنامج النظم
4
الغذائية املستدامة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
إأ مشورة اللجنة مطلوبة بشأأ اجملاالت األولية األساسية للعمل لفرتة  ،0207-0204الايت تركاز علاى الانهج
-5
الكلية املتكاملة لتطوير تكثيف اإلنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة.

ثانيا – وضع رؤية مشرتكة بشأن األغذية والزراعة املستدامة
خالل عملية خلق القاعدة املفاهيمية ونظرية التغيري وبرنامج العمل للهدف االسرتاتيجي  ،0أصبح من الوامح أأ
-6
هناك حاجة إىل رؤية مشرتكة ونهج منسق للعمل على األغذياة والزراعاة املساتدامة يف منظماة األغذياة والزراعاة .وهلاذه
الغاية إنشا فريق معين باألغذية والزراعاة املسا تدامة مشارتك باني اإلدارات لتقيايم نهاج املنظماة وخستهاا يف تعزياز
الزراعة واألغذية املستدامة ،وبنا على هذه لومع رؤية مشرتكة لتوجيم العمل يف املستقبل .ونشرت نتاائج املرحلاة األوىل
من هذا العمل يف وثيقة املنظمة "الرؤية واملبادئ والنهج."5
و حتديد مخسة مبادئ لتوجيم اإلجرا ات اليت تدعم التحول إىل األغذياة والزراعاة املساتدامة ،باالتوازأ باني
-7
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لنظم األغذية والزراعة ،ومع االعرتاف باحلاجة إىل زياادة اإلنتاجياة مان خاالل
حتسني الكفا ة يف استخدام املوارد والتفاعالت داخل وعس قطاعات احملاصيل ،والثاروة احليوانياة ،ومصاايد األ،ااك،
والغابات .وهذه املبادئ هي:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ها)

حتسني الكفا ة يف استخدام املوارد؛
إجرا ات مباشرة حلفظ املوارد الطبيعية وحفظها وتعزيزها؛
محاية سبل املعيشة يف الريف وحتسني املساواة والرفاه االجتماعي؛
تعزيز قدرة النا واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود ،خاصاة أماام تغاري املنااخ وتقلباات
األسواق؛
احلوكمة الرشيدة كعنصر أساسي لنظم طبيعية وبشرية مستدامة.

أسفرت عملية األغذية والزراعاة املساتدامة أيضاا عان مقرتحاات لتعزياز تنسايق العمال علاى األغذياة والزراعاة
-8
ا ملستدامة داخل منظمة األغذية والزراعة ،واليت جيرج تنفيذها حالياً .وإأ العمل مع البلداأ الشريكة لتجريب النهج هاو
أحااد األنشااطة الرئيسااية .وسااتعمل منظمااة األغذيااة والزراعااة مااع باانغالديمل وبوركينااا فاصااو واملغاارب ورواناادا لومااع
اسرتاتيجيات لتعزيز االستدامة يف النظم الغذائية والزراعية ،تتناسب مع احتياجاات اددة للبلاداأ ،وباساتخدام نهاج
منسق بني إدارات املنظمة ووحداتها .والعملية مصممة ملساعدة البلداأ على:

 4برنامج األمم املتحدة للبيئة.
5

.http://www.fao.org/3/a-i3940e.html
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حتديد القضايا الرئيسية يف استدامة نظم اإلنتاج الزراعية والنظم القائمة على املوارد الطبيعية ،وحتديد أولويات
العمل؛
تعزيز احلوار بني أصحاب املصلحة الوطنية الرئيسيني يف خمتلف القطاعات الزراعية وقطاعات املوارد الطبيعية
من أجل تشجيع رؤية مشرتكة ملستقبل مستدام؛
وتنفيذ املبادرات والسامج واملشاريع اليت تتناول اجملاالت ذات األولوية.

وسيسلط نهج التعلم باملمارسة هذا ،الضو على كيفية تنسيق العمل بشاكل أفضال باني أصاحاب املصالحة علاى
-9
املستوى القطرج ،ومن املتوقع أأ حيسن دعم املنظمة للادول األعضاا  .وستسااعد الادرو املساتفادة علاى توسايع نطااق
اجلهود الرامية إىل بلداأ أخرى.
 -02وتشمل مقرتحات إمافية من جمموعة املقرتحات لألغذية والزراعة املستدامة ،إصدار منشور رئيسي ملواصلة بلورة
رؤية منظمة األغذية والزراعة ونهجها املنسق لألغذية والزراعة املستدامة ،فضال عن أنشطة احلاوار والتواصال لايت سايتم
تنفيذها يف مجيع أ ا املنظمة.

ثالثا – تنفيذ تكثيف اإلنتاج املستدام
 -00يشكل اهلدف االسرتاتيجي  0للمنظمة ،زيادة وحتسني توفري السلع واخلادمات مان الزراعاة والغاباات ومصاايد
األ،اك بطريقة مستدامة ،اآللية الرئيسية لتنفيذ العمل بشاأأ تكثياف اإلنتااج املساتدام .وهاو يساتند إىل حلاوذج احلفاظ
والتوسع – اإلطار الذج ميكن من إنتاج "املزيد باستخدام موارد أقل" ،مان املنطقاة نفساها مان األرض ماع احلفاا علاى
املوارد ،واحلد من اآلثار السلبية على البيئة وتعزيز رأ املال الطبيعي وتدفق خدمات النظام اإليكولوجي.

 -00ويف متابعة الدورة  03للجنة الزراعة ،ترتكاز اإلجارا ات املتخاذة لادعم االسارتاتيجية بشاأأ التكثياف املساتدام
لإلنتاج وفقا للمواميع اخلمسة التالية.

( )1مبادرات التوعية بشأن نهج احلفظ والتوسع (تكثيف اإلنتاج املستدام)
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ومع ونشر وثائق املعلومات عن نظم الزراعة ،واحملاصيل واألصناف ،وإدارة املياه ،والتقنياات املعاززة لصاحة
الرتبة ،وأساليب محاية النباتات ،جنبا إىل جنب مع الدالئل للتطبيق العلمي ،مع احلفاظ والتوساع للكساافا،
واملمارسات اجليدة حملاصيل اخلضر الدفيئة.6
نشر الدرو املستفادة واإلرشادات بشأأ تنفيذ التكثيف املستدام لإلنتاج ،مبا يف ذلك العناصر مثل الزراعة اليت
تصوأ الرتبة ،وامللقحات ،ودراسات احلاالت من مدار املزارعني يف احلقول ،وصياغة سياسات البذور ،ونظم
احملاصيل املعمرة ،واإلدارة املستدامة لألعشاب.

.www.fao.org/ag/save-and-grow
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تنظيم عدد من احملافل الدولية واملشاورات اإلقليمية إلطالع شركا التنمية حول أهمية اسارتاتيجيات التكثياف
املستدام لإلنتاج املتماسكة والقابلة للتنفيذ ،وحتدياد الفارإل إلقاماة شاراكات والتا زر يف رفاع مساتوى تطبياق
تكثيف اإلنتاج املستدام.7
ومع خطة إقليمية للمعايري الزراعية البيئية لالستدامة يف أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكااريع ،برعاياة
السازيل.8

( )2إدماج املشاريع واملساعدة يف جمال السياسات لتعزيز تكثيف اإلنتاج املستدام
 -03إأ املبادرة اإلقليمية لألرز يف آسيا يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  0هي مثال على بلاداأ تعمال معاا لتعزياز نهاج
متكاملة للتكثيف املستدام لإلنتاج .وختتس املبادرة ،اليت أطلقت يف عام  ،0203صحة نهج التكثيف املستدام إلنتاج األرز
وتتحقق منها من احلقل إىل مستوى السياسات ،يف إندونيسيا ،ومجهورياة الو الدميقراطياة الشاعبية ،والفلابني .9وقاد
اختبار مبادرة احلفظ والتوسع لألرز يف مدار املزارعني يف احلقول ،لدعم وتعزيز اسرتاتيجيات األرز الوطنية.10
 -04ويف االستجابة لألولويات احملددة يف أطرها للسجمة القطرية ،تقوم بانن ،وبورونادج ،والكاامريوأ ،ومجهورياة
الكونغو الدميقراطية ،وغامبيا ،ومدغشقر ،والنيجر ،بومع اسرتاتيجيات وطنياة لتنوياع قطاعاات الفاكهاة واخلضاروات
لديها ولتكثيفها املستدام ،بالرتابط مع الكفا ة يف استخدام املياه وحتسني التغذية.
 -05إأ مكافحة اآلفات بشكل متكامال أمار مارورج لتكثياف اإلنتااج املساتدام ويتنااول جواناب إنتااج احملاصايل
ومحايتها .وقد استمر دعم املنظمة الفين ،من أجل نشر وتكييف واعتماد مكافحة اآلفات بشكل متكامال ،يف التطاور مان
خالل استخدام نهج مدرا املزارعني يف احلقول ،ماع املشااريع اجلديادة الايت بادأت يف عادة بلاداأ أفريقياة ،والعمال
اجلارج يف آسيا وأمريكا الالتينية والشرق األدنى وغرب أفريقيا.
 -06وتناولت املشاريع املشرتكة بني القطاعات لزيادة قدرة املزارعني على الصمود أمام تقلبات املنااخ ،مان باني أماور
أخرى ،اإلنتاج املتكامل واحلماية من خالل مادار املازارعني يف احلقاول يف غارب أفريقياا ،وهاي تسااعد علاى إنشاا
شركات البذور احمللية لتحسني االستفادة من احملاصيل واألصناف احمللية يف أفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية.
وتعمل الدول مثل مدغشقر مع املنظمة أيضا لتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية من خاالل تكيياف األحلاا
الزراعية وتعزيز صوأ املواد الزراعية احمللية والبذور والوصول إليها.

 7تتضمن هذه ،املشاورات اإلقليمية لتكثيف اإلنتااج املساتدام للمحاصايلفاحلفظ والتوساع الايت نظمتهاا املنظماة يف برباادو يف أكتوبرفتشارين األول
 ،0200مع بلداأ منطقة البحر الكاريع؛ يف سانتياغو ،شيلي ،يف نوفمسفتشرين الثاني  ،0200مع بلداأ أمريكا الالتينية؛ ويف مقر األمام املتحادة يف
جنيف يف نوفمسفتشرين الثاني  ،0203مع مجهور واسع من الشركا يف التنمية ووكاالت املعونة والقطاع اخلاإل واجملتمع املدني.
 8املشروع  – CGP/RLA/195/BRAتعزيز السياسات الزراعية البيئية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريع من خالل احلوار وتبادل اخلاسات
الوطنية.
 9السلع واخلدمات املتعددة للنظم اآلسيوية إلنتاج األرز.http://www.fao.org/3/a-i3605e.pdf .
.http://www.fao.org/bodies/council/cl149/side-events/regional-rice-initiative/en/ 10
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( )3وضع اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -07يف إطا ر خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتياة لألغذياة والزراعاة ،تعمال سابع دول مان اجلماعاة
اإلحلائية للجنوب األفريقي مع منظمة األغذية والزراعة على تطوير اسرتاتيجيات وطنية للموارد الوراثية النباتياة لألغذياة
والزراعة .واستجابة للحاجة إىل بذور تتمتع بنوع ية جيدة ،وهاو أمار أساساي لنجااث تكثياف اإلنتااج املساتدام ،جيارج
البحث عن شراكات واسعة النطاق يف القطاعني العام واخلاإل لدعم إنشا شركات للبذور قابلة للحياة مان خاالل أنشاطة
بنا القدرات يف جمال صياغة السياسات وتنمية قطاع البذور.
 -08وإأ جمموعة السامج املدعومة من مرفق البيئة العاملية لتعميم حفظ التنوع البيولوجي الزراعاي واساتخدامم تتزاياد
بشكل مطرد ،مع مشروع عاملي جديد وأربعة مشاريع وطنية املوافقة عليها.

( )4تطبيق مبادئ تكثيف اإلنتاج املستدام والنهج للتنمية املستدامة للثروة احليوانية
 -09يتم السعي للتكثيف املستدام أيضا من خاالل جادول األعماال العااملي بشاأأ الثاروة احليوانياة املساتدامة (أنظار
.)COAG/2014/9
 -02تتمتع النظم النباتيةفاحليوانية املتكاملة بالقدرة على حتسني اساتدامة اإلنتااج الغاذائي مان خاالل زياادة كفاا ة
استخدام املوارد ،وزيادة الدخل وتوفري االستقرار من خالل التنويع ،فضال عن توفري وجبات متوازنة ومغذية أكثر.
 -00توفر تربية األ،اك يف حقول األرز غذا ً ودخال إمافيني من خالل تنويع األنشطة الزراعية وزيادة غلاة كال مان
األرز واأل،اك ،مع اخنفاض استخدام املدخالت .وسيكوأ لبنا القدرات وزيادة املعرفة وتقنيات اإلدارة احملسانة لألسار
الزراعية واملرشدين ،أهمية قصوى .وقد ومع دليل تدريع ملدار املزارعني يف احلقول بشأأ تربية األ،اك يف حقاول
األرز يف أمريكا الالتينية ،وجيرج حاليا اختباره يف أنشطة ميدانية يف بوركينا فاصو ومالي .وقد أ هار العدياد مان الادول
األخرى الوا قعة جنوب الصحرا الكسى اهتماما بم ،مباا يف ذلاك مجهورياة الكونغاو الدميقراطياة والسانغال ومجهورياة
تنزانيا املتحدة وزامبيا.
 -00وميكن السعي إىل تكامل اإلنتاج النباتي واحليواني علاى طاول السلسالة الغذائياة مان أجال إعطاا قيماة أفضال
للمنتجات الثانوية واملصادر اجلانبية (أنظر القسم الرابع).

( )5تكثيف اإلنتاج املستدام والزراعة املتكيفة مع املناخ
-03

لقد كانت مبادئ تكثيف اإلنتاج املستدام رئيسية أيضا يف تطوير نهج الزراعة املتكيفة مع املناخ.

الرتويج للزراعة املتكيفة مع املناخ من قبل منظمة األغذية والزراعة ،باعتبارها الطريق إىل األمام لتحقيق األمان
-04
الغذائي يف مناخ متغري .ويدمج هذا النهج بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة (االقتصاادية واالجتماعياة والبيئياة) ،مان
خالل معاجلة حتديات األمن الغذائي واملناخ معا .وحتدد الظروف احمللية واألولوياات الوطنياة كيفياة حتدياد أولوياات

COAG/2014/4

8

األهداف أو موازنتها يف أج اسرتاتيجية للزراعة املتكيفة مع املناخ ،ولكن املبدأ األساسي لتكثيف اإلنتااج املساتدام ينطباق
على نطاق واسع يف حتقيقها مجيعا.
 -05ينبغي أأ تصبح النظم الغذائية ،يف الوقت نفسم ،أكثر كفا ة وقدرة على الصامود ،يف كال نطااق مان املزرعاة إىل
املستوى العاملي .وينبغي أأ تصبح أكثر كفا ة يف استخدام املاوارد (اساتخدام كمياات أقال مان األرض وامليااه واملادخالت
إلنتاج املزيد من الغذا بطريقة مستدامة) ،وأأ تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام التغريات والصادمات .وتهادف الزراعاة
املتكيفة مع املناخ إىل حتسني األمن الغذائي ،ومساعدة اجملتمعات احمللية علاى التكياف ماع تغاري املنااخ واملسااهمة يف
التخفيف من آثار تغري املناخ من خالل تبين املمارسات املناسبة ،وتطوير سياساات ومؤسساات متكينياة ،وتعبئاة املاوارد
املالية املناسبة.
 -06ولتحقيق هذه األهداف ،تستند الزراعة املتكيفة مع املناخ علاى املباادئ واملمارساات الايت تطويرهاا للتكثياف
املستدام إلنتاج احملاصيل ("احلفظ والتوسع") ،وتتوسع فيها إىل مجيع قطاعات الزراعة .وهي تؤكد كذلك على احلاجاة
إىل التقييم السليم للمخاطر واآلثار املناخية احلالياة واملساتقبلية ،وللممارساات والسياساات واملؤسساات املالياة الضارورية
لتحقيق التغري التحولي.

رابعا – تعزيز سالسل القيمة الغذائية املستدامة
 -07يتناول القسم التالي بإجياز التقارير عن األنشطة بشأأ سالسل القيمة املستدامة و"اخلضارا " ،واملعاايري الطوعياة
لتحقيق االستدامة.

( )1سالسل القيمة الغذائية املستدامة و"اخلضراء"
 -08يشري مصطلح سلسلة القيمة إىل سلسلة من املعامالت وكارسات القيمة املضافة اليت حتدث عند حترك املنتجاات
الزراعية من املنتج إىل املستهلك .وتدعم املنظمة تطوير سالسل القيمة الغذائية املستدامة واخلضارا الايت تشامل املازارعني
أصحاب احليازات الصغرية واملشروعات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم ،من خالل اجلمع باني بناا القادرات ونشار
املعرفة وتعزيز الشراكة ومبادرات احلوار بشأأ السياسات.
 -09وبإمكاأ الرتويج لسالسل القيمة الغذائية اخلضرا أأ يوفر فرصا جديدة لتطوير سالسل القيمة الغذائية اليت هاي
قابلة للحياة اقتصاديا وتوفري فرإل العمل واملنافع االجتماعية األخرى .على سبيل املثال ،تولاد سالسال القيماة الغذائياة
املنتجات املشرتكة ،واملصادر اجلانبية والفاقد الغذائي يف مجيع املراحل .وقد تساتعاد قيماة هاذه املنتجاات الفرعياة عان
طريق بيعها يف أسواق بديلة ،مثل أسواق األعالف احليوانية أو الطاقة ،وبالتالي حتسني كفا ة النظم البيئية واالقتصادية.
وتقوم املنظمة بتعزيز خمتلاف عملياات إنتااج األعاالف والتقنياات التكميلياة لتحساني كفاا ة اساتخدام احملاصايل مان
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املنتجات الفرعية كا يؤدج إىل زيادة اإلنتاجية احليوانية ،واحلد من املُهدر والتلوث وتعزيز الرحبية .11كماا حتدياد
الفرإل الستخدام املنتجات الفرعية لصناعة الوقود احليوج كعلاف للماشاية و وماع اخلطاو التوجيهياة الساتخدامها
اآلمن والفعال .وسيحدد اجتماع اخلسا  ،املقرر عقده يف وقت الحق من هذا العام ،اجملاالت احلرجة اليت تتطلب ،ليس
فقط ،التوعية واملساعدة التقنية ممن البلداأ األعضا يف املنظمة ،بل أيضا الادعم يف تطاوير قادرات القطااع العاام لتعزياز
سالسل القيمة الغذائية املستدامة واخلضرا .

12

( )2حتديد مساهمات املعايري الطوعية يف النظم الغذائية املستدامة
 -32أوصت اللجنة يف دورتها الثانية والعشرين يف عاام  ، 0202أأ ياتم إجارا دراساة لتاأثري املعاايري اخلاصاة علاى
مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف السوق .وردا على ذلك ،أجرت املنظمة ثالث دراسات .مساح عااملي 13يف -0200
 0200بشأأ املعايري الطوعية (اخلاصة) يف قطاع الثاروة احليوانياة؛ حتليال  07مشاروع مياداني يشامل  36بلادا قادموا
املساعدة التقنية بشأأ املعايري الطوعية بني عامي  0224و  140203واستعراض جملموعة الوثائق املستندة إىل حتليل 003
حالة موثقة يف  020منشور ،15نشرت يف عام .0204
 -30على الرغم من معف األدلة عن أثر املعايري الطوعية على وصول أصحاب احليازات الصاغرية إىل األساواق ،أدت
هذه الدراسات إىل االستنتاجات التالية .إأ املعايري الطوعية:
(أ)
(ب)

تعمل ممن األطر املؤسسية وعالقات السوق وتأثريها متصل بالسياق للغاية؛
قد تفيد أصحاب املصلحة الذين يسعوأ إىل التمييز بني املنتجات ،واملستهلكني الذين يسعوأ إىل مماأ
إمايف جلودة املنتج وإمكانية تتبعم؛

 11منظمة األغذية والزراعة .0200 .بقايا احملاصيل استنادا إىل إمجالي جمموع احلصص املختلطة املكثفة  -نهج سهل االستخدام الستخدام املنتجات
الفرعية للمحاصيل الغذائية إلنتااج احليواناات اجملارتة ،T.K.Walli, M.R.Grag & Harinder P.S.Makkar .منظماة األغذياة والزراعاة ،وثيقاة
اإلنتاج والصحة رقم  ،070روما ،إيطاليا.)http://www.fao.org/docrep/015/i2728e/i2728e00.pdf( .
منظمة األغذية والزراعة .0200 .التغذية املتوازنة لتحسني إنتاجية الثروة احليوانية – زيادة إنتاج احلليب وكفاا ة اساتخدام املاواد الغذائياة وخفاض
انبعاثات امليثاأ ،M.R.Grag .منظمة األغذية والزراعة ،وثيقة اإلنتاج والصحة رقم  ،070روما ،إيطاليا.
(.)http://www.fao.org/docrep/016/i3014e/i3014e00.pdf
استخدام املُهدر من الفاكهة واخلضروات كعلف للماشية ومبثابة ركائز جليل جديد من املنتجات ذات القيمة املضافة .منظمة األغذية والزراعة.0203 .
(.)http://www.fao.org/docrep/018/i3273e/i3273e.pdf
 12املنتجات الفرعية للوقود احليوج كعلف للماشية .الفرإل والتحديات  .منظمة األغذية والزراعة .0203
(.)http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e00.htm
 13دراسة حول املعايري الطوعية (اخلاصة) يف قطاع الثروة احليوانية .عن :املعايري الطوعية لنظم األغذية املستدامة :التحديات والفرإل.
(.(http://www.fao.org/docrep/019/i3421e/i3421e.pdf
 14الدرو املستفادة من املشاريع امليدانية بشأأ املعايري الطوعية :ملخص النتائج .املعاايري الطوعياة للانظم الغذائياة املساتدامة :التحاديات والفارإل.
() .(http://www.fao.org/docrep/019/i3421e/i3421e.pdfتغطي املشاريع يف األرجنتني بنن ،بوليفياا ،السازيال ،بوركيناا فاصاو ،الكاامريوأ،
تشيلي ،كوستاريكا ،كرواتيا ،اإلكوادور ،غانا ،غواتيماال ،غينيا ،مالي ،موريتانيا ،املغرب ،النيجر 00 ،بلد مان جازر احملايط اهلاادئ يف مجاعاة
احمليط اهلادئ ،بريو ،السنغال ،سرياليوأ ،واجلمهورية العربية السورية وتونس.
 15منظمة األغذية والزراعة . 0204 .تأثري املعايري الطوعية الدولية على مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق يف البلاداأ النامياة .اساتعراض
جملموعة الوثائق،روما.http://www.fao.org/3/a-i3682e.pdf .
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(ج)
(د)
(ها)

قد جتلب بعض الزيادات يف األسعار بالنسبة للمزارعني ،ولكن أيضا تتسبب بتكاليف إمافية؛
قد تقيد وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق إذا مل يتم تنظيمها ودعمها بكفا ة؛
قد تكوأ معتمدة من قبل القطاع العام من خالل الشراكة مع املنظمات غاري احلكومياة والقطااع اخلااإل
لتوفري خدمات الدعم للمزارعني ،وحتسني جودة األغذية وأنظمة السالمة واملؤسسات الوطنية.

 -30أخريا ،مبا أأ املعايري الطوعي ة حتدد املتطلباات التقنياة لإلنتااج والتصانيع ،مان املهام حتساني فهمناا لكيفياة
إمكانية استخدامها كحوافز لتنفيذ املمارسات املستدامة.
 -33أنشئ منتدى األمم املتحدة ملعايري االستدامة يف عام  0200بهدف جعل املعايري الطوعياة عاامال ركاا للتنمياة
املستدامة يف البلداأ النامية ،بدال من أأ تكوأ عقبة أمامهاا .وياوفر املنتادى مناسا للحاوار بشاأأ املعاايري الطوعياة باني
أصحاب املصلحة الدوليني ،لتطويل العمل التحليلي والتجريع بشأأ املعايري الطوعية وتقديم املشورة بشأأ السياساات إىل
البلداأ األعضا  .ومن بني املبادرات ومع جمموعة من األدوات لصناع القرار.
 -34بالعمل من خالل منتدى األمم املتحدة ملعايري االستدامة ومباشرة مع البلداأ ،تقاوم املنظماة بادعم احلكوماات يف
اختاذ القرار عن علم بشأأ املعايري الطوعية اليت تتناسب مع أولويات التنمية الوطنية .وتتمتع املنظمة مبيزة نسبية يف هذا
اجملال من خالل خستها يف ومع املعايري مع هيئة الدستور الغذائي ،وكذلك يف إدارة مبادرات أصحاب املصلحة.

خامسا – احلد من الفاقد واملُهدر من األغذية
 -35يفقد ما يقدر بثلث األغذية أو يهدر على طول سلسلة القيمة وفقا للظروف املعينة يف بلد ما .16وينتج الفاقد 17عان
قيود يف تقنيات احلصاد والتخزين والنقل واملعاجلة والبنية التحتية ونظم التغليف والتسويق .وبشكل عام ،تعاني البلاداأ
ذات الدخل املنخفض من مستويات أعلى من الفاقد مقارنة بالبلداأ ذات الادخل املتوساط والعاالي حياث يكاوأ السابب
األساسي للمهدر من األغذية ،سلوك املستهلك واألعراف والعادات وكارسات التجزئة وعادم كفاياة السياساات واألدوات
التنظيمية .وإأ املُهدر من األغذية قضية ذات أهمية متزايدة يف البلداأ املنخفضة الدخل بوصفها دالة على زياادة التحضار
والتغريات يف حلط احلياة .وميثل الفاقد واملُهدر من األغذية خسائر كبرية يف ماوارد امليااه واألراماي املساتخدمة لإلنتااج،
بينما يساهما يف انبعاثات غازات الدفيئة .وبالنسبة لصغار املنتجني الفقارا  ،فاإأ الفاقاد املاادج ياؤدج إىل تاوافر كمياات
أغذية أقل وبالتالي يساهم يف انعدام األمن الغذائي والتغذية .وميكن لفقداأ النوعية الغذائياة أأ يسابب اخنفااض احلالاة
التغذوية لألغذية وقيمتها االقتصادية وسالمتها.

 16منظمة األغذية والزراعة ،0200،الفاقد واملُهدر من األغذية يف العامل :مداهما وأسبابهما والوقاية منهما.
. J. Gustavsson, C. Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk and A. Meybeck

 17للتعريف عن الفاقد ونطاقم أنظر:
.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/save-food/PDF/FLW_Definition_and_Scope_2014.pdf
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 -36تشارك املنظمة بنشا يف تنفيذ املبادرة العاملية بشأأ احلد من الفاقد واملُهدر من األغذية أو "احفظ األغذية" 18مان
خالل اهلدف االسرتاتيجي  . 4والنهج املتبع هو حتساني الكفاا ة واالساتدامة بطريقاة شااملة لكامال سلسالة اإلمادادات
الغذائية متاشيا مع اجلهود الرامية إىل تعزيز النظم الغذائية املستدامة والتغذية املستدامة .وتركز املبادرة على التدابري ملناع
الفاقد واملُهدر من األغذية واحلد منهما ،ومن ثم إعادة استخدام وتدوير املواد الغذائية اليت ال تزال تفقاد وتهادر .ويف كال
حالة ،يوىل االهتمام للتأكد من أأ التدابري املتخذة هي فعالة من حيث الكلفة ،وصديقة للبيئة ،ومقبولة اجتماعيا ،خاصة
من املنظور اجلنساني .ويتم اعتماد نهج متعدد التخصصات ،باشرتاك أقسام املنظمة اليت لديها خاسة يف :إنتااج الزراعاة
والثروة السمكية وتصنيعها وتسويقها؛ محاية املستهلك والتغذياة؛ التطبيقاات النووياة مثال معاجلاة األغذياة باإلشاعاع؛
املوارد الطبيعية؛ التنمية االقتصادية والسياساية واحلماياة االجتماعياة؛ اإلحصاا ات؛ واالتصااالت والشاراكات .وتصامم
االسرتاتيجيات املتقدمة خصيصا لتلبية االحتياجات احملددة للمناطق واألقاليم الفرعياة والبلاداأ ،بالتعااوأ ماع املكاتاب
اإلقليمية ومكاتب االتصال يف املنظمة.

سادسا – املشروع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
بشأن النظم الغذائية املستدامة
 -37خالل مؤمتر ريو  02+يف عام  ، 0200اعتماد إطاار العمال العشارج لاسامج االساتهالك واإلنتااج املساتدامني
لتعزيز التعاوأ الدولي لتسريع التحول و االستهالك واإلنتاج املستدامني يف كل من البلاداأ املتقدماة والنامياة .وتشاكل
النظم الغذائية أحد جماالت األولوية اليت حتظى باالهتمام.
 -38حيفز برنامج نظم األغذية املستدامة ،الذج ومعتم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحادة للبيئاة يف عاام
 0200بدعم من حكومة سويسرا ،من خالل فرقة العمل املعنية باألغذية الزراعية ،19الشراكات بني وكاالت األمم املتحدة
والوكاالت الدولية األخرى واحلكومات والصناعات واجملتمع املدني ،اليت ميكان ألنشاطتها أأ تعازز التحاول الضارورج
للنظم الغذائية و االستدامة.
 -39وإأ اهلدف العام من برنامج نظم األغذية املستدامة هو إمافة القيمة من خالل اجلماع باني املباادرات ومساارات
العمل املختلفة يف املنظمة ومع الشركا  ،لبنا القدرة على استيعاب عدد أكس من كارسات االستهالك واإلنتاج املستدامني
عس النظم الغذائية ،وتطوير مشاركة جديدة ألصحاب املصلحة املتعددين لبنا الت زر والتعاوأ من أجل األهداف املشرتكة.
 18ملزيد من التفاصيل عن مبادرة احفظ األغذية :
 19تضم فرقة العمل لألغذية الزراعية واملعنية باالستهالك واإلنتاج املستدامني ،كثلني من الدول التالية (بربادو والسازيل والصني وكوستاريكا وغاناا
واهلند وإندونيسيا وكازاخستاأ واملغرب وهولندا ونيوزيلندا وسويسارا واململكاة املتحادة وجناوب أفريقياا والوالياات املتحادة) ووكااالت األمام املتحادة
وبراجمها (منظمة األغذية والزراعة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة ،ومنظمة األمم املتحدة للبيئة ،ومنظماة
األمم املتحدة للتنمية الصناعية) واملفومية األوروبية ،ومنظمات اجملتمع املدني (الصندوق العاملي للطبيعة واالحتاد العااملي لصاوأ الطبيعاة والتحاالف
الدولي املعين بإصدار شهادات االعتماد وومع العالمات االجتماعية والبيئية واملنظمة العاملية للمزارعني) ومنظمات األعماال الدولياة الايت متثال 305
شركة (مباد رة الزراعة املستدامة وكروباليف أنرتناشيونال) وكذلك املائدة املستديرة األوروبية لالستهالك واإلنتاج املستدامني.
.http://www.save-food.org
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 -42وقد حتديد أربعة جماالت عمل )0( :ومع وتعزيز برامج املعلومات بشأأ منتجات األغذياة الزراعياة والانظم
الغذائية املستدامة؛ ( )0االتصال املوثوق واملستدام بشأأ معلومات املنتجات الغذائية يف مجيع أ ا سلسلة التورياد؛ ()3
تهيئة الظروف املواتية الستيعاب اإلنتاج املستدام؛ و( )4النهج القائمة على األسواق.
 -40ويساهم السنامج يف العمليات العاملياة بشاأأ اإلنتااج واالساتهالك املساتدامني لادمج أفضال خلصاائص قطاعاات
الزراعة ،وينظم األحداث جبمع املبادرات املختلفة من املنظمة وشركائها ،مثل مؤمتر " و نظم غذائية مساتدامة :التازام
أصحاب املصلحة املتعددين بالعمل" ،20الذج تنظيمم يف عام  0203خالل أسبوع األغذية العااملي ،وكاذلك ورش عمال
جلمع هذه املصادر املختلفة للمعرفة .وقد ساهم األول 21يف مسارات العمل بشأأ املعايري الطوعية .و ختصيص الثاني ،يف
عام  ،0204للمعرفة بشأأ النظم الغذائية املستدامة.
 -40ويدعم السنامج البلداأ يف تنظيم موائد مستديرة وطنية بشاأأ االساتهالك واإلنتااج املساتدامني يف قطااع األغذياة
الزراعية ،من بينها ثالثة نظمتها غانا ،وموزامبيق ،وجنوب أفريقيا.
 -43ومتاشيا مع تركيزها على العالقة بني االستهالك واإلنتاج ،طور السنامج األنشطة بشأأ النظم الغذائية املستدامة،
بالشراكة مع املركز الدولي للدراسات املتقدمة يف البحر املتوسط ومع برنامج التحالف العاملي بني الشباب واألمام املتحادة.
كما يوفر الدعم ملبادرة احفظ األغذية بشأأ اجلوانب املرتبطة باالستهالك وسلوك املستهلك.
 -44وقد أدى هذا العمل إىل املوافقة على مقرتث أولي من قبل جملس إطار العمل العشرج لسامج االساتهالك واإلنتااج
املستدامني ،إلدراج برنامج بشأأ النظم الغذائية املستدامة يف إطار العمل العشرج لسامج االستهالك واإلنتاج املستدامني.

سابعا – اخلامتة والتوجيه املطلوب من اللجنة
 -45تؤكد هذه األمثلة من مسارات العمل اليت تركز على جوانب اددة مان الانظم الغذائياة املساتدامة احلاجاة إىل
العمل التقين ،وأيضا إىل توسيع النهج ومماأ الروابط الصحيحة بني القضايا .وتؤكد أيضا على احلاجة ملراعاة اخلصائص
واألولويات اإلقليمية والقطرية والقطاعية .ولذا فإأ التحدج يكمن يف الرتكيز على األولويات ،اليت غالبا ما يكوأ هلا نقا
دخول ددة جدا ،ويف الوقت نفسم اعتماد نهج نظامي ،واجلمع بني االعتبارات الزراعية واملشاهد الطبيعياة والسلسالة
الغذائية؛ مع مراعاة األبعاد الثالثة لالستدامة يف عالقتها باألمن الغذائي والتغذية.

20

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/SFCP/towards_sustainable_food_systems_website.pdf

 21املعايري الطوعية لنظم األغذية املستدامة :التحديات والفرإل. http://www.fao.org/docrep/019/i3421e/i3421e.pdf.
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إأ اللجنة مدعوة إىل:
(أ)

(ب)

تأييااد عماال املنظمااة علااى تكييااف كارسااات التكثيااف املسااتدام لإلنتاااج ليااا ،وسالساال القيمااة
املستدامة ،واملعايري الطوعية واملنهجيات لتقييم وتقليل الفاقد واملُهدر من األغذية دعما للنظم الغذائياة
املستدامة؛
التوصية بأأ تقوم املنظمة بزيادة إدماج عملها على استدامة النظم الغذائية ،مبا يف ذلك تطوير برناامج
بشأأ النظم الغذائية املستدامة لياتم إدماجام ماع إطاار العمال العشارج لاسامج االساتهالك واإلنتااج
املستدامني.

