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II

تواجه الزراعة �سغوطًا غري 

م�سبوقة تتطلب تغيريات عميقة 

فى نظمنا اخلا�سة باالأغذية 

والزراعة )املحا�سيل والرثوة 

احليوانية والغابات واالأ�سماك 

وتربية االأحياء املائية(.

اأجنزت البلدان االأع�ساء يف 

منظمة االأغذية والزراعة الكثري 

من العمل لتح�سني ا�ستدامة االأغذية 

والزراعة، وما يزال هناك 

الكثري من الذي ينبغي القيام به.
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III

روؤية م�شرتكة

روؤية منظمة الأغذية والزراعة ل�ستدامة الأغذية والزراعة هي عبارًة عن عامل يكون فيه الغذاء 

متاحاً ومغذياً لكل اإن�سان، حيث تتم اإدارة املوارد الطبيعية بطريقة ت�سون وظائف النظم البيئية 

لكي تدعم الحتياجات الإن�سانية الراهنة وامل�ستقبلية.

كن للمزارعني والرعاة وال�شيادين واحلراجيني و�شائر املقيمني يف الريف اأن ي�شاركوا  يف هذه الروؤية، يمُ

بن�شاط يف التنمية االقت�شادية واأن ي�شتفيدوا منها واأن يكون لديهم فر�ص عمل طيبة واأن يعملوا فى 

حميط اأجور عادلة. وتعي�ص الن�شوة الريفيات والرجال واملجتمعات يف اأمن غذائي ي�شيطرون فيه على 

�شبل عي�شهم وتت�شاوى فر�شهم يف احل�شول على املوارد التي ي�شتخدمونها بطريقة فعالة.

وتلتزم روؤية نافذة لال�ستدامة با�ستك�ساف فر�ص التاآزر واملفا�سلة وتاأخذ يف اعتبار القوى 

اخلارجية التي ت�شكل مالمح الزراعة، مبا يف ذلك البيئة االقت�شادية الكلية وتغري املناخ.
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املبادئ االأ�سا�سية 

1

التاأ�شي�ص على العمل املكثف الذي ي�شجع على اال�شتدامة يف خمتلف نظم االنتاج. تقرتح منظمة االأغذية 

والزراعة دمج هذه النظم يف نهج واحد ال�شتدامة االأغذية والزراعة. وقد مت تطوير هذا النهج لدعم 

وت�رسيع التحول لنظم اأكرث ا�شتدامة لالأغذية والزراعة.

ي�ستند هذا النهج على خم�سة مبادئ توازن الأبعاد الجتماعية والقت�سادية والبيئية 

ل�ستدامة الأغذية والزراعة. وتوفر هذه املبادئ االأ�ش�ص لتطوير �شيا�شات للتكيف واال�شرتاتيجيات 

واالإجراءات واحلوافز.

حت�شني الكفاءة يف ا�شتخدام املوارد 

وهذا ي�شمل ا�شتخدام املوارد الطبيعية، واملدخالت اخلارجية للطاقة والعمل. ويكن على تعديل 

املمار�شات احلالية اأن يفعل الكثري لتح�شني اإنتاجية العديد من نظم االنتاج الغذائي والزراعي.
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V

4

5

العمل املبا�رس للحفاظ على املوارد الطبيعية 

وحمايتها وتعزيزها 

يعتمد االنتاج الغذائي والزراعي على املوارد الطبيعية ولذلك تعتمد ا�شتدامة االنتاج على ا�شتدامة 

املوارد نف�شها. يكن عمل الكثري للحد من االآثار ال�شلبية وتعزيز و�شع املوارد الطبيعية.

حماية �شبل العي�ص الريفية وحت�شني امل�شاواة 

والرفاهية االجتماعية 

�شمان فر�ص كافية للمنتجني للح�شول على موارد فعالة ومراقبتها والعمل على الفارق 

بني اجلن�شني يكن اأن ي�شاهم ب�شكل رئي�شي يف تخفي�ص الفقر وانعدام االأمن الغذائي يف 

الريفية. املناطق 

تعزيز قدرة النا�ص واملجتمعات والنظم البيئية على املجابهة 

وخ�شو�شًا جمابهة تغري املناخ وتقلب االأ�شعار باالأ�شواق 

ت�شعف الظواهر اجلوية املتطرفة وتقلب اأ�شعار االأ�شواق واال�شطرابات املدنية ا�شتقرار 

الزراعة. يكن اأي�شًا على ال�شيا�شات والتقنيات واملمار�شات التى تبني قدرة املنتجني االإ�شهام 

يف جمابهة التهديدات يف اال�شتدامة.

احلوكمة اجليدة تعترب اأ�شا�شية ال�شتدامة كل من النظم 

الطبيعية والب�رسية

التحول لالإنتاج امل�شتدام يكن اأن يحدث فقط عندما يكون هناك توازن �شحيح بني مبادرات 

القطاعني العام واخلا�ص وكذلك امل�شئولية وامل�شاواة وال�شفافية و�شيادة القانون.
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الطريق للأمام

اإن تقوية اال�شتدامة يف االأغذية والزراعة هي عبارة عن منهج ياأخذ يف اعتباره خ�شو�شية كل بلد، 

ويجب دعمها باأف�شل العلوم املتاحة. وتتطلب هذه العملية القتناع واللتزام ال�سيا�سي واملعرفة 

وم�ساركة النا�ص واإح�سا�سهم بامللكية.

تتطلب عملية التحكم يف التحول اإىل اال�شتدامة يف االأغذية والزراعة قدرة على التكيف مع التغيري من 

كل املعنيني. و�شيعزز التعليم اجلماعي اإذا كانت مثل تلك العمليات �شفافة وحتظى بامل�شاركة واذا كان 

خمتلف اأ�شحاب ال�شاأن م�شتعدين وقادرين على تقا�شم امل�شئولية. يف كثري من احلاالت يتطلب التوافق 

خمتلف من اال�شرتاتيجيات واملوؤ�ش�شات واالجتاهات املختلفة امل�شتخدمة .

يجب ت�سجيع التكامل على امل�ستوى الوطني وذلك بتي�سري التعاون القطاعي و�سمان كون 

ال�سيا�سات والربامج القطاعية مالئمة. اإن املنظور واالجتاه املوحد على امل�شتوى القطري و�شالحية 

كل القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية واالأخذ يف احل�شبان االعتبارات االجتماعية واالقت�شادية 

والبيئية، كلها عوامل �شت�شمن فعالية العمل على االأر�ص. 
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VII

كيف ت�شتطيع 

منظمة الأغذية �الزراعة اأن ت�ساعد

ت�سكيلة وا�سعة من اأدوات التنمية امل�ستدامة - ت�سمل الآليات والر�سادات واملوؤ�سرات التي 

طورتها املنظمة - ميكنها دعم البلدان يف �سنع التحول وميكنها دعم تطوير وتنفيذ برامج تنمية 

زراعية وطنية.

يكن اأن ت�شاعد هذه االأدوات البلدان االأع�شاء واأ�شحاب ال�شاأن االأ�شا�شيني يف تعزيز قدراتهم الفنية على 

تقييم واختيار وتنفيذ االبتكارات، ويف بناء قدراتهم املوؤ�ش�شية ويف اإقامة �رساكة بني البلدان واملوؤ�ش�شات. 

كما يكنها اأي�شًا م�شاعدتهم يف امل�شاركة الفعالة يف االآليات الدولية املوؤثرة على االنتاجية واال�شتدامة فى 

الزراعة وتطوير اأدوات وطرق جلمع وحتليل املعلومات واملوؤ�رسات ملراقبة التقدم.
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ملزيدل سوع�ن هذا الموع 

 http://www.fao.org/sustainability/ar/
sfa@fao.org
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