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 العاملي الغذائي األمن جلنة
  (اخلاصةالدورة الثامنة واألربعون )

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021يونيو/حزيران  4

 بشأن هنج على مستوى السياسات توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي 
 من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة

 لتعزيز األمن الغذائي والتغذية

 
 مقدمة -ًل أو  

 
إىل "اخت ذ اخلطوات اجلريئة املفضتتتية إىل الت ول الل تلب  رةتتتوة  مل ة  2030تدعو خطة التنمية املستتتتدامة ل     -1

  1للجميع" الواجبة"إعم ل حقوق اإلنستتتتتتتتتت    إىللالنتق ل ابل  مل حنو مستتتتتتتتتت ة قوام  االقتتتتتتتتتتتدامة والقدة  على الةتتتتتتتتتتمو " و 
واألمن  االقتةتتتتتتت  اتع وا تم  تع والةتتتتتتت ةعمتشتتتتتتت ركة رشتتتتتتتك  عميق مع  الغذائيةالنظم و  2وإ  البةاعة يف الوقت ذات .
قتتتتتيم  أهداف التنمية املستتتتتتدامةع  مجيعوابلت يلع تؤثر هذه النظم على  عوالبيئة البيولوجي والتنوع عواملن خ عيةالغذائي والتغذ

 .يف وضع فريد للمس مهة فيه  أهن 

 عتتد إ   و تتطلتت ا االهتمتت   املل  .  والغتتذائيتتة البةاعيتتة ابلنظم  متت  تقة  كمتت  أ  الت تتدملت املةارطتتة الل  تت لبتت   -2
 وإم  يفقد إم  الغذاء ثلث حوايل أ  فيم  3ع2015األشتتتتتتتتتتي ا الذين ي  نو  من نقيف التغذية يف ال  مل يف تبايد منذ ع   

يف املغذملت الدقيقة واألمراض  والنقيف 5الستتتمنةعو الوز  البائد  مستتتتوملت فإ  األثن ء تلك ويف 4.ال  مل مستتتتو  على يهدة
                                                 

 .2030حتوي  ع ملن : خطة التنمية املستدامة ل    (ع 2015) 70/1ألمم املت د  ةقم لاجلم ية ال  مة  قراة  1
 .ومة يد األمس ك واحلراجة امل ئية األحي ء وتررية احليوانية والثرو  احمل صي   جمفهو  البةاعة يف جمم  هذه الوثيقة إىل إنت يشري  2
. ح لة األمن الغذائي 2020ررانمج األ ذية ال  ملي ومنظمة الة ة ال  مليةع  اليونيسفعاأل ذية والبةاعةع الةندوق الدويل للتنمية البةاعيةع  منظمة  3

 . ةوم ع منظمة األ ذية والبةاعة.2020والتغذية يف ال  مل 
  على الة يد ال  ملي: نط ق ع وأقب ر ع والوق ية من . ةوم الف قد واملهدة من األ ذية . 2011منظمة األ ذية والبةاعةع   4
رشأ  النظم الغذائية والتغذية للجنة األمن الغذائي ال  مليع تشك  األمن ط الغذائية  ري  الطوعية التوجيهية وطمن اخلط 20م  تةف  الفقر   حبسا  5

 .التغذية قوء من لفةالة ية أحد ال وام  الرئيسية الل قد تتسبا أبشك ل خمت
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ت اجلم يتتة ال تت متتة لألمم املت تتد  كتت نتتتو  6. ري امل تتديتتة املتةتتتتتتتتتتتتتتلتتة ابلنمق الغتتذائي تتتدعو إىل القلق   قلقهتت  عن قتتد عت 
 حىت عمن أهداف التنمية املستتتدامة )القضتت ء على اجلوع( لن تت قق يف من طق عديد  من ال  مل 2من أ  مق صتتد افدف 

 البشتتتتتتتتتتر من للماليني لتغذيةابالتهديدات احملدقة ابألمن الغذائي و  مف قمة على  م الل ت 19-كوفيد  ج ئ ة تفشتتتتتتتتتتي قب 
قتتتتتتيم  النستتتتتت ء  وال 8يف أوضتتتتتت ع هشتتتتتتة  و الواق  والستتتتتتك   افقر   األكثر الفئ ت فهي أتثر ا الفئ ت األشتتتتتتدأم   7.ال  مل حول

توفر الغذاء املن قتتا  عن فضتتال   الفئ ت مجيع مشول أمهية تزي األمر الذي عوا تم  ت احمللية األصتتلية والشتت و والشتتب   
 وتيسر كلفت  وقهولة احلةول علي . واملستقبلية احل لية لألجي ل  ي  ص    ذائي    والك يف واملأمو  واملغذي الذي يشك  منط  

 املواة  علىالذي ترتب   الضتتتتتتغقمن األمهية مبك   احلد من  عوالغذائية البةاعية النظمأج  حتستتتتتتني اقتتتتتتتدامة  نوم -3
 . 13ةاضيواأل 12واملي ه 11ع10والتنوع البيولوجي 9ومن أتثريه  السليب على البيئة مب  يف ذلك م  يتة  رتغري املن خ. عالطبي ية

. البشتتر وررف ه البيولوجي ابلتنوع سمي قد والبيئة والنب ت واحليوا  اإلنستت   صتت ة رني املتب  لة الروارق انقط ع  وإ -4
 على نواتج حتقيق أج  من املشتتةكة وريئتهم والنب اتت واحليواانت الن سإىل م  جلة الةارق رني  الواحد  الةتت ة هنج ويرمي
 .  ةةال ص يد

 و ريهم نيالفالح اجلميعع مب  يشم  يت رضحيث  14السك   الريفيني يف متك فئ  رييؤثر الفقر املدقع رشك  و  -5
األةاضتتتتتتتتتتتتتيع  نبع ملكية حقوقهم اإلنستتتتتتتتتتتتت نيةع و  صتتتتتتتتتتتتتة من خالل انته ك وإىلمن ال  ملني يف املن طق الريفية إىل التمييب 

 15شتتتك   ري نظ ميكم  أ  م ظم ال  ملني يف القط ع ت البةاعية والريفية ي ملو  ر  وعملي ت اإلخالء القستتتري والتهجري.
 ب شتتتتتتتتتتتتتتر امل و ري املب شتتتتتتتتتتتتتتر  لتب  تل عرضتتتتتتتتتتتتتتة ابلت يل فيكونو  نظ ميو ال ال  ملو  هب  يتمتع الل احلم ية من رمهمحي قد م 

 من ع ملي   املستهلكةيف امل ئة من األ ذية  80. ويس هم املباةعو  األقريو  وصغ ة املنتجني يف إنت ج نسبة تقدة رتتتتتلألزم ت
احتي ج هتم رةوة   أ  تليب عالسي ق ت ال  مة واألقواق على املستوملت ال  ملية واإلقليمية والوطنية وعلى 16.القيمة حيث
ع وتشتتد   على على نط ق واقتتع الغذائيةو  البةاعية النظم ت ةيأوج  ان دا  املستت وا  الل  وتشتتري هذه الوق ئع إىل  17.ك فية

 االعةاف مع لجميععل ذه ومح يته  وإنف  "ع من خالل احةا  حقوق اإلنستتت  خلف الركا أحد أي تركأمهية مبدأ "عد  
                                                 

والنظم الغذائية. تقرير فريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين ابألمن الغذائي  األ ذية. 2017فريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين ابألمن الغذائي والتغذيةع   6
  .والتغذية

7Nutrition. New York19 on Food Security and -UN Policy Brief of June 2020. The Impact of COVID  
  .الشب   والسك   األصليني وا تم  ت احمللية وإىل النس ء إىل روج  خ اأوض ع هشة جمم  هذا النيف تشري عب ة  األشي ا الواق ني يف  يف  8
 امةاملن خ والتة ر وتدهوة األةاضي واإل اة  املستد. تغري املن خ واألةاضي: التقرير اخل ا لالتف قية رشأ  تغري 2019االتف قية الدولية لوق ية النب اتت.   9

 .األةضية اإليكولوجية النظم يف الدفيئة   زات وتدفق الغذائي واألمن لألةاضي
البيولوجي . تقرير التقييم ال  ملي للتنوع 2019املنت احلكومي الدويل لل لو  والسي ق ت يف جم ل التنوع البيولوجي وخدم ت النظم اإليكولوجية.   10

 وخدم ت النظ   اإليكولوجي للمنت. رو .
 ح لة التنوع البيولوجي لأل ذية والبةاعة يف ال  مل.  .2019 .والبةاعة األ ذية منظمة  11
. امل ء من أج  األمن الغذائي والتغذية. تقرير لفريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين 2015.امل ين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلتاء الرفيع املستو    12

 ابألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي ال  ملي. 
13  , first edition. Bonn, GermanyUnited Nations Convention to Combat Desertification. 2017. The Global Land Outlook    
 . نيويوةك.2019. التقرير عن أهداف التنمية املستدامة 2019األمم املت د ع   14
 ةوم . النظ ميني  ري ال م ل على 19-أثر كوفيد .2019األ ذية والبةاعة.  منظمة  15
 األ ذية والبةاعة.. االرتك ة يف البةاعة األقريةع ةوم ت منظمة ال  مل يف والبةاعة األ ذية ح لة. 2014األ ذية والبةاعة.  منظمة  16

االقتثم ة يف البةاعة الق ئمة على أص    احلي زات الةغري  لت قيق األمن . 2013. امل ين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلتاء الرفيع املستو    17
 الغذائي ال  ملي. ةوم .الغذائي. تقرير ص  ة عن فريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين ابألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن 
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  ذاء يف لل ق التدةجيي اإلعم ل أج  من والتغذيةع الغذائي األمن قتتتتتي ق يف خ اع روج  النستتتتت ء حقوق ضتتتتتم   أبمهية
 .الوطين الغذائي األمن قي ق يف ك ف

 قد اجل ئ ة وإ  .البشتتترية واالز ه ة االقتةتتت  ي واألمن الغذائي والتغذية للةتتت ة حتدمل   19-ومتث  ج ئ ة كوفيد -6
قل طت الضوء  قد هي. و النظم البةاعية والغذائيةمواطن القو  الل متي ب و ر ض املي طر ومواطن ان دا  املس وا  عن  كشفت

ج نا التك ليف اجلستتيمة احملتملة ل د  القي   إىل  - البةاعية والغذائية النظم مج االقتتتدامة أبر   ه  الثالثة يف  أمهيةعلى 
  وةهن   الوطنية والقدةات السي ق مع وابلتم شي املقتضى حبساو روج  متسق  –االنتق ل  ت بيبكذلك أمهية   رذلك. وري نت

مب  يف ذلك من خالل النهج البةاعيتة  ععوالتنو  الةتتتتتتتتتتتتتتمو  على ابلقتدة  تتميب مستتتتتتتتتتتتتتتتدامة ئيتةإىل نظم زةاعيتة و ذا –  هبت
  األوقتتتتتتتتتتتتتتع نط ق   ة والنظميالنظم البيئ يف تجذة م النظم البةاعية والغذائيةأ   ورينت اإليكولوجية و ريه  من النهج املبتكر .

  .وتتف ع  م ه  الطبي ية( واملش هد والنظم اإليكولوجية )مث  االقتة  اتالل هي من صنع اإلنس   

 ومن. يف م ظم األحي   ع وحمد   الستتتتتتتتتتتتي ق و ري متوق ةاالل تواجهه  النظم الغذائية م قد  جد   الت دملت إ و  -7
 وةهن   الوطنية والقدةات الستي ق مع وابلتم شتي املقتضتى وحبستاروج  متستق الت ول إىل نظم  ذائية مستتدامةع  املطلو 

على  املس مهةالغذائية ق  ة  على  النظم مجيع أ  كم   والتغذيةع الغذائي األمن رت قيق كفي   حمد  واحد هنج يوجد وال. هب 
. مالئمةالتغذية من خالل اتب ع مستتتتت ةات انتق ل من الغذائي و املستتتتتتدامة الل ت ب ز األ النظم البةاعية والغذائيةحنو أكت يف 

منذ  ة لةالنظ   الغذائي تستقطا اهتم   ال ديد من أص    امل فع حتدملتة يف خي م يف الشمولية واملبتكر  النهج  وإ 
امل ين ابألمن   فريق اخلتاء الرفيع املستتتتتتتتتتتتتتو  من طلاأ  تإىل  يرلجنة األمن الغذائي ال  مل األمر . وقد حدا هذاقتتتتتتتتتتتتتنوات

النهج البةاعية اإليكولوجية و ريه  من  رشتتتتتتتتتأ  رالتقري ضتتتتتتتتتعي أ  (املستتتتتتتتتتو  الرفيع اخلتاء فريق) الغذائي والتغذية الت رع ف 
 توصتتتتي تال ر  شتتتتدتستتتتة املستتتتتدامة الل ت بز األمن الغذائي والتغذيةع الذي  الغذائيةو النظم البةاعية  أج  منالنهج املبتكر  

وحتت  النهج البةاعية اإليكولوجية مك نة متبايد  األمهية يف النق ش حول اقتتتتتتتتتتدامة النظم  18.تالستتتتتتتتتي قتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتو  على
ال ن صتتتتتتتتتر ال شتتتتتتتتتر  للبةاعة البةاعية والغذائية رستتتتتتتتتبا هنجه  الشتتتتتتتتتمويل وتشتتتتتتتتتديده  على التك فؤع م  يفضتتتتتتتتتي أيضتتتتتتتتت   إىل 

تقرير فريق يب البةاعة اإليكولوجية. وي رض متفق عليه   ولي   لل ن صتتتتتتتتتر الرئيستتتتتتتتتية الل مت تشتتتتتتتتتكيلةابعتب ةه   19اإليكولوجية
  20.مبدأ من مب  ئ البةاعة اإليكولوجية 13جمموعة من  اخلتاء الرفيع املستو 

 التوصتتتتي ت على مستتتتتو  الستتتتي قتتتت تهذه املذكوة  يف  املبتكر  النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية النهج وإ  -8
 ابالرتكتت ةات االهتمتت   تتيطى وهي عاألقتتتتتتتتتتتتتتت ليتتاأو /و ولوجيتت تنالتكأو /و املمتت ةقتتتتتتتتتتتتتتت ت من جمموعتتة عن عبتت ة  هي

 الغذائي األمن ت بز الل املستتتتتتتتتدامة والغذائية البةاعية النظم يف وتةتا عليه  املستتتتتتتت مهة املنفر   املؤقتتتتتتتتستتتتتتتتية أو االجتم عية
يكو  شتتت مال  للجميع ومنةتتتف  ع مت شتتتي   مع األر    الثالثة تنفيذ هذه النهج أ  على . و واملستتتتقبلية احل لية لألجي ل والتغذية

النهج  منالبةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج عد  ا تقرير فريق اخلتاء الرفيع املستتتتتتتتتتتتتتتو    للتنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة. وقد حل  

                                                 
البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج املبتكر  من أج  زةاعة ونظم  ذائية  النهج. 2019. امل ين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلتاء الرفيع املستو    18

ابألمن الغذائي والتغذيةع ةوم  )مت ح على الرارق  األمن الغذائي والتغذية. تقرير مقد  من فريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين لت بيبمستدامة 
http://www.fao.org/agroecology/database/detail/ar/c/1242145) 

 .(CL 163/13 Rev. 1 الوثيقة. )اإليكولوجية للبةاعة ال شر  ال ن صر. 2019. والبةاعة األ ذية منظمة  19
 النسية من 39الرفيع املستو  ق ئمة على حت لي  لليتاء حبسا م  ير  يف الةف ة  ءلفريق اخلتا 13الت املب  ئ وإ .  ولي   عليه  االتف ق يتم مل الل  20

 .اإلنكليبية
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من  تق س  لب   م   احملد   اللالنواتج الل تركب على  الشتمولية وتلك  أكثر على احللول تشتد  مب  فيه  تلك الل  21املبتكر ع
 الن حية الكمية. 

اجله ت  قتتتلوك ألهن  حتد  قتتتي ق ت الستتتي قتتت ت ةعلى أمهي يف تقريره الضتتتوء الرفيع املستتتتو  فريق اخلتاء وقتتتل ق -9
 االهتم  أال تقتةتتتر على  الستتتي قتتت ت على عالرفيع املستتتتو  اخلتاء فريق تقرير وحبستتتا. النظم البةاعية والغذائيةالف علة يف 

كذلك حلقوق اإلنستتتتتتتتتت  ع وال قتتتتتتتتتتيم  اإلعم ل   األولوية ن مي ويلمشهنج  تطبيقعليه   وإمن را اتع واإلياإلنت ج  ستتتتتتتتتتتوملتمب
واألمن الغذائي  عاملتةلة ابالقتدامة واإلنة ف والشوا   عالوطين غذائيالتدةجيي لل ق يف  ذاء ك ف يف قي ق األمن ال

 تقرير وحبستتتاردعم مم ةقتتت ت أق  اقتتتتدامة.  الب وث ومتويالتالستتتي قتتت ت ق مت ر ض  قدو  .التغذيةو وقتتتالمة األ ذية 
 ب وثلل ري خ ضتتتتتتتتتت ة ع     تكو الل ري نت نت ئج واعد ع  اإليكولوجيةالنهج البةاعية  فإ  عالرفيع املستتتتتتتتتتتو  اخلتاء فريق

 روج  مطلورةاالقتتتثم ةات و  الستتي قتت ت ال  مة والب وث كم  أ   .ال  مل حول الك يف ابلتموي  حتظى ال كم رشتتك  ك ف   
 منو  .بتكر امل النهج من و ريهتت  يكولوجيتتةاإل البةاعيتتة نهجلل ذلتتك يف مبتت  عومشوال   اقتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة أكثر هنج أجتت  من عتت جتت 

 الستتتي قتتت ت تقييم على ينطوي الغذائية للنظم متك م  رنهج تستتتةشتتتد أ  ال  مة الستتتي قتتت ت أطر يف للت ستتتين ت األفضتتت 
 واالجتم عية االقتةتتتتت  ية األر    ضتتتتتمن عوحتليله  اخل ةجية وال وام  واملق يضتتتتت ت التآزةات وحتديد عالةتتتتتلة ذات القط عية
 . رينه  م  ويف والبيئية

النهج  مهم   جلميع يكو  أ  الةتتتتتت ي  الن و على القتتتتتتتيدامه  ميكنانشتتتتتتئة  قوية أ ا   واليو ع تشتتتتتتك  الرقمنة  -10
وامل  ةف. ع مب  يف ذلك الوصتتول إىل امل لوم ت واألقتتواق ف لرقمنة تؤثر يف األر    املت د   للنظم البةاعية والغذائية .املبتكر 

ع تشتتري ويف الوقت ذات  .وتن فستتيتهم للمواة  إ اةهتم حتستتني يف املنتجني وصتتغ ة األقتتريني ةعنيوروقتتع الرقمنة أ  تدعم املبا
 رشتتتتأ املالئمة  والضتتتتم انت وافو  الرقمية ع ورن ء القدةاتع وتك فؤ الفراعوتق مسه  ن فعاملالشتتتتوا   رشتتتتأ  الوصتتتتول إىل 

ألمن الغذائي اب احملدقةإىل ضروة  النظر يف املي طر املمكنة  عخةوصية البي انتع واحلةول عليه ع والت كم هب  وامتالكه 
 22.للقط ع توفري ريئة ت  م  متك فئة ومأمونةه  رواقطة إط ة تنظيمي للسي ق ت من أج  ميكن م  جلت اللو  والتغذية

ت بيب  رشأ ص    املةل ة وأ ألعض ءل إةش  ات توفريت لية رشأ  السي ق ت يف هدف التوصي ت ال يتمث و -11
املستدامة الل ت ب ز األمن الغذائي  النظم البةاعية والغذائيةمن أج   ج املبتكر من النه و ريه  اإليكولوجيةالنهج البةاعية 

ع إذ ي ةف أب  مؤمتر املنظمة واإلعم ل التدةجيي لل ق يف  ذاء ك ف يف قتتتتتتتتتتتتي ق األمن الغذائي الوطين. وإ  عوالتغذية
إ م ج النهج البةاعية املستتتتتتتتتتتدامة على حنو أكتع  قد طلا عأخر  جهنُُ  عد  من رني واحد هي هنجالبةاعة اإليكولوجية 

                                                 
لت ديد خة ئيف تس ة هنج خمتلفة للبةاعة اإليكولوجية و ريه   4و 3. اجلدوال  2019فريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين ابألمن الغذائي والتغذية   21

 من النهج املبتكر .
حتقيق إمك ني ت الرقمنة لت سني نظ   األ ذية . 1202ع ومنظمة األ ذية والبةاعةع 2019فريق اخلتاء الرفيع املستو  امل ين ابألمن الغذائي والتغذية   22

 لأل ذية والبةاعة. مذكر  مف هيمية. ةوم البةاعية: اقةاح جملس ةقمي  ويل جديد 
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 2019ع    للبةاعة اإليكولوجية الل مت إقراةه  شتتتتر و عم ال ن صتتتتر ال  عيف عم  املنظمة ذلك البةاعة اإليكولوجية مب  يف
 .اإليكولوجية لبةاعةاب النهوض وةحا مبب  ة  24ع23

الةكوك الق ئمة  على ابلبن ء التوصي ت على مستو  السي ق تهذه  تقو ولد  ال م  لت قيق هذا افدفع  -12
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي مب  يف ذلك  وتستتتتتتتتتتتتتكمله ع ذات الةتتتتتتتتتتتتلة للجنة األمن الغذائي ال  ملي

وتطبيقه  رةوة  متسقة  التوصي ت على مستو  السي ق تتلك تفسري  وجيا 25.ال  ملي رشأ  النظم الغذائية والتغذية
املنبثقة عن الطوعية بة لاللتبام ت جومع املراع   الوا عالراهنة الل ينيف عليه  الق نو  الوطين والدويل املوجب ت يف إط ة

التوصتتتتتي ت تطبق  عالو   على ذلكعو مع النظم الق نونية الوطنية ومؤقتتتتتستتتتت هت .  وابلتم شتتتتتياإلقليمية والدولية  الةتتتتتكوك
 :26 على مد  صتتتلة ك  من تلك الةتتتكوك وق رلية تطبيقه رن ءمت شتتتي   مع الةتتتكوك الت ليةع  ععلى مستتتتو  الستتتي قتتت ت

وإعال  األمم املت د  رشتتأ  حقوق الشتت و   التمييب ضتتد املرأ عشتتك ل أاتف قية األمم املت د  رشتتأ  القضتت ء على ك فة 
التوصي ت وهتدف هذه  .ال  ملني يف املن طق الريفيةملت لق حبقوق الفالحني و ريهم من وإعال  األمم املت د  ا عاألصلية

لت بيب البةاعة  خ صتتتتتت   اهتم م  وتويل  ع203027التنمية املستتتتتتتدامة ل     خطةإىل  عم حتقيق  على مستتتتتتتو  الستتتتتتي قتتتتتت ت
يف األمن الغذائي  األقتتتتريةع و  صتتتتة إنت ج األ ذية على نط ق صتتتتغريع قتتتتيم  أ  نظم اإلنت ج هذه تستتتت هم رشتتتتك  كبري

ع والتيفيف من حد  الفقرع واقتتتتتتتتتتتتت داث فرا ال م ع واإل اة  املستتتتتتتتتتتتتدامة للمواة  الطبي يةع نةتتتتتتتتتتتت فوالتغذيةع واإل
 .وتتطلا قي ق ت خ صة لدعمه 

 و ري ملبمة. طوعية   التوصي ت على مستو  السي ق ت هذه د وتُ  -13

                                                 
من أج  صيغة متفق عليه   ولي    (CL 163/13 Rev. 1. ال ن صر ال شر  للبةاعة اإليكولوجية. )الوثيقة 2019منظمة األ ذية والبةاعة. نظر أ  23

مبدأ من مب  ئ البةاعة اإليكولوجية  13( جمموعة من 2019لل ن صر الرئيسية الل متي ب البةاعة اإليكولوجية. وقد وضع فريق اخلتاء الرفيع املستو  )
 يتم االتف ق  ولي   رشأهن .مل  (1)اجلدول 

ع إ م ج هُنج البةاعة املستدامة على حنو أكتع مب  يف ذلك البةاعة اإليكولوجية يف أنشطة التيطيق املستقبلية ملنظمة 7/2019قراة مؤمتر املنظمة   24
 والبةاعة األ ذية

خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعم ل املطر  لل ق يف  ذاء ك ف يف قي ق األمن الغذائي خر  للجنة األمن الغذائي ال  ملي ااألةكوك التشم    25
ط ة ال م  وإمن الغذائي الوطينع الوطينع واخلطوط التوجيهية الطوعية رشأ  احلوكمة املسؤولة حلي ز  األةاضي ومة يد األمس ك والغ ابت يف قي ق األ

  ..الغذائي ال  ملي اخل صة ابالقتثم ةات املسؤولة يف البةاعة والنظم الغذائيةمب  ئ جلنة األمن و رشأ  األمن الغذائي والتغذية يف ظ  األزم ت املمتد ع 
 أتييده  من قب  ك  من الدول األعض ء أو/و إقراةه أو /و عليه  االتف ق مت م  ورقدة  26
 األمم املت د  إلصالحعقد (ع و 2025-2016) عقد األمم املت د  لل م  من أج  التغذيةو  ععقد األمم املت د  للبةاعة األقريةمب  يف ذلك إنف ذ   27

ع البيولوجي ال  ملي املقب  وإط ة التنو  ععم  كوةونيفي  املشةك رشأ  البةاعةع و اتف قية األمم املت د  اإلط ةية رشأ  تغري املن خقب ع و امل النظم اإليكولوجية
 و ريه . التة راتف قية األمم املت د  ملك ف ة املتة  ابتف قية التنوع البيولوجيع و  2020مل  ر د ع   
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 السياسات على مستوىالتوصيات  -اثنًيا
 
حبسااااا   ،أو تعزيزها النهج املبتكرةالزراعية اإليكولوجية وغريها من للنهج  أساااااي الساااااياساااااات إرساااااا  -1

 املستدامة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية والغذائيةالنظم الزراعية يف  ملسامهةمن أجل ا املقتضى،

اإلقليمية واحملليةع حستتتتتتتتتتتبم  هو مالئم( وابلتشتتتتتتتتتتت وة مع املنظم ت احلكومية الدوليةع و  الوطنية )الستتتتتتتتتتتلط ت كوم تإ  احل
عن تلك  فضتتتتتال   الةتتتتتغري  واملتوقتتتتتطة احلجمو  الةتتتتتغر املتن هية كي انتومنظم ت املنتجنيع والقط ع اخل ا )مب  يف ذلك ال

 مدعو  إىل القي   مب  يلي: ع( وا تمع املديناألكت حجم  

 :وحتسينه  النتق ل إىل نظم زةاعية و ذائية مستدامةا أج  من خ صة ابلسي ق تدارري اخت ذرضروة   اإقراة  
 

االنتب ه  إيالء(ع مع 2نظر التوصتتتية اُ شتتت ملة القتتتتدامة نظمه  البةاعية والغذائية )و  مستتتتفيضتتتةإجراء عملي ت تقييم  (أ)
ع واملق يضتتتتتتتتت ت وأوج  التآزة واالجتم عية اإلجي رية والستتتتتتتتتلبية واالقتةتتتتتتتتت  ية الواجا جلميع ال وام  اخل ةجية البيئية

وابلتم شتتي  مالئم هو وحستتبم رطريقة متستتقةع  ابلستتي ق اخل صتتةمستت ةات االنتق ل  تطويرابعتب ةه  اخلطو  األوىل ل
  ؛وةهنه مع السي ق والقدةات الوطنية 

 ابلسي ق اخل صةاخلطق و الش ملة أن  ميكن حتسني اإلنت جيةع ينبغي وضع السي ق ت  التقييم تيف ح ل ري نت و  ( )
من خالل عملي ت شتتتتتت ملة تستتتتتتتند إىل  وذلكو ذائية مستتتتتتتدامة وحتستتتتتتينه ع  زةاعيةمن أج  االنتق ل إىل نظم 

 والشتتتت و  والشتتتتب   النستتتت ء قتتتتيم  النت ئج هذا التقييم؛ وضتتتتم   مشتتتت ةكة مجيع أصتتتت    املةتتتتل ة امل نينيع 
 والقط ع ت؛  هشة أوض ع يف الواق ني واألشي ااحمللية  وا تم  ت األصلية

 الل تتن ول اخلطقيف الستتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتت ت و  بتكر من النهج امل و ريه  اإليكولوجيةالنهج البةاعية  إ م ج وتشتتتتتتتتتتتتجيع (ج)
ع  النظم البةاعيتتة والغتتذائيتتةت ةض  اللالت تتدملت  ت بيب قتتدة  تلتتك النظم الغتتذائيتتة على  عتيف قتتتتتتتتتتتتتتيتت ق م ني 

 لتلك وينبغي ؛2030الةتتتتتتتتتتتتمو ع م  يستتتتتتتتتتتت هم ابلت يل يف األةك   الثالثة للتنمية املستتتتتتتتتتتتتدامة ضتتتتتتتتتتتتمن خطة ع   
م قولة الكلفة ويستتتتتتتتتته   املبتكر  النهج من و ريه  اإليكولوجية ةيالبةاع جنهال جت   أ  واخلطق الستتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتت ت

ع وتليب احتي ج ت اجله ت  دالةال حتقيق وتستتتتتت هم يف احلةتتتتتتول عليه  وتستتتتتتتجيا إىل احتي ج ت ال م  احمللية
  ؛يف أوض ع هشة الواق ني  األكثر ض ف   األشي او  صة  كله عالف علة  

وحتستتينه  على  وتقييمه  وةصتتده  عالنظم البةاعية والغذائية ت وي ل اخل صتتة ابلستتي ق طقاخلو  ستتي قتت تالتنفيذ و  ( )
 األشي ا حتي ج تإيالء اهتم   خ ا ال معالةلةع  ذويمن أص    املةل ة  ش ملة حنو مستمر مبش ةكة

وحستتتتبم  هو رطريقة متستتتتقةع هشتتتتةع والتذكري روجو  التشتتتتجيع على حتوي  النظم الغذائية  أوضتتتت عيف  الواق ني
 . مالئم وابلتم شي مع السي ق والقدةات الوطنية وةهنه 

 
مواتيتتة للنهج البةاعيتتة اإليكولوجيتتة و ريهتت  من النهج املبتكر  لت قيق نظم زةاعيتتة  ظروف رضتتتتتتتتتتتتتتروة  الةويج لتهيئتتة اإقراة  و 
  :مستدامة ت ب ز األمن الغذائي والتغذية ذائية و 
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آاثة النهج البةاعية اإليكولوجية و ريه  و  تداعي ت لتقييم واأل لة ال لو  إىل املستتتتتتتتتتتتتند  ال    القط ع آلي ت ت بيب (ه)
ألمن الغذائي اب الةتتتتتتتلة ذاتاملستتتتتتتتدامةع  النظم البةاعية والغذائيةعلى اجلوانا الرئيستتتتتتتية من  من النهج املبتكر 

واألعم ل التدةجيي  والةتت ة ال  مة؛ وإيرا ات املنتجنيع والبيئة األ ذيةوالقدة  على الةتتمو  وقتتالمة  والتغذيةع
 لل ق يف الغذاء الك يف يف قي ق األمن الغذائي الوطين واحلد من الف قد واملهدة من األ ذية؛

 ال  مة واالقتتتثم ةاتإع    توجي  الستتي قتت ت ال  مةع واملوازانت و  واأل لة ال لو  إىل املستتتند  ابلنهج االقتتت  نةو  (و)
عن املم ةقتتتتتتتتتتتتتت ت واالرتك ةات  فضتتتتتتتتتتتتتتال   املبتكر ع النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية النهج حنو واخل صتتتتتتتتتتتتتتة
 يشتتتتم  مب  الستتتتلبية واالجتم عية والبيئية االقتةتتتت  ية التأثريات من ابحلد الكفيلة عحستتتتبم  هو مالئم املستتتتتدامةع

 ال وام  مجيع تراعي فيم  عوالبيئية واالجتم عية االقتةتتتتتتتتتتتتت  ية النواتج حتستتتتتتتتتتتتتني إىل تؤ ي الل عاخل ةجية وام  ال
  ؛املستدامة التنمية أهداف وحتقيق املستدامة للتنمية الثالثة األر    يف وتس هم التآزة وأوج  واملق يض ت اخل ةجية

عن  عت بيب الستتتتي قتتتت ت ال  مة لتستتتتيري آلي ت الستتتتوق من أج  الستتتتم ح رقي   نظم زةاعية و ذائية مستتتتتدامةو  (ز)
 املق يض تاخل ةجية و  وال وام  مب  فيه  الة ة واالجتم عيةع البيئيةو  القتة  يةطريق األخذ يف االعتب ة ال وام  ا

 ؛التآزة وأوج 

أو  املواة  الطبي يةتدعم  االقتتتتتتتتهالك اللو  إلنت جل املستتتتتتتتدامة من طألل لةويجالستتتتتتتي قتتتتتتت ت الكفيلة اب تشتتتتتتتجيعو  )ح(
ع مب  يف ذلك من خالل ه والوفوةات يف اقتتتتيدام املواة ع لتلك املستتتتدا  االقتتتتيدا وكذلك  أو ت ب زه  تةتتتوهن 
الفرا  إاتحةو  امل يشتتتتتتتتتة قتتتتتتتتتب  بيت ب  معو ري ذلك من النهج والنظم املستتتتتتتتتتدامةع  ات الدائريةاالقتةتتتتتتتتت   عم 

 ؛الةلة ويابلت  و  مع مجيع أص    املةل ة ذ االقتة  ية والنمو
الف قد  من لل د امل نيني وتنفيذ إجراءات مشتتةكة رني مجيع أصتت    املةتتل ة ع مة قتتي قتت ت وضتتع تشتتجيعو  (ط)

مبتت  يف ذلتتكع لتتد  ت بيب النهج البةاعيتتة اإليكولوجيتتة و ريهتت  من النهج املبتكر  من أجتت   عواملهتتدة من األ تتذيتتة
 حتقيق التنمية املستدامة؛ 

 املستتتدامةع الغذائية النظم خالل من الةتت ية الغذائية األمن ط تشتتجيع رني م  والتآزة الستتي قتت ت اتستت ق وت بيب )ي(
  املبتكر ؛ النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية النهج  عم رنيو 

وقتتتتتتواهم من األشتتتتتتي ا ال  ملني يف  األقتتتتتتريو  واملباةعو   و الفالح يف ذلك مب  عاملباةعو  ضتتتتتتم   أ  يتمكنو )ك(
املواة  و  األةاضتتتتي إىل متك فئ حنو على من الوصتتتتول عمنتجي األ ذية على نط ق صتتتتغري املن طق الريفيةع ال قتتتتيم 

 البةاعي إلنت جا أشتتتتتك ل من شتتتتتك  ألي األقتتتتت قتتتتتية الركيب  تشتتتتتك الت كم هب  لكوهن   من وايتمكن أ و  عالطبي ية
 الطوعية التوجيهية اخلطوط مع تتستتتتتق الل الوطين الةتتتتت يد على املن قتتتتتبة التنظيم ت اعتم   خالل من عاملستتتتتتدا 

الة  ة  عن جلنة األمن الغذائي ال  مليع و ريه   والغ ابت األمس ك ومة يد األةاضي حلي ز  املسؤولة احلوكمة رشأ 
  ؛ةلةالطر ذات األمن 

اإلجراءات الفر يتة  ومتكني عيف قتتتتتتتتتتتتتتيت ق األمن الغتذائي الوطين ل ق يف  تذاء كت ف  ل اإلعمت ل التتدةجيي ت بيبو  (ل)
 ه واقتتتتتتتتتتتتتتتقراة  إليه  الوصتتتتتتتتتتتتتتول إمك نيةو  األ ذية توافر أي) واجلم عية الل ت  جل األر    األةر ة لألمن الغذائي
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مب  ئ املستتتتتتتتتتتت وا  وعد  التمييب واملشتتتتتتتتتتتت ةكة واإل م ج  مراع   مع عوالتغذية على  ةج ت خمتلفة (ه واقتتتتتتتتتتتتتيدام
  28واملس ءلة وقي    الق نو ؛

ألقتتتتتتب   الك منة وةاء ل للتةتتتتتتديتقضتتتتتتي على احلواجب افيكلية  الستتتتتتي قتتتتتت ت والتامج واإلجراءات اللت بيب و  ( )
احلةتتتتول  أموةع مجلة يف تدعمع وقتتتتي قتتتت تقوانني يف  النظران دا  املستتتت وا  رني اجلنستتتتنيع و  صتتتتة من خالل 

عن القضتتت ء  فضتتتال   عومح يته  ملرأ ا  ةفاحةا  م  معواخلدم ت ال  مةع  والتموي  املتستتت وي على املواة  الطبي ية
  29؛رأ امل متكني وت بيب عحبقه  التمييب مم ةقةو  املرأ  ضد اجلنس ين فال ن ذلك يف مب  على مجيع أشك ل ال نف

مب   رني القط ع ت وتنستتتتتتتيق النهج البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج املبتكر  عاتستتتتتتت ق الستتتتتتتي قتتتتتتت ت ت بيبو  ( )
من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي ال  ملي رشتتتتتتتتتتتتتتأ  النظم الغذائية  26يتم شتتتتتتتتتتتتتتى مع الفقر  

  .والتغذية
 
زراعية النهج اللقياس األدا  ورصااادن من أجل التشاااىي  على اعت اد  وافيةأطر  وتطبيق حتسااانوضااا  و  -2
 الغذائي األمن تعزز اليت املساااااااااتدامة الغذائيةو  راعيةالز  النظم أجلمن  يكولوجية وغريها من النهج املبتكرةاإل

 والتغذية
تطبيق ومواصتتتتلة تطوير تقييم ت مستتتتتفيضتتتتة وشتتتت ملة تنطبق على النهج البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج  ضتتتتروة ر إقراة ا

تغطي األر    االجتم عية والبيئية واالقتة  ية للنظم  ع ملي   وق رلة للمق ةنة رلد رك  خ صة مق ييس مع تن قاتأو /واملبتكر  
 املتفق واملؤشتتتترات املنهجي ت عواملتستتتتقة م 2030ابالقتتتتتن   إىل تلك اجل ةي تنفيذه  يف قتتتتي ق خطة ع    البةاعية والغذائيةع

  :احلكوم ت وأص    املةل ة امل نيني القي   مب  يلي يت ني على  ولي  ع عليه 
 

 املستتتتند  عومؤشتتترات األ اء ال ملية والشتتت ملة والق ئمة على أقتتتس علمية للبةاعة والنظم الغذائية مق ييس طبيقت (أ)
على  عمب  يف ذلك من قتتبةعروصتتفه  قيد التطوير  30تكميلية أبطر واملبو   املستتتدامة التنمية أهداف مؤشتترات إىل

البةاعيةع وأ ا  و اقتتتتتتتتتدامة النظم الغذائية  تقييم وأ ا البةاعة اإليكولوجية؛  تقييمأ ا   عقتتتتتتتتبي  الت دا  ال احلةتتتتتتتتر
نهج ال حنو التقد  ةصد أج  من عالتقييم الذايت والتقييم الشمويل لقدة  املباةعني والرع   على الةمو  أم   املن خ

لقراةات للستتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتت ت واخت ذ لتنفيذ يتةتتتتتتتتتتتتتت  رذلك من  م يكولوجية و ريه  من النهج املبتكر ع و اإلبةاعية ال
  ةية؛ االقتثم

 
 (ةوم  يف مق ةه  توجد الل الوك الت قتتتتتتيم )ال  يةلالدو  احلكومية واملنظم ت واحمللية اإلقليمية والستتتتتتلط ت احلكوم ت وإ 

 ومنظم ت الب وث مدعو  إىل: 
 

                                                 
 خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعم ل املطر  لل ق يف  ذاء ك ف يف قي ق األمن الغذائي الوطين.يتم اإلقراة هبذه املب  ئ يف ا  28
 نس ء حقوق رشأ ( 2016) 34ال  مة ةقم  توصيته  مراع   معو ضد املرأ  اتف قية القض ء على مجيع أشك ل التمييب  وابلتم شي معسا املقتضىع حب  29

 عليه  الدوة  الرار ة واألةر و  للجنة األمن الغذائي ال  ملي.  تشد   الل على وج  اخلةواع الريف
ا ت تت أ  جيا وال التوضي  قبي  على فهي هن  الواة   األمثلة أم . املت حة امليتلفة التكميلية األطر منهن ك ال ديد   30  .أتييد 
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 األ ذية من واملهدة الف قد ذلك يف مب  الغذائية للنظم البيئية التأثريات املن قتتتتتا ابلشتتتتتك  تراعي تقييم ت إجراء ( )
  ؛تنقي  أق ليا احلس ابت الل تراعي التأثريات البيئية للنظم الغذائية ومواصلة

مفةتتتتتلة حبستتتتتا نوع اجلنس  تكو  والغذائية البةاعية النظم يف ال م  ظروفلو  لل م لة شتتتتت ملة تقييم ت إجراءو  (ج)
 قب  وحتسني( 2) مستدامة؛ يةنظم زةاعية و ذائ ألج ال م  الالئق  ولوائ  قي ق ت( 1) والسن  عم   لتتتتتتتتتتتتتتت:

 قتتتتتتتيم  وال عالغذائي النظ   يف ال  ملني من و ريهم للمباةعني والق نونية االجتم عية واحلم ية والةتتتتتتت ة امل يشتتتتتتتة
  هشة؛ أوض ع يف الواق ني واألشي ا امله جرين ال م ل

وحتليله  على وزعة حستتتتتتا عوام  تتضتتتتتتمن النوع االجتم عي وحجم املبةعة( املالتشتتتتتتجيع على مجع البي انت )و  ( )
الةتت يد الوطينع وتوثيق الدةوس املستتتف    وتق قتتم امل لوم ت على املستتتوملت ك فة لدعم اعتم   النهج البةاعية 

 .اإليكولوجية و ريه  من النظم املبتكر 
 
 النهجعلى الصااااا ود، من   ل  وقدرهتا بتنوعها تت يزمساااااتدامة  دعم النتقال إىل نظم زراعية وغذائية -3

 املبتكرة هجوغريها من الن اإليكولوجية الزراعية

املنظم ت احلكومية الدولية ذات وإىل ج نا  مالئمع هو حستتتتتتتتتتتتتتبم  واحملليةع والوطنية ع وافيئ ت اإلقليميةكوم تإ  احل
والقط ع الةتتتتتتتتتتلةع واملنظم ت الب ثيةع ووك الت اإلةشتتتتتتتتتت  ع وا تمع املدين )مب  يف ذلك منظم ت املنتجني واملستتتتتتتتتتتهلكني( 

 إىل القي   مب  يلي:  ( مدعو احلجمالةغري  واملتوقطة و  املتن هية الةغر اخل ا )مب  يف ذلك املؤقس ت
 ةئيسية للنظم البةاعية والغذائية املستدامة:  أقس    على الةمو  والتنوع والتك م  تشك  القدة  أب ا إقراة  
 

مهية نظم اإلنت ج املتنوعة الل تدمج الثرو  احليوانيةع وتررية األحي ء امل ئيةع واحمل صتتتتي  واحلراجة البةاعيةع أبالتوعية  )أ(
أمن ط  ذائية لتوفري  إلنت ج املستتتتتتتتدا حتقيق او  الةتتتتتتتمو  على الق  ة  امل يشتتتتتتتة قتتتتتتتب  لت بيبحستتتتتتتبم  هو مالئمع 

  ؛ص ية

اإليكولوجية و ريه  من النهج  بةاعية  للنهج الوالب وث  عم   الرشتتتيد  واالقتتتتثم ةات ت بيب الستتتي قتتت ت ال  مةو  ) (
  املبتكر ؛

 تنويعمن أج   وال قتتتيم  لةتتتغ ة املنتجني والنستتت ءع للمنتجني اخل صتتتة واالقتتتتثم ةات ال  مة الستتتي قتتت تتوفري و  )ج(
رطريقة متستتتتقةع وحستتتتبم  هو مالئم  عالدعم خالل عملية االنتق ل توفري ع مب  يف ذلكوإ م ج  البةاعي همإنت ج

 ؛اقتدامةاألكثر  الغذائية إىل النظم عهب   وةهن  الوطنية وابلتم شي مع السي ق والقدةات 

واالقتتتتيدا  املستتتتدا  ملكوانت   ت بيب أ وات الستتتي قتتت ت واالتستتت ق لةتتتو  التنوع البيولوجي لأل ذية والبةاعةعو  ) (
مة اف  والب حثني و عم مس مه ت املنتجني والتق قم ال   ل واملنةف للمبامل املنبثقة عن اقتيدا  املواة  الوةاثيةع

رشأ  مل  هد  الدولية ا مراع   معسين ع وصون  وحت ة من أج  تطوير التنوع البيولوجيواحل ضر  واملستقبلي امل ضية
املواة  الوةاثية  هيئة توتوصي  عاملقتضى حبسا علأل ذية والبةاعة واتف قية التنوع البيولوجيواة  الوةاثية النب تية امل

  ؛(امل  هدات تلك على ص  قت الل البلدا  إىل ابلنسبة)لأل ذية والبةاعة 
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 النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية النهج خالل منيف ذلك  مب  "عواحد  لةتتتتتتتتتتتتت ة"متك م   لنهج الةويجو  )هت(
البيئي و ري  قط ععن ال فضتتتتال   النب تع وصتتتت ة احليوا  وصتتتت ة البشتتتترية الةتتتت ة رني الت  و  ترعى الل املبتكر 

  بيبوت عقتتالمة األ ذية وت بيب عامليكروابت مضتت  ات ملق ومة لتةتتديا ألج ةتتلة القط ع ت ذات الذلك من 
 عاألمراض احليوانية املنشتتتتتأ ومك ف ته  والستتتتت ي إىل من ه  ظهوةمن  قدة املستتتتتتط ع القدة  على الةتتتتتمو  واحلد

  ؛املةارطة ابلضروة   ريو وكذلك ابلنسبة إىل اجل ئ  ت املمكنة 

مب  يف ذلك من خالل تنفيذ النهج  عمستتتتتدامة  ذائية نظم خالل من الةتتتت ية الغذائية األمن ط على التشتتتتجيعو  (و)
  ؛البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج املبتكر  من أج  حتسني األمن الغذائي والتغذية

مب  يف ذلك  علة ة احليوا    مليةالعلى إجراءات حتسني الرفق ابحليوا  ابلتم شي مع م  يري املنظمة  التشجيعو  )ز(
  31.املبتكر من خالل تنفيذ النهج البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج 

على حنو من قا والتيفيف  وإ اةهت حتسني مبيدات اآلف ت الكيمي ئية و ريه  من املوا  الكيمي ئية البةاعية  أبمهية 32اإقراة  و 
 :من خم طره  واالعتم   عليه  حبسا م  يلب ع من أج  مح ية الة ة البشرية واحليوانية والنب تية والبيئة وحتسينه 

 
ي طر مبيدات اآلف ت و ريه  من املوا  الكيمي ئية البةاعية على الةتتت ة مبتوعية صتتت ن ي الستتتي قتتت ت واجلمهوة  (ح)

 ؛ واأل لة ال لو  على ق ئم هنج ابقتيدا  عوالبيئةالبشريةع واحليوانية 
البدائ  اإليكولوجية عن املبيدات  تشتتجيع املبتكر ع النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية النهج إىل وابالقتتتن   (ط)

أل ذية والبةاعة. وتشجيع التيليف من املبيدات ع لية اخلطوة  مت شي   للتنوع البيولوجي ا إ م ج يبب وت الكيمي ئية 
رشأ   املشةكة رني منظمة الة ة ال  ملية ومنظمة األ ذية والبةاعة السلوك الدولية مدونةمن  7-5مع التوصية 

  إ اة  املبيداتع وتب    للسي ق احملد  والقدةات الوطنية؛
والشتتتت و  األصتتتتلية وا تم  ت احمللية واملباةعني  لفالحنياحقوق اإلنستتتت   للجميع واالعةاف أبمهية قيم  ت بيبو  (ي)

 للموا  الت رض تف  ي علىوأمهية ت بيب قدةهتم  ومةتتتتتتتتتت حلهمع و ريهم من ال  ملني يف املن طق الريفية األقتتتتتتتتتتريني
 هب ؛ والتسمم اخلطر  البةاعية الكيمي ئية

واخلطوط التوجيهية  على حنو مستتتتتدا  رشتتتتأ  اقتتتتتيدا  األمسد  وإ اةهت ابالقتتتتتن   إىل مدونة الستتتتلوك الدولية و  (ك)
 لنهجا رقيمةمع االقتتتتتتتةاتيجي ت والستتتتتتتي ق ت الوطنيةع االعةاف  ابلتم شتتتتتتتيو  الطوعية لإل اة  املستتتتتتتتدامة للةرة

أو  ه تدوير  إع    أوى حتسني املدخالت اخل ةجية عل تشجعالل  تكر البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج املب
 الةرة؛ ص ة جتديد وتيسري  عمه  وت بيب ععليه  االتك لمن  التيفيفاملقتضىع  حبسا

البةاعيتتة اإليكولوجيتتة و ريهتت  من النهج املبتكر  يف ةفع الت تتدملت املتبايتتد  النتت مجتتة عن  النهج رقيمتتة االعةافو  (ل)
مق ومة مضتتتتتتتتتت  ات امليكروابت ويف  عم تنفيذ خطق ال م  الوطنية ابلتم شتتتتتتتتتتي مع خطة ال م  ال  ملية ملنظمة 

                                                 
حليوانية؟ ا  اخل صة ابلسي ق ت رشأ  التنمية البةاعية املستدامة لت قيق األمن الغذائي والتغذية: أي  وة للثرو جلنة األمن الغذائي ال  ملي  توصية  31

  . -8 التوصية
 .املبتكر  النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية النهج إط ة يف  32
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فريق األمم املت د  امل ين املشتتةك رني الةتت ة ال  ملية رشتتأ  مق ومة مضتت  ات امليكروابتع مع مراع   توصتتي ت 
 .احل ل مقتضى حسا عق ومة مض  ات امليكروابتالوك الت امل ين مب

 
 املد  الب يد:  علىوإاتحة خدم ت النظ   اإليكولوجي  ا أب  التيطيق اإلقليمي عنةر ةئيسي لت فيب التنوعإقراة  و 
 

 ألشتتتتتتي المع إيالء اهتم   خ ا  عاألق ليم واملشتتتتتت هد الطبي ية على مستتتتتتتوملت مالئمة ورطريقة مشوليةتنظيم  ( )
ت بيب تقدمي خدم ت النظ    ذلك ويتضتتتتتتتتمن. لالقتتتتتتتتتج رة إىل االحتي ج ت احمللية هشتتتتتتتتةع أوضتتتتتتتت ع يف الواق ني

يع واالقتتتتتتتتتتتتتتتج رة إىل اآلاثة احمللية اإليكولوجي وإ اة  املق يضتتتتتتتتتتتتتت ت رينه ع ومح ية املوائ  الغنية ابلتنوع البيولوج
وت بيب افيئ ت احلكومية الشتتتتتتتتتت ملةع مث   33للمستتتتتتتتتت ئ  ال  ملية الط ةئةع و  صتتتتتتتتتتة عت  عم االرتك ة االجتم عي

  لس احمللية للسي ق ت الغذائية واملش هد الطبي ية املت د   أص    املةل ة ومنة ت إ اة  أحواض األهن ة؛ ا 
النظم والل تدعم  احلجمالةتتغري  واملتوقتتطة و  الةتتغر املتن هية الرشتتيد واالرتك ة يف املؤقتتستت تت بيب االقتتتثم ة و  ( )

  املستدامة واحلف ظ على القيمة على الة يد احمللي؛ البةاعية والغذائية
 من خالل: فيه ع لل يش إليه ينتقلوا  كي  متكينية للشتتتتتتتتتتتتتتب   كي يبقوا يف املن طق الريفية أو ريئة واقتتتتتتتتتتتتتتت داث (س)

 النهج تطبيقمب  يف ذلك من خالل  عفرا لل م  الالئق اقت داثو ( 2) م يشتهم؛ وقب  حقوقهم مح ية( 1)
 مث  الشتتتتتتتتتتتب   يواجهه  الل احملد   الت دملت تن ول عتو ( 3) ؛املبتكر  النهج من و ريه  البةاعية اإليكولوجية

 يف جم ل وامل لوم ت والفرا االئتم  و  والتكنولوجي ت وامليكنة الوطنية التشري  ت حبسا األةاضي إىل الوصول
وعت االقتتتتتتثم ة يف البنية الت تية واخلدم ت الريفية من أج  تقلييف الفجو  رني املن طق  املشتتتتت ةيع ةمل  و الت ليم 

  .الريفية واحلضرية
 
متنوعة و ق  ة  على الةتتتتتتتتتتتتتتمو ع و  زةاعية و ذائية مستتتتتتتتتتتتتتتدامة نظم حتقيق حيث من لألقتتتتتتتتتتتتتتواقا ابلوظ ئف ال ديد  إقراة  و 

الة  ة  عن جلنة األمن الغذائي ال  ملي  لتوصي ت على مستو  السي ق تاب قراة اإو ع األ ذية قالمة يشم  مب  ومتك ملةع
 .ةرق أص    احلي زات الةغري  ابألقواق حول
 واإلقليميتتة وال تت مليتتة والوطنيتتة ت بيب األقتتتتتتتتتتتتتتواق احملليتتة عالقطتت ع اخلتت ا ذلتتك يف مبتت  امل نيتتة اجلهتت ت مع لت تت و اب (ع)

قالق  القيمة  ميتدعو  ؛والتغذيةاألمن الغذائي  رت بيب لكفيلةع حسبم  هو مالئمع ايف م  رينه  والروارق الق ئمة
قتتلبية  ااثة  آال مت ةس  الللنظم البةاعية والغذائية ا اقتتتدامة يفاملستت مه ت امللموقتتة  إررازو  34وال قتتيم  احمللية منه 

  35؛امل يشة قب  على
ع عن طريق الةويج لةتيب ت متنوعة للستتتتوق تتستتتتم مبرونة أكت األزم ت مواجهةزمل   قدة  النظم الغذائية على و  )ف(

مب  يف ذلك  عاللوائ  على وق ئمة للتوقع وق رلة متييبية و ري وشف فة مفتوحة جت ة  عيوتشجيف وج  االختالالت؛ 

                                                 
 .األمم املت د  للبةاعة األقرية ال  ملية ل قدمن اخلطة  7  مع الركيب  شي   مت  33
للجنة األمن الغذائي ال  ملي رشأ  ةرق أص     التوصي ت على مستو  السي ق ت .2016 .ال  ملي الغذائي األمن للجنة واألةر و  الث لثة الدوة   34

 .اإلنكليبية النسية من 2 الةف ة". الغذائية والنظم واإلقليمية احمللية األقواق"رتاحلي زات الةغري  ابألقواق. الفقر  املت لقة 
للجنة األمن الغذائي ال  ملي رشأ  ةرق أص     التوصي ت على مستو  السي ق ت .2016 الث لثة واألةر و  للجنة األمن الغذائي ال  ملي. الدوة   35

 .2احلي زات الةغري  ابألقواق. التوصية 
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 وينطويتقلا أق  ة األ ذية.  مناملستدامةع ومح ية املباةعني واملستهلكني  والغذائية البةاعية النظم  تقط عيف 
صتتتتغ ة املنتجني يف تن ول الت دملت الق ئمة ذات الةتتتتلة  اجهه على االعةاف ابلت دملت اخل صتتتتة الل يو  هذا
  ك فة؛  املستوملت علىقالق  اإلمدا ات الغذائية يف 

والبنية الت تية للنق   مث  مراكب التجهيب )من خالل التدارري املالئمة ت بيب األقتتتتتواق احملليةع والوطنية واإلقليميةو  (ا)
والدقتتتتتتوة  عالنب اتت لوق ية الدولية)االتف قية  الدولية امل  يري مع ابلتم شتتتتتي علستتتتتالمة األ ذيةواألنظمة املتكيفة 
خالل نظم اإلنت ج  من الريفية ألةاضيابلة ة احليوا ( من أج  ةرق ا تم  ت احمللية    مليةالغذائي واملنظمة ال

عن طريق اقتتتتي    نستتتبة ع لية من قيمة اإلنت ج  املستتتتدا  لأل ذية الل تدعم قتتتب  امل يشتتتة الريفية مب  يف ذلك
 على الة يد احمللي؛

 الل ت ب ز الروارق رني ا تم  ت احمللية احلضرية ومنتجي األ ذية وا تمع السوق مستو  على ترتك ةاال عم او  (ق)
 ومغذية وآمنة وصتت ية مستتتدامة ة منتجة رةتتو  أ ذيةتقد   اللو  عاألقتتريني ةعنيوال قتتيم  صتتغ ة املنتجني واملبا

ة من وقتتتتتتب  م يشتتتتتتة الئقة للمنتجني. وقد يتضتتتتتتمن ذلك البةاعة املدعوم اأجوة   تتي فيم   عاملستتتتتتتهلكني جلميع
( ونظم متييب املنتج ت ذات الستتتتتالمة وم  يري ال  مة الستتتتتي قتتتتتة مع)ابلتم شتتتتتي  يةا تمع ونظم الكف لة التشتتتتت ةك

  الةلة؛
احمللية  لأل ذية من صتتغ ة املنتجني واملؤقتتستت ت الةتتغري  واملتوقتتطة  عم قتتي قتت ت املشتتةملت ال  مة االرتك ةيةو  (ة)

ررامج التغذية املدةقتتتتيةع  يف مجلة أموةع عيفخيم   يف ال  مة  قتتتت تواملؤقتتتتستتتت ت املتن هية الةتتتتغر يف جم ل الستتتتي
للشتتتتتتتتتتتتترائ  املتدنية  ولويةلتأها( الل ت طي األل ال  مةالغذائية واآللي ت   ونةه  من شتتتتتتتتتتتتتبك ت األم  ع واملو ري 

رشتتتتتتتك  مستتتتتتتتدا  الل  لأل ذية املنتجة األفضتتتتتتتلية إيالء وجيااألمن الغذائي.  ان دا  من ي  نو  والذينالدخ  
 الريفي.و  على املستويني احمللي تدعم أهداف التنميةتس هم يف األمن ط الغذائية الة ية فيم  

 
 :الرقمية الت ر ة للمنظمة أل ذية والبةاعةلالدولية  املنةة إنش ء حنو احملرز لتقد اب    ألمهية الرقمنةع وترحيب  إ ةاك  و 
 

تدامة إمك انت الرقمنة ك م   حتقيق (ش) والت  و  ونق   القدةات رن ء خاللمن  ألج  نظم زةاعية و ذائية مستتتتتتتتتتتتتت
وال قتتتتتتتتتتتتتتيم  ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل البلدا  املنيفضتتتتتتتتتتتتتتة الدخ ع وإ خ ل  املتب  لع التوافق على ورن ء   طوع  التكنولوجي  

. والقي   ابلت  لي  وتوفري أ لة وإ اةهت  ةتض ة  املة حل احملتمل ح الت ت ديدلو  بي انتال قرية رشأ  ضم انت
 النهج يف املستتتتتتتتتتتتتتت مهتتة أجتت  من الرقميتتة التكنولوجيتتة للتطبيقتت ت احملتملتتة وامليتت طر املنتت فع تقييم أجتت  منعلميتتة 
ع رر للتيةتتتتةتتتت ت يضتتتتم مجيع اجله ت  تشتتتت ةكي هنج   وتشتتتتجيع املبتكر  النهج من و ريه  اإليكولوجية البةاعية
  والتقييم ت؛ املن قش تأبمهية املنةة يف هذه  االعةاف معامل نيةع  الف علة

لتكنولوجي  النهج البةاعية اإليكولوجية و ريه  من النهج املبتكر  حبستتتا املقتضتتتى من خالل االقتتتت  نة اب ت بيبو  (ت)
والش و   شراك الشب   والنس ءواالتة الت ابعتب ةه  نقطة  خول إلالرقمية و ريه  من تكنولوجي  امل لوم ت 

  ؛الغذائيةو  البةاعية النظميف  األصلية وا تم  ت احمللية
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البةاعية والغذائية  النظم ت بز الل الرقمية والتطبيق ت لتكنولوجي تا وتشتتتتتتتتتتتتتتجيعت بيب منةتتتتتتتتتتتتتتت ت االرتك ة و  (ث)
 مع يتسق مب  واملتواةثة التقليدية امل  ةف مراع   مع عهبدف تيسري إق مة الشبك ت على نط ق أوقع املستدامة

 ؛حمد  قي ق ك اخل صة ر صغ ة املنتجني واملباةعني األقريني  تجاحتي 
 توفري مع عوت بيبه  رني املنتجني واملستتتتهلكني رةتتتفة أكت مب شتتتر  ةوارق إلق مةتستتتيري التكنولوجي ت الرقمية و  (خ)

والفرا ومب  ةات  مب  يف ذلك عت التوقق للمب  ةات امل لية وحوافب السوق املستدامة فرا للتنويع االقتة  ي
  ؛االقتة  يالتض من 

من أج  ة   افو  الرقمية رني البلد واآلخر و اخ  البلد نفستتتتتت ع  قتتتتتتي ق ك ر اخل صتتتتتتة الستتتتتتي قتتتتتت ت تشتتتتتتجيعو  (ذ)
 والت ليمية واالقتةتتتتتتتتت  ية والتشتتتتتتتتتري ية الفنية احلواجب من احلد عت وذلك عوكذلك رني املن طق الريفية واحلضتتتتتتتتترية

 واحللول الرقمية الت تية والبنية الرقمية األ وات تطبيق إىل الوصتتتتتتتتتتول لتيستتتتتتتتتتري الت  و  خطق وتشتتتتتتتتتتجيع عالراهنة
 ج ذرية الريف ال قيم  يف نظر الشب   والنس ء.  حتسني أج  من التكنولوجية

 
 املشرتكوالتعلم  ،وتبادهلا لل عارف املشرتك التوليد تشىي و والتدري  والتعليم،  والبتكار تعزيز البحث -4

  بشأن النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة
املنظم ت الب ثيةع واملؤقتتتتتتستتتتتت ت و  احلكوم ت )مب  فيه  الستتتتتتلط ت اإلقليمية واحمللية( واملنظم ت احلكومية الدولية شتتتتتتجعتُ 

القي   مب   على ومنظم ت الت ليم والتدةيا واإلةشتتتتتتتتتتتتتت  ع والقط ع اخل اع ومنظم ت املنتجنيع وا تمع املديناألك  مييةع 
  يلي:

 
والنشتتتتتتر والت ليمع مث   واالرتك ة الب وث ا ابلدوة احل قتتتتتتم الذي تؤ ي  النهج املت د   التيةتتتتتتةتتتتتت ت والتشتتتتتت ةكية إزاءإقراة  

 ع  رني األر    الثالثة للتنمية املستتتتتتتتتتتدامة من أج  حتستتتتتتتتتتني النظم البةاعية مب  يف ذلك التف ال لو  ال  رر  للتيةتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتت ت
 :والغذائية املستدامة

 
 ليم/رن ء  مج الب وثع واإلةشتتتتت  /النشتتتتتر والت متكنيامل رفة البةاعيةع ونظم امل لوم ت واالرتك ة من خالل  ت بيب )أ(

من أج  إجي   حلول مشولية  وموج   إىل املشتتتتتتتتتتتتتت ك  من أقتتتتتتتتتتتتتتف  إىل أعلى وتشتتتتتتتتتتتتتت ةكي القدةات يف هنج  مشويل
على  احلرالت دملت النظ   الغذائي ابالقتتتتتتتتتتتتتتن   إىل النهج اإليكولوجية البةاعية و ريه  من النهج املبتكر  مع 

يف التنمية  ةإجي ري مستت مهة تستت هم اللاحل لية  واملم ةقتت ت التكنولوجي ت واعتم   الب وثعد  إحب ط مستت عي 
  املستدامة؛

الشتتتتتتت و  م رفة  قيمة ت بيب على والتشتتتتتتتجيع ر  للتيةتتتتتتتةتتتتتتت ت وموج هة إىل املشتتتتتتت ك تطوير و عم حبوث ع رو  ) (
ضتتمن عملي ت تشتت ةكية مبتكر  عت جمموعة من الستتي ق ت الل خيتته  املنتجو  و ريهم من أصتت     األصتتلية

  ؛النظم البةاعية والغذائيةاملةل ة يف 
 :ومؤقتتتتتتتتستتتتتتتت ت امل لوم ت واالرتك ة من أج  امل رفة البةاعية و عم إع    تةتتتتتتتتميميكو  ذلك من قتتتتتتتتب  ع  حيثم و  )ج(

الةتتتتتتتتلة  ذويع وتثمني م رفة مجيع أصتتتتتتتت    املةتتتتتتتتل ة ورن ء القدةات متكني ال لو  ال  رر  للتيةتتتتتتتتةتتتتتتتت ت( 1)
مب  يف ذلك يف حتديد  موتق قتتم امل لوم ت يف م  رينه عاحمللية وا تم  ت األصتتلية الشتت و  قتتيم  الو  عمشتت ةكتهمو 
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وملك ف ة اختالالت   وإ اةهت ةتضتتت ة  املةتتت حل املمكن ح الت لت ديد ضتتتم انت وإ ةاج( 2؛ )أولوملت الب وث
 توليد يف االشةاك تشجيعو ( 4) للتيةة ت؛ ال  رر  الب وث يف يش ةكو  الذين ابلب حثني التنوي و ( 3) التواز ؛
التب  ل األفقي  ترقتتتتتتتتتتتتتي و ( 5) وت بيبه ؛ الغذائية النظم اقتتتتتتتتتتتتتتدامة تطوير أج  من ومشولية نظ مية رطريقة امل  ةف

للم تت ةف والتجتت ة  رني املنتجني و ريهم من اجلهتت ت الفتت علتتة امل نيتتة يف النظم الغتتذائيتتة على املستتتتتتتتتتتتتتوملت احملليتتة 
  والدولية؛ واإلقليمية والوطنية

 البةاعية لنظماب املت لقة االرتك ةات يفو  التشتتتتتت ةكية االقتتتتتتتثم ة املستتتتتتؤول يف الب وث متكنيع وأيضتتتتتت   عتشتتتتتتجيعو  ) (
 أوضتت ع يف الواق ني لألشتتي ا احملد   االحتي ج ت خةتتيةتت   ن ولتت الل املبتكر  النظم من و ريه  اإليكولوجية

 على الب د احمللي للت دملت ال  ملية مث  االهتم   تركيب ذلك. وقد يتضمن انشق على حنو إشراكهم مع عهشة
 36البيئي ثرألا وتقييماالجتم عية واالقتةتتتت  ية والتكيف مع تغري املن خ والتيفيف من وطأت   الالمستتتت وا  رمظ ه

قتتتتتتتيدا  الوصتتتتتتو  التنوع البيولوجي واالبةاعية وزمل   ع ئدات ال م ع  اإلنت جيةوخدم ت النظ   اإليكولوجي و 
من الف قد  واحلد وتركب الستتتوق عت قتتتالقتتت  اإلمدا  واألمراض امل دية و ري امل ديةع ع  الطبي يةللمواة  املستتتتدا 

 ؛اجلديد  التكنولوجي توالوصول إىل  األ ذيةواملهدة من 

البةاعية  النهجلت ستتتتتتني تنفيذ ررامج التدةيا  وخدم ت اإلةشتتتتتت   البةاعي وتقويةاخلدم ت االقتتتتتتتشتتتتتت ةية  ت بيبو  (ه)
املوا   و ريه  من النهج املبتكر ع م  قد يتضتتتتتتتتتتتتتتمن ردائ  إيكولوجية ومراعية للبيئة عن اقتتتتتتتتتتتتتتتيدا اإليكولوجية 

كوقتتتتتتتتتتتتتتيلة لت قيق األمن الغذائي والتغذية مع مح ية البيئة. ويفةض رذلك أ  يغطي مجيع الكيمي ئية البةاعية  
 تررق الل والشتتتتبك ت احلقلية املباةعني مداةس قبي  من روقتتتت ئ  وابالقتتتتت  نة مشويل هنج ابقتتتتتيدا  القط ع ت

  ؛االقتش ةية اخلدم ت وتوفري اإلةش   الضطالع مبه  ا على النس ء وتشجيع رينهم م  يف املنتجني
والشتتتتتتتتتتتت و   الفالحني ومةتتتتتتتتتتتت حل حقوق اإلنستتتتتتتتتتتت   للجميع واالعةاف أبمهية قيم التدارري املالئمة لت بيب اخت ذو  )و(

على  حلف ظا يف قتتتيم  ال عو ريهم من ال  ملني يف املن طق الريفية واملباةعني األقتتترينياألصتتتلية وا تم  ت احمللية 
 ته خةتتتتوصتتتتي أخذمع  يف ذلك امل  ةف التقليديةع مب  م رفتهمع والت بري عنه ع والت كم هب ع ومح يته  وتطويره ع

مع االعةاف ابلدوة احليوي للنستتتتتتتتتتتتتت ء  عنظم الةاث البةاعي املتجذة  يف  رفةامل نظممن خالل  مثال   يف االعتب ة
 ؛ذيةيف قي ق األمن الغذائي والتغ الش و  األصليةإىل املن طق الريفية و  املنتمي ت إىل

منظم ت   عم منةتتت ت االرتك ة للب وث ال  رر  للتيةتتتةتتت ت الل ت بز الت لم املشتتتةك رني املم ةقتتتني )مثال  و  (ز)
املنتجني( والب حثني؛ وقد تضتتم هذه املنةتت ت الشتتبك ت الق ئمة رني املنتجني وجمتم  ت املم ةقتتةع "وامليتتات 

  ال  رر  للتيةة ت"ع ومراكب االمتي ز الالمركبية؛
الق ئمةع مب  يف ذلك  نتجني عم التق قتتتتتتتتتم األفقي للم  ةف واخلتاتع ابالقتتتتتتتتتتن   إىل منظم ت وشتتتتتتتتتبك ت املو  (ح)

  ؛ومن أجلهم والشب   والش و  األصلية وا تم  ت احمللية لنس ءا قب  من  املةممة خةية   ال ملي ت
املستتتتتتتتتدامة يف من هج املؤقتتتتتتتتستتتتتتتت ت الت ليمية على  النظم البةاعية والغذائيةتشتتتتتتتتجيع التغطية الةتتتتتتتترحية لت قيق و  (ط)

  الت لم ال ملي والتجرييب؛املستوملت ك فةع و مج 

                                                 
البةمة اإليكولوجية. وال يوجد تف هم متفق علي   ولي   رشأ  ت ريفه  أو  نهجيةميشم  ال م  اجل ةي يف ر ض البلدا  من أج  تطوير  مب   36

 .منهجيته 
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من النهج املبتكر   الغذائية و ريه و النهج البةاعية مب  يف ذلك من خالل تطبيق  عالتغذوي التثقيف تشتتتتتتتتتتتتتتجيعو  (ي)
 اخلطوط منح -1-5-3لدعم األمن ط الغذائية الةتتتتت ية ابلتم شتتتتتي مع التوصتتتتتية  نشتتتتتطةاأل منكجبء من مجلة 

  ال  ملي؛ الغذائي األمن جلنة عن الة  ة  والتغذية الغذائية النظم رشأ  الطوعية التوجيهية

عن صتتت ن ي الستتتي قتتت ت و ريهم من  فضتتتال    عم تنمية قدةات املنتجنيع و  صتتتة املنتجني على نط ق صتتتغريعو  (ك)
النهج اإليكولوجية البةاعية و ريه  من النهج املبتكر  لدعم عملي ت  يف جم ل اجله ت الف علة ذات الةتتتتتتتتتتتتتتلةع

   ؛االرتك ة الل تتن قا مع قي ق هتم واحتي ج هتمع وةرطه  رتامج احلم ية االجتم عية حني يكو  ذلك مالئم  
املستتتدامة  بةاعية والغذائيةال ابلنظمرشتتأ  االةتق ء  واألق ليم والةويج لتق قتتم اخلتات والت لم املشتتةك رني البلدا  (ل)

 عن طريق النهج اإليكولوجية البةاعية و ريه  من النهج املبتكر . 
 
االقتتتتتتتثم ةات يف الب وثع والنشتتتتتتر/اإلةشتتتتتت   والت ليم/رن ء القدةات ابجت ه األولوملت والنهج املذكوة   ت بيبا رضتتتتتتروة  إقراة  و 

  :املبتكر للنهج اإليكولوجية البةاعية و ريه  من النهج أعاله 
 

 ال    القط ع يفالوطنيةع تشتتتتتتتجيع زمل   ختةتتتتتتتييف املواة  يف جم ل الب وث   واللوائ الستتتتتتتي ق ت مع ابلتم شتتتتتتتي ( )
 وإ اةت ع املمكن املةتتتت حل تضتتتت ة  لت ديد من قتتتتبة ضتتتتم انت مع عاالقتتتتتثم ةات الرشتتتتيد  يف الب وث اخل صتتتتةو 

 على الق ئم املتب  االقتتتتتتتتثم ة وتشتتتتتتتجيع ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني املستتتتتتتتوملتعلى  التنمية وأنشتتتتتتتطة واالرتك ة
 اخل صتتتتتتتتتتتتة االحتي ج ت وم  جلة بتكر عامل نهجالو ري ذلك من  لنهج اإليكولوجية البةاعيةل م بز  عم حنو األ لة

  هشة؛ أوض ع يف الواق ني لألشي ا
 يف ي ملو  الذين اآلخرين األشي ا ومجيعال    من أج  تلبية احتي ج ت املباةعني  يف القط ع لب وثا ت بيبو  ( )

  37.احمللية تم  تاألصلية وا  والش و  نياملسنو  والشب  النس ء  قيم  الع فيه  وي يشو  الريفية املن طق
 
ا  لت كن ، وهتيئة بيئة مواتيةأصاااااحال املصااااالحة إلشاااااراكتعزيز املؤساااااساااااات  -5 األشاااااألاث األعثر تعرضاااااً

 يف ومعاجلة أوجه عدم املسااااواة ،الواقعن يف أوضااااش هشاااة ألشاااألاثلنعدام األمن الغذائي وساااو  التغذية وا
 والغذائية الزراعية النظم

ع ومنظم ت النستتت ءع وق    الشتتت و  األصتتتليةع و احلكومية الدولية نظم تاملع والستتتلط ت اإلقليمية واحملليةع و احلكوم تإ  
وا تمع املدين مدعوو  إىل القي    واألوقتت ط األك  ميية ومنظم ت املنتجني واملستتتهلكني ا تم  ت احملليةع والقط ع اخل ا

  مب  يلي:
 

 النظم البةاعية والغذائيةكر  يف تأ  تستتتت هم النهج اإليكولوجية البةاعية و ريه  من النهج املب  ترجي    إىل أن  من األكثر انظر  
  أص    املةل ة ممكنة: ميعجلت بز األمن الغذائي والتغذية حني تكو  املش ةكة الن شطة  اللاملستدامة 

 

                                                 
 من اخلطة ال  ملية ل قد األمم املت د  للبةاعة األقرية. 1اُنظر الركيب    37
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النظم البةاعية والدميوقراطية لةتتتنع القراةات على املستتتتوملت ك فة يف  والتشتتت ةكية والشتتتف فة اآللي ت الشتتت ملة  عم )أ(
الوزاةات امل نيتتتة ابألمن الغتتتذائي والتغتتتذيتتتة وا تتت لس البلتتتديتتتة ع اللجتتت   الوطنيتتتة املشتتتتتتتتتتتتتتةكتتتة رني )مثال   والغتتتذائيتتتة

  للسي ق ت الغذائية(؛

االحت  اتع و  من أصتتتتتتتتتتتت    املةتتتتتتتتتتتتل ة امل نيني مو ريه  لل ملو  لمستتتتتتتتتتتتتهلكنيلو  لمنتجنيل مج ي تإنشتتتتتتتتتتتت ء و  ) (
امل رفتتة وتبتت  فتت ع  نتت ء القتتدةاتع وتوليتتدور هتت عوت بيب  أجباء النظم الغتتذائيتتةعخمتلف  عتواملنظمتت ت والت تت ونيتت ت 

  ؛األ ذية ومنتجي احلضرية ا تم  ت نيوت بيب الروارق ر وت بيب ال ملي ت الش ملة لةنع القراةات

يف  موإشتتراكه املنتجني لد  القي    تشتتجيعاقتتتيدا  وقتت ئ  التواصتت  االجتم عي والشتتبك ت الرقمية ل تيستتريو  )ج(
  ؛إليه  والوصول هب  واملوثوق الكلفة امليسوة  الشبك ت إاتحة لبمل  و  ال ملي ت ذات الةلة

ر الل ال ملي ت  عمو  ) ( األكثر عرضتتتتتتتتتة  خلطر ان دا  األمن  لألشتتتتتتتتتي ا الف علة لمشتتتتتتتتت ةكةل األولوية ومتن  تيستتتتتتتتت 
ع مب  يف ذلك النستتتت ءع والشتتتتب   واألشتتتتي ا الواق ني يف أوضتتتت ع هشتتتتة عرك فة أشتتتتك ل  الغذائي وقتتتتوء التغذية

 ةوالوطني ةاحمللي املستتتتتتوملتعلى  يف صتتتتتنع مجيع القراةات الل تؤثر عليهم وا تم  ت احمللية الشتتتتت و  األصتتتتتليةو 
 . قي ق األمن الغذائي الوطين يف ك ف   ذاء يف لل ق التدةجيي اإلعم ل خالل من عةوال  ملي

 
 النهج اإليكولوجية البةاعية و ريه  من إط ةرضتتتروة  الدعو  إىل املستتت وا  رني اجلنستتتني وتشتتتجي ه  والستتت ي إليه  يف  وإقراة ا
على حد  افيكلية ومستتتتتتتبب ت تن ول أعراض ان دا  املستتتتتتت وا  رني اجلنستتتتتتتني  علىاملبتكر  من خالل هنج حتويلية ق  ة   النهج

  بمل ر االكتف ء من ردال   ويف اخلي ةات املت حة فن   ي هتنحب الت كم على النستتتتتتتتتتت ء قدة  يفقتتتتتتتتتتتواءع هبدف حتقيق تغيري  ائم 
  :مؤقت حنو على الفرا
ع تاألقتترمل  تاملباةعو  األ ذية على نط ق صتتغري إنت ج يف ي ملن اللوايت النستت ءع و  صتتة متكنيعلى  التشتتجيع )هت(

األةاضتتتتتتتتتتتتي  التدارري اجلم عيةع ومه ةات التف وض والقي   ع من أج  زمل   احلةتتتتتتتتتتتتول على عت  عم نومنظم هت
الت ليمع من رني  واملواة  الطبي ية واإلنةتتت ف يف الستتتيطر  عليه  مبوجا التشتتتري  ت الوطنية. وزمل   الوصتتتول إىل

للنستت ء والشتتب    الئمةامل والتكنولوجي ت واملنهجي ت امل لية اخلدم تو  املن قتتبة اإلةشتت   خدم تو أموة أخر ع 
  38الك ملة يف ال ملي ت السي ق تية ذات الةلة. واملش ةكة عاملسننيو 
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